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 ( 00)لي دانيشتين ذمارة ثرؤتؤكؤ
 7/1/7007 رَيكةوتي يةك شةممة

يي ئةجنومـةني نيشـتمان    2/1/0222رَيكـةوتي   شـةممة  يـةك  رؤذيي سةر لة بةياني (12,90)كاتذمَير   
بـةِرَيز  , جَيطـري سـةرؤك و  ( كمـال كـةركووكي  .د)حممد قادر عبـدال  بة سةرؤكايةتي بةِرَيز كوردستاني عَيراق

ي خـؤي  ( 0222)سـاَلي  , دووةمي خـولي  (00)دانيشـتين ذمـارة   , سـكرتَيري ئةجنومـةن  فرست أمحـد عبـدال   
 .بةست

 :بةرنامةي كار
ي 1330ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

ا دانيشــتين ذمــارةي دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردر , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي ساَلي دووةمي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      طرَيداني دووي خولي (00)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذةى ياساي مايف كةسوكاري شةهيدان و ئةنفالكراواني هةرَيمي كوردستان -1
 .رؤذةى ياساي وةزارةتي وةرزش و الواني هةرَيمي كوردستانخوَيندنةوةى يةكةمى ث -0
 .خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذةى ياساي دةزطاي طشتيي بؤ كاروباري مني لة هةرَيمي كوردستان -9
 .خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذةى ياساي ثاراسنت و ثةرةثَيداني بةرهةمي كشتوكاَلي لة هةرَيمي كوردستان -1
 .ثرؤذةى ياساي ئةكادميياي كوردي خوَيندنةوةى يةكةمى -0

 (:ركووكيةكمال ك.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
 .بةناوى خواى طةورةو ميهربان

لة ثرٍيةوى  02بةثَيى حوكمةكانى بِرطة يةكى ماددة , دانيشتنةكةمان دةكةينةوة, بةناوى طةىل كوردستان 
دةستةى ,تيمانيى كوردستانى عرياقي ئةجنومةنى نيش1330هةمواركراوى ساَلى ( 1)ناوةخؤى ذمارة 

ي خوىل دووةمى هةَلبذاردن لةكاتى (00)سةرؤكايةتى ئةجنومةن بِريارى دا بةرنامةى كارى دانيشتنى ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت 2/1/0222ى ثَيش نيوةِرؤي رؤذى يةك شةممة رَيكةوتى (12,90)
 .ن و ئةنفالكراواني هةرَيمي كوردستانخوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذةى ياساي مايف كةسوكاري شةهيدا -1
 .خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذةى ياساي وةزارةتي وةرزش و الواني هةرَيمي كوردستان -0
 .خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذةى ياساي دةزطاي طشتيي بؤ كاروباري مني لة هةرَيمي كوردستان -9
 .ةرهةمي كشتوكاَلي لة هةرَيمي كوردستانخوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذةى ياساي ثاراسنت و ثةرةثَيداني ب -1
 .خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذةى ياساي ئةكادميياي كوردي -0

بةِرَيزان بةبؤنةي جةذني قورباني ثريؤز و سةري ساَلي تازة طةرمرتين ثريؤزباييتان لَي دةكةين بةناوي 
ةختةوةري بن و ساَلي ئومَيدةوارين هةميشة لة جةذن و شادي و ب, سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان
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بتوانني باشرت كار بكةين لة بةرذةوةندي طةلي كوردستان و هةر , داهاتوو ساَلَيكي طرنطة بؤ نةتةوةكةمان
ئَيستاش داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين تةشريف بَيننة ئَيرة بؤ خوَيندنةوةي , سةركةوتوو و سةر بةرز بن

 .فةرموو, ثرؤذةكان
 :بةِرَيز خةمان زرار اسعد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم زؤر جار طوتومانة و , ئةطةر بكرَيت يةكةم خوَيندنةوةي ثرؤذةكان من نازامن بة ض زمانَيك هاتووة

بةاَلم , بةتايبةتي با خوَيندنةوةي يةكةم بة كوردي بَيت, ئةطةر بَيتو دةست بةوة بكةين, داوامشان كردووة
 .سوثاس, بةاَلم با خوَيندنةوةي يةكةم بة كوردي بَيت, مادة كردووةنازامن ليذنةي ياسايي خؤيان بؤضي ئا

 (:ركووكيةكمال ك.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
 .فةرموو, سوثاس, بةَلَي باشة

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, اني هةرَيمي كوردستان دةخوَينَيتةوةئَيستا كاك تارق جامباز ياساي مايف كةسوكاري شةهيدان و ئةنفالكراو
كة ئةو تةرجومةي كوردي لة اليةن , بةاَلم ثَيم خؤشة ئةنداماني ثةرلةماني بةِرَيز ئاطادار بكةمةوة

 .سوثاس, ئةطةر هةر رةخنةيةكتان هةبَيت لة ليذنةي ياسايي نةطرن, ئةجنومةني وةزيرانةوة هاتووة
 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز

 :دةقي ياساي مافةكاني كةسوكاري شةهيدان و ئةنفالكراواني هةرَيمي كوردستان دةخوَينينةوة, بةِرَيزان
 7002ى ساَلى )     (ياساى ذمارة

 ياساى مافةكانى كةسوكارى شةهيدان و ئةنفالكراوانى هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق
 بةشى يةكةم

 ثَيناسةكان
 :ماددةى يةكةم

 :ةو دةستةواذانةى لة خوارةوة هاتوون ئةو واتايانةى بةرامبةريان دةطةيةنن، بؤ مةبةستى ئةم ياسايةئ 

 . هةرَيمى كوردستانى عَيراق: هةرَيم-1
 .وةزارةتى كاروبارى شةهيدان و ئةنفالكراوان: وةزارةت-0
 .وةزير ى كاروبارى شةهيدان و ئةنفالكراوان: وةزير-9

 .يةكانى كةس و كارى شةهيدان و ئةنفالكراوانماف و تايبةتكار: ياسا-1

هةركةسَيك ذيانى لة دةست دابآ  يان زةرةرمةندبآ يان تا ئَيستا ضارةنووسى ناديار بآ : ئةنفالكراو-0
 .لةئةجنامى تاوانةكانى جينؤسايد دذ بة طةىل كوردستان
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 :َيناسانةى خوارةوةبة شةهيد دادةنرَيت هةركةسَيك ذيانى لة دةست دابآ بةثَيى ئةم ث: شةهيد-2

يان لة , هةركةسَيك بة طيانى خؤى لة سةنطةرى خةباتى ضةكدارانةدا قوربانى دابآ: شةهيدى خةباتطَير-أ
يان لة هةردووكيان دذبة ِرذَيمة يةك لةدواى يةكةكان لة بةرطرى كردندا لة بزاظى , خةباتى سياسى

 .رزطارخيوازى كوردستان و ئةوةى لةدوايدا هاتووة

هةركةسَيك شةهيد بووبآ يان ذيانى لة دةست دابآ لة ئةجنامى تاوانةكانى : نيانى جينؤسايدقوربا-ب
لة كاتى تاوانةكانى ئةنفال يان بةكارهاتين ضةكي كيمياوي يان لةناو بردني ( جينؤسايد)كؤمةَلكوذى

 .داثَلؤسيين بارزاني وفةيلييةكان
يان ذيانى لة ئةجنامى كارةكانى جةنط يان هةركةسَيك شةهيد بووبآ : قوربانيان لة هاووآلتيان -ج

 .كردةوةكانى تريؤر يان لة كاتى كؤضِرةوى مليؤنى طةىل كوردستان لة دةست دابآ

مَيرد و ذنان و كوِر، باوك ،براكان ، خوشكان ،يان ئةو كةسانةي بة : كةسوكارى قوربانيان و ئةنفالكراو -2
 .شةهيد بةخَيوى دةكردن, بِريارى دادوةرى

 ووةمبةشى د
 ئامانج و بنةماكان

ئاماجنى ئةم ياساية ئةوةية ضارةسةرى بارودؤخى طشتى كةس و كارى شةهيدان و : ماددةى دووةم
ئةنفالكراوان بكات، وة لةاليةنى دارايى و مةعنةويةوة ضاودَيريان بكات بة جؤرَيك لة طةأل قةبارةو ثايةى 

وجنَيت، لة ثَيناو كةم كردنةوةى ئازارى كةس و ئةو  قوربانيانةى كة شةهيدةكان ثَيشكةشيان كردووة بط
 .كارةكانيان

ئةوانةى دةكةونة ذَير سَيبةري حوكمةكانى ماددةى يةكةم لةم ياسايةدا بة بةَلطةنامةى : ماددةى سَييةم
فةرمى دةسةملَيندرآ، لة كاتَيكدا ئةو بةَلطانة بة دةستةوة نةبآ، دةكرآ بة ِرَيطاكانى ياسايى ديكة لةبةردةم 

ذنة و دادطاكانى و اليةنة تايبةمتةندةكان بسةملَينن و بة بةرَيوةبةرايةتيةطشتيةكانى ثارَيزطاكانى لي
 .هةرَيمى ثَيشكةشي بكةن

 : ماددةى ضوارةم
بة ثَيى حوكمةكانى ئةم ياساية ليذنةيةكى تايبةت بة سةرؤكايةتى بةِرَيوةبةرى طشتى ديوان و : يةكةم

بؤ   ةزارةت كة ذمارةيان لة ضوار ئةندام كةمرت نةبَيت، دادةمةزرَيـت،ئةندامةتى ضةند فةرمانبةرَيكى و
كردنى ئةو ناِرةزايانةى كة لةاليةن كةس و كاري شةهيدان و ئةنفالكراوةكان ثَيشكةش دةكرَين،  تةماشا

 .سةبارةت بةو بِريارانةى لةاليةن بةِرَيوبةرايةتيةطشتيةكانى ثارَيزطاكان دةرضوون
 :ةت ئةم كارانةى خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤليذنةى تايب :دووةم

دةست كردن بة سةير كردنى ئةو نارةزاييانةى لةاليةن كةس و كارى شةهيدان و ئةنفالكراوةكانةوة  -1
 .ثَيشكةش دةكرَين، بةمةبةستى ئةوةى حوكمةكانى ئةم ياسايية بيانطرَيتةوة



 12 

نةى تايبةتةوة بكات دذ بةو بِريارةى هةركةسَيك بةرذةوةندييةكى هةبآ بؤى هةية تةزةلوم لةاليةن ليذ-0
ِرؤذدا لة ِرؤذى ئاطاداركردنةوةى يان بة ئاطاداركردنةوة دانرابَيت، بِريارةكةى (12)دةريكردووة و لة ماوةى 

 .لةاليةنى كارطَيريةوة بة بِريارى كؤتايى دادةنرَيت
 .ليذنة بِريارةكةى بة زؤرينةى دةنط دةردةكات و وةزير ثةسندى دةكات-9

ةركةسَيك بةرذةوةنديةكى هةبَيت مافى ئةوةى هةية ِروو لة دادطاكان بكات بؤ سةملاندنى ئةوةى كة ه-1
حوكمةكانى ئةم ياساية دةيطرَيتةوة، دواى ئةوةى ليذنة بِريارى بة ِرةتكردنةوةى دةر كرد، دادطاكانى 

كردنى حوكمةكانى ئةم بةرايى اليةنى تايبةمتةندن بة دادطايى كردنى ئةو كَيشانةى لة ئةجنامى ثيادة
 .ثَيشكةشكةرى داواكارى لة رةمسةكانى داد دةبوردرَيت, ياساية و

( 92)بِريارةكانى دادطاى بةرايى لةبةردةم دادطاى تَيهةَلضوونةوة بة سيفةتى ثَيداضوونةوة لة ماوةى-0
 .دادةنرَيتيان بة ئاطاداركراوة , ِرؤذدا تانةى لَيدةدرآ لة ِرؤذى ئاطاداركردنةوةى بة بِريارةكة

مانطدا (2)لة كاتى ثيادة كردنى ئةم ياساية، هةركةسَيك بةرذةوةندييةكى هةبَيت بؤى هةية لة ماوةى -2
داواى ئةوة بكات كة شةهيدةكانى ِرابردووى لة قوربانيان لة هاووآلتيان، بكةونة بةر ئةو ئيمتيازانةى لةم 

 .ياسايةدا هاتووة

 بةشى سَييةم

 اريكردنى مووضة بؤ كةس و كاريانثؤلينكردنى شةهيدان و دي
- :شةهيدةكان بةم شَيوةية ثؤلني دةكرَين: ماددةى ثَينجةم

 .شةهيدى خةباتكار -1
 .قوربانيانى جينؤسايد -0
 .قوربانيان لة هاووآلتيان -9

 : ماددةى شةشةم

ارةت كةس و كارى شةهيدى خةباتكار و ئةنفالكراو و هاووآلتى بةثَيى ِرَينماييةكانى تايبةت كة وةز :يةكةم
 .بة هةماهةنطى لةطةأل وةزارةتى دارايى دةريدةكات مافى خانةنشينكردنيان هةية

 :يةكةم لة ماددةي شةشةم ئةمانةن/ ئةوانةي دةكةونة بةر سَيبةري حوكمةكاني بِرطة :دووةم
 .مَيرد و ذنان -1
 .تةواو دةكات ئةطةر لةسةر خوَيندن بةردةوام نةبَيت( 01)كوِر تاوةكو تةمةني  -0
 .تاوةكو دادةمةزرَيت ضك -9

منداَلة ثةك كةوتةكان بةدةرن لة مةرجةكاني كةلةم ماددةيةدا هاتووة، بةثَيي : منداَلة ثةك كةوتةكان -1
 .ِرَينماييةكاني وةزارةت دةربكات

 .دايك و باوك -0

 .براو خوشكان يان ئةوانةي شةهيد بةبِرياري دادوةري بةخَيوي دةكردن -2
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 .ايك وذن، تا لةذياندا مابن سةرف دةكرَيتبةشي باوك ود: سَييةم
ئةوا بةشي ئةوانة دةدرَي بةواني , ئةطةر بةشي ئةوانةي دةكةونة ذَير حوكمةكاني ئةم ياساية بِرا: ضوارةم

 .ديكةي كة موستةحةقن
 .مايف خانةنشيين بةسةر مافطريةكان بةيةكساني دابةش دةكرَيت: ماددةي حةوتةم

 بةشي ضوارةم
 ي كةسوكاري شةهيدانماف وتايبةتكار

 :ماددةي هةشتةم
 : يةكةم

 :كةسوكاري شةهيدي خةباتكارو شةهيدي جينؤسايد ئةم ماف و تايبةتكاريانةي خوارةوةيان هةية
خانةوادةي شةهيدي خةباتكار و ئةنفالكراو يةكةيةكي نيشتةجَي كردني لة شوَيين لةدايك بووني خؤي -1

 .بةناو دةكرَيت
ثرتي هةبَيت، هةريةك لة ذناكان هةمان ماف وتايبةتكاري بة ثَيي حوكمةكاني ئةطةر شةهيد لة ذنَيك -0

 .ئةم ياساية بؤ ذنَيك دانراوة دةبَيت
لة حاَلةتَيكدا ثرت لة كةسَيك لة خَيزانَيكدا شةهيد بووبَي ئةم ِرَيذانةي لة خوارةوة هاتوون لةسةر -9

 .مووضةكةيان بؤ زياد دةكرَيت وبةثَيي رَينمايي تايبةت

 .بؤ شةهيدي يةكةم% 122 -أ

 .بؤ شةهيدي دووةم% 20 -ب
 .بؤ شةهيدي سَييةم% 02 -ج

 .بؤ شةهيدةكاني ديكة% 00 -د
 :دووةم

كوِري شةهيدان لة بِرطةكاني يةكةم و دووةمي ئةم ماددةيةدا هاتووة، ثارةي ذنهَينانيان ثَي دةبةخشرَيت -1
 .رَيبةسيت ذنهَينانةكةيانبؤ يةك جار لةماوةي ساَلَيكدا لة ِرؤذي تؤماركردني ط

بةثَيي بِرياريةكاني لةاليةن وةزارةتي خوَيندني باآلو ثةروةردةدا، حكومةتي هةرَيم كرَيي خوَيندني -0
 .منداَلي شةهيدان لة قوتاخبانة و زانكؤكاني ئةهلي لةناوةوةي هةرَيمدا لة ئةستؤ دةطرَيت

 .يد لة دةرةوةي هةرَيم لة ئةستؤ دةطرَيتحكومةتي هةرَيم خةرجي طةِرانةوةي ئَيسك وثروسكي شةه-9

 .مرياتي جَيماوةي شةهيد لة باجي تةريكةكاني لة ياساي تةريكةدا هاتووة دةبووردرَيت-1

بةهةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي خوَيندني باآلي هةرَيم، ضةند كورسيةكي خوَيندن لةدةرةوةي هةرَيم بؤ -0
 .منداَلي شةهيدان تةرخان دةكرَيت

ي شةهيدان لةكرَيي ثشكنني و ضارةسةركردن لة نةخؤشخانةكان و سةنتةرةكاني تةندروسيت كةسوكار-2
 .حكومةت لةناوةوةي هةرَيم دةبووردرَين
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حكومةت كرَيي ضارةسةركردني كةسوكاري شةهيدان بةِراثؤرتي ليذنةي ثزيشكي تايبةمتةند بةثَيي -2
 .ياساو رَينماييةكان لة ئةستؤ دةطرَيت

 بةشي ثَينجةم

 كةمة طشتيةكانحو
وةزير بؤي هةية رَينمايي ثَيويست دةربكات بؤ ئاسانكاردني جَيبةجَي كردني حوكمةكاني : ماددةي نؤيةم

 .ئةم ياساية
 .كاربةهيض دةقَيك ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَيت: ماددةي دةيةم

 .م ياساية جَيبةجَي بكةنثَيويستة وةزارةتة تايبةمتةندةكان حوكمةكاني ئة: ماددةي يازدةم
جَيبةجَي ( وةقايعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي رةمسي: ماددةي دوازدةم

 .دةكرَيت

 عدنان ِرةشاد موفيت                                                                           
 عَيراق -سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان                                                             

 هؤيةكاني دةركردني ئةم ياساية
هةرَيمي كوردستان بةماوةي سةختدا تَيثةِريوة، مَيذوو وَينةي واي كةم ديوة، كةِرؤَلةكاني هةرَيم لةاليةن 

مياوي و سةربازي تؤث باران دةكران، ِرذَيمة يةك لةدواي يةكةكاندا كوشت و بِردةكران، و بةضةكي كي
طوندةكاني لة ميانةي ثرؤسةي ئةنفالة بةدناوةكان خاثوور كراو بةشي زؤري دانيشتوانةكةي بوونة 
قورباني ئةو ثرؤسانة، بةجؤرَيك طةورةترين زيان بةرخانةوادةي شةهيدان كةوت، ضونكة لةدوواليةنةوة 

بضووكي ئةو فيداكاريةي لة ِرَيطاي سةرفرازي كوردستانيان  زةمحةتيان كَيشا، وةك وةفاداريةك بؤ بةشَيكي
 .بةخشي و ئةو قوربانيةي لة ِرَيطاي ثرةنسيثةكاني باآلي مرؤظايةتي داويانة، ئةم ياساية داندرا

 (:ركووكيةكمال ك.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
ايي و ئابووري و ليذنةي مايف ئةم ثرؤذةية بدرَيت بة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطةو ليذنةي دار

كةضي بة سوودة بؤ كةسوكاري , بؤ ئةوةي بة وردي بريي لَي بكرَيتةوةو, مرؤظ و ئةنداماني ثةرلةمان
هةر لةناو ئةم هةفتةية هةوَل دةدةين ئةو , شةهيدة سةربةرزةكامنان بِرياري لَي بدرَيت لةم ثةرلةمانة

ليذنةي ياسايي ثرؤذةي دووةم خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي  ,تكاية بؤ ئاطاداريتان, ثرؤذةية تةواو بكةين
 .ياساي وةزارةتي وةرزش و الواني هةرَيمي كوردستان

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 :ئَيستاش رةشنووسي ياساي وةزارةتي وةرزش و الوان دةخوَينينةوة
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 "وانياساي وةزارةتي وةرزش و ال"رةشنووسي 
مةبةست لةم دةربِرينانةي خوارةوة ئةو واتايانةن كة بؤ مةبةستةكاني ئةم ياساية : ماددةي يةكةم

 :بةرامبةر هةر يةكَيكيان ثيشاندراوة
 .هةرَيمي كوردستاني عَيراق: هةرَيم-1
 .وةزارةتي وةرزش و الوان لة هةرَيم: وةزارةت -0
 .وةزيري وةزرش و الوان لة هةرَيم: وةزير -9
 .بؤ كاروباري الوان, بريكاري وةزارةتي وةرزش و الوان لة هةرَيم -1
 .بؤ كاروباري وةرزش, بريكاري وةزارةتي وةرزش و الوان لة هةرَيم -0
 .ساَلداية 92 -11ئةو توَيذةن كة تةمةنيان لة نَيوان : الو -2
 :رَيكخراوةكان -2

ةكاني تايبةت بة ضاالكية وةرزشيةكان ذمارةيةك لة ئةنداماني بواري وةرزش كار: كؤميتةي وةرزشي-أ
 .بةثَيي رَينمايي و ياسا وةرزشيةكان رادةثةِرَينن

كار لة ثَيناوي زيندوو كردنةوةو , لة كؤمةَلَيك ئةندامي كاراي بواري وةرزش ثَيك دَيت: كؤميتةي ميللي -ب
 .ثَيشخستين ضاالكيية فةرهةنطي و ميلليية وةرزشييةكان دةكةن

َيكخراوة وةرزشييةية كة ئةندامةكاني ثسثؤرن لة ضاودَيري و بةِرَيوةبردني ياري ئةو ر: يةكَييت -ج
 .وةرزشي

دةستةيةكي دياري كراون لة كاديري بة تواناي بواري وةرزشي لة رَيطةي وةزارةتي وةرزش و الوان : يانة -د
كؤمةاَليةتي و , يرؤشنبري, هونةري, مؤَلةتيان ثَي دةدرَيت بة مةبةسيت راثةِراندني كاروباري وةرزشي

 .دارايي تايبةت بة يانةيةك
 :وةزارةت ئةم ئةرك وئاماجنانة دةهَينَيتةدي: ماددةي دووةم

 .باَلو كردنةوةي ضةمك و بنةما بةرزةكاني بزاظي ئوَلمثي و وةرزشي و باَلو كردنةوةي لة ناو كؤمةَلطةدا-1
بطوجنَين لةطةَل ئاماجنةكاني طةلةكةمان دةرخستين طرنطي بزاظي وةرزشي و ضاالكييةكاني بةشَيوةيةك  -0

 .لة كوردستاندا
بنياتناني جةستةيي و ثيشةيي و دةرووني و ثةروةردةيي و كؤمةاَليةتي مرؤظ بؤ ئةوةي بنب بة  -9

 .ئةندامي ضاك لة كؤمةَلطةدا و بتوانن رووبةِرووي سةختييةكاني ذيان ببنةوة
ا كردني رابوونَيكي وةرزشي بؤ هةموو كةرتةكاني وةرزش داناني بةرنامة و ثرؤطرامي ثَيويست بؤ بةرث -1

 .و الوان لة هةرَيمدا
هاوئاهةنطي لةطةَل فةرمانطة مريييةكاني ديكةدا بؤ ضارةسةر كردني كَيشة دةرووني و  -0

 .كؤمةاَليةتييةكاني الوان و دؤزينةوةي هةلي كار كردن بؤيان
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كاني بزاظي وةرزشي وةك ياريطة و هؤَل و دامةزراوةكاني كار كردن لة ثَيناو دابني كردني ثَيداويستيية -2
ديكةو هةموو ئةو خااَلنةي دةبنة هاريكاري ثةرة ثَيداني بزاظي وةرزشي و دةرفةت رةخساندن بؤ خةريك 

 .فةرهةنطي و سةرطةرمييةوة, هونةري, زانسيت, بوون بة خوليا وةرزشي
, ليية وةرزشييةكان لة رووي ماددي و مةعنةوييةوةثشتطريي كردني يانةو يةكَييت وةرزشي و تيثة ميل -2

 .بؤ طةشة كردنيان
ضاودَيري كردني وةرزشوانان و بةهرةمةند و توانادار و ثاَلةوانان و دابني كردني شَيوازي طوجناو بؤيان  -8

 .تا بتوانن بةردةوام بن لةسةر بةخشينةكانيان
ةَل مشتوماَل كردني شارةزاييةكانيان بة تازةترين لةط, ئامادة كردني كادري هونةري لة بواري وةرزشدا -3

 .دؤزينةوةو زانياريية زانستييةكانةوة
 .رَيكخسنت و داناني ياساي ثَيويست بؤ ياريية ميللي و نةرَيتيية كوردستانييةكان, هاندان -12
نثةروةري و ضاندني ضةمكة دميوكراتييةكان و رَيزطرتن لة مايف مرؤظ و باَلو كردنةوةي بريي كوردستا -11

 .ميللةتثةروةري
بايةخدان بة وةرزشي ذنانةو هانداني ئةو جؤرة وةرزشةو كاركردن لة ثَيناو فراوان كردني و  -10

هةروةها هةل رةخساندني بؤ ئةوةي ذنانيش بةشدارييةكي كارا لة هةَلسوِراندني , ثةرةثَيداني ئاستيدا
 .كاروباري وةرزشدا بكةن لة هةرَيمدا

ة ثَيناو ثتةو كردني ثةيوةندي دؤستايةتي و هاوكاري لة نَيوان الواني هةرَيمي كوردستان و كار كردن ل -19
 .الواني هةرَيمةكاني ديكةي عَيراق و جيهاندا

دامةزراندن و ثتةو كردني ثةيوةنديي بواري وةرزش و الوان لةطةَل رَيكخراو و ليذنة نَيو  -11
 .دةوَلةتييةكاني ثةيوةنديدار

 .كردني ضاودَيري تةندروسيت بؤ الوان و وةرزشوانان و دابني كردني ثَيداويستييةكان بؤياندةستةبةر  -10
طرنطيدان بة توَيذينةوةي ثةروةردةيي بواري وةرزش و الوان و سوود وةرطرتن لة ئةجنامةكانيان بؤ  -12

 .ثةرةثَيداني ئةو بوارانة
ئةهلييةكان و ئاِراستة كردنيان بةثَيي ئةو  سةرثةرشيت كردني يانةو قوتاخبانة وةرزشي و ثةميانطة -12

 .سياسةتةي كة لة اليةن وةزارةتي وةرزش و الوانةوة ثةيِرةو دةكرَين
بةرةنطار بوونةوةي بةكارهَيناني ماددة ضاالكي بةخشةكان و شَيوازة قةدةغة كراوةكاني ديكةي نَيو  -18

 .دةوَلةتي
ادةي طوجناني لةطةَل بؤضوونةكاني حكومةتي ديراسةت كردني سيستةمي ثيشةطةري وةرزشي و ر -13

 .هةرَيمي كوردستان لة بواري بزاظي وةرزشيدا
 .بةشداري كردن لة ثةرةثَيداني هؤيةكاني راطةياندني وةرزشي بؤ هَينانةدي ئاماجنةكاني وةزارةت -02
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طرةو دياردة كاركردن لة ثَيناو دةستةبةر كردني نوَينةرايةتي هةرَيمي كوردستاني عَيراق لة كؤن -01
 .بةشداري كردن لة ضاالكييةكانياندا, وةرزشي و الويية هةرَيمي و كيشوةري و نَيو دةوَلةتييةكانةوةو

مؤَلةت ثَيداني يانةو قوتاخبانة و ثةميانطة و ياريطة و هؤَلة وةرزشيية ئةهلييةكان و سزادانيان بة  -00
 .اساراطرتن و هةَلوةشاندنةوةو تَيكةَل كردنةوةيان بةثَيي ي

 .هانداني كةرتي تايبةت لة بواري وةرزشدا بةثَيي ياسا -09
كاركردن لة ثَيناو ثتةو كردني ثةيوةندي و هاوسؤزي لةطةَل وةرزشوانان و الواني كوردستان لة  -01

 .ناوةوةو لة دةرةوةي هةرَيمدا
االكيي وةرزشانةي هاوكاري و هاوئاهةنطي لةطةَل وةزارةتي ثةروةردةدا بة مةبةسيت ثشتيواني لة ض -00

 .خوَيندكاران
 :ماددةي سَييةم

وةزير سةرؤكي بااَلي وةزارةتةو بةرثرسة لة ئاِراستة كردني كارةكان و سةرثةرشيت كردنيان و ضاودَيري -أ
هةموو بِريار و فةرمان و رَينماييةكان كة , كردني ضاالكييةكان و هةَلسةطاندني كارو بةجَيهَينانةكان

باري وةزارةت و بة ثَيكهاتةكانيةوة هةية لة اليةنة ياسايي و كارطَيري و وةرزشي و ثةيوةندييان بة كارو
, هونةرييةكانةوة لة سنووري ئةم ياسايةو ياساو ثةيِرةو و رَينمايية كاراكاني ديكةدا لةوةوة دةردةضن

ومةني هةر خؤشي لةبةردةم ئةجن, وةزيريش دةتوانَيت هةندَيك لة دةسةاَلتةكاني بدات بة كةساني دي
 .وةزيراندا بةرثرس دةبَيت وةك ئةندامَيكي لَيثرسراو تيايدا

 .هةردوو بريكاري وةزارةت ئةو كارو ئةركانة بةِرَيوة دةبن كة وةزير ثَييان دةسثَيرَيت -0
 :وةزارةت لةم ثَيكهاتةو بةِرَيوةبةرايةتيية طشتييانة ثَيك دَيت: ماددةي ضوارةم

 :كة لةمانة ثَيك دَيت, ةزيربةِرَيوةبةرايةتيي نووسينطةي و-1
 .بةِرَيوةبةر-أ

 .خامةي نهَيين -ب
 :بةِرَيوةبةرايةتي وردبيين و ضاودَيري كردني كؤطايي -0

 .بةشي وردبيين كردن-أ
 .بةشي ضاودَيري كردني كؤطايي -ب
 :هةردوو بريكاري وةزارةت -9

 .بريكاري وةزارةت بؤ كاروباري وةرزش-أ
 .ري الوانبريكاري وةزارةت بؤ كاروبا -ب
راوَيذكاران لة بةِرَيوةبردني كاروباري , وةزير ضوار راوَيذكاري بة طرَيبةست دةبَيت: راوَيذكارةكان -1

بة ثَيشكةش كردني راوَيذ و ثَيشنياري , وةزارةت و لة جَي بةجَي كردني ئةركةكانيدا يارمةتي دةدةن
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بة جؤرَيك كة هةموو , ثَيويست هةَلدةبذَيرَيت وةزيريش ضوار راوَيذكار بةثَيي ثسثؤريان و بةثَيي, ثَيويست
 .نةتةوةو ئاينييةكاني هةرَيمي كوردستان بطرَيتةوةو ئةمانة يةكسةر سةر بة وةزيرن

فةرمانبةرَيك بة ثلةي بةِريوةبةري طشيت كة هةَلطري : بةِرَيوةبةرايةتي طشيت ثةيوةندييةكان -0
( 12)دةبَي شارةزاييةكي هةبَيت كة لة , كردايةتي دةكاتيان هاوتاكةي بَيت سةر, بِروانامةي بةرايي زانكؤ

 :ئةم بةِرَيوةبةرايةتيانة ثَيوةي دةبةسرتَيتةوة. ساَل كةمرت نةبَيت و لةم بوارةشدا ئاطادار و بة توانا بَيت
 .بةِرَيوةبةرايةتي ثةيوةنديي دةرةكي-أ

 .بةِرَيوةبةرايةتي ثةيوةنديي ناوخؤ -ب
كة , فةرمانبةرَيك بة ثلةي بةِريوةبةري طشيت سةرؤكايةتي دةكات: اطةياندنبةِرَيوةبةرايةتي طشيت ر -2

ساَل كةمرت نةبَيت ( 12)يان هاوتاكةي بَيت و شارةزاييةكي هةبَيت كة لة , هةَلطري بِروانامةي بةرايي زانكؤ
 :ئةم بةِرَيوةبةرايةتيانةش ثَيوةي دةبةسرتَيتةوة. و لةم بوارةشدا ئاطادار و بة توانا بَيت

 .بةِرَيوةبةرايةتي ساييت وةزارةت لة ئةنتةرنَيتدا-أ
 .بةِرَيوةبةرايةتي وةرطَيِران -ب
 .بةِرَيوةبةرايةتي ثةيوةندي -ج
كة , فةرمانبةرَيك بة ثلةي بةِريوةبةري طشيت سةرؤكايةتي دةكات: بةِرَيوةبةرايةتي طشيت بةرنامةِرَيذي -2

ساَل كةمرت نةبَيت ( 12)ي بَيت و شارةزاييةكي هةبَيت كة لة يان هاوتاكة, هةَلطري بِروانامةي بةرايي زانكؤ
 :ئةم بةِرَيوةبةرايةتيانةش ثَيوةي دةبةسرتَيتةوة. و لةم بوارةشدا ئاطادار و بة توانا بَيت

 .بةِرَيوةبةرايةتي بةرنامةِرَيذي-أ
 .بةِرَيوةبةرايةتي بةدواداضوون -ب
 .بةِرَيوةبةرايةتي ئامار -ج
 .ي خانةسازيبةِرَيوةبةرايةت -د
فةرمانبةرَيك بة ثلةي بةِريوةبةري طشيت سةرؤكايةتي : بةِرَيوةبةرايةتي طشتيي بةِرَيوةبردن و دارايي -8

وا ثةسندة شارةزايي لة كاروباري دارايي و , يان هاوتاكةي بَيت, كة هةَلطري بِروانامةي بةرايي زانكؤ, دةكات
 :َيوةبةرايةتيانة ثَيوةي بةسرتاونئةم بةِر. فةرمانطةكاني سةر بة وةزارةت هةبَيت

 :بةِرَيوةبةرايةتي كاروباري كارطَيِري كة ئةم بةشانةي خوارةوة لةخؤ دةطرَيت -1
 .بةشي ثةِراوطة-أ

 .بةشي دؤسييةكان -ب
 .بةشي ثرسطة -ج
 .بةشي دةركردةو هاوردة -د
 .بةشي ضاث و كؤمثيوتةر -ه
 .بةِرَيوةبةرايةتي كاروباري دارايي -0
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 .وبةرايةتي كاروباري ياساييبةِرَي -9
 .بةِرَيوةبةرايةتي ميالك -1
 .بةِرَيوةبةرايةتي خؤيةتي -0
 .بةِرَيوةبةرايةتي كةلوثةل -2
 .بةِرَيوةبةرايةتي خزمةتطوزارييةكان -2

 .بةشي ئؤتؤمؤبيل و مةكينةكان -أ
 .بةشي بطؤِري تةلةفؤن -ب
 .بةشي فةرمانبةراني خزمةتطوزاري -ج
كة , فةرمانبةرَيك بة ثلةي بةِريوةبةري طشيت سةرؤكايةتي دةكات: ي طشيت وةرزشبةِرَيوةبةرايةت -3

يان هاوتاكةي بَيت و شارةزاييةكي باشي لة ثةروةردةي وةرزشي هةبَيت , هةَلطري بِروانامةي بةرايي زانكؤ
ةتيانةش لةخؤ ئةم بةِرَيوةبةراي. و لةم بوارةشدا ئاطادار و بة توانا بَيت ساَل كةمرت نةبَيت( 12)كة لة 

 :دةطرَيت
 .بةِرَيوةبةرايةتي يانةكان-1
 .بةِرَيوةبةرايةتي يةكَيتيةكاني وةرزشي -0
 .بةِرَيوةبةرايةتي ياريطاو دامةزراوةكان -9
 .بةِرَيوةبةرايةتي وةرزشي ذنانة -1
 .بةِرَيوةبةرايةتي وةرزشي كةم ئةندامان -0
 .بةِرَيوةبةرايةتي ثزيشكي وةرزشي -2
 .رايةتي تيثة ميلليةكانبةِرَيوةبة -2
 .بةِرَيوةبةرايةتي وةرزش بؤ هةمووان -8
 .بةِرَيوةبةرايةتي رؤشنبري كردني وةرزشي -3

 .بةِرَيوةبةرايةتي ئامادة كردن و شياندن -12
كة , فةرمانبةرَيك بة ثلةي بةِريوةبةري طشيت سةرؤكايةتي دةكات: بةِرَيوةبةرايةتي طشيت الوان -12

يان هاوتاكةي بَيت و شارةزاييةكي باشي لة ثةروةردةي وةرزشي هةبَيت , بةرايي زانكؤ هةَلطري بِروانامةي
ئةم بةِرَيوةبةرايةتيانةش لةخؤ . ساَل كةمرت نةبَيت و لةم بوارةشدا ئاطادار و بة توانا بَيت( 12)كة لة 

 :دةطرَيت
 .بةِرَيوةبةرايةتي ضاالكيي زانسيت-1
 .بةِرَيوةبةرايةتي ضاالكيي هونةري -0
 .بةِرَيوةبةرايةتي ضاالكيي فةرهةنطي -9
 .بةِرَيوةبةرايةتي ضاالكيي ديدةواني -1
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 .بةِرَيوةبةرايةتي ضاالكيي ذنانة -0
 (.كؤمةاَليةتي)بةِرَيوةبةرايةتي ضاالكيي جظاكي  -2
 .بةِرَيوةبةرايةتي رَيكخراوةكاني الوان -2
 .بةِرَيوةبةرايةتي الواني كةم ئةندامان -8
 .ةرايةتي ئامادة كردن و شياندنبةِرَيوةب -3

بةِرَيوةبةرايةتي طشيت وةرزش و الوان ضاودَيري كردني زانسيت لة سةنتةري ثارَيزطاكاني هةرَيم و ناوضة 
ئازاد كراوةكان كة سةرثةرشيت بةِرَيوةبةرايةتيةكاني وةرزش و الوان و ضاودَيريان دةكات لة قةزاو 

 .ناحيةكاندا لة كاتي كردنةوةياندا
وةزارةت بؤي هةية ثةيِرةوَيكي تايبةتي بؤ بةِرَيوةبردني كاروباري يانةو يةكيةتية : ةي ثَينجةممادد

 .بةجؤرَيك كة لةطةَل بؤضوونةكاني حكومةتي هةرَيمدا بطوجنَيت, وةرزشيةكان دابنَيت
 :ماددةي شةشةم

 .َيتبة ثةيِرةوَيك ثةيكةري رَيكخستين سةنتةري وةزارةت و ثَيكهاتةكاني ديار دةكر-1
لةكاتي ثَيويستدا وةزير بؤي هةية هةندَي بةِرَيوةبةرايةتي يان بةش و هؤبةي تازة لة وةزارةت و  -0

 .يان ثووضةَليان بكاتةوة, لَيكيان بدات, ثَيكهاتةكانيدا بكاتةوة
بة مةبةسيت ثةرةسةندني رؤَلي الوان و وةرزشكاراني كوردستان و طوجناندني ئةم دوو اليةنة لةطةَل  -9

 .وةزير دةسةاَلتي دامةزراندني دامةزراوي وةرزشي و الواني هةبَي لة هةرَيمي كوردستان, جنامةكاندائة
, وةزير بؤي هةية نوَينةرَيك وةكو ئةندامَيكي كارا لة ليذنةي ئؤلؤمثي دةست نيشان بكات: ماددةي حةوتةم

 .راسيؤني وةرزش و الوانبؤ بةشداري كردن لة كؤنفد, هةروةها نوَينةركَيش بؤ خؤي دامبةزرَينَيت
وةزارةت دةبَي سااَلنة يارمةتي دارايي بة رَيكخراوةكاني وةرزش و الوان ببةخشَيت بةثَيي : ماددةي هةشتةم

رَيكخراوةكانيش دةبَيت سااَلنة ثرؤذةكاني وةرزشي و الوان , ثةيكةري رَيكخستين هةريةك لةو رَيكخراوانة
رَينماييةكي تايبةت بة وةزارةت بؤ ئةوةي لةطةَل ضةمكة بةثَيي ضةند , ثَيشكةش بة وةزارةت بكةن

 .دميوكراتيةكاندا بطوجنَين
خاوةندارَييت طشيت دامةزراو و ياريطا وةرزشيةكان كة خاوةنداريةتييان ناطةِرَيتةوة بؤ : ماددةي نؤيةم

 .وانوةزارةتي ثةروةردةو خوَيندني بااَلو كةرتي تايبةت دةطةرَيتةوة بؤ وةزارةتي وةرزش و ال
وةزارةتي وةرزش و الوان دةسةاَلتي سةرثةرشيت هةية لةسةر طشت دامةزراوة وةرزشيةكان : ماددةي دةيةم

 .لة هةرَيمي كوردستاندا
وةزارةت دةبَي بة هاوئاهةنطي لةطةَل وةزارةتي ثةروةردةدا بابةتي ثةروةردةي وةرزشي كارا : ماددةي يازدة

لةطةَل دابني كردني هةموو ثَيداويستيية , ؤ دامبةزرَينَيتبكات و مامؤستاي ثسثؤر و لَيهاتوويان ب
وةرزشييةكان وةكو داناني ثةرتووكي تايبةت بة ثرؤطرامةكاني ثةروةردةي وةرزشي و دروست كردني هؤَلي 

 .داخراوو طؤِرةثاني وةرزشي و شيت ديكة
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ةمةِر جَي بةجَي كردني وةزير بؤي هةية رَينمايي ثَيويست دةربكات بؤ كار ئاساني ل: ماددةي دوازدةم
 .حوكمةكاني ئةم ياساية

هةموو ئةو ياساو بِريارو سيستةم و رَينماييانةي كة تايبةتن بة وةرزش و الوان كة لة : ماددةي سَيزدةم
كؤماري فيدراَلي عيَ راق و هةرَيمةكانيدا ثةيِرةو دةكرَين و لةطةَل بؤضوون و تايبةمتةندييةكاني دةستووري 

 .كاران, ن و قانونةكانيدا ناكؤك ننيهةرَيمي كوردستا
 .كار بة هيض دةقَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكؤك بَيت: ماددةي ضواردةم

 .ثَيويستة وةزيرة ثةيوةندارةكان بِرطةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن: ماددةي ثازدةم
 .ت كة لة رؤذنامةي فةرميدا باَلو دةكرَيتةوةئةم ياساية لةو رؤذةوة كاري ثَي دةكرَي: ماددةي شازدةم

 هؤكارة ثَيويستيةكاني دةركردني ئةم ياساية
لةبةر ئةو فراوانبوونة زؤرةي كة كةرتي وةرزش والوان و ضاودَيري كردني زانسيت لة هةرَيمي كوردستاني 

ردني ثَيويست بؤ ئةم عَيراقدا بةخؤيةوة دةبَينَيت و بة مةبةسيت دةستةبةر كردني ضاودَيري و ئاِراستة ك
كةرتة تا بتوانَيت رؤَلي خؤي ببينَيت و بؤ ئةوةي ئةم وةزارةتة ببَيتة دةسةاَلتي بااَل لة كرداري ثةرةثَيداني 

هاوشان لةطةَل ئارةزووةكاني حكومةتي هةرَيم لة دةستةبةر كردني , كؤمةَلطا لة رووي وةرزش و الوانةوة
 .ئةم ياساية دانرا, كةرتي وةرزش و الوانهؤكارةكاني ثشتطريي كردني ثَيويست بؤ 

 (:ركووكيةكمال ك.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
ثرؤذةي ياساي وةزارةتي وةرزش و الوان بدرَيتة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةيوةنديةكان و رؤشنبريي و 

ئَيستاش , ر بدةنليذنةي ثةروةردةو ئةندامة بةِرَيزةكان بؤ ئةوةي زياتر لَي وردبوونةوةو بِريار لةسة
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي دةزطاي طشيت بؤ كاروباري مني لة هةرَيمي كوردستان خبوَيننةوة

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستاش كاك زانا ثرؤذةي ياساي دةزطاي طشيت بؤ كاروباري مني لة هةرَيمي كوردستان دةخوَينَيتةوة
 (:زانا) خضر سعيد قادر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ى ساَلى) (ياساى ذمارة 

 ياساى دةزطاى طشتى كاروبارى مني لة هةرَيمى كوردستانى عَيراق
 بةشى يةكةم

 ثَيناسةكان
 :ئةو دةستةواذانةى لة خوارةوة هاتوون ئةو واتايانةى بةرامبةريان دةطةيةنن :ماددةى يةكةم

 .هةرَيمى كوردستانى عَيراق :هةرَيم -1
 .ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستانى عَيراق: ئةجنومةنى وةزيران -0
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 .دةزطاى طشتى كاروبارى مني لة هةرَيمى كوردستانى عَيراق: دةزطا -9
 .سةرؤكى دةزطاى طشتى كاروبارى مني لة هةرَيمى كوردستانى عَيراق: سةرؤكى دةزطا -1
 .نى بةرَيوةبردنى دةزطائةجنومة: ئةجنومةن -0
 .سةرؤكى ئةجنومةنى بةرَيوةبردنى دةزطا: سةرؤكى ئةجنومةن -2
ئاماجنى كوشتنى كةسان , كةرستةى تةقاندنةوة بة شَيوةيةكى ئاسايى لة قوتو ثَيك دَيت: مني -2

وئةو  وبرينداركردنيان وتَيكدانى ئوتومبَيل وموَلك وماَلى ديكة، ودةتةقَيندرَيتةوة بة هؤى ئةو كةسة
 .ئوتومبَيلةى كراوة بة ئامانج، يان بة هؤى بةسةر ضوونى كات

ئةو كردةوانةى لة ثَيناو كةمكردنةوةى كاريطةرى ئابوورى ودةوروبةرو كؤمةاَليةتى مني : كاروبارى مني -8
 ئةو مينانةى نةتةقيوون ئةجنام دةدرَى، وئةو ضااَلكيانةى ثةيوةسنت بة نةهَيشتنى مني دةطرَيتةوة، وةكو

هؤشيار كردنةوة لة مةترسيةكانى ويارمةتيدانى قوربانيانى مني وتَيكو ثَيكدانى يةدةطى عةمبار كراو لة 
 .مينى نةتةقيو وبانطَيشة كردن بؤ بةكارنةهَينانى مينى دذة تاك

 بةشى دووةم
 دامةزراندن وئاماجنةكان

طاى طشتى كاروبارى مني لة هةرَيمى دةز)بة ثَيى ئةم ياساية دةزطايةك دادةمةزرَى بة ناوى  :ماددةى دووةم
بارةطاكةى لة هةولَير دةبَى وفةرمانبةرَيك بة ثلةى وةزير سةرؤكايةتى دةكات و بة ( كوردستانى عَيراق

 .ئةجنومةنى وةزيرانةوة دةلكَيندرَى
 .دةزطا كةسايةتيةكى مةعنةوى هةية لة اليةنى دارايى وكارطَيريةوة سةربةخؤية :ماددةى سَييةم

 :ئاماجنى دةزطا هَينانة دى ئةمانةى خوارةوةية :ضوارةمماددةى 
كاركردن لة ثَيناو ثاكردنةوةو البردنى هةموو ناوضةكانى هةرَيم لة مينى ضَيندراو و تةقةمةنيةكانى -1

 .نةتةقيو لة ثامشاوةى شةِرةكانى ِرابووردوو
لة مةترسيةكانى مني، لة ِريطاى  كاركردن لة ثَيناو وشياركردنةوةو ِرؤشنبريكردنى هاوواَلتيانى هةرَيم-0

هؤية هةمةجؤرةكانى ِراطةياندن وبةستنى كؤِرو كؤبونةوة لةطةَل توَيذة جياجياكانى كؤمةاَليةتيدا لةو 
 .ناوضانةى كة طومانى بوونى مينى ىَل دةكرَى

 .يارمةتيدانى ثَيويست بة قوربانيانى مني-9

دذ بة تاكةكان وبةشداريكردن لة كؤنفرانس وكؤِرة  بانطَيشةكردن بؤ قةدةغةكردنى بةكارهَينانى مينى-1
 .نَيودةوَلةتيةكانى تايبةت بة كاروبارى مني

 بةشى سَييةم

 دامةزراو ودةسةاَلتةكان
 :دةزطا لة مانة ثَيك دَيت: ماددةى ثَينجةم

ةو سةرؤكى كارطَيرى دةزطاية، مةرجيشة خاوةن بِروانامةى بةرايى زانكؤ بَيت، ل: سةرؤكى دةزطا :يةكةم
 .مةيدانةدا ئةزموونى هةبَيت وبة بِريارى ئةجنومةنى وةزيران دادةمةزرَيت



 01 

مةرجة خاوةن بِروانامةى بةرايى زانكؤ بَيت ولةو مةيدانةدا ئةزمونى : جَيطرى سةرؤكى دةزطا :دووةم
هةبَيت، لة كاتى ئامادةنةبوونى سةرؤكى دةزطا شوَينى دةطرَيتةوةو بةبِريارى ئةجنومةنى وةزيران 

 .دةمةزرَيتدا
فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةرَيوةبةرى طشتى سةرؤكايةتى دةكات، : بةرَيوةبةرايةتى طشتى ديوان :سَييةم

ساَل كةمرت نةبَيت ( 10)مةرجة خاوةن بِروانامةى بةرايى زانكؤ بَيت وِراذةى فةرمانبةرايةتى لة 
 :نةى خوارةوةى ثَيوة ثةيوةسنتئةو بةِرَيوةبةرايةتيا, وبةبِريارى ئةجنومةنى وةزيران دادةمةزرَيت

 .لة بةشى بةِرَيوةبردن وبةشى كارمةندان ثَيك دَيت: بةِرَيوةبةرايةتى كاروبارى كارطَيرى-1
 .لة بةشى ذمَيريارى ووردبينى ثَيك دَيت: بةِرَيوةبةرايةتى كاروبارى دارايى-0
 .طواستنةوة ثَيك دَيتلة بةشى كؤطاكان وبةشى : بةِرَيوةبةرايةتى خزمةتطوزاريةكانى لؤجيستى-9

فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةِرَيوةبةرى طشتى سةرؤكايةتى : بةِرَيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى هونةرى :ضوارةم
دةكات ودةبَى خاوةن بِروانامةى بةرايى زانكؤ بَيت و خاوةن توانا وئةزموون بَيت لة مةيدانى كاروبارى مني 

يارى ئةجنومةنى وةزيران دادةمةزرَى ولة ميانةى ئةوةوة ئاراستةو بؤ ماوةى ثَينج ساَل كةمرت نةبَيت وبةبِر
سةرثةرشتى ثرؤسةكانى نةهَيشتنى مني و وشياركردنةوة لة مةترسيةكانى مني وهاوكارى قوربانيانى مني 
دةكرَى وهةماهةنطى كردنى كؤمثانياو رَيكخراوة حكومى وبيانيةكانى لة مةيدانةكانى تايبةت بة مني 

 :ئةم بةِرَيوةبةرايةتيانةى خوارةوةى ثَييةوة ثةيوةسنتكاردةكةن، و

 .بةرَيوةبةرايةتى ثرؤسةكان لةم بةشانةى خوارةوة ثَيك دَيت -1
 .بةشى ثرؤسةكان -أ

 .بةشى ِراهَينان -ب
 .بةشى ساغلةمى وثَيوانة نَيودةوَلةتيةكان -ج
 .بةشى كؤنرتؤَلى ضؤنايةتى -د
 .ردنى منيبةشى ئامَيرة ميكانيزمةكان وئاشكراك -ه
 .بةشى سةطةكانى تايبةت بة ئاشكراكردنى مني -و
 .بةشى ثةيوةنديةكانى بَى تةل وئامَيرةكانى ثةيوةنديكردن -ز
 .بةشى تةقةمةنيةكان -ح
 :بةِرَيوةبةرايةتى ثالندانان لةمانة ثَيك دَيت -0
 .بةشى ثالن دانان -1
 .بةشى كَيوماَلكردن -0
 .بةشى بةِرَيوةبردنى زانياريةكان -9
 .بةِرَيوةبةرايةتى وشياركردنةوة لة مةترسيةكانى مني -1
 .بةشى هاوكاريكردنى قوربانيانى مني -0
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 :ئةم بةِرَيوةبةرايةتيانةى خوارةوة كة ِراستةوخؤ بةسةرؤكى دةزطاوة بةسرتاونةتةوة :ثَينجةم
 .بةِرَيوةبةرايةتى وردبينى-1
 .بةِرَيوةبةرايةتى كاروبارى ياسايى-0
 .ايةتى طشتى ثشكنينى طشتىبةِرَيوةبةر-9

 .بةِرَيوةبةرايةتى ثةيوةنديةكانى طشتى وِراطةياندن-1

ئةم دةزطاية بةِرَيوةبةرايةتيةكى طشتى جَيبةجَى كردنى هةية، لةهةر يةك لة ثارَيزطاى هةولَيرو  :شةشةم
ِرَيوةبةرايةتيةكى ثارَيزطاى سلَيمانى، فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةِرَيوةبةرى طشتى سةرؤكايةتى دةكات، هةر بة

 :طشتى لةو دامةزراوانةى خوارةوة ثَيك دَين

 (.تاكةكان)بةِرَيوةبةرايةتى كارطَيرى كارمةندان -1
 .بةِرَيوةبةرايةتى ذمَيريارى-0

 .بةِرَيوةبةرايةتى وردبينى-9

 .بةِرَيوةبةرايةتى ثةيوةنديية طشتيةكان وِراطةياندن-1

 .بةِرَيوةبةرايةتى كاروبارى ياسايى-0

 .بةِرَيوةبةرايةتى ثرؤسةكان-2

 .بةِرَيوةبةرايةتى وشياركردنةوة لة مةترسيةكانى مني-2

 .بةِرَيوةبةرايةتى  هاوكاريكردنى قوربانيانى مني-8

ئةو دةزطاية بةِرَيوةبةرايةتيةكى جَيبةجَى كردنى بؤ كاروبارى مني هةية لة هةر يةك لة  :حةوتةم
 :وهةر بةِرَيوةبةرايةتيةك لةم دامةزراوانةى خوارةوة ثَيك دَيتثارَيزطاكانى دهؤك وثارَيزطاى كةركووك، 

 (.تاكةكان) بةشى كارطَيرى كارمةندان -1
 .بةشى ذمَيريارى-0
 .بةشى ثرسةكان-9

 .بةشى وشياركردنةوة لة مةترسيةكانى مني-1

 .بةشى هاوكاريكردنى قوربانيانى مني-0

 :ولةمانة ثَيك دَيتدةزطا ئةجنومةنَيكى كارطَيرى دةبَى : ماددةى شةشةم

 .سةرؤك: سةرؤكى دةزطا-1
 ئةندام -جَيطرى سةرؤكى دةزطا -0
 .ئةندام -بةِرَيوةبةرة طشتيةكان لة دةزطاكة -9

 .ئةندام –بةِرَيوةبةرانى جَيبةجَى كار لة دةزطادا -1
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ةشت ثةروةردة، تةندروستى، كاروبارى كؤمةاَليةتى، دةوروبةر،ط: نوَينةرى هةريةك لةم وةزارةتانة-0
وطوزار، ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَى كردن، طواستنةوة، طةياندن، كشتوكاَل وئاودَيرى، ثيشةسازى، كارةبا، 

 .ئةندام، بة مةرجَيك ثلةى بةِرَيوةبةرى طشتى هةبَى –دةستةى نةوت وبرتوكيمياويةكان 

 .ليذنة بِرياردةرَيكى دةبآ سةرؤكى دةزطا هةَليدةبذَيرَى-2

 :كى دةزطا ئةم دةسةاَلتانةى خوارةوةى دةبَىسةرؤ :ماددةى حةوتةم

 .بةِرَيوةبردنى كاروبارى دةزطا-1
يانةى لة مةيدانى كاروبارى مني (ناوخؤى وبيانى)ثةسندكردنى مؤَلةتى كارى ئةو رَيكخراو و كؤمثانيا -0

 .كاردةكةن كة لة وةزارةتة تايبةمتةندةكانى حكومةتى هةرَيم تؤمار كراون
كة لة مةيدانى كاروبارى ( ناوخؤيى وبيانى)لةطةَل كةسان ورَيكخراوو كؤمثانياكانى  طرَيبةستى مؤركردن-9

 .مني كار دةكةن

كاركردن لة ثَيناو طؤِرينةوةى ئةزموون وزانياريةكان لةطةَل دةوَلةت ورَيكخراوى ثةيوةنديدار لة مةيدانى -1
 .كاروبارى مني

 .ئةجنومةنى وةزيران بؤ ثةسندكردنى ئامادةكردنى بودجةى طشتى دةزطا وبةرزكردنةوةى بؤ-0

 .ثَيشنياركردنى ثالنةكانى دةزطاى سااَلنة وبؤ ثَينج ساَل ودرَيذخايةن-2

 .ثَيشنياركردنى دامةزراندنى فةرمانبةران لة دةزطادا-2

ثةسندكردنى قةرةبووكردنةوةى كارمةندانى دةزطا، ئةوانةى بريندار دةبن يان دةمرن لة ميانةى -8
 .ى ئةركةكانيان يان بة هؤيةوةجَيبةجَى كردن

 .نوَينةرايةتى كردنى دةزطا لةبةردةم دادطاكان وفةرمانطةكانى ثةيوةنديدار-3

ثَيشنياركردنى ِرَينماييةكانى ثَيويست بؤ ئاسانكردنى جَيبةجَى كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية -12
 .وبةرزكردنةوةى بؤ ئةجنومةنى وةزيران

ةسةاَلتةكانى خؤى بدا بة جَيطرةكةى وبةِرَيوةبةرةطشتيةكان سةرؤك بؤى هةية هةندَى لة د-11
 .وبةِرَيوةبةرةجَيبةجَى كارةكانى دةزطا

 :ئةجنومةنى كارطَيرى ئةو تايبةمتةنديانةى خوارةوة لة ئةستؤ دةطرَى: ماددةى هةشتةم

نى ئامادةكردنى هةموو زانياريةكانى هةمة اليةنةى ثةيوةست بة كاروبارى مني ودةستنيشانكرد-1
 .طرينطرتينيان لة مةيدانى نةهَيشتنى ميندا

كاركردن بؤ هةماهةنطى كردنى ثرؤسةكانى نةهَيشتنى مني لةطةَل هةموو فةرمانطةو دةزطاكانى حكومى -0
 .ثةيوةنديدار لة حكومةتى هةرَيمدا

ى بةشداريكردن لة نةخشةكَيشانى سياسةتى طشتى دةزطا لة مةيدانى كاروبارى مني لة ذَير سَيبةر-9
 .حوكمةكانى ئةم ياسايةدا
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بةشداريكردن لة ئامادةكردنى ِراثؤرتى سااَلنة بؤ ئةجنومةنى وةزيران، هةموو ضااَلكى ودةستكةوت -1
 .وطريوطرفت وثَيشنيارةكانى دةزطاى تَيدا ديارى دةكرَيت

 .بةشداريكردن لة ئامادةكردنى ثالنى سااَلنةو بؤ ثَينج ساَل ودرَيذخايةن لة دةزطادا-0

 :دةى نؤيةمماد

 .نةوةكانى ئةجنومةن بة سةرؤكايةتى سةرؤكى دةزطا يان جَيطرةكةى لة كاتى ئامادةنةبوونى دةبَىوكؤبو-1
ئةجنومةن بة شَيوةيةكى ئاسايى ولةسةر بانطَيشةى سةرؤكى دةزطا هةر شةش مانط جارَيك كؤدةبَيتةوة -0

ى ئةندامانى لة 1/9يان لةسةر داواى  وبةشَيوةيةكى ِرادةبةدةريش لةسةر بانطَيشةى سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاتى ثَيويستدا كؤدةبَيتةوة

ى ئةندامانى تةواو دةبَيت، بريكارةكان بة زؤرينةى دةنطى 0/9ذمارةى ياسايى ئةجنومةن بة ئامادةبوونى -9
ئامادةبووان ديارى دةكرَيت ولةكاتى يةكسانيبوونى دةنطةكان، ئةو اليةنة دةيباتةوة كة دةنطى سةرؤكى 

 .دايةتَي

هةموو بِريارةكانى دةزطاو ئةجنومةنى كارطَيرى بؤ سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ِرةوانة : ماددةى دةيةم
ِرؤذ لة دواى طةيشتنى ودةرنةبِرينى ناِرةزايى، ( 10)دةكرَيت بؤ ثةسندكردنى، دواى بةسةرضوونى 

ةنى وةزيران بة بِريارى كؤتايى بِريارةكان ثلةى بنةبِر وةردةطرن، بةثَيضةوانةوة، بِريارى ئةجنوم
 .دادةندرَيت

 بةشى ضوارةم
 حوكمةكانى دارايى

 :داهاتةكانى دةزطا لةمانة ثَيك دَيت: ماددةى يازدةم
 .ئةو بِرةثارانةى لة اليةن حكومةتى هةرَيمةوة لة ذَير بودجةى طشتييةوة بؤى دادةندرَيت :يةكةم
و كة لة اليةن دةوَلةتان ورَيكخراوةكانى سةر بةنةتةوة  ئةوةى بؤ هةرَيم ديارى دةكرَيت لة بةخشش :دووةم

 .يةكطرتووةكان ورَيكخراوة نَيودةوَلةتى وناحكوميةكان ثَيشكةش دةكرَين
 .بةخشش ويارمةتيةكانى ناوخؤيى وبيانى :سَييةم

 .دةزطا لة باج وِرةمسةكان دةبوردرَى: ماددةى دوازدةم
 :ماددةى سَيزدةم

 .دةزطا ياساى بةدةستهَينانى قةرزةكانى حكومةت ثيادة دةكرَىلة وةرطرتنى قةرزةكانى  -أ
 .ذمَيريارى دةزطا دةكةوَيتة ذَيرضاودَيرى دارييةوة -ب

ئةجنومةنى وةزيران بؤي هةية بةبَى بةرامبةر هةر خانووبةرةو زةويةكى دةزطا ثَيى بوَى : ماددةى ضواردةم
 .بؤ ئةجنامدانى ضااَلكيةكانى بةناوى بكات

ئةجنومةنى وةزيران بيناو زةوى وزارو ثَيداويستيةكانى ديكةى دةزطا بةثَيى ثَيشنيارَيك بؤ  :دةمماددةى ثاز
 .ئةم مةبةستة ديارى دةكات وبةبَى بةرامبةر بةناوى تؤمار دةكات
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 بةشى ثَينجةم

 حوكمة كؤتاييةكان
َيت ئةطةر كارةكانى دةزطا بةرثرسياريةتى مةدةنى لة ئةجنامى كارةكانى لة ئةستؤ ناطر: ماددةى شازدةم

 .بةرَيك وثَيكى وبةثَيى ثَيوانةى نيشتمانى ونَيودةوَلةتيةكان ئةجنام دا
دةزطا مافى ئةوةى هةية ئةو كةس واليةنانةى بةبَى مؤَلةت وِرةزامةندى فةرمى دةضنة : ماددةى حةظدةم

و اليةنانةى ئةو نيشانانةى كة ناو كَيَلطةكانى مني داوايان لة دذدا لة دادطا بةرزبكاتةوة، هةروةها لة دذى ئة
 .ناوضةكانى بةمني ضَيندراون ديارى دةكات، دةطؤِرَى وئةو نيشانانة بة سامانى هةرَيم دادةندرَيت

 :لةبةر ترسناكى كاركردن لة مةيدانى كاروبارى ميندا ثَيويستة ئةمانة بكرَيت: ماددةى هةذدةم
ان وخانةنشني كراوانى دةزطا بة ثَيى سروشتى كارى دياريكردنى دةِرماَلةى ترسناكى بؤ فةرمانبةر :يةكةم

هةر يةكَيكيان وتا ض ِرادةيةك كاريطةرى ِراستةوخؤو ناِراستةوخؤى لةسةريانةوة هةية، ئةو دةرماَلةيةش بة 
 .ثَيى رَينمايى دارايى بةركارةوة دةبَى

ِرووداوةكانى مني لة  كردنى فةرمانبةران وخانةنشينانى دةزطا دذ بة مةترسى( تةئمني) دَلنيا: دووةم
 .ميانةى ثِرؤسةى كاروبارى ميندا

لةبةر ئةو كارو ثرؤسانةى سةبارةت بة كاروبارى مني لةاليةن كارمةندانى رَيكخراوةكانى : ماددةى نؤزدةم
نةتةوةيةكطرتووةكان ورَيكخراوةكانى ديكة ئةجنام دراوة، بةر لة سثاردنيان بة حكومةتى هةرَيم، ثَيويستة 

 :ارةوة بكرَيتئةمانةى خو
خزمةتكردن لة رَيكخراوةكانى سةر بةنةتةوةيةكطرتووةكان ورَيكخراوةكانى ناوخؤوبيانى كة لة مةيدانى 
كاروبارى ميندا كاريان كردووة بة ِراذةى فةرمانبةرايةتى فةرمانبةران وخانةنشينان لة دةزطادا حيساب 

 .بكرَيت
بارودؤخةكانى ئايندة هةرهةمواركردنَيك سةبارةت بةم سةرؤكى دةزطا بؤى هةية وبة ثَيى : ماددةى بيستةم

 .ياساية ثَيشنيار بكات، بة جؤرَيك لةطةَل ثَيداويستيةكانى كارةكاندا كؤك بَيت
 .كار بةهيض دةقَيك ناكرَى ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية بَيت: ماددةى بيست ويةكةم
 .حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةندةبَى وةزارةتة تايبةمتةندةكان : ماددةى بيست ودووةم

ئةم ياساية لة ِرؤذى باَلوكردنةوةى لة ِرؤذنامةى وةقائعى كوردستان جَيبةجَى  :ماددةى بيست وسَييةم
 .دةكرَيت

 هؤيةكانى دةركردنى ياساكة
بةتى لةبةر ئةو بارودؤخة نائاساييةى كة عَيراق بة شَيوةيةكى طشتى وهةرَيمى كوردستان بة شَيوةيةكى تاي

ثَييدا تَيثةِرين كة خؤى لة حكومةتة ديكتاتؤريةكانى يةك لةدواى يةكدا دةنوَينَى بة تايبةتى رذَيمى 
 –بةعسى بةسةرضوو وبةرثاكردنى ضةند شةِرَيك دذ بة طةىل كوردستان، سةربارى ئةوةش شةِرى عَيراق 
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هةرَيمدا باَلوبووةوة، كة بوووة هؤى ئَيران كة لة ئةجنامدا كَيَلطةكانى مني وتةقةمةنى لة زؤر شوَينةكانى 
ثةيدابوونى مةترسى طةورةو تراذيدى لةبةر دةم هاوواَلتيان، ولة ثَيناوى ئةوةى حكومةتى هةرَيم بتوانَى 
طرينطيةكانى لة ئةستؤداية بةرامبةر ئةو مةترسيانة جَيبةجَى بكات، وئاسانكردنى كارى رَيكخراوة 

ن لة بةشداريكردنيان لةو مةيدانة ثربايةخ وزيندووة، ولة ثَيناو نَيودةوَلةتيةكان وغةيرة حكومةتيةكا
ثاككردنةوةى هةرَيم لةو كةرةستة ترسناكانة، لة دواييشدا دوورخستنةوةى هاوواَلتيان لة مةترسيةكانى، 
ئةوةش مةيدانةكة فراوانرت دةكات لةبةردةم ثرؤسةى ئاوةدانكردنةوةو ثةرةسةندنى ذَيرخانى هةرَيم، بؤية 

 .ياساية داندرائةم 
 (:ركووكيةكمال ك.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال  

ثرؤذةي ياساي دةزطاي طشيت بؤ كاروباري مني لة هةرَيمي كوردستان دةدرَيتة ليذنةي ياسايي و ليذنةي 
ناوخؤ و ليذنةي ثَيشمةرطةو ليذنةي تةندروسيت و كؤمةاَليةتي و ليذنةي مايف مرؤظ و ئةندامة 

فةرموو ئَيستاش خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي ثاراسنت و , لةماني كوردستانبةِرَيزةكاني ثةر
 .ثةرةثَيداني بةرهةمي كشتوكاَلي لة هةرَيمي كوردستان

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة هةرَيمي كوردستان ئَيستاش هةر كاك زانا ثرؤذةي ياساي ثاراسنت و ثةرةثَيداني بةرهةمي كشتوكاَلي 
 .دةخوَينَيتةوة

 (:زانا) خضر سعيد قادر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 700ى ساَلى )   (ياساى ذمارة 
 عَيراق –ياساى ثاراسنت وثةرةثَيدانى بةرهةمى كشتوكاَلي لة هةرَيمى كوردستان 

سامانى ئاذةَل وسةرضاوةكانى ئاو  زةوى كشتوكاَل وِرووةك وباخضةو دارستان و لةوةِرطاو: ماددةى يةكةم
وبةروبوومةكانى وهؤيةكانى بةرهةمهَينانى كشتوكاَل بة سامانى نةتةوةيى دادةندرَيت، ثَيويستة لةسةر 
خاوةنةكانيان وخةَلكى ثةيوةنديدار بة ثَيى ثالن وثرؤطرامةكانى هةرَيم وِرَينمايى وبِريارو ئاراستةكانى لة 

مةوة دةردةضن وةبةر بهَيندرَين، و ضاودَيريان بكرَيت وثةرةيان ثَي بدرَي اليةنةكانى تايبةمتةندى هةرَي
 .ونةيةَلن هيض شتَيك لة ناويان بةرَي وزيانيان ثَى بطةينَى

ثَيويستة لةسةر جوتياران وضَينةران وكةسانى ثةيوةنديدار بة كشتوكاَلةوة ثةيِرةوى : ماددةى دووةم
 :ئةمانةى خوارةوة بكةن

زةوى كشتوكاَل، نابَى بؤ مةبةستى ديكةى جطة لة كشتوكاَل بةكارى بهَينني، يان بة بةيارى بايةخ دان بة -1
 .بةجَي بهَيَلني، بة هيض شَيوةيةك نةهَيَلني زةوى بة ثيت بَى هيز ببَى يان بةروبوومى كةم ببَيتةوة
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كاَلى هةرَيم ثرؤسةكانى ضاندن بة ثَيى ِرَيطاى زانستى ِراست و رَينماييةكانى وةزارةتى كشتو -0
 .وفةرمانطةكانى كشتوكاَلى تايبةمتةند لة ثارَيزطادا بةرَيوةببةن

 .دابينكردنى كةرستةكانى ثَيويست وبة تواناى بةرزةوة لةبةرهةمهَيناندا -9
بايةخدان بة شيناييةكان هةر لةكاتى ضاندنيان تاكو كاتى تةواوبووونيان، رَيطةنةدان بة هيض شتَيك لة  -1

يان زيانيان ثَى بطةيةنَى، ثاراستنيان لة زيندةوةرة زيانبةخشةكانى كشتوكاَل و لة سووتان ناويان بةرَى 
 (.وشكبوون)والفاوو بَى ئاوى

ثاراستنى سامانى ئاذةَل و ماسى وثةلةوةرو زيندةوةرة سوودمةندةكان وضاودَيرى كردنيان ولة هةموو  -0
 .شتَيكى زيان بةخش بثارَيزرَين

ميكانيزم وكةرستةكانى كشتوكاَل وسةرضاوةكانى ئاو لة زيان ثَي طةياندن ثاراستنى مةكينةو  -2
 .ولةناوبردن

ثةيِرةوكردنى خولةكانى كشتوكاَل وئةندازةى ئةو زةويانةى كة ثَيويستة بة بةروبوومَيكى تايبةتى  -2
انى بضَيندرَين لة هةر ناوضةيةكدا، هةروةها بةكارهَينانى جؤرةكانى تؤو ثةين وموبيدات وكاتةك

 .بةكارهَينانيان بة ثَيى ثالن وِرَينماييةكانى فةرمانطةكانى كشتوكاَل لة ثارَيزطادا
ثاراسنت وبايةخدان بة باغةكان، ثشت طوَى نةخستنيان وخزمةتكردنى بةروبوومةكان تاوةكو ثَيدةطةن  -8

 .وِرةوانةى بازار دةكرَين
 .ثاراستنى دارستان ولةوةِرطاى سروشيت ودروستكراو -3

 .رَيكخستنى ثرؤسةى هةناردنى بةرهةمى كشتوكاَل بؤ بازاِرةكان وبايةخثَيدانى -12
 .طرتنة بةرى ثةيِرةوى عةمباركردنى ِراست وِرةوان بؤ بةرهةمة زيادةكان -11

 :ثَيويستة اليةنةكانى تايبةمتةند ثةيِرةوى ئةمانةى خوارةوة بكةن: ماددةى سَييةم 
 .ةكانى ثَيويست وبةتواناى بةرزو بة ثشت بةسنت بة حكومةتبةشداريكردن لة دابينكردنى كةرةست-1
رَيكخستنى ثرؤسةكانى بازاركارى دةرةوة بة ثَيى ثالنَيكى دارَيذراو لة اليةن وةزارةتى كشتوكاَل بة -0

هةماهةنطى لةطةَل وةزارةتى بازرطانى ودارايى، سةبارةت بة رَيكخسنت وبةرزةفتكردنى بةرهةمة 
 .دا هةنهاوردةكانى لة هةرَيم

 .هاندانى دروستكردنى عةمبارى ساردكةرةوةو بةستاو لة هةرَيمدا-9

بةشداريكردن لة قةرةبووكردنةوةى خاوةن كَيَلطة وثرؤذةكانى كشتوكاَل لة حاَلةتى لة ناوضوون وزيان -1
 .ثَيطةيشنت لة ئةجنامى كارةساتة سروشتيةكان وهَيزى لة ِرادةبةدةر

 .وية دَيراوةكان ودابينكردنى ئامَيرةكانى كة لة طةياندنى ئاو بةكاردَينبةشداريكردن لة زيادكردنى زة-0

بةشداريكردن لة ثَيكهَينانى سةرمايةى ثرؤذةكانى كشتوكاَل بؤ وةبةرهَينى ناوخؤ لة ِرَيطاى قةرزو -2
 .ئاسانكارييةكانى بانكةوة

 .روبوومانة دةست نيشان دةكاتثشتطريى كردن لة بةروبوومة سرتاتيذيةكان، و وةزارةتى كشتوكاَل ئةو بة-2
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دامةزراندنى فةرمانبةرانى كشتوكاَل لة هةَلطرانى بِروانامةى بكالؤريؤس لة زانستة كشتوكاليةكان، وةكو -8
 .ضاودَير لة ثرؤذة كشتوكاليةكان

و دواى ِراوَيذكردن بة بةِرَيوةبةرايةتى طشتى كشتوكاَل لة ثارَيزطادا، ثارَيزطار اليةن  :ماددةى ضوارةم 
فةرمانطةكانى بةرثرس لة ثشكنينى كَيلطةكان وثِرؤذةكانى كشتوكاَل دةست نيشان دةكات بؤ دامةزراندنى 
ليذنةى تايبةتى بؤ ضاودَيريكردنى جَيبةجَى كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية بة ثَيى ِرَينماييةكانى 

 .وةزارةتى كشتوكاَل كة لة هةرَيمدا دةرى دةكات

لةسةر كارطةكانى ثشت بةبةرهةمةكانى كشتوكاَلى دةبةستَى وةكو كةرةستةيةكى  ثَيويستة :ماددةى ثَينجةم
 .خاو لة دروستكردنى كشتوكاَليدا، ئةطةر هةبَيت بةرهةمةكانى خؤماَلى بةكار بهَينني

 :ماددةى شةشةم
لة ئةطةر جوتيارةكة يان ئةو كةسةى زةوية كشتوكاَليةكة دةستدارى دةكات، هةر كارَيكى ناياسايى كرد -1

طرَيبةستى فرؤشنت وبةكرَيدان بة نهَينيةوة لةسةر زةويةكة، زةويةكةى بةبَى بةرامبةر ىَل دةسَيندرَيتةوة، 
 (.مستحقة القلع )ئةو بنيات وضَيندراوةى لةسةرى كردووة قةرةبوو دةكرَينةوة بة نرخى هةَلكَيشراو 

كاَلية دةكات يان بةرثرسة لة ئةطةر ئةو جوتيارة يان ئةو ئةو كةسةى دةستدارى بةو زةوية كشتو-0
بةرَيوةبردنى، ئةطةر لة كَياَلنى زةوى وضاندنى بايةخثَيدانى تةوةلال بوو وثشتطوَى خست، ئةو كاتة 
ثارَيزطار بؤى هةية بيدا بة بةِرَيوةبةرايةتى طشتى كشتوكاَل بؤ ئةوةى ِرَيطا ضارةى طوجناو بطرَيتة بةر بؤ 

ِرينى، بةبَى ئةوةى خاوةنةكةى مافى ئةوةى هةبَي داواى كرَيى ضاندن وساغكردنةوةى بةروبوومى دارب
هاوتا بكات، بةاَلم لة كؤتايى وةرزةكةى ضاندن ئةطةر بةَلَينى بةوةبةرهَينان وبايةخثَيدانى بة شَيوةيةكى 
دروست دا، ئةو كاتة زةويةكةى بؤ دةطةِرَيندرَيتةوة، بةاَلم ئةطةر لة وةرزى دادَى كةمتةرخةمى 

 .يةكةى بةردةوامبوو ئةوة زةويةكةى بةبَى بةرامبةر لَيدةسَيندرَيتةوةوتةوةلالي
ئةطةر ئةوانةى لة اليةنى ياساييةوة هيض يةك لة ثابةندييةكانيان لة خزمةتكردنى زةويةكةدا جَيبةجَى -9

نةكرد، ئةو كاتة فةرمانطة كشتوكاَليةكانى ثةيوةنديدار لة ثارَيزطادا ئةو كارة لة ئةستؤ دةطرن، 
رجيةكان لةو كةسةى لة اليةنى ياساييةوة ئةو كارةى ثَى سثَيردراوة وةردةطريَيتةوة لةطةَل زيادكردنى وخة

 .ى خةرجيية كارطَيريةكان%(12)ِرَيذةى 

 :ماددةى حةوتةم

لة حاَلةتى نةدانةوةى ئةو بِريارانةى دةكةوَيتة ئةستؤى اليةنى ثةيوةنديدار، بة ثَيى ئةم ياسايةو : يةكةم
 .ياساى بةدةست خستنى قةرزةكانى حكومةتى كارثَيكراو، لَييان وةردةطرَيتةوة حوكمةكانى

وةزارةتى كشتوكَال بؤى هةية كرَيى خزمةتطوزارى وكارةكانى فةرمانطة تايبةمتةندةكان كة لة : دووةم
 .جياتى اليةنى ثةيوةنديدار ئةجنامى دةدةن، بة ثَيى حوكمةكانى ئةم ياساية ديارى بكات

 :ةمماددةى هةشت
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قاميقام يان بةِرَيوةبةرى ناحية بؤى هةية خؤى لَيكؤَلينةوة لةو تاوانانةى كة لة دةقى ئةم ياسايةدا  :يةكةم
هاتووة بكات، يان داوا لة لَيكؤَلةرةوةكان بكات ئةو لَيكؤَلينةوةية بة ثَيى ياساى بنةماى دادطايية سزاييةكان 

 .لَيكؤَلينةوةى دةبَىئةجنام بدةن، بؤ مةبةستى ئةم ياساية دةسةاَلتى 
لةبةردةم دادطاى طةورةي تاوانةكانةوة تةميز ( يةكةم)بِريارةكانى دةردةكرَين بة ثَيى بِرطةى : دووةم

 .دةكرَينةوة، وبِريارةكةى بِريارى كؤتايى بنةبِرة
 :ماددةى نؤيةم

ة سةنتةرى ثارَيزطا بةِرَيوةبةرى ناحية لة ناحيةداو قاميقام لة قةزاداو جَيطرى ثارَيزطار كة ل :يةكةم
دادةنَى، بؤيان هةية لة دؤزةكانى زَيدةِرؤيى لةسةر زةويةكانى كشتوكاَل وباخضةكان وكَيشةى سةر 
سنوورةكانيان ومافةكانى كة بؤ هةموو كةسَى ِرةواية وةكو مافى ئاوةِرؤ ومافى ثَيدا ِرؤيشنت بة ثَيى 

ثةيوةنديدار بؤيان هةية لةبةر دةم ثارَيزطار ثَيداويستيةكانى بةرذةوةندى طشتى بكؤَلنةوة، وةاليةنى 
ِرؤذدا لة ِرَيكةوتى ئاطاداربوونيان، ( 10)ناِرةزايى لةسةر ئةو بِريارةى كة دةردةكرَى دةربِرن لة ميانةى 

 .وبِريارى ثارَيزطار سةبارةت بةم دؤزة بِريارى كؤتايية
رطَيرى دواى ئةوةى ثلةى كؤتايى وةردةطرَى، بة ِرَيطاكانى كا( يةكةم)ئةو بِريارةى بة ثَيى بِرطةى : دووةم

وحوكمةكةى بةر كار دةبَيت تاوةكو بِريارى كؤتايى لة بابةتةكة لة اليةن دادطا يان اليةنى تايبةمتةندةوة 
 .دةردةضَيت

ئةو بِريارةى فةرمانبةرى كارطَيرى دةرى دةكات جَيبةجَى دةكات ودةسةاَلتى سةرؤكى : ماددةى دةيةم
 .لة ياساى جَيبةجَى كردن هةية( عينى)منوونةيى  جَيبةجَى كردنى

 :ماددةى يازدةم
لةسةر ثَيشنيارى وةزيرى ناوخؤ وثةسندكردنى وةزيرى كشتوكاَل، وةزيرى داد بؤى هةية دةسةاَلت : يةكةم

بة قاميقام وبةِرَيوةبةرى ناحية بدات وةكو دادوةرى كةتن بة دةركردنى مةرسوومَيكى هةرَيم، لة ثَيناو 
دنى بِريارو حوكمةكان بؤ ثيادةكردنى ئةم ياساية، بِريارةكانيشى لةبةردةم دادطاى طةورةتاوانةكان دةركر

 .تةميزدةكرَيتةوة، كة بةشَيوةيةكى خَيرا سةيرى دةكات وبِريارةكةشى بنةبِرة
ةسةاَلتى يان سةيركردنى دؤزةكةدا د, ئةطةر قاميقام يان بةِرَيوةبةرى ناحية لة كاتى لَيكؤَلينةوةدا: دووةم

, ثَيويستة دواى تةواوكردنى لَيكؤَلينةوة ثةِراوةكان ِرةوانةى الى ثارَيزطار بكات, دادوةرى كةتنى ثَي نةدرابَي
 .بؤ ئةوةى بيداتة فةرمانبةرَيكى كارطَيِرى ئةو دةسةاَلتةى ثَيدرابَيت

 :ماددةى دوازدةم
اتى لَيكؤَلينةوة يان سةيركردنى دؤزةكة بة ئةطةر بؤ دادوةرى لَيكؤَلينةوة يان دادوةرى كةتن لة ك :يةكةم

 .ديار كةوت كة حوكمةكانى ئةم ياساية دةيطرَيتةوة، ثَيويستة بؤ سةرؤكى يةكةى كارطَيرى بنَيرَى
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ئةطةر بؤ سةرؤكى يةكةى كارطَيرى لة كاتى لَيكؤَلينةوةدا ويان لة كاتى سةيركردنى دؤزةكة بة ديار : دووةم
دا بةدةرة، ثَيويستة بؤ دادوةرى لَيكؤَلينةوة يان دادطاى كةتنى تايبةمتةندى كةوت كة لة تايبةمتةندى ئةو

 .بنَيرَى
دادطاى ثَيداضونةوة سةرضاوةى سةيركردنى كَيشةكانى تايبةمتةنديية كة لة ئةجنامى ثيادةكردنى  :سَييةم

 .حوكمةكانى ئةم ماددةية ثةيدا دةبَى
 :ماددةى سَيزدةم

حوكمةكانى ئةم ياساو بةياناتةكانى ثَييةوة دةركراون بكات وبةبَى ئةوةى  هةركةسَيك سةرثَيضى لة: يةكةم
دةسكارى رَيكارةكانى كة لة ماددةى شةشةمى ئةم ماددةيةدا هاتووة بكرَيت؛ بةبةندكردن بؤ ماوةى ساَلَيك 

 .ثرت نةبَيت يان بةغةرامة لة سةدو ثةجنا هةزار دينار ثرت نةبَيت يان بة هةردووكيان سزا دةدرَيت
دا (يةكةم)فةرمانبةرى كشتوكاَلى ضاودَير لةسةر ثرؤذةكانى كشتوكاَل بةسزاكانى كة لة بِرطةى : دووةم

هاتووة سزا دةدرَين، ئةطةر بة هاوكارى لةطةَل خاوةن ثرؤذةكةدا بووة هؤى سةرنةكةوتن يان زيانى 
وة وئاطادارى بؤ خاوةن ثرؤذةكة طةورةطةياندن بة ثرؤذةكة، تةنيا ئةطةر ثَيشرت فةرمانطةى ئاطادار كردبَيتة

 .ِرةوانة كردبَيت
هةر فةرمانبةرَيك يان كرَيكارَيك لةبةر درَيخى كردن وكةمتةرخةمى بة ئةنقةست لة جَيبةجَى  :سَييةم

كردنى ئةركةكانيدا بووة هؤى زيان طةياندن بةبةرهةمهَينانى كشتوكاَل، بؤ ماوةى ثرت نةبَيت لة ضوار 
 .سزا دةدرَيت لةطةَل قةرةبووكردنةوةى زيانةكة سةدو ثةجنا هةزار دينار

ئةطةر ئةو كارةى ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم ماددةية تاوانَيكى نايةوة سزايةكةى بة ثَيى : ضوارةم
 .ياسايةكى ديكةوة ثرت بوو، ئةو كاتة ئةو دةقةى سزاكةى ثرتة ئةويان ثيادة دةكرَيت

رى تايبةمتةند، سكااَل دذى فةرمانبةرى سةرثَيضيكار بة دواى بةدةست خستنى ِرةزامةندى وةزي :ثَينجةم
 .بةرز دةكرَيتةوة( دووةم وسَييةم)ثَيى بِرطةكانى 

 :ماددةى ضواردةم
 1328ى ساَلى (21)ياساى ثاراسنت وثةرةثَيدانى بةرهةمى كشتوكاَلى عَيراقى ذمارة : يةكةم

 .هةَلدةوةشَيندرَيتةوة
نمايى بؤ ئاسانكردنى جَيبةجَى كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية وةزيرى كشتوكاَل بؤى هةية ِرَي: دووةم

 .دةربكات
دواى تَيثةِرينى نةوةد ِرؤذ بةسةر باَلوبونةوةى لة وةقائعى كوردستان كار بةم ياساية  :ماددةى ثازدةم

                                                                              .دةكرَيت
 دةركردنى ياساكة هؤيةكانى

لةبةر ئةوةى زةوى كشتوكاَل وباخضةكان ودارستان ولةوةِرطاو سامانى ئاذةَل و هؤيةكانى بةرهةمهَينانى 
كشتوكاَل وئةوةى ثَييانةوة بةندن لة مةكينة وئامَيرو ثةمثةكانى كشتوكاَل وبريةكان وكارَيزو كانياوة 
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دادةندرَيـت ولةبةر خراثى وةبةرهَينانى زةويةكانى سروشتيةكان بة بةشَيك لة سامانى نةتةوةى كوردستان 
كشتوكاَل وتَيكضوونى بةرهةمى كشتوكاَل بة هةردوو لقيةوة لة ئةجنامى ئةو بارودؤخة سةختةى كة 
هةرَيمى كوردستان ثَيدا ِرؤيشت لة كاولكردنى طوندةكان وداسةثاندنى ئابلوقةى دوواليةنة لةسةر ناوضةكة 

ولة ثَيناو بةرذةوةندى طشتى وكاركردن لة ثَيناو وةبةرهَينانى كشتوكاَل وكاركردن لة لة سااَلنى ِرابووردوو، 
ثَيناو زؤركردنى بةرهةمى كشتوكاَل لة اليةنى ضةندايةتى وضؤنايةتيةوةو ثاراستنى بةرهةمى كشتوكاَلى 

ة شَيوةيةكى خؤماَلى، بؤية ثَيويست بوو ئةم ياساية دةربكرَى بؤ ئةوةى وةبةرهَينانى ئةو سامانانة ب
زانستى وبة ثَيى ئاماجنةكانى ثالنى ثةرةثَيدانى نةتةوةيى كوردستان دابني بكرَى، خاوةنةكانيان 
وبةرثرسانى بةِرَيوةبردنيان ثابةند بكرَيت بؤ ئةوةى بايةخيان ثَى بدةن و ثةرةي ثَي بسَينن 

يةكان لة قةزاو ناحيةكان وكةمتةرخةمى ىَل نةكةن ونةبنة هؤى لة ناوبردنيان، ودةسةاَلتة كارطَيِر
دةسةاَلتى ثَيويست بدةنة فةرمانبةرة كارطَيِريةكان بؤ ئةوةى بتوانن ثارَيزطاريان ىَل بكةن وثةرةيان ثَيبدةن 

لة ثَيناوى ئةوانة ئةم , وضاودَيرى ثابةنديةكانى ياسايى اليةنى ثةيوةنديدار بؤ ئةم مةبةستة بكةن
 .  ياسايةمان دةركرد

 (:كمال كةركووكي.د)ر عبدال بةِرَيز حممد قاد
ثرؤذةي ياساي ثاراسنت و ثةرةثَيداني بةرهةمي كشتوكاَلي لة هةرَيمي كوردستان بدرَيتة ليذنةي ياسايي و 

فةرموو , ليذنةي كشتوكاَل و ليذنةي دارايي و ئابووري و ئةندامة بةِرَيزةكاني ثةرلةماني كوردستان
 .ي ئةكادميياي كورديئَيستاش خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياسا

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستاش كاك تارق جامباز ثرؤذةي ياساي ئةكادميياي كوردي دةخوَينَيتةوة
 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ياساي ئةكادميياي كورد 700ي ساَلي   )   (ياساي ذمارة

 شي يةكةمبة
 كؤِر و ئاماجنةكاني

لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق كؤِرَيك دادةمةزرَي بةناوي ئةكادميياي كوردي، بة : ماددةي يةكةم
 .سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرانةوة ثةيوةست دةبَي

 .كؤِرةكة كةسايةتيةكي سةربةخؤي دةبَي :ماددةي دووةم
هةرَيمةوة دةبَي، بؤي هةية هةندَي لة دانيشتنةكاني  بارةطاي كؤِرةكة لة ثايتةخيت: ماددةي سَييةم

 .بةبِرياري زؤرينةي ئةندامة كاراكاني لة دةرةوةي ثايتةخت بَي
- :كؤِر ئةم ئاماجنانةي خوارةوةي هةية: ماددةي ضوارةم
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 .ثارَيزطاري كردن لةِرةسةنايةتي زماني كوردي و ثةرةسةندني-أ
شةو زاراوةكاني كوردي بةسوود وةرطرتن لة ديالَيكتة هةمة كاركردن لة ثَيناو دةوَلةمةندكردني و -ب

 .جؤرةكاني بؤ طةيشنت بة زمانَيكي فةرمي يةكطرتوو

ثةرةثَيداني لَيكؤَلينةوةكاني كوردي و توَيذينةوةكاني زانسيت و زمانةواني، بؤ دانةبِران لة ثَيشكةوتين  -ج
 .زانسيت و ِرؤشنبريي دا

 .يي كوردبايةخدان بة كةلتووري نةتةوة -د
 . بايةخدان بة خوَيندني مَيذووي كورد و كوردستان و فةرهةنط و شارستانيةتةكةي -هـ
 .هاندان و يارمةتيدانى نووسني و وةرطَيِران لة زمانى كوردييةوة بؤ زمانى كوردى -و
ذينةوةي توندكردن و بةهَيزكردني ثةيوةندييةكان بة كؤِرة زانستييةكان و زانكؤكان و سةنتةرةكاني توَي -ز

 .زانسيت لةناوةوة و دةرةوةي هةرَيم
 :كؤِر ئاماجنةكاني بةم هؤكارانةي خوارةوة دَينَيتةدي :ماددةي ثَينجةم

 .داناني فةرهةنطةكان و ئةنسكلؤبيدياكاني زانسيت و زمانةواني-أ
 .دةركردني طؤظارو ضاثةمةنيةكان و بايةخدان بةكاروباري بآلوكردنةوة -ب
 .بةكاني ئةكادميي و زانسيت ديكؤمَينيت و لَيكؤَلينةوة لةدةقةكؤنةكانبآلوكردنةوةي كتَي -ج
بةستين كؤنفرانس و كؤِري زانسيت و زمانةواني و بةشداريكردن لة كؤنفرانسةكان لةناوةوةو دةرةوةي  -د

 .هةرَيم
 .رَيزطرتن لة زانايان و توَيذةرةوان -هـ
 .دامةزراندني كتَيبخانةو ضاثخانة -و
 .سةنتةرَيك بؤ كِرين و ثاراستين مةختوتةكان و ئةرشيفَيكي تايبةتي دامةزراندني -ز

 بةشي دووةم
 (جممع)ئةنداميةتي لة كؤمةَلطاكةدا 

 :كؤِر لةمانةي خوارةوة ثَيك دَيت: ماددةي شةشةم
كةس ثرت نةبَيت حةوت لةوانة (10)كةس كةمرت نةبَيت و لة (3)ئةنداماني كارا كة ذمارةيان لة -أ

 .نموتةفةريغ دةب
 .ئةنداماني ياريدةدةر -ب
 .ئةنداماني شةرةف -ج

 :ماددةي حةوتةم
 :ئةندامي كارا ئةم مةرجانةي دةبَيت-أ

 .ساأل كةمرت نةبَيت( 12)تةمةنى لة  -1
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ئاطاداريةكى زؤرى لة زمانى كوردى و لة لقَيك يان زياتر لة لقةكانى زانيارييةوة هةبَيت، بةرهةمَيكى  -0
 .دارى لة يةكَيك لة زمانة زيندووةكانى ديكة يان كؤن هةبَيتِرةسةنى هةبَيت يان ئاطا

 :ئةندامي ياريدةدةر دةبَي ئةم مةرجانةي هةبَيت -ب
 .دةبَي ئاطاداري لة رَيزماني زماني كوردي هةبَيت -1
 .دةبَي زانياريةكي فراواني لةيةكَيك لة لقةكاني زانياري هةبَيت و بةرهةمَيكي باشي هةبَيت -7
 .ساَل كةمرت نةبَيت(92) تةمةني لة -3
 :ئةندامي شةرةف دةبَي ئةم مةرجانةي هةبَيت -ج

 .خزمةتَيكي باآلي لة يةكَيك لة لقةكاني زانياري ثةيوةست بة رؤشنبريي كوردي ثَيشكةش كردبَيت
ئةجنومةني وةزيراني هةرَيم سةرةتا حةوت كةس لةوانةي مةرجي ئةندامي كارايان  :ماددةي هةشتةم

ي ماددةي حةوتةمي ئةم ياسايةدا هاتووة بؤ ئةندامَييت كؤِر هةَلدةبذَيرَيت، ثاشان (1)لةدةقي تَيداية وةكو 
 .ئةوانة ئةندامة كاراكاني ديكة هةَلدةبذَيرَيت

 :ماددةي نؤيةم
 :مةرجةكاني ئةندامي كارا ئةمانةن -أ

 .ثَيويستة لة ثاَلَيوراواني سةرؤكايةتي ئةجنومةن بَي -1
 .زؤرينةي ئةندامة كاراكان بةدةست بَييَن و بةهةَلبذاردني نهَيين دةبَيدةبَي ِرةزامةندي  -7
 .بِريارَيك لةسةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران بةدامةزراندني دةربضَيت -3
ئةندامي ثاريدةدةر و شةرةف، بةثاآلوتين دووكةس لة ئةندامةكاراكان و ِرةزامةندي زؤرينةي ئةنداماني  -ب

 .ةكرَينئةجنومةني كؤِر، قبوَل د
 بةشي سَييةم

 سةرؤكايةتي كؤِر و سكرتاريةتةكةي
 :ماددةي دةيةم

ي ئةندامةكاراكان و بةهةَلبذاردني نهَيين و بةزؤرينةي ِرةها سةرؤكي كؤِر 0/9بةئامادةبووني -أ
بؤ ئةم مةبةستة بِريارَيك لةسةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران بةدامةزراندني دةردةضَيت , هةَلدةبذَيردرَيت

 .ؤماوةي ضوار ساَلةو بؤي هةية جارَيك تازةبكرَيتةوةو ب
ئةطةر لة بِرطةي سةرةوة زؤرينة بةدةست نةهات، ئةوكاتة ئةو ئةندامةي ذمارةي زؤري دةنطةكاني لة  -ب

هةَلبذاردني دووم بةدةست هَينا، دةبَيتة سةرؤك، ئةطةر هةردووكيان لةدةنط بةدةست هَيناندا يةكسان 
 .بة قورعة هةَلدةبذَيردرَيت ئةو كاتة سةرؤك, بوون

سةرؤكي كؤِر جَيطرَيكي دةبَي، ئةجنومةني كؤِر لة نَيوان ئةندامةكاراكاني بةزؤرينةي ِرةها  :ماددةي يازدةم
و بةهةَلبذاردنَيكي نهَيين هةَليدةبذَيرن بؤ ماوةي ضوار ساَل دةكرَي جارَيك تازةبكرَيتةوة وشوَيين سةرؤك 

 .دةطرَيتةوة
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 :ماددةي دوازدةم
 .سةرؤك بؤي هةية سكرتَيري كؤِر لة نَيوان ئةندامةكاراكاني هةَلبذَيرَي و دةبَي موتةفةريغ بَي-أ

 :دةبَي سكرتَير -ب
 .بِرياردةري ئةجنومةني كؤِر و دةستةي سةرؤكايةتي بَي -1
 .بةرثرسة لة رَيكخستين نامة طؤِرينةوةو ثةيوةنديية طشتييةكان -7
 .ووسي دانيشتنةكان و بِريارةكانيبةرثرسة لة تؤماركردني كؤن -3

 بةشي ضوارةم
 دةستةو ئةجنومةني كؤِر

 :ماددةي سَيزدةم
 :كؤِر دةستةيةكي سةرؤكايةتي هةية و لةمانة ثَيك دَيت-أ

 .سةرؤك –سةرؤكي كؤِر -1
 .ئةندام –جَيطري سةرؤك -0
 .ئةندام و بِرياردةر –سكرتَيري كؤِر -9

ي ئةنداماني كارا، ضوار لة ئةندامة 9\1مادةبووني بةالني كةمي ئةجنومةن لة كؤبوونةوةيةكدا و بةئا-1
 .كاراكاني موتةفةريغ هةَلدةبذَيرن و بؤ ماوةي ضوار ساَل تةنيا جارَيك تازة دةكرَيتةوة

 .ئةجنومةني كؤِر بةالي كةمي لةمانطَيكدا جارَيك كؤدةبنةوة -ب

 :يانةي خوارةوةي هةيةدةستةي سةرؤكايةتي ئةم ئةرك و تايبةمتةند :ماددةي ضواردةم
ئامادةكردني بووجةي ساآلنةو ميالك بؤ ئةوةي لةاليةن ئةجنومةني كؤِر بِرياري لةسةر بدرَي و لةكاتي -أ

 .دياريكراوي خؤيدا ثَيشكةش بةئةجنومةني وةزيران بكرَي
 .بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤيي كاروباري كؤِر لةاليةن كارطَيِريةوة رَيك دةخات -ب
 .دني بةستين كؤنفرانس و كؤِر لة لقة طشتييةكاني رؤشنبرييثَيشنياركر -ج
 .سةرثةرشيت كردني كاروباري زانسيت و رؤشنبريي كؤِر -د

 .ِرةزامةندي نواندن لةسةر رٍِةوانةكردني ئةنداماني كؤِرو كارمةنداني بؤ ناوةوةو دةرةوةي هةرَيم -هـ
 :ماددةي ثازدةم

 .سكرتَيرو ئةندامةكاراكان ثَيك دَيت ئةجنومةني كؤِر لةسةرؤك و جَيطرةكةي و-أ
ي 9\0ئةجنومةني كؤِر بةالي كةمي لة مانطَيكدا جارَيك كؤ دةبَيتةوة، ذمارةيان بة ئامادةبووني  -ب

ئةندامةكاني دَيتةدي، بِريارةكاني بةزؤرينةي دةنط دةردةضَي لةكاتي يةكساني دةنطي هةردووال دةنطي 
 .سةرؤك لةكامةالبَي ئةوال وةردةطرَي
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كؤِر ثشوويةكي ساآلنةي هةية لةرؤذي يةكةمي تةمموز دةست ثَيدةكات بؤ ماوةي مانطَيك، سةرؤك بؤي  -ج
هةية لةوماوةيةداو لةكاتي ثَيويست بوون بانطةشةي دةستةي سةرؤكايةتي وئةجنومةني كؤِر بؤ كؤبوونةوة 

 .بكات
 :ئةجنومةني كؤِر ئةم تايبةمتةنديانةي خوارةوةي هةية :ماددةي شازدةم

 .وردبوونةوة لةكاروباري كؤِرةكةي ثةيوةنديدار بة ئامانج و طرنطيةكاني-أ
 .طفتوطؤكردن و بِرياردان لةسةر ِراثؤرتي ليذنة زانستيةكان و كارةكانيان -ب
بِرياردان لةسةر ثرؤذةي ساآلنةي كؤِر، لةكاتي دياريكراوي خؤيدا ثَيشكةش بة ئةجنومةني وةزيراني  -ج

 .بكةن
  .لةسةر ثالني ساآلنةي كؤِربِرياردان  -د

 .وردبوونةوة لةو شتانةي كة سةرؤكي كؤِر بؤياني ِرةوانة دةكات -هـ
ئةجنومةني كؤِر بؤي هةية ليذنةكاني بةردةوام و كاتي لة ئةندامةكاني يان لةكةساني  :ماددةي حةظدةم

 .ديكةوة بةسةرؤكايةتي يةكَيك لة ئةنداماني كاراي كؤِر، دامبةزرَييَن
 نجةمبةشي ثَي

 كاروباري كؤِري كارطَيِري و دارايي
 :ماددةي هةذدةم

 :كؤِر ئةم بةِرَيوةبةرايةتيانةي خوارةوةي هةية-أ
 .نووسينطةي سةرؤكي كؤِر-1
 .بةِرَيوةبةرايةتي كارطَيِري و كارمةندان-0
 .بةِرَيوةبةرايةتي ذمَيرياري و وردبيين-9

 .شيتبةِرَيوةبةرايةتي ِراطةياندن و ثةيوةنديةكاني ط-1

 .بةِرَيوةبةرايةتي خزمةتطوزاريةكاني زانسيت و هونةري-0

 .بةِرَيوةبةرايةتي ضاثخانةو بآلوكردنةوة-2

 .كتَيبخانة-2

 .سةنتةري مةختوتةكان و ديكؤمَينتةكان و ئةرشيفي تايبةت-8

 .كؤطا-3

ةيوةستة بة هةر بةِرَيوةبةرايةتيةك فةرمانبةرَيك خاوةن بِروانامةي زانكؤ سةرؤكايةتي دةكات وث -ب
 .سكرتَير

 .ئةجنومةن بؤي هةية لة كاتي ثَيويستيدا بةريوةبةرايةتي وبةشي ديكة بكاتةوة -ج
 :دارايي كؤِر لةمانة ثَيك دَيت :ماددةي نؤزدةم

 .كة لة بووجةي طشيت حكومةتي هةرَيمةوة وةردةطرن, بةخشيين ساآلنة-أ
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 .دَينن ئةودا هاتانةي لة ئةجنامي ضاالكيةكاني خؤيان بةدةسيت-ب
 .قازاجني ضاثكراوةكان-ج
 .بةخشش وثَيبةخشني-د

 .سةرؤكى كؤِر بة ثلةى وةزير دةبآ و هةمان مووضة و دةرماَلة وةردةطرآ :ماددةي بيستةم
 :ماددةى بيست و يةكةم

 .جَيطري سةرؤك وسكرتَير بة ثلةي بةرَيوةبةري طشيت دةبن-أ
غ تةرخان دةكرَيت ولةاليةن وةزارةتي دارايي ثاداشتَيكي مانطانة بؤ ئةنداماني كاراي موتةفةري-ب

 .وئابووريةوة دياري دةكرَيت
ئةندامي موتةفةريغ سةرثشك دةكرَي لة نَيوان وةرطرتين مووضةكةي ودةرماَلةكةي لة فةرمانطةكةي ولة -ج

 .نَيوان ئةوةي كة لة دةقي ئةم ياسايةدا هاتووة
 بةشي شةشةم

 حكومةكؤتاييةكان
 :ماددةي بيست و دووةم

ئةندامي كارا كارةكاني خؤي ئةجنام دةدا، وبةبةردةوامي ئامادة دةبَي وبةشداري لة ليذنة وكؤبوونةوة -أ
 .وضاالكيةكان دةكات

ئةندامي كارا بةدةست لة كار كَيشراوة دادةندرَيت ئةطةرلةسَي دانيشتين يةك لةدواي يةكدا بةبَي -ب
 .ثاساوَيكي رةوا ئامادة نةبَيت

لة ئةندامةكاني ئةجنومةن بةتاأل بوو، سةرؤك لةيةكةم دانيشتندا رايدةطةيةنَي ئةطةر شوَيين يةك -ج
 .وبِرياردةدا لة ماوةي سَي مانطدا ثِربكرَيتةوة

دةبَي كؤِر ثةيِرةو و ثرؤطرامَيكي ناوخؤيي لة ماوةي ثرت نةبَيت لة شةش مانط لة  :ماددةي بيست و سَييةم
 .رؤذي جَيبةجي كردني ئةم ياسايةوة دابنَيت

وياساي  1332ي ساَلي (92)ياساي كؤِري زانياري كوردستاني عَيراقي ذمارة  :ماددةي بيست و ضوارةم
 .كوردؤلؤذي كة لة ئيدارةي سلَيمانيةوة دةركراوة هةَلدةوة شَيتةوة

هةمووماف وثابةندي وئوتومبَيل وكةرةستةكاني كؤِري زانياري كوردستان  :ماددةي بيست و ثَينجةم
 .طوازرَيتةوة بؤ ئةم كؤِرةوكوردؤلؤذي دة

 .ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكات :ماددةي بيست و شةشةم
ئةم ياساية لة رؤذي دةركردنيةوة جَيبةجَي دةكرَيت ولة رؤذنامةي وةقائعي  :ماددةي بيست و حةوتةم
 .كوردستان بآلو دةكرَيتةوة

 (:كمال كةركووكي .د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
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ثرؤذةي  ياساي ئةكادميياي كوردي دةدرَيتة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةيوةندييةكان و رؤشنبريي و 
تا شتَيكي بةسوود , ليذنةي ثةروةردةو ئةندامة بةِرَيزةكاني ثةرلةماني كوردستان بؤ لَي ورد بوونةوة

 .ثَيشكةش بكرَيت
ي ثَيش نيوةِرؤ (11)دانيشتين داهاتوو بةياني كاتذمَير , ئَيستاش كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني

 .بةخَير بَين سةرضاوان, دةبَيت
  

 (                       وكيوركةكمال ك.د)حممد قادر عبدال                       فرست امحد عبدال                        
 جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي                                سكرتَيري ئةجنومةني نيشتمانيي             

 عَيراق                                –كوردستان                         عَيراق                           –كوردستان        
 

   
 

 
 
 
 
 

 ( 26)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 7007\1\8رَيكةوتي  شةممةدوو 
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 ( 02)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 8/1/7007 رَيكةوتي دوو شةممة

ــذمَير    ــةياني   (11)كات ــة ب ــةر ل ــةممةدوو رؤذي ي س ــةوتي  ش ــةني نيشــتمانيي    8/1/0222رَيك ئةجنوم
بـةِرَيز  , جَيطـري سـةرؤك و  ( كمـال كـةركووكي  .د)عبـدال كوردستاني عَيراق بة سةرؤكايةتي بةِرَيزحممد قـادر  

ي خـؤي  ( 0222)سـاَلي  , دووةمي خـولي  (02)دانيشـتين ذمـارة   , فرست أمحـد عبـدال سـكرتَيري ئةجنومـةن    
 .بةست

 :بةرنامةي كار
ي 1330ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراقئةجنومــ
, عَيـراق  –ةمي ساَلي دووةمي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      طرَيداني دووي خولي (02)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .وكاَل لة هةرَيمي كوردستانخوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذةى ياساي وةزارةتي كشت -1
 .خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذةى ياساي وةزارةتي كاروباري كؤمةاَليةتي لة هةرَيمي كوردستان -0
 .خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذةى ياساي وةزارةتي شارةواني لة هةرَيمي كوردستان -9
 .ي لة هةرَيمي كوردستانخوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذةى هةموار كردني ياساي ديواني ضاودَيري داراي -1
 .خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذةى ياساي ئةجنومةني ثارَيزطاران لة هةرَيمي كوردستان -0

 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
 .بةناوى خواى طةورو ميهربان

لة ثرٍيةوى  02بةثَيى حوكمةكانى بِرطة يةكى ماددة , دانيشتنةكةمان دةكةينةوة, بةناوى طةىل كوردستان 
دةستةى ,ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستانى عرياق 1330هةمواركراوى ساَلى ( 1)ناوةخؤى ذمارة 
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خوىل دووةمى هةَلبذاردن لةكاتى ( 02)سةرؤكايةتى ئةجنومةن بِريارى دا بةرنامةى كارى دانيشتنى ذمارة 
 :بَيت بةم شَيوةية 8/1/0222ى ثَيش نيوةِرؤ رؤذى دوو شةممة رَيكةوتى (11)
 .خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذةى ياساي وةزارةتي كشتوكاَل لة هةرَيمي كوردستان -1
 .خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذةى ياساي وةزارةتي كاروباري كؤمةاَليةتي لة هةرَيمي كوردستان -0
 .خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذةى ياساي وةزارةتي شارةواني لة هةرَيمي كوردستان -9
 .يةكةمى ثرؤذةى هةموار كردني ياساي ديواني ضاودَيري دارايي لة هةرَيمي كوردستانخوَيندنةوةى  -1
 .خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذةى ياساي ئةجنومةني ثارَيزطاران لة هةرَيمي كوردستان -0

 .فةرموو بؤ خوَيندنةوةي خاَلي يةكةم, ئَيستاش ليذنةي ياسايي با بفةرموون بؤ شوَيين خؤيان
 
 

 :ابراهيم حممدبةِرَيز خليل 
 .بسم ال الرمحن الرحيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
   7002 / ي ساَلي() ياساي ذمارة 

 ياساي وةزارةتي كشتوكاَلي هةرَيمي كوردستان
 :بةرامبةريانة ماناكاني, بؤ ئةم ياساية, مةبةست لةم دةستةواذانةي خوارةوة: ماددةي يةكةم

 .قهةرَيمي كوردستان ـ عريا: ـ هةرَيم1
 .وةزارةتي كشتوكاَلي هةرَيمي كوردستان: ـ وةزارةت0
 .وةزيري كشتوكاَلي هةرَيمي كوردستان: ـ وةزير9
 بريكاري وةزارةتي كشتوكاَلي هةرَيمي كوردستان: ـ بريكاري وةزارةت1
 .ئةجنومةني راوَيذكاري وةزارةتي كشتوكاَلي هةرَيم: ـ ئةجنومةن0

 :رمانانةي خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤئةم ئةركو ف, وةزارةت :ماددةي دووةم
( رووةكي و ئاذةَل)هةردوو اليةني( االنتاج)فراذوكردني رةنَيوهاتي , بةجؤرَي, ـداناني ثالنطةلي كشتوكاَل1

 .دةستةبةر بكات
لَيكؤَلينةوةو , كشتوكاَل و ـ ثَيشكةشكردني رَينماييكاري و فةراهةمكردني ثَيداويستةكاني رةنَيوهانيين0

بةدواداضووني , و(السارية)سةرثةرشتيي بةكارخستين ياسا بة حوكمةكان , بةِرةفتارو, شتوكاَليديراساتي ك
بةجَيهَيناني ضاالكييةكاني وةبةرهانيين زةويوزاري كشتوكاَل و ثشتطريي كردني ِرةنَيوهانيين كشتوكاَل لة 

 .هةرَيمدا
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بةرنامةكان , دادةنَي و( التصاميم)ةكانهَيلكار, ـ ديراساتي تايبةت بة ثرؤذةكاني وةزارةت ئامادة دةكاو9
يان بةاليةنةكاني ديكةي ناوةوةي يان دةرةوةي هةرَيم , خؤي يةكة و رِ است جَيبةجَييان دةكا, دادةِرَيذَي و

 .بةدواداضوون و سةرثةرشتيي جَي بةجَي كردنيشيان دةكات, بةجَيياندةهَييَن و
, نينيش دةدات كة ثرؤذةكان جَيبةجَي بكةن وهاني وةبةرها, ـ ثشتطريي لة كةرتي تايبةت دةكاو1

 .سةنعةتطا و كارطةي تايبةت بة رةنَيوهانيين كشتوكاَليي هةردوو اليةني ئاذةَل و رووةكي دامبةزرَينن
, بة وةزارةتةوة دةيانبةسيَت و, بةرةوضاكرتيان دةطؤِرَي و, ـ ثشتطريي بانكة كشتوكاَلييةكاني هةرَيم دةكا و0

 .رَينماييطةلي ثَيويست دةردةهَييَن, ةكانيشيان لة كوردستاني عرياقدابؤ سانا كردني ئيش
دةرمان و ئةجهيزةو , ـ بؤ فةراهةمكردني تؤوي ضاككراوو ثةييين كيميايي و قِركةرةكان كؤشش دةكاو2

و (زيادة االنتاج)رَيطاكاني  زامنكردني ثرت بووني رةنَيوهات , مةكينةطةلي كشتوكاَل دةسةبةردةكاو
 .ي رةنَيوهات دةطرَيتةبةرضاككردن

ثرؤذةطةلي ساماني ئاذةَل و ثاشكؤكانيان لة ( احياء تطوير)ـ بؤ زيندوو كردنةوةو بةرةوضاكرت طؤِريين 2
, كؤشش دةكاو( اللقاحات البيطرية)بؤ فةراهةمكردني دةرمان و ثَيكوتي بةيتةري , دةكةوَيتة كارو, هةرَيمدا

 .ارَيزي لة نةخؤشي رَيطاي زانسيت دةطرَيتةبةربؤ ضارةسةركردني نةخؤشيي درم و بؤ خؤث
رَيطاكاني مسؤطةر كردني , ـ ثالنطةلَي بؤ رووبةِروبوونةوةي دةردوبةاَلي لةناوبةري كشتوكاَل دادةنَي و 8

 .بؤ فةراهةم دةكات, خؤثارَيزي و ضارةسةركردنيشي
 .ـ طرنطي بة ساماني  ماسي و هةنط دةدات 3

و بؤ بازاِر ناردني ( اخلزن)بؤ رَيكخستين ئيش و كاري تاقتكردن , توكاَل دةداوـ طرنطي بة رةنَيوهاتي كش 12
 .بةروبوومي كشتوكاَل كؤشش دةكات

وةك سامانَيكي نةتةوةيي ـ كة , بؤ ثاراستنيشيان, طرنطي دةداو , ـ بة جةنطةَلي خؤِرسك و دةستكرد11
 .دةكات( احملميات الطبيعية)يةكان ثشتطريييش لة قةدةغة سروشت, ثَيويستة بثارَيزرَين ـ كاردةكاو

ـ سنووري جةنطةلستانةكان وجؤرةكانيان بة ثَيي ياسايةكي تايبةت كة هةموو كاروبارو مةسةلةيةكي 10
 .دةستنيشان دةكات, دارستانةكاني هةرَيم رَيك خبات

كة لةطةَل , بؤ ضارةسةر كردني كَيشةطةلي زةويوزار, ـ وةزارةت ثرؤذةي ياسايةكي نوَي ثَيشنياز دةكا 19
 .واقيعي ئَيستا و ئايندةي كوردستاندا بطوجنَي

 :ماددةي سَييةم
هةموو , سياسةتي وةزارةتةكةية و  بةرثرسي ئيش و كارو ئاِراستة كردني, سةرؤكي بااَلو: وةزير: يةكةم 

روباري ثَيوةندييان بة ئةركو فرمان و ثَيكهاتة و سةاَلحييات و كا, بِريارو فةرمان و رَينماييطةلَيكيش
, ديكةي هونةري و دارايي و ئيداري و رَيكخستين وةزارةتةكةوة هةية بة ثَيي ياسا لة وةزيرةوة درةدةضَي و

 .جَيبةجَي دةكرَين, خؤي, بةسةرثةرشتيي
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ياريدةي وةزير دةدات لة , كة ثَيي دةسثَيردرَي, لة ضوارضَيوةي سةاَلحيياتدا: بريكاري وةزارةت: دووةم
 .مةرجيشة بِروانامةي زانكؤي هةبَي, سةرثةرشتيكردني كاروباري وةزارةتةكةدا, ةت وئاِراستةكردني سياس

 :وةزارةت لةمانةي خوارةوة ثَيك دَيت :ماددةي ضوارةم
ذمارةيَي فرمانبةريش . بِروانامةي زانكؤي هةبَي, فرمانبةرَي سةرؤكايةتيي دةكا: ـ نووسينطةي وةزير1

 .ياريدةي دةدةن
ذمارةيَي , بِروانامةي زانكؤي هةبَي, فرمانبةرَي بةِرَيوةي دةبا: وةزراةت نووسينطةي بريكاريـ 0

 .فرمانبةريش ياريدةي دةدةن
 .ـ ئةجنومةني راوَيذكاري وةزارةت9
 .ـ بةِرَيوةبةرايةتي طشتيي كاروباري ئيداري و دارايي1
 .ـ بةِرَيوةبةرايةتي طشتيي ثالندانان و بةدواداضوون0
 .يي زةوي وزاري كشتوكاَلـ بةِرَيوةبةرايةتي طشت2
 .ـ بةِرَيوةبةرايةتي طشتيي جةنطةَل و لةوةِرطاكان2
 .ـ بةِرَيوةبةرايةتي طشتيي رَينمايي و لَيكؤَلينةوةي كشتكاري8
 .ـ بةِرَيوةبةرايةتي طشتيي سامان و لةشساغيي ئاذةَل3

 .ـ بةِرَيوةبةرايةتي طشتيي خزمةتطوزاريي كشتوكاَل12
 .لة مةركةزي ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان, طشتييةكاني كشتوكاَلـ بةِرَيوةبةرايةتية 11
يان لة خاوةن ئةزمووناني دةرةوةي , سوود لة نوَينةراني وةزارةتةكاني ديكة, بؤي هةية, ـ وةزير10

 .وةربطرَي, لة كاتي زةرووردا, وةزارةتةكان

 :تلةمانةي خوارةوة ثَيك دَي, ئةجنومةني وةزارةتةكة :ماددةي ثَينجةم
 .ـ وةزير1
 .ـ بريكاري وةزارةت0
 .ـ بةِرَيوةبةرة طشتييةكاني وةزارةت9
 .ـ راوَيذكارةكان1
يان خاوةن ئةزموونان لة دةرةوةي , نوَينةراني وةزارةتةكاني دي, لةكاتي زةرووردا, بؤي هةية, ـ وةزير0

 .خباتة ثاَليان, وةزارةتةكانةوة
بة ثلةي بةِرَيوةبةري طشيت سةرؤكايةتي , فرمانبةرَي, تييشهةر بةِرَيوةبةرايةتييةكي طش :ماددةي شةشةم

 .ثسثؤِريش بَيت, خاوةن ئةزموون و, بِروانامةي زانكؤي هةبَي و, دةكا
 :ماددةي حةوتةم

, ئةرك و سةاَلحيياتي بةِرَيوةبةرايةتية طشتييةكان و, مةركةزو ثَيكهاتةكاني وةزارةت وـ 1
 .بة ثَيِرؤ ديار دةكرَين, ةستةكانيشبةِرَيوةبةرايةتيية واوةستةكانيان و د
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هؤبةي , بةش و, لق و, بةِرَيوةبةرايةتي و, هةر كاتَي ثَيويست بكا, بؤي هةية, ـ ئةجنومةني وةزارةتةكة0
 .يان ئيلغايان بكات, نوَي بكاتةوة يان يةكيانيخا

 .يلغا دةكرَيي وةزارةتي كشتوكاَل و ئاودَيريي ئ(1330)ساَلي ( 12)ياساي ذمارة : ماددةي هةشتةم
بؤ ئاسانكردني بةجَيهَيناني حوكمةكاني ئةم , رَينماييطةلي ثَيويست, بؤي هةية, وةزير :ماددةي نؤيةم

 .ياساية دةربهَييَن
 .كاري ثَي ناكرَي, لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا نةطوجنَي, هةر دةقَي: ماددةي دةيةم
 .حوكمةكاني ئةم ياساية خبةنة كار, كانثَيويستة لةسةر وةزيرة ثَيوةنديدارة: ماددةي يازدة

 .كاري ثَي دةكرَي, ـةوة(وةقائعي كورستان)ئةم ياساية لة رؤذي باَلوكردنةوةي لة  :ماددةي دوازدة

 هؤكارةكاني داناني ئةم ياساية

. ساماني ئاوي زؤرة, خاكي بة ثيتة و. بؤ كشتوكاَل زؤر لةبارة, كوردستان( خاك و ئاو و هةواي)ذينطة  
لةم رووةوة ثَيشةنطي واَلتاني , ستان بةر لة هةزاران ساَل واَلتَيكي بة كشتوكاَل و بة نان و خوان بووة وكورد

, خةَلك لة كؤمةَلطاي زؤرة ملَي ئاخنني و, وةلَي زوَلمي كاول كاري و ِراطواسنت و دةركردن و. رؤذهةاَلت بووة
بَي بةش لة , ةخانوو ضادرطاي نا هةمواروداثؤشيين زةوي وزاري بة ثيت و بةرةكةتي كوردستان بة شِر

كة حكومةتة يةك لة دوا يةكةكاني عرياق بة داخ لة دَلي و ركي شؤظيين و كينةي , ئةسبابي ذيان
هةمووي بوونة هؤي كوَير بوونةوةي كشتوكاَل و , ئةمانة, دوذمنايةتي بةسةر طةلي كوردستانياندا هَينا

بة , خاوةن سفرة و ديوةخان بوون, َيين بة هَيزي كشتوكاَل بوون وسةرةجناميش فةالو وةرزَيران كة رةنَيوه
ئةمة سةرباري . بَي بةروبووم( مستهلك)بةكاربةري , ناضاري بوون بة ناخنؤري بَي خةلةو خةرمان و

ئةوةش كة ياساو بةياننامةو تةعليماتي كوَيرانةي ثِر لة كينة بؤ كوَيركردنةوةي كاني و ضاوطةكاني ئاوو 
دةردةكراو , جؤطةو جؤبارو سووتاندني دارستان و ريشة كَيشكردني رةزو باخ و بَيستان كاولكردني

جا بؤ ئةوةي ئاسةواري ئةم هةموو كاولكاريية نة  .سةرثاكيشي مينِرَيذكراو بة ناوضةطةلي حةرام دانران
بةرةو ضاكرت  هاتي كشتوكاَل باشرت بكرَي و رةنَيو, كَيشة و طرفيت طوندةكان تةخت بكرَين و, مَييَن و

بؤ هَيزي كارو توانسيت سروشيت لة ( االستخدام االمثل)وةخزمةتهَيناني ثِر بةثَيست , بطوِردرَي و
, كة شو هةوايةكي لة بار بؤ بنيادنانةوةي ذَيرخاني كةرتي كشتوكاَل ثةيدا بكرَي و, كوردستاندا بِرةخسَي و

, ئاسايشي خؤراكسازي وةدةست بَيت و, بَيتة دي و (االكتفاء  الذاتي)خؤطوزةراني , ئاماجني خؤشطوزةراني و
ذيانَيكي ئاسوودةو بةختياريش بؤ دَيهات و طوندي كوردستان دابني , كؤضي ثَيضةوانةش دةست ثَي بكاو

, هةمووي, لةبةر ئةوانة, بضنةوة سةر زَيدي خؤيان, فةالو وةرزَيرو رةزةوان و باخةوانةكانيشيان, بكرَي و
 .ثَيويست زانرا داناني ئةم ياساية بة

 (:ركووكيةكمال ك.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
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ثرؤذةي ياساي وةزارةتي كشتوكاَل لة هةرَيمي كوردستان بدرَيتة ليذنةي ياساو ليذنةي كشتوكاَل و , بةِرَيزان
بؤ وردبينةوةو تَيبينيان و موناقةشة كردن لةسةري لة , يةكة يةكة ئةندامةكاني ثةرلةماني كوردستان

ئَيستاش بفةرموون بؤ خاَلي دووةم و خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي , زؤر سوثاس, نيشتين داهاتوودا
 .وةزارةتي كاروباري كؤمةاَليةتي لة هةرَيمي كوردستان

 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 عَيراق –ياساي وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاَليةتي هةرَيمي كوردستان 
 :ئةم دةستةواذانةي لة خوارةوة هاتوون ئةم واتايانةي بةرامبةريان دةطةيةنن: ماددةي يةكةم

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيم-1
 .وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاَليةتي: وةزارةت -0
 .وةزيري كارو كاروباري كؤمةاَليةتي: وةزير -9
 .ي كارو كاروباري كؤمةاَليةتيبريكاري وةزارةت: بريكاري وةزارةت -1
 .ئةجنومةني وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاَليةتي: ئةجنومةن -0

 :وةزارةت ئةم ئةركو فرمانانةي خوارةوة لة ئةستؤ دةطرَي: ماددةي دووةم
بةرجةستة كردني نرخي مرؤيانةي كاركردن و ثشتيواني لَيكردن و سةرثةرشيت كردني بةو باوةِرةي -1

 .بنضينةيية لة هَينانةدي ئةو ثةرةسةندنةي كة لة هةموو بوارةكاني هةرَيمدا دةبيندرَي كؤمةَلطةيةكي
كاركردن لة ثَيناوي ئةوةي بيمةي كؤمةاَليةتي هةموو كرَيكاران بطرَيتةوةو ضاودَيري كؤمةاَليةتي  -0

 .ثَيويست خؤيان و خَيزانةكانيان بطرَيتةوة
بةو باوةِرةي كة كاركردن , ن توانايةكي كار كردن دابني بكرَيماوةي كار كردني يةكسان بؤ هةموو خاوة -9

 .ماف و ئةركةو ثَيويستة بؤ بةشداريكردن لة بنياتناني كؤمةَلطةو ثةرةسةندني
بؤ , بة جؤرَيك شوَيين كار كردن و مرؤظ و كةرةستةكان بثارَيزَي, باَلو كردنةوةي هؤشياري ثيشةيي -1

بوون بةهؤي كار كردن و نةخؤشيةكاني ثيشةيي دابندرَي و بةشداري  ئةوةي سنوور بؤ كارةسات و بريندار
 .كردن لة ئامادة كردني كادري ثيشةيي بةثَيي ثَيداويستيةكاني بازاِري كار

ئةو ثةِري بايةخدان بة ثرؤسةي خؤ ثاراسنت لة الساري و ضاودَيري كردني ئةو خَيزانانةي كة  -0
تنيان تاوةكو بارودؤخةكةيان رَيك دةخرَي بة جؤرَيك بتوانن لة طريوطرفيت كؤمةاَليةتيان هةيةو دةست طر

 .بنياتناني كؤمةَلطة بةشداري بكةن بةهؤشياري و دَلسؤزيةوة
ثةرةثَيداني كؤمةَلطة بةجؤرَيك بةشداري كاريطةرانة لة ثرؤسةي طواستنةوة بةرةو قؤناغي دميوكراسي  -2

طةي طؤِريين ئةو دياردة كؤمةاَليةتيانةي رَيطا لة دابني بكات و رَيز لة مافةكاني مرؤ بطرَيت لة رَي
 .ثةرةسةندني كؤمةاَليةتيةوة دةطرن
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بايةخدان بة ضاودَيري كردن و ئامادة كردني نةوجةوانان و ثةككةوتةكان لة اليةني ثةروةردةيي و  -2
مسؤطةر بكات ثيشةيي و رةوشتةوة بة جؤرَيك لة ثرؤسةي بوذانةوةو بنياتناني هةرَيمدا هاوبةش كردنيان 

 .و ال بردني هؤكارةكاني دةرووني و كؤمةاَليةتي كة رَيطا لةو كارة دةطرن
دابينكردني ضاودَيري كؤمةاَليةتي و دةرووني بؤ خَيزانةكاني قوربانياني ثرؤسةكاني ئةنفال و ضةكي  -8

هاوسةنط بَيت كيمياوي و دابينكردني ضاودَيري كؤمةاَليةتي و دةرووني و ئابووري ثَيويست بة جؤرَيك 
 .لةطةَل هةموو ئةو كارةساتانةي كة رووبةِروويان بووةتةوة

ئامادة كردني هاوواَلتيان لة اليةني ثيشةيي و كؤمةاَليةتيةوة لة ميانةي يارمةتيدانيان بؤ دامةزراندني  -3
 .ثرؤذةكاني بةرهةمهَيناني خَيزاني

ة ثَيناو وشيار كردنةوةي كؤمةَلطاو باَلو كاركردن بةهاوكاري هؤيةكاني راطةياندني هةمةجؤرةوة ل -12
 .كردنةوةي ثرةنسيثةكاني مرؤييانة لة رَيطاي كردنةوةي خول و سةرداني خَيزانةكان

كاركردن لة ثَيناو نةهَيشتين دياردةي هةذاري و نةداري لة هةرَيمدا لة رَيطاي ثَيشةكش كردني  -11
 .ي كاركردنيان نييةهاوكاري دارايي ثَيويست بؤ ئةو نةدارانةي كة توانا

بةشداري كردن لةسةر ئاسيت عَيراقي و نَيو دةوَلةتيةوة لة مجوجؤَلةكاني ثةيوةست بة  -10
 .تايبةمتةنديةكاني وةزارةتةوة

 :ماددةي سَييةم
بة ضاودَيري ئةوةوة هةموو , سةرؤكي بااَلو بةرثرسي ئيش و كارو ئاراستة كردني وةزارةتة: وةزير: يةكةم

و رَينماييةكان لَييةوة دةردةضن و بةسةر ثةرشيت ئةوةوة جَي بةجَي دةكرَين لة طشت ئةو  بِريارو فةرمان
شتانةي ثةيوةسنت بة ئةرك و فرمانةكاني وةزارةت و ثَيكهاتةكان و دةسةاَلتةكانيان هةر كاروبارَيكي 

 .هونةري و دارايي و رَيكخستين بةثَيي حوكمةكاني ياسا
ري وةزير دةكات لة ئاراستة كردني وةزارةت و سةرثةرشيت كردني هاوكا: بريكاري وةزارةت: دووةم

 .كاروبارةكاني بةثَيي ئةو دةسةاَلتانةي كةثَيي دةسثَيردرَي و دةبَي خاوةن بِروانامةيةكي بةرايي زانكؤ بَيت
ةن نابَي لة ضوار كةس ثرت بن و دةبَي خاوةن بِروانامةيةكي بةرايي زانكؤ بن و خاو: راوَيذكاران: سَييةم

 .ئةزموون و كارامة بن
 :وةزارةت لةمانة ثَيك دَيت: ماددةي ضوارةم

فةرمانبةرَيك خاوةن بِروانامةي بةرايي زانكؤ سةرؤكايةتي دةكات و ضةند : نووسينطةي وةزير-1
 .فةرمانبةرَيك هاوكاري دةكةن

وةي دةبات و ضةند فةرمانبةرَيك خاوةن بِروانامةي بةرايي زانكؤ بةِرَي: نووسينطةي بريكاري وةزير -0
 .فةرمانبةرَيك هاوكاري دةكةن

و لةوانة ( ئةجنومةني كاروباري كؤمةاَليةتي)لة وةزارةت ئةجنومةنَيك ثَيك دَيت بةناوي : مادةي ثَينجةم
 :ثَيك دَيت
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 .سةرؤك: وةزير-1
 .ئةندامن: بةِرَيوةبةرة طشتيةكاني وةزارةت -0

كة ( تةندروسيت, مافةكاني مرؤظ, ثةروةردة, خوَيندني بااَل ,داد)نوَينةراني هةريةك لةم وةزارةتةكاني  -9
 .ئةندام: نابَي ثلةيان لة بةِرَيوةبةري طشيت كةمرت بَيت

 .ئةندام: نوَينةري يةكَيتيي طشيت سةنديكاي كرَيكاران لة هةرَيمدا -1
 .ئةندام: نوَينةري يةكَيتيي ذوورةكاني ثيشةسازي و بازرطاني لة هةرَيمدا -0
 .ئةندام: ةري يةكَييت ئافرةتاني هةرَيمنوَين -2
 .ئةندام: نوَينةري يةكَيتييةكاني ثةككةوتة لة هةرَيمدا -2
: بة ثَيشنياري وةزير دةبَيت, سَي كةس لة خاوةن ئةزموون و ثسثؤِر لة دةرةوة يان لة ناو وةزارةتةوة-8

 .ئةندامن
 :ماددةي شةشةم

لة كاتي ئامادة نةبووني كؤ دةبَيتةوة بة ئامادة بووني  ئةجنومةن بةسةرؤكايةتي سةرؤك يان جَيطرةكةي-1
 .دوو لةسةر سَيي ئةندامةكاني

بةدةر , لة هةر سَي مانط جارَيك ئةجنومةن كؤبوونةوةي ئاسايي خؤي طرَيدةدات و سةرؤك بؤي هةية -0
 .ئةطةر ثَيويست بوو بانطةشة بؤ كؤبوونةوة بكات, لةو كؤبوونةوانة

 :ةن ئةم دةسةاَلتانةي خوارةوةي هةيةئةجنوم: ماددةي حةوتةوم
نةخشة بؤ سياسةتي طشتيي وةزارةت بكَيشَي و ئاماجنةكاني لة ذَير رؤشنايي حوكمةكاني ئةم ياساية ديار -1

كة بة باشيان دةزانَي بة , دةكات و ئةو بنةما كارطَيِري و هونةري و ئابووري و داراييانة دةست نيشان بكات
 .اني وةزارةت بكاتجؤرَيك خزمةت بة ئاماجنةك

طتفوطؤ كردن لةسةر ثالنةكاني سةرةتايي كورت خايةن و ناوةندي و درَيذخايةن كة فةرمانطةكاني  -0
وةزارةت ئامادةيان دةكةن و بريوِراي خؤي دةربارةيانةوة دةردةبِرَي و راسثاردةكاني خؤشي لةبارةيانةوة 

 .ثَيشكةش دةكات
وةبةرهَيناني سةرمايةي فةرمانطةكاني سةر بة وةزارةت و ديار  ثَيشنيار كردن بؤ رَيكخستين زيادةي -9

 .كردني رووكاني وةبةرهَينانةكة بةثَيي بةرذوةندي طشتيي و ياساكاني بةركارو رَينماييةكاني دارايي
 .ضاودَيري كردني بةردةوامي جَي بةجَي كردني ثالن و دةربِريين تَيبينيي و راسثاردةكان لةم بارةيةوة -1
 .ؤَلينةوة لة ثرؤذةي ئةو ياسايانةي كة وةزارةت بةنيازة ثَيشنياريان بكاتلَيك -0
طفتوطؤ كردن لةسةر راثؤرتي طشتيي بةردةوام سةبارةت بة كارةكاني وةزارةت كة فةرمانطةي ثالندانان  -2

 .و بةدواداضوون ئامادةي دةكات و دةربِريين تَيبيين و راسثاردةكان لةم بارةيةوة
لة هةموو ئةو شتانةي كة وةزير دةيان خاتةِروو و دةربِريين راي خؤي لة بارةي ثَيشنيارو  لَيكؤَلينةوة -2

 .راسثاردةكانيان ثَيشكةش بكةن
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ضةند فةرمانبةرَيكي خاوةن , بة ثلةي بةِرَيوةبةري طشتيي دةبَي: ثشكَينةري طشتيي: ماددةي هةشتةم
ثشكنيين فةرمانطةكاني , وةزيرةوة دةبَي راستةوخؤ ثةيوةندي بة, ئةزموون و ثسثؤِر هاوكاري دةكةن

ضاودَيري كؤمةاَليةتي و تؤِري ثاراستين كؤمةاَليةتي و ثةناطةكاني دةوَلةت و ضاكسازي كؤمةاَليةتي 
 .دةطرَيتة ئةستؤ

 :بةِرَيوةبةرايةتي طشتيي كاروباري كارطَيِري و دارايي: ماددةي نؤيةم
ةن بِروانامةي بةرايي زانكؤ بةِرَيوةي دةبات و لةمانة ثَيك فةرمانبةرَيك بة ثلةي بةِرَيوةبةري طشتيي خاو

 :دَيت
 .بةِرَيوةبةرايةتي كارمةندان-1
 .بةِرَيوةبةرايةتي كارطَيِري -0
 .بةِرَيوةبةرايةتي كاروباري دارايي -9
 .بةِرَيوةبةرايةتي كاروباري ياسايي -1
 .بةِرَيوةبةرايةتي ضاودَيري و وردبيين ناوخؤيي -0
 .ةبةرايةتي رَيكخسنت و ثةرةثَيدانبةِرَيو -2
 .بةِرَيوةبةرايةتي راطةياندن و هؤشيار كردنةوةي كؤمةاَليةتي -2

بةِرَيوةبةرَيكي طشتيي خاوةن بِروانامةي : بةِرَيوةبةرايةتي طشتيي ثالندانان و بةدواداضوون: ماددةي دةيةم
 :ثَيك دَيتبةرايي زانكؤ خاوةن ئةزموون و كارامة بةِرَيوةي دةبات و لةمانة 

 .بةِرَيوةبةرايةتي ثالندانان-أ
 .بةِرَيوةبةرايةتي ثرؤذةكاني ئةندازةيي و ضاككردنةوة -ب
 .بةِرَيوةبةرايةتي ئامار -ت
 .بةِرَيوةبةرايةتي بةدواداضوون و هةَلسةنطاندن -ث
 .بةِرَيوةبةرايةتي سةرثةرشتياري ثةروةردةيي -ج

بةِرَيوةبةرَيكي طشتيي خاوةن بِروانامةي : تةبةريي كؤمةاَليةتيبةِرَيوةبةرايةتي طشتيي دةس: ماددةي يازدةم
بةرايي زانكؤ ثةيوةست بةكاري فةرمانطة سةرؤكايةتي دةكات و ثيادة كردني ياساي كارو ياساي خانةنشيين 

, و دةستةبةري كؤمةاَليةتي كرَيكاران لةو ثرؤذانةي حوكمةكاني هةردوو ياساكة ئاماذةيان بؤ كرد
ة لة كةرتي تايبةت و تَيكةاَلوو هةرةوةزي لة ئةستؤ دةطرَيت و خزمةتطوزارية ثيشةسازيةكان دةيانطرَيتةو

رَيك دةخات و سةرثةرشيت كارةكاني فةرمانطةي ئةجنومةني بةِرَيوةبردني سندوقي دةستةبةري 
ني خانةنشيين كرَيكارةكان دةكات و خاوةني كةسايةتي مةعنةويةو ئةستؤي دارايي خؤي هةية و لة الية

 .كارطَيريةوة سةربةخؤية
 :ئةم كارانةش لة ئةستؤ دةطرَيت
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رَيكخستين ثةيوةنديةكاني كار لة نَيوان خاوةن كارةكان و كرَيكاران لة ميانةي دةستنيشانكردني -1
 .ثابةنديةكان و مافةكاني هةريةكَيكيان

كردني يةكسان بؤ بَي كاران و هاوكاريكردن و رادة دانان بؤ بَي كاري لة رَيطاي ثةيدا كردني ماوةي كار  -0
كردنةوةي شوَينةكاني تايبةتي  ثيشتطريي كردني ثَيويست بؤ دةرضوواني دةزطاكاني ثيشةسازي و بؤ

 .خزمةتطوزارية ثيشةسازييةكانبة
راهَيناني كرَيكاراني نوَي و كارامةكردنيان لة جؤرةها ثيشةدا و ثةرةثَيداني ئةزمووني راهَينةران و  -9

 .ن بةثَيي ثَيداويستيةكاني بازاري كارسةرثةرشتيارا
كة نابَيت رَيككةوتن لةسةر كةمرت لةو كرَيية , ديار كردني نزمرتين رادةي كرَيي كرَيكاراني رانةهاتوو -1

 .بكرَي و ثَيويستة ثاراستين ياساييان بؤ دابني بكرَي
ي دايكايةتي و ثةروةردة كردني وةك ثَيداويستيةكان, دابينكردني ثاراستين ثَيويست بؤ دايكاني كرَيكار -0

بةثَيي ياسا كة تةمةنيان لة نَيوان , مندااَلن و رَيكخستين كاري نةوجةوانان بةو ئاستةي كة رَيطاي ثَي دراوة
 .ساَل دةبَيت و ثاراستنيان لة ترسناكيةكاني كارو نةخؤشية ثيشةييةكان( 18 – 10)
و كةرةستةو كارطةي ثَي بثارَيزرَيت لة ميانةي باَلو كردنةوةي هؤشياري ثيشةيي بة جؤرَيك مرؤظ  -2

 .يان كةمكردنةوةي بريندار بوون بة هؤي كارةوة, نةهَيشتين
دابينكردني بيمةي كؤمةاَليةتي بؤ ئةو كرَيكارانةي دةكةونة ذَير سيبةري حوكمةكاني ياساي كار و  -2

ووني كرَيكار سةبارةت بة دوارؤذي كة دةبَيتة هؤي دَلنيا ب, ياساي خانةنشيين و دةستةبةري كؤمةاَليةتي
ئةوةش كرَيكار هاندةدا بةدَلسؤزي كار بكات و دةبَيتة هؤي زؤر بووني بةرهةم , خَيزانةكةي لة دواي خؤيدا

 .لة اليةني ضةندايةتي و ضؤنايةتيةوة
ري رَيكخستين خزمةتطوزاريةكاني ثيشةسازي لة جؤرةها ثيشةوةو هةموو ثرؤذةكاني دةكةونة ذَير سَيبة -8

ياساي رَيكخستين خزمةتطوزارية ثيشةسازيةكان تؤمار بكرَين و كار كردن لة ثَيناو جَينشني كردنيان لة 
بؤ ئةوةي كارةكانيان ئةجنام , كؤمةَلطاي تايبةتيةوة بة جؤرَيك خزمةتطوزاري ثَيويستيان بؤ دابني بكرَي

 .بدةن و ثةرةي ثَي بسَينن
بؤ بةدةست خستين , ؤ دامةزرانندن و ثةرةثَيداني ثرؤذةي بضووكب, ثَيشكةش كردني قةرز بؤ خَيزانان -3

 .بةثَيي ياسايةكي تايبةت بؤ ئةم مةبةستة, داهات بؤيان
 :بةِرَيوةبةرايةتي طشيت كاروبيمةي كؤمةاَليةتي لةمانة ثَيك دَيت

يةكاني كار سةنتةري بةِرَيوةبةرايةتي طشيت بةش و هؤبةو ئةركةكاني بةثَيي رَينمايةكان و ثَيداويست-1
 .دةستنيشان دةكرَي

 .بةِرَيوةبةرايةتيةكاني كارو دةستةبةري كؤمةاَليةتي لة ثارَيزطاكاندا -0
 .بةِرَيوةبةرايةتيةكاني بةكارخسنت و راهَيناني ثيشةيي لة ثارَيزطاكاندا -9
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َيوةبةري طشيت فةرمانبةرَيك بة ثلةي بةِر: بةِرَيوةبةرايةتي طشيت ضاودَيري كؤمةاَليةتي: ماددةي دوازدةم
 .خاوةن بِروانامةيةكي بةرايي زانكؤ و خاوةن ئةزموون و كارامة سةرؤكايةتي دةكات

 :ئةم ئةرك و فةرمانانةش دةطرَيتة ئةستؤ
 :ثةككةوتةكان-1

نوَيكردنةوةو زياد كردني ثةميانطةكاني ئامادة كردن و وانةوتنةوة بة ثةككةوتةكان و داناني ثرؤطرامي وا -أ
 .وا قؤناغةكاني خوَيندن بطةنكة بتوانن بةد

زياد كردني ثةميانطةكاني ئامادة كردن و راهَيناني ثيشةيي و يارمةتيدانيان بؤ ئةوةي ثشت بة خؤيان  -ب
 .ببةسنت بؤ ثةيدا كردني ماوةي كاركردن

كةاَلو هؤشيار كردنةوةي كؤمةَلطا بة بؤضووني نوَي بؤ وةرطرتين منداَلي ثةككةوتةو لةطةَل كؤمةَلطادا تَي -ج
 .بكرَيتةوة

 :دايةنطةكان -0
مؤَلةتداني ثَيويست بةكردنةوةي دايةنطةكاني ئةهلي و نيمضة حكومي و حكومي و ئاسانكاريان ثَيشكةش -أ

 .بكرَي
بؤ دَلنيابوون لة مةرج و , سةرثةرشيت كردني هةموو دايةنطةكاني ئةهلي و نيمضة حكومي و حكومي -ب

 .بةرزةفتكاريةكاني ثَيويست
 .ي تايبةتي بؤ دايةنةكان لة هةموو دايةنطةكان بكرَيتةوة بؤ ثةرثَيداني تواناكانيانخول -ج
 .ئةو خااَلنةي سةرةوة بةثَيي ثةيِرةوَيكي تايبةتي بةسةر دايةنطةكان ثيادة دةكرَي -د
 :خانةكاني دةوَلةت -9

و رَينماييانةي كة بؤ ئةم هانداني خَيزانة بةديلةكاني هةموو ئةو مندااَلنةي لة دايةنطةكانن بةثَيي ئة-أ
 .مةبةستة دةركراون

دابينكردني شوَيين نيشتةجَي بووني طوجناو و ضاودَيري كردني تةواو بؤ هةموو ئةو مندااَلنةي  ياساي  -ب
 .بةردةوامبوونيان لة خوَيندندا بؤ دابني بكرَي, ضاودَيري كؤمةاَليةتي دةيانطرَيتةوة

مندااَلني تازة لة دايك بوو و بَي كةس و دابني كردني دابني كردني دايةنطةي تايبةتي بؤ  -ج
 .ثَيداويستيةكاني ياسايي بؤيان بؤ ئةوةي بةثَيي رَينمايي تايبةت تةبةني بكرَين

لة , دابني كردني ذيانَيكي هَيمن بؤ ئةو ثريانةي بةدةست لَيك هةَلوةشانةوةي خَيزانيةوة دةناَلَينن -د
 .و بة رَيك و ثَيكي ضاودَيري بكرَين شوَينَيكي طوجناو نيشتةجَي بكرَين

سةنتةري دةستنيشانكردني ثةككةوتةيي ثَيش وةختة و كارةكاني بةهةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي  -1
 .تةندروسيت ئةجنام بدات

 :بةِرَيوةبةرايةتي طشيت ضاودَيري لةمانةي خوارةوة ثَيك دَيت
 .بةِرَيوةبةرايةتيةكاني ثةككةوتة لة ثارَيزطاكان-أ
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 .بةِرَيوةبةرايةتي خزمةتطوزارية كؤمةاَليةتيةكان لة ثارَيزطاكاندا -ب
فةرمانبةرَيك بة ثلةي بةِرَيوةبةري : بةِرَيوةبةرايةتي طشتيي بووذاندنةوةي كؤمةاَليةتي: ماددةي ثازدةم

ئةجنومةني , طشيت خاوةن بِروانامةي بةرايي زانكؤ و خاوةن ئةزموون و كارامة سةرؤكايةتي دةكات و
َيوةبردني سندوقي بووذاندنةوةي ئابووري و كؤمةاَليةتي سةرثةرشيت كارةكاني دةكات و كةسايةتي بةِر

 .لة اليةني دارايي و كارطَيريةوة سةربةخؤية, مةعنةوي هةية و
 :ئةمانةش دةطرَيتة ئةستؤ

دنةوةي ئةوثةِري بايةخدان بة تواناكاني منداَل و فَيركردني بة ثَيداويستةكاني ذيان لةميانةي كر-أ
 .سةنتةرةكان بؤ ئةم مةبةستة

 .ثَيشكةش كردني يارمةتي دارايي بؤ ئةو خَيزانانةي مووضةي ضاودَيري خَيزان دةيانطرَيتةوة -ب
لة رَيطةي توَيذةرةوةكان و بةشداري , دروستكردني دانوستاندني دميوكراسيانة لةنَيوان تاكةكاني خَيزان -ج

 .ةاَليةتيةكاني رووبةِرووي خَيزانةكان دةبنةوةكردن لة ضارةسةر كردني طريوطرفتة كؤم
ضارةسةر كردني ئةو شوَينةوارانةي كة لة بارو و دؤخةكاني لَيك هةَلوةشانةوةي خَيزان دَيتةكايةوة لة  -د

 .رَيطةي كردنةوةي سةنتةرةكاني تايبةت بةم مةبةستةوة
جؤرَيك لةطةَل ئامانج و ثشتطريي كردني مجوجؤَلةكاني رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني بة -ه

 .بؤضوونةكاني وةزارةت بطوجنَيت
 .دامةزراندني ثرؤذةكاني وةبةرهَينان بؤ خزمةتكردني بووذانةوةي كؤمةاَليةتي و رَيبازي دميوكراسي -و

 :بةِرَيوةبةرايةتي طشيت بووذانةوةي كؤمةاَليةتي لةمانة ثَيك دَيت
رنطيةكاني بةثَيي رَينماييةكان و ثَيداويستيةكاني كار سةنتةري بةِرَيوةبةرايةتي طشيت بةش و هؤبةو ط-1

 .دياري دةكرَيت
 .بةِرَيوةبةرايةتيةكاني بووذانةوةي كؤمةاَليةتي لة ثارَيزطاكان -0
 .بةِرَيوةبةرايةتيةكاني ثاراستين منداَلي لة ثارَيزطاكاندا -9

بةرَيك بة ثلةي بةِرَيوةبةري طشيت فةرمان: بةِرَيوةبةرايةتي طشيت ضاكسازي كؤمةاَليةتي: ماددةي سَيزدةم
 :سةرؤكايةتي دةكات و لةمانة ثَيك دَيت

 .بةِرَيوةبةرايةتي ضاكسازي طةورةكان لة هةر ثارَيزطايةك لة ثارَيزطاكاني هةرَيمدا-1
 .بةِرَيوةبةرايةتي ضاكسازي ئافرةت و نةوجةوانان لة هةر ثارَيزطايةك لة ثارَيزطاكاني هةرَيمدا -0

 :ةمماددةي ضوارد
 .ئةرك و تايبةمتةندي و دامةزراوةكاني وةزارةت بةثَيي سيستةمَيك دياري دةكرَيت: يةكةم
وةزير بؤي هةية رَينمايي ثَيويست بؤ ئاسان كردن و جَي بةجَي كردني حوكمةكاني ئةم ياساية : دووةم

 .دةربكات
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ي لَيكؤَلينةوةو توَيذينةوةو وةزير بؤي هةية لةكاتي ثَيويستدا بةِرَيوةبةرايةتي و سةنتةرةكان: سَييةم
 .بةشةكان بكاتةوةو لَيكيان بدات و هةَليان بوةشَينَيتةوة

كار بة هيض دةقَيك ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَيت و لةسةر وةزارةتةكان : ماددةي ثازدةم
 .ثَيويستة حوكمةكاني جَي بةجَي بكةن

 .وونةوةي لة رؤذنامةي وةقايعي كوردستان جَي بةجَي دةكرَيتئةم ياساية لة رؤذي باَلوب: ماددةي شازدةم
 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 

بةِرَيزان ثرؤذةي ياساي وةزارةتي كارو كارباري كؤمةاَليةتي لة هةرَيمي كوردستان بدرَيتة ليذنةي ياسايي و 
ئَيستاش , نداماني ثةرلةماني كوردستانليذنةي تةندروسيت و كاروباري كؤمةاَليةتي و يةكة يةكة ئة
 .بفةرموون بؤ خوَيندنةوةي خاَلي سَييةم لة بةرنامةي كاري ئةمِرؤ

 
 (:زانا) خضر سعيد قادر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بسم ال الرمحن الرحيم

 7002ى ساَلى )   (ياساى ذمارة 
 عَيراق –وةزارةتى شارةوانيةكانى هةرَيمى كوردستان  ياساى

مةبةست لةو دةستةواذانةى لة خوارةوة ئةو واتايانةى بةرامبةريانة بة مةبةستى ئةم : ماددةى يةكةم
 -:ياساية 

 .هةرَيمى كوردستان ــ عَيراق/ هةرَيم -1
 .وةزارةتى شارةوانيةكان لة هةرَيمدا/ وةزارةت -0

 .وةزيرى شارةوانيةكان لة هةرَيمدا/ وةزير -9

 .ريكارى وةزارةتى شارةوانيةكان لة هةرَيمداب/ بريكارى وةزير -1

 .ئةجنومةنى ِراوَيذكاري وةزارةتى شارةوانيةكان لة هةرَيمدا/ ئةجنومةن -0

- :وةزارةت ئةم ئاماجنانةى خوارةوةى هةية : ماددةى دووةم
ان ثَيشكةش كردنى خزمةتطوزاريةكانى ناوخؤيى و شارةوانى بؤ دابني كردنى ثَيداويستيةكانى دانيشتو-1

لة ئاوى بَيطةرد و دابني كردنى ثَيداويستيةكانى خةرجى تةندروستى و ئاوى باران و بنياتنانى ِرَيطاوبان و 
ثرد و خةرج كردن لة ناو سنوورى شارةوانيةكان و ثةرةثَيدانى خزمةت طوزاريية هةمةجؤرةكانى 

بطرَيتةوة، و بة دةنط شارةوانى لة اليةن ضةندايةتى و ضؤنايتيةوة، بؤ ئةوةى شار و شارؤضكةكان 
ثَيداويستيةكانى هاوواَلتيانةوة بن لة دابني كردنى باخضةو ياريطاكان و هينانة دى ثَيداويستيةكانى 

 .دةوروبةرَيكى ثاك و تةندروست
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يارمةتيدانى ثالندانان و كارطَيِرى و جآبةجآ كردنى بة جؤرَيك بةشدارى بكات لة بووذاندنةوةى -0
 .ةى طرتنةبةرى سياسةتَيكى كاريطةر لة بةكارهَينانى زةوى و ثالنى بنياتنانئابوورى ناوخؤ لة ِرَيط

كاركردن لةثَيناوى ِراكَيشانى سةرماية و هاندانى وةبةرهَينانى بيانى و ناوخؤيى لة كةرتةكانى ثةيوةست -9
 .بةكارةكانى وةزارةت

 :ماددةى سَييةم 
ى و سياسةتةكانى ئاِراستة دةكات و لَييةوة سةرؤكى باآلى وةزارةتة و بةرثرسة لةكارةكان: وةزير-1

دةردةضَيت و بة ضاودَيرى ئةوةوة هةموو بِريار و فةرمان و ِرَينماييةكان لة هةموو ئةو شتانةى كة 
ثةيوةسنت بة وةزارةت و دامةزراوةكان و دةسةآلتةكانى و هةموو كاروبارة هونةرى و دارايى و كارطَيِرى و 

 .جآبةجآ دةكات ِرَيكخستنةكان بة ثَيى ياسا
لة ئاراستة كردنى وةزارةت و ضاودَيريكردنى كاروبارةكانى بة ثَيى ئةو دةسةآلتانةى : بريكارى وةزارةت-0

 .كة لةاليةن وةزيرةوة ثَيى سثَيردراوة هاوكارى وةزير دةكات، دةبآ خاوةن بِروانامةيةكى بةرايى زانكؤ بَيت

بَيت، دةبآ خاوةن بِروانامةى بةرايى زانكؤبن و ثسثؤر و ذمارةيان لة ضوار كةس ثرت نة: ِراوَيذكاران-9
 .خاوةن ئةزموون بن، ثسثؤرايةتيةكةيان لةاليةن وةزيرةوة دةستنيشان دةكرَيت

 :ماددةى ضوارةم
- :ئةجنومةنى ِراوَيذكارى لةمانة ثَيك دَيت  :يةكةم

 سةرؤك : وةزير-1
 جَيطرى سةرؤك : بريكارى وةزارةت-0

 ئةندام / نابآ ثلةى لة بةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت بَيت: دارايى و ئابوورى نوَينةرى وةزارةتى-9

 ئةندام/ نابآ ثلةى لة بةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت بَيت: نوَينةرى وةزارةتى كشتوكاأل-1

 ئةندام/ نابآ ثلةى لة بةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت بَيت: نوَينةرى وةزارةتى ثيشةسازى-0

 ئةندام/ نابآ ثلةى لة بةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت بَيت :نوَينةرى وةزارةتى ذينطة-2

 ئةندامن : بةِرَيوةبةرة طشتيةكان-2

 ئةندامن: هةر ِراوَيذكار و ثسثؤِريكى لَيزان كة وةزير لة ناوةوة و دةرةوةى وةزارةت هةَلى دةبذَيرآ-8

آ دةدات، يان ئةجنومةنى ِراوَيذكارى بةالى كةمى هةرسآ مانط كؤبونةوةية كى ئاسايى طر :دووةم
هةركاتَيك ثَيويست بوو، ئةو كؤبوونةوةية طرآ نادرآ تةنيا بة ئامادةبوونى سةرؤك يان ئةو كةسةى 

 .نوَينةرايةتى دةكات
 :وةزارةت لةم دامةزراوانةى خوارةوة ثَيك دَيت: ماددةى ثَينجةم

 .سةنتةرى وةزارةت لة مانة ثَيك دَيت -1
ةن بِروانامةيةكى بةرايى زانكؤ سةرؤكايةتى دةكات وضةند فةرمانبةرَيك خاو: نوسينطةى وةزير -أ

 .فةرمانبةرَيك هاوكارى دةكةن
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فةرمانبةرَيك خاوةن بِروانامةيةكى بةرايى زانكؤ بةرَيوةى دةبات وضةند : نوسينطةى بريكارى وةزير -ب
 .فةرمانبةرَيك هاوكارى دةكةن

 .فةرمانطةى ياسايى -ج
 .بةرَيوةبةرايةتى ثشكنني -د
 .رَيوةبةرايةتى ِراطةياندنبة -ه
 .بةرَيوةبةرايةتى ثةيوةنديةكان -و
 .بةرَيوةبةرايةتى تةكنؤلؤذياى زانياريةكان -ز
 .بةرَيوةبةرايةتى ثةرةسةندنى كارطَيِرى وهونةرى -ح
 :بةرَيوةبةرة طشتيةكان -0

 :كة لةمانة ثَيك دَيت( ديوان)بةرَيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى كارطَيرى ودارايى  ( أ

 .بةرَيوةبةرايةتى كاروبارى كارطَيرى وكارمةندان: ةميةك
 .بةرَيةبةرايةتى كاروبارى دارايى: دووةم

 .بةرَيوةبةرايةتى خزمةتطوزاريةكان: سَييةم
 .بةرَيوةبةرايةتى وردبينى وضاودَيرى دارايى: ضوارةم

 :بةرَيوةبةرايةتى طشتى ثالن دانان وبةدواداضون لةمانة ثَيك دَيت ( ب

 .بةرايةتى ثالن دانان ولَيكؤَلينةوةكانبةرَيوة: يةكةم
 .بةرَيوةبةرايةتى بةدواداضوون: دووةم

 .بةرَيوةبةرايةتى بةدواداضونى خزمةتطوزاريةكانى شارةوانى: سَييةم
 :بةرَيوةبةرايةتى طشتى ثالن دانانى بيناكردن كة لةمانة ثَيك دَيت ( ج

 :سةنتةرى بةرَيوةبةرايةتى طشتى -1
 .ليكؤَلينةوةو توَيذينةوةبةرَيوةبةرايةتى : يةكةم
 .بةرَيوةبةرايةتى نةخشةسازى و بنضينةيى و بة دوورودرَيذى: دووةم

 .بةرَيوةبةرايةتى بة دواداضوونى جَيبةجَيكردنى نةخشةسازيةكانى دوورودرَيذ: سَييةم
 .يةوة دةلكَينثَي( دهؤك -سلَيمانى  -هةولَير )بةرَيوةبةرايةتيةكانى ثالندانانى بيناكردن لة ثارَيزطاكانى -0
 :بةرَيوةبةرايةتى طشتى ثرؤذةكان لةمانة ثَيك دَيت ( د

 .بةِرَيوةبةرايةتى طشتى لَيكؤَلينةوةو نةخشةسازيةكان: يةكةم
 .بةِرَيوةبةرايةتى كؤنرتؤىل ضؤنايةتى: دووةم

 .بةِرَيوةبةرايةتى بةرَيوةبردنى ثرؤذةكان: سَييةم
هةر ( دهؤك -سلَيمانى  -هةولَير )َيزطاكانى بةِرَيوةبةرايةتى طشتى شارةوانى وئيشغال لة ثار ( ه

 :بةِرَيوةبةرايةتيةكى طشتى لة مانة ثَيك دَيت
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 .بةِرَيوةبةرايةتى كاروبارى كارطَيِرى وئابوورى: يةكةم 
 .بةِرَيوةبةرايةتى ثالندانان وبةدواداضوون: دووةم

 .بةِرَيوةبةرايةتى كاروبارى شارةوانيةكان: سَييةم
 .يةتى كاروبارى ئاووئاوةِرؤكانبةِرَيوةبةرا: ضوارةم
ئةو فةرمانطانةى لة خوارةوة هاتوون بة بةِرَيوةبةرايةتيةطشتيةكانى شارةوانى وئيشغالي طشتى لة : شةشةم

 .هةر ثارَيزطايةك دا دةلكَيندرَين
 .بةِرَيوةبةرايةتى شارةوانيةكان لة ثارَيزطادا: يةكةم
 .كةبةِرَيوةبةرايةتى ناو سةنتةرى ثارَيزطا: دووةم

 .بةِرَيوةبةرايةتى ئاوى دةورووبةر: سَييةم
 .بةِرَيوةبةرايةتى ئاوةِرؤى ثارَيزطا: ضوارةم
 .بةِرَيوةبةرايةتى باخضةو ثاركةكان: ثَينجةم

سةرؤكَيكى هةَلبذَيردراوى شارةوانى : سةرؤكايةتى شارةوانى لةهةرثارَيزطايةك لة ثارَيزطاكانى هةرَيم ( و
 .دةبَى و ِراستةوخؤ بةوةزارةتةوة ثةيوةستة( َيوةبةرى طشتىبةِر)سةرؤكايةتى دةكات وبةثلةى 

وةزير بؤى هةية لةطةَل كةسايةتى سروشتى ومةعنةوى لة لَيزان وثسثؤرلةناو هةرَيم : ماددةى شةشةم
ودةرةوةيدا طرَيبةست مؤر بكات، بؤ ئةوةى طرنطى وئةركةكانيان ثَى بسثَيرَى، بؤ ئةو ماوةيةى كة ثَيى باش 

ناو هَينانةدى ئاماجنةكانى وةزارةت و ماف و ثابةنديةكانى لة اليةن وةزيرةوة ديار دةكات، دواى بَيت لة ثَي
 .ئةوةى ِرةزامةندى سةرؤكايةتى ئةجنومةن وةردةطريَى

 :ماددةى حةوتةم
بة ثَيى ثةيِرةوى تايبةتى وةزير طرنطى و ثسثؤريةكانى دامةزراوةكانى وةزارةت دةستنيشان دةكات، : يةكةم
 .ةكان وئةرك وهؤبةو يةكةكانى ديكة ديار دةكاتوبةش

وةزير بؤى هةية لةكاتى ثَيويستى دا بةِرَيوةبةرايةتى وبةشةكان وهؤبةى تازة دابهَينَى يان لَيكيان : دووةم
 .بدات ويان هةَليان بوةشَينَيتةوة

نى حوكمةكانى ئةم وةزير بؤى هةية رَينماييةكانى ثَيويست بؤ ئاسانكردنى جَيبةجَى كرد :ماددةى هةشتةم
 .ياساية دةربكات

 .هةَلدةوةشَيتةوة 1330ى ساَلى (10)ياساى وةزارةتى شارةوانيةكان وطةشت وطوزارى ذمارة : ماددةى نؤيةم
 .كار بة هيض دةقَيك ناكرَى ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية بَيت :ماددةى دةيةم

 .ة ِرؤذنامةى فةرمييةوة جَيبةجَى دةكرَىئةم ياساية لة ِرؤذى باَلوكردنةوةى ل: ماددةى يازدةم
 هؤيةكانى دةركردنى ئةم ياساية

( 10)لةبةر ئةوةى ماوةيةكى زؤر بةسةر دةركردنى ياساى وةزارةتى شارةوانيةكان وطةشت وطوزارى ذمارة
دا تَيثةريوة، لةبةر ِرَيكنةكةوتنى لةطةَل ثَيداويستيةكانى بارودؤخى ئَيستاى هةرَيمى  1330ى ساَلى 
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وردستان ويةكطرتنةوةى هةردوو ئيدارةى هةرَيمى كوردستان لة هةولَير و سلَيمانى وثضِرانى ثةيوةندى ك
 .دةستةى طشتى طةشت وطوزار لة وةزارةت، بؤية ئةم ياساية دةركرا

 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
َيمي كوردستان دةدرَيتة ليذنةي ياسايي و بةِرَيزان ثرؤذةي ياساي وةزارةتي شارةواني لة هةر, زؤر سوثاس

ئَيستاش فةرموون بؤ خوَيندنةوةي خاَلي , ليذنةي شارةواني و يةكة يةكة ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان
 .ضوارةم لة بةرنامةي كاري ئةمِرؤمان

 
 
 
 
 

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 7002ى ساَلى )   (ياساى ذمارة 
 ياساى هةموواركردنى ياساى ديوانى ضاودَيرى دارايى

 هةرَيمى كوردستان ــ عَيراق
 :ماددةى سَييةم هةَلدةوةشَيتةوةو ئةوةى لة خوارةوة هاتووة شوَينى دةطرَيتةوة: ماددةى يةكةم

 (.ديوان بة سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستانى عَيراق دةلكَيندرَى: ماددةى سَييةم)
 :ةى ضوارةم هةَلدةوةشَيتةوةو ئةوةى لة خوارةوة هاتووة شوَينى دةطرَيتةوةمادد: ماددةى دووةم

سةرؤكى ديوان بة فةرمانى سةرؤكى هةرَيم دادةمةزرَى ولةسةر ثَيشنيارى سةرؤك : ماددةى ضوارةم
 (.وةزيران ثلةى وةزير دةبَيت و هةمان ماف ودةسكةوتةكانى وةزيرى ثَي دةدرَى

 :م هةَلدةوةشَيتةوةو ئةوةى لة خوارةوة هاتووة شوَينى دةطرَيتةوةماددةى ثَينجة:ماددةى سَييةم
ساَلةو دةتواندرَى نوَى بكرَيتةوة، بؤ سةرؤكى هةرَيم ( 1)ماوةى سةرؤكايةتى ديوان  -1 :ماددةى ثَينجةم)

هةية دةستى ثَى لةكار هةَلطرَى يان دةست لة كاركَيشانةوةى لة ثؤستةكةى قبوَل بكات لةسةر داواى 
 (.ى ئةجنومةنى وةزيرانسةرؤك

شوَينى دةستةواذةى ِرابةرى بزاظى رزطارخيواز دةطرَيتةوة ( سةرؤكى هةرَيم) دةستةواذةى: ماددةى ضوارةم
 .لةهةر شوَينَيك لةم ياسايةدا هاتبَى

بِرطةى شةشةم لةماددةى ضوارةم هةَلدةوةشَيتةوةو ئةوةى لة خوارةوة هاتووة شوَينى : ماددةى ثَينجةم
 :ةدةطرَيتةو
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ثَيشكةش بة سةرؤكايةتى هةرَيم دةكات، بريوِراكانى دةربارةى ( نيوةى ساَل)ديوان ِراثؤرتَيكى : شةشةم)
بارودؤخةكانى دارايى وكارطَيِرى وئابوورى لة مةيدانى ضاودَيرى دارايى لة هةرَيمدا  وئةو طرنطيانةى كة 

 (.ئةجنامى دةدات دةردةبِرَى
 (:ل كةركووكيكما.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 

بةِرَيزان ثرؤذةي هةموار كردني ياساي ديواني ضاودَيري دارايي لة هةرَيمي كوردستان بدرَيتة , سوثاس
ئَيستاش بفةرموون , ليذنةي ياساو ليذنةي دارايي و ئابووري و ئةندامة بةِرَيزةكاني ثةرلةماني كوردستان

 .نبؤ خوَيندنةوةي خاَلي ثَينجةمي بةرنامةي كاري ئةمِرؤما
 (:زانا) خضر سعيد قادر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ثرؤذةى ياساى ئةجنومةنى ثارَيزطاكانى

 عَيراق –هةرَيمى كوردستان 
ثشت بة ياساى بةِرَيوةبردنى دةوَلةتى عَيراق بؤ قؤناغى طواستنةوة و ثرةنسيثى كؤمارى عَيراقى : ثَيشةكى 

قوَلكردنةوةى ثرةنسيثى دابةشكردنى دةسةاَلت لة نَيوان حكومةتى فيدراَلى و دميوكراسى، فرةاليةنى و بؤ 
فيدراَلى وحكومةتة هةرَيميةكان لةسةر بنضينةى ناسَينرِتاَلى لةطةَل جةخت كردن لةسةر تايبةمتةندى 
نةتةوايةتى وجوطرافى هةرَيمى كوردستان، و ناسينى ئةجنومةنى نيشتمانيي كوردستان وةكوئةجنومةنى 

هةرَيمدا، بة ثشت بةسنت بةو ئةزموونة دميوكراسيةى كة دة ساَل دةبَى ثيادةى دةكةين، كة لة ياسادانان لة 
سايةيدا دةزطاكانى كؤمةَلطةى مةدةنى بنياتنرا و دةزطاكانى كارطَيِرى ثةرةيان سةند و بايةخدرا بة 

دامةزران، بؤ ِريكخستنى  بةهَيزكردنى كؤمةَلطةكانى ناسَينرِتاَلى و ئةجنومةنة ناوخؤييةكانى هةَلبذَيردراو
كارى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان، و ثارَيزطارة بةِرَيزةكان بتوانن ثالنة كارطَيِرى و خزمةتطوزارى و بووذانةوةى 

 .ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان بة باشرتين شَيوة بةِرَيوةببةن، بؤية ئةم ياساية دانرا
 دةروازةىيةكةم

 ثَيناسةكان
ةواذانةى لة خوارةوة هاتوون ئةو واتايانةى بةرامبةريان دةطةيةنن بؤ مةبةستى ئةم ئةو دةست(: 1)ماددةى 

 :ياساية
 .كؤمارى عَيراق : دةوَلةت
 .هةرَيمى كوردستانى عَيراق: هةرَيم

 .ئةجنومةنى نيشتمانيي كوردستانى عَيراق: ئةجنومةنى نيشتمانيي
 ئةجنومةنى ثارَيزطا: ئةجنومةن

 .ارَيزطار، قاميقام، بةِرَيوةبةرى ناحية ث: سةرؤكى يةكةى كارطَيرى
 دةروازةى دووةم
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 ئاماجنةكان
ئةم ياساية دةسةاَلت و بةرثرسيارَيتى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان و ئةجنومةنة ناوخؤييةكان (: 0)ماددةى 

دةستنيشان دةكات، بؤ هَينانةدى ثرةنسيثى ناسَينرِتاَلى لة دابةشكردنى دةسةآلتةكاندا و ضاككردنى 
ندنى خزمةتطوزاريية طشتييةكان بؤ هاووآلتيان، بة جؤرَيك دادثةروةرى لة دابةشكردنى سامانةكان طةيا

مسؤطةر بكات و ماف و بةرذةوةنديةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى لة هةرَيمدا بثارَيزَيت، و باشرتين توانا لة 
 .ى ناوضة و شارةكان بداتثَيشكةش كردنى خزمةتطوزارييةكانى ناوخؤ بهَينَيتةدى و ثةرة بة بةرَيوةبردن

 دةروازةى سَييةم
 دامةزراندنى ئةجنومةنةكان

لة هةر ثارَيزطايةك لة ثارَيزطاكانى هةرَيمدا لة ِرَيطةى هةَلبذاردنةوة  ئةجنومةنى ثارَيزطا  (:9)ماددةى 
 .دادةمةزرَى و لة بودجةى هةرَيم ثشتطريى لَىدةكرَى

 .سةربةخؤى هةيةئةجنومةن كةسايةتيةكى مةعنةوى (: 1)ماددةى 
ئةجنومةن ثرؤذةى ياساكانى تايبةت بة ثةرةسةندنى ثارَيزطا ئامادة دةكات و بؤاليةنةكانى (: 0)ماددةى 

ثَيوةنديدارى بةرزدةكاتةوة بؤ تَيِروانني و  تةواوكردني رَيكارةكان بة شَيوةيةكى ِرَيك و ثَيك بؤ بةياسا 
 .كردني

ثَيداويستيةكان كة دةستنيشان دةكات و دةخياتة ثاَل ئةو  ئةجنومةنى ثارَيزطاكان هةرة(: 2)ماددةي 
ثِرؤذانةى فةرمانطةكانى تايبةمتةند ثَيشكةشى دةكةن، بؤى هةية هةر ثرؤذةيةكى ناوخؤيى كة لة ثالنى 

ئةندامةكانى ئةو ئةجنومةنانة ثَيشنيارى هةمواركردن  9/0ساآلنةى وةزارةتةوة هاتبآ لةميانةى دةنطدانى 
َيك ئةو هةمواركردنة نةبَيتة هؤى بةزاندنى سنوورى ئةو خةرجيية ئاماذة بؤكراوةى كة بكات، بة مةرج

يان لةطةَل كاريطةرى جَيبةجَى كردنى ئاماجنة نيشتمانى و هةرَيمايةتيةكانةوة . لة ثالنى وةزارةتدا هاتبوو
 .ناكؤك بَيت

ردة و باشرت بةِرَيوةبرنى ئةجنومةن دةسةآلتى ضاودَيريكردن و ثَيشكةش كردنى ِراسثا(: 2)ماددةى 
 .خزمةتطوزاريية طشتييةكان و شارةوانيةكان و نوَينةرايةتى كردنى بؤضوونى دةنطدةرانى هةية

 (: 8)ماددةى 
ئةجنومةن دةسةآلتى ضاودَيريكردن و ِراسثاردةو سةرلةنوآ دامةزراندنى قةزاو ناحية و دامةزراندن و -أ

دن و هةمواركردنى سنوورةكةى و دابِرينى ناحية لَيى و لكاندنى طؤِرينى ثلة و ثايةكةي و ناوى و جَيطريكر
 .بة قةزايةكى ديكةى هةية و ثَيشكةشى ئةجنومةنى وةزيرانى دةكات

ئةجنومةن بؤى هةية ناحية دامبةزرَينَى و هةَليبوةشَينَيتةوة، و سنوور و ثاية و ناوى دةستنيشان بكات، -ب
 .ةرَيمةوة ثةسةند بكرَيتبةمةرجَيك لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانى ه
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ئةجنومةن بؤى هةية بةدواى ضؤنيةتى جَيبةجَى كردن و بةرزكردنةوةى راسثاردة و (: 3)ماددةى 
تَيبينيةكانى بؤ وةزارةتةكانى ثةيوةست بة ثرؤذةكان لة سةر ئاستى ثارَيزطا بة شَيوةيةكى سةربةخؤ و 

 .تةنيا بكةوَيت
ى سةرؤكى فةرمانطةي الوةكى هةية بة مةبةستى دامةزراندن، و ثارَيزطار مافى كانديدكردن(: 12)ماددةى 

 .بؤى هةية فةرمانبةران بطوازَيتةوة وةكو سةرؤكى فةرمانطةي الوةكى
ئةجنومةن بؤى هةية ليذنةى تايبةمتةند دامبةزرينَى و كؤبوونةوةكانى تايبةت طرَىبدات و  (:11)ماددةى 

 .داواى ِراثؤرتيش بكات
 (:10)ماددةى 

ؤ كردن و لَيثرسينةوة لةطةَل سةرؤكى فةرمانطة الوةكى و بةِرَيوةبةرة طشتييةكانى ثارَيزطا طفتوط-1
 .لةاليةن ئةجنومةنةوة و لة ِرَيطاى ثارَيزطارةوة بانطةشة دةكرَين

ثَيشنياركردنى ناولَينانى بةِرَيوةبةرة طشتييةكان و بةِرَيوةبةرةكانى ناوخؤ لة نَيوان ثالَيوراوى ثارَيزطار -0
 .ة ثَيى ياساكان و بةزؤرينةى دةنطى ئامادة بووانب

ئةندامى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان و مةرجى بة ئةندامبوونيان و ضؤنيةتى بةِرَيوةضوونى (: 19)ماددةى 
 .هةَلبذاردن و ئةجنومةنةكان و خوىل هةَلبذاردنةكان بة ثَيى ياسا دةستنيشان دةكرَيت

اردنى نهَينى و راستةوخؤ هةَلدةبذَيردرَيت، ضؤنيةتى ئةو كارة و ثارَيزطار بة ثَيى هةَلبذ (:11)ماددةى 
 .ماوةى خوىل هةَلبذاردنةكةى بة ثَيى ياسا دةبَيت

 دةروازةى ضوارةم
 ثارَيزطارةكان و جَيطرةكانيان

 (:10)ماددةى 
         ثارَيزطار هةرخؤى بةرثرسى كارطَيرى و ِراثةراندنى باآلية لة ثارَيزطادا، بةرثرسة لة بةردةم -أ

ئةجنومةنى ثارَيزطادا و ِرؤَلى ِرَيكخةر و ئاِراستةكردن و ضاودَيرى مجوجؤلةكان دةطَيِرَى لة          كاتى 
     .جَيبةجَى كردنى بِريارةكانى ئةجنومةندا

 .جَيطرى ثارَيزطار بةرثرسة لة بةردةم ثارَيزطادا و لةكاتى ئامادة نةبوونى شوَينى دةطرَيتةوة-ب

 .بؤ ثارَيزطار و جَيطرةكةى هةية وةكو ئةندام لة كؤبوونةوةكانى ئةجنومةن ئامادبن (:12)مادةدةى 
 دةروازةى ثَينجةم

 ئةجنومةنة ناوخؤييةكان
هةر ئةجنومةنى ثارَيزطايةك بؤى هةية و بة زؤرينةى دةنط ئةجنومةنى شارةوانيةكان  (:12)ماددةى 

وةست كة لةاليةنى جوطرافيةوة ِرَيكى دةخات وةكو دامبةزرَينَى و ئةجنومةنة ناوخؤييةكانى ديكةى ثةي
قةزاو ناحية و طوند و كؤمةَلطةكان، ئةجنومةنى شارةكان و ئةجنومةنى طةِرةكةكان، هةر وةكو ثَيويستة بؤ 
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فةراهةمكردنى خزمةتطوزاريية طشتييةكان و ئاسانكردنى بةِرَيوةبردنى شارةكان بة شَيوةيةكى يةكطرتوو و 
 .رَيك و ثَيك

هةَلبذاردنى هةر ئةجنومةنَيكى ناوخؤيى و ذمارةيان و ضؤنيَيتى بةِرَيوةبردنى ئةجنومةن و : (18)ةى مادد
 .ئةو كار و ئةركانةى كة ثَيى دةسثَيردرَى بة ثَيى ثةيِرةو دةبَى

ئةجنومةنة ناوخؤييةكان بة زؤرينةى دةنط دةسةآلتى هةَلبذاردنى سةرؤكى يةكةى  (:13)ماددةى 
دةنطى ئةندامةكانى دةبَى، كاتَى  9/0رةكانيان هةية و دةست لةكاركَيشانةوةشيان بة كارطَيِرى و جَيط

ئةجنومةنة ناوخؤييةكان تواناي ئةوةيان . ثؤستى سةرؤكى يةكةى كارطَيرى يان جَيطرةكةى بة تاَل دةبَى
رطرِيى هةية بة زؤرينةى دةنطى ئةندامةكانى ئةجنومةنى ناوخؤيى سةرؤك يان جَيطرى سةرؤكى يةكةى كا

 .هةَلبذَيرن
 دةروازةى شةشةم

 سةرؤكى يةكةكانى كارطَيِرى و جَيطرةكانيان
بةرثرسن لة بةردةم ( بةِرَيوةبةرى ناحية –قاميقام )سةرؤكةكانى يةكة كارطَيِرييةكان (: 02)ماددةى 

ئةجنومةنى ناوخؤيى، سةرؤكى يةكة كارطَيِرييةكان، دةست دةكةن بة ئاِراستةكردن و ِرَيكخسنت و 
سةرثةرشتى كردنى مجوجؤَلةكان لة كاتى جَيبةجَىكردنى بِريارةكانى ئةجنومةنة ناوخؤييةكان و طرنطى 

 .ثةيوةندى سةرةكى لةنَيوان ئةجنومةنة ناوخؤييةكان و ثارَيزطاكان لة ئةستؤ دةطرن
ة كاتى جَيطرى سةرؤكى يةكةى كارطَيِرى بةرثرسة لة بةردةم سةرؤكى يةكةى كارطَيِرى و ل(: 01)ماددةى 

 .ئامادةنةبوونى كارةكانى لة ئةستؤ دةطرَيت
بؤ سةرؤكى يةكةكانى كارطرِيى و جَيطرةكانيان هةية لة كؤبوونةوة ئاساييةكانى ئةجنومةنة  (:00)ماددةى 

 .ناوخؤييةكان ئامادة بن
دةبنةوة لةو سةرؤكى يةكة كارطَيِرييةكان ناو بة ناو لةطةَل هةموو بةِريوةبةرة كاراكانيان كؤ (:09)ماددةى 

ناوضة جوطرافيانةى كة دةكةوَيتة ذَير سةرثةرشتيكردنيان و سةرثشك كراون بةثَيى ياسا و ثةيِرةوةكانى 
 .ثيادة دةكرَين، لة ثَيناو طةياندنى خزمةتطوزاريية طشتييةكان بة شَيوةيةكى ِراستةوخؤ بؤ هاووآلتيان

 دةروازةى حةوتةم
 بةِرَيوةبةرةكانى ثؤليس

هةر ثارَيزطايةكدا بةِرَيوةبةرى ثؤليس هةية و بةرثرسة لة سةرثةرشتيكردنى جَيبةجَى  لة(:01)ماددةى 
هةية لة ثارَيزطاكةدا و لةاليةن وةزيرى (غةيرة سةربازى)كردنى ئةو ياسايانةى سروشتى مةدةنيان 

 .ناوخؤوة دادةمةزرَى و لةاليةن ثارَيزطارةوة كانديد دةكرَى
، بة هةر هؤيةك لة هؤيةكان كة لةم ياسايةدا هاتوون، بة دةنطدانى بؤ ئةجنومةن هةية (: 00)ماددةى 

 .ى ئةندامةكانى، دةست بة بةِريوةبةرى ثؤليس لة كار بكَيشَيتةوة 9/0
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بةِرَيوةبةرةكانى ثؤليسى ناوخؤ و بةِرَيوةبةرةكانى ثؤليسى بةشة تايبةمتةندةكان لةاليةن  (:02)ماددةى 
 .بة ثةسةندكردنى ثارَيزطار دادةمةزرَين بةِرَيوةبةرى ثؤليسى ثارَيزطاوة و

ى ئةندامةكانى  9/0دةكرَى بة هةر هؤيةك لة هؤيةكانى لةم ياسايةدا هاتوون بة دةنطدانى  (:02)ماددةى 
ئةجنومةنى ثةيوةنديدار، دةست بة بةِرَيوةبةرى ثؤليسى ناوخؤ و بةِرَيوةبةرةكانى ثؤليسى بةشة 

وةى تايبةتة بة بةِرَيوةبةرةكانى ثؤليسى بةشة تايبةمتةندةكان ئةوانةى تايبةمتةندةكان بكَيشنةوة، بةآلم ئة
ى  9/0كارةكانيان ثرت لة ثارَيزطايةك دةطرَيتةوة، ئةوانة دةستيان ثآ لة كار دةكَيشرَيتةوة بة دةنطدانى 

 .ئةندامةكانى هةر ئةجنومةنَيك لة ئةجنومةنةكانى ثارَيزطاكانى هةرَيمدا
 دةروازةى هةشتةم

 و دةست لة كاركَيشانةوة البردن
دةكرَى بة ثَيى ِرَيكارةكان و يةكَيك لةهؤيةكانى كة لةم ياسايةدا هاتووة دةست بة ئةندامانى  (:08)ماددةى 

ئةجنومةنى ثارَيزطاكان و ثارَيزطار و جَيطرةكانيان، ئةندامانى ئةجنومةنة ناوخؤييةكان و سةرؤكى يةكة 
َيوةبةرةكانى ثؤليس و بةِرَيوةبةرةكانى ثؤليسى ناوخؤ، تةنيا لة كارى كارطَيِرييةكان و جَيطرةكانيان، بةِر

 .ثؤستةكانيان بكَيشرَيتةوة
 

 (:03)ماددةى 
 .هؤيةكانى دةست لة كار كَيشانةوة -1

 ثةككةوتةيى و لة دةستدانى لَيهاتن -أ
 .دن و     حوكمدانئةجنامدانى تاوانى ئابِرووبةر، دةرضوونى بِريارى دادطاى تايبةمتةند بة سةركؤنةكر-ب

 .بةد ِرةوشتى ترسناك لةناوةوة و دةرةوةى فةرمانبةرَيتيدا-ج
 .خراث بةكارهَينانى ثؤست و بةكارهَينانى بؤ بةرذةوةندى كةسى-د
 .طوَينةدان و كةمتةرخةمى بة ئةنقةست لة جَيبةجَىكردنى ئةركةكاندا-ه

 .لة دةستدانى يةكَيك لة مةرجةكانى طشتى هةَلبذاردن-و

 .كرَى ِرةوانةى ليذنةكانى لَيكؤَلينةوة و دادطاكانى ثةيوةنديداري بكات بة طوَيرةى ياساكاندة -0
ى ئةم (03،  08)ئةوانةى سزادراون بة دةست لة كاركَيشانةوةيان بة ثَيى ماددةكانى (: 92)ماددةى 

ساَل لة ِرؤذى (0)ياساية، قةدةغة دةكرَيت لة وةرطرتنى هةر ثؤستَيك لة حكومةتى هةرَيمدا بؤ ماوةى 
 .ى ئةم ياساية(03)ى مادةى (أ)دةست لة كاركَيشانةوةيان، بةدةر لة بِرطة 

ئةو كةسانةى دةستيان ثَى لة كارى ثؤستةكانيان كيشراوةتةوة يان لة فةرمانبةرَيتى طشتى (: 91)ماددةى 
هةرَيمدا هةية و  ئاماذة بؤ كراو مافى تؤماركردنى داوايان لة بةردةم دادطاكانى( 92)بة ثَيى ماددةى 

ئةطةر دادطا بِريارى ئةوةى دا كة ئةو دةست ثآ لة كار كَيشانةوةية ياسايى نية، ئةو كاتة دةتوانن بؤ 
 .خزمةتى طشتى بطةِرَينةوة
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 دةروازةى نؤيةم
 ماف و تايبةتكارييةكانى ئةندامانى ئةجنومةن

 .َيزطاكان بة ثَيى ياسا ديارى دةكرَيتثاداشت و تايبةتكارييةكانى ئةندامانى ئةجنومةنى ثار(: 90)ماددةى 
ثةرتةوازةن و لة حاَلةتى ( متفرغ)ئةندامانى ئةجنومةن بة درَيذايى ماوةى ئةندامةتيان(: 99)ماددةى 

 .كؤضى دوايى كردن و ثةككةوتن لةماوةى ئةندامةتى لة ئةجنومةندا بة خانةنشني دادةنرَين
ى هةرَيم مايف ثاراستنى ياساييان هةية جطة لةتاوانةكانى ئةندامانى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان(: 91)ماددةى 

 .بينراو
و بةرزكردنةوة و (عالوة)خزمةتى ئةندام لة ئةجنومةندا بؤ مةبةستةكانى سةر مووضة (: 90)ماددةى 

 .خانةنشني كردن حيساب دةكرَيت
 .كار بة هيض دةقَيكى ثَيضةوانةى ئةم ياساية ناكرَيت(: 92)ماددةى 

 
 
 
 

 (:كمال كةركووكي.د)مد قادر عبدال بةِرَيز حم
بةِرَيزان ثرؤذةي ياساي ئةجنومةني ثارَيزطاكان لة هةرَيمي كوردستان بدرَيتة ليذنةي ياساو , سوثاس

ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي شارةواني و ليذنةي دارايي و ئابووري و يةكة يةكة ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةماني 
دةهَينني و دانيشتين داهاتوومان لة  8/1/0222لة ( 02)انيشتين ذمارة ئَيستاش كؤتايي بة د, كوردستان

بؤ طفتوطؤ كردن لةسةر , ي بةياني دةبَيت(11)كاتذمَيري  11/1/0222رؤذي يةك شةممة كة دةكاتة 
ئةمِرؤ تا , (إطفاء)هةروةها طفتوطؤ لةسةر ياساي , ثرؤذةي ياساي مايف كةسوكاري شةهيدان و ئةنفالكراوان

 .كؤتاييمان بة دانيشتنةكة هَينا زؤر سوثاس, ؤذةكة دةطاتة دةستتان بة ضاث كراويسبةي ثر
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 (                       ركوكيةكمال ك.د)حممد قادر عبدال                        فرست امحد عبدال                          
 جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي                                سكرتَيري ئةجنومةني نيشتمانيي                 

 عَيراق                                –كوردستان                         عَيراق                           –كوردستان           
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 ( 27)تؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثرؤ

 7007\1\14رَيكةوتي  شةممةيةك 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 02)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 11/1/7007 رَيكةوتي شةممةيةك 

ي نيشــتمانيي ئةجنومــةن  11/1/0222رَيكــةوتي  شــةممة يــةك رؤذيي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير   
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــيت س ــاد مف ــدنان رش ــةِرَيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

بــةِرَيز فرســت أمحــد عبــدال ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةِرَيزحممــد قــادر عبــدال
 .بةستي خؤي ( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (02)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1330ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –دني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان    مي ساَلي دووةمي خـولي هةَلبـذار  طرَيداني دووةي خولي (02)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
خســتنةِروو و طفتوطــؤكردنى ثــرؤذةى ياســاى مــافى كةســوكارى شــةهيدان و ئــةنفالكراوانى هــةرَيمى          -1

 .كوردستان
خســتنةِروو و طفتوطــؤكردنى ثــرؤذةى هــةمواركردنى ياســاى كوذاندنــةوة و جياكــارى زةوى لــة ســنوورى   -0
 .1338ى ساَلى (9)ارةوانيةكان ذمارة ش
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 . بةناوى خواى طةورةو ميهريةبان

 :بةرنامةى كار, دانيشتنةكةمان دةست ثَيدةكةين, بةناوى طةىل كوردستان

ى 1330ى هـةمواركراوى سـاَلى   (1)لة ثَيـِرؤى نـاوخؤى ذمـارة    ( 02)ى ماددة (1)بةثَيى حوكمةكانى بِرطة 
دةسـتةى سـةرؤكايةتى ئةجنومـةن بِريـارى دا بةرنامـةى كـارى       , عَيـراق  -نى نيشـتمانيى كوردسـتان   ئةجنومة

ى ثَيشنيوةِرؤى رؤذى يةك شةممة رَيكـةوتى  (11)ى خوىل دووةمى هةَلبذاردن لةكات (02)دانيشتنى ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت11/1/0222

كارى شــةهيدان و ئــةنفالكراوانى هــةرَيمى   خســتنةِروو و طفتوطــؤكردنى ثــرؤذةى ياســاى مــافى كةســو      -1
 .كوردستان

خســتنةِروو و طفتوطــؤكردنى ثــرؤذةى هــةمواركردنى ياســاى كوذاندنــةوة و جياكــارى زةوى لــة ســنوورى   -0
 .1338ى ساَلى (9)شارةوانيةكان ذمارة 

طـةَلمان  ة لةكـ , ن و ئـةنفالكراوةكان دةكـةين  سةرةتا بةخَيرهاتنى بةِرَيز ضنار سعد عبدال وةزيـري شـةهيدا  
ليذنةى ياسا و , ئةوانةى راثؤرتيان ئامادة كردووة, داوا لةو ليذنانة دةكةين, زؤر بةخَير بَي سةرضاو, حازرة

, ليذنـةى مــافى مــرؤظ و ليذنــةى ثَيشــمةرطة و ليذنــةى دارايـى بــَين دابنيشــن بــؤ خوَيندنــةوةى راثؤرتــةكان  
ليذنى مافى مرؤظ و ليذنةى ياسايية؟ ليذنةى دارايـى   هةر راثؤرتى, هةريةكةو يةك بَين جَيطاتان دةبَيـتةوة

 .فةرموو ليذنةى ياسايى بؤ خوَيندنةوةى راثؤرتى خؤى, نيةتى؟ باش
 :بةِرَيز كريم حبرى عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ليذنةكــةمان هةســتا بةلَيكؤَلينــةوةى ثــِرؤذةى ياســاي مافــةكانى كــةس و كــارى شــةهيد و ئــةنفالكراوةكانى    
دواى خوَيندنــةوةى يةكــةمى لــة ثةرلــةمان رؤذى , كــة رةوانــة كرابــوو بؤمــان, عَيــراق---َيمى كوردســتانهــةر

بــة ئامــادةبوونى وةزيــرى ثةيوةنديــدار طفتوطؤمــان لةســةر كــردو دواى ِرا طؤِري نــةوة لةســةر     8/1/0222
 :ليذنةكةمان ئةم ِراسثاردةو ثَيشنيارانةى خوارةوةى هةية

ى ماددةى يةكةم ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكات كـة دووبـارة دابِرَيذرَيتـةوة و بـةم     (2)سةبارةت بة بِرطةى  -1
- :جؤرة خبوَيندرَيتةوة

هــةر كةســَيكة طيــانى خــؤى لةدةســت دابَيــت لــة ســةنطةرى خــةباتى ضــةكدارى يــان سياســى بــؤ : شــةهيد -2
لـةدواى يةكةكانـدا    بةرطريكردن لة بزووتنةوةى رزطارى خوازى كوردستانى لة دذى رذَيمـة سـتةمكارة يـةك   

بـةم  , يان كردةوة جةنطيةكانى دذ بة طـةىل كوردسـتان  (جينؤسايد)انةكانى كؤمةَلكوذى يان لةسةرةجنامى تاو
 :جؤرةى خوارةوةش ثؤَلني دةكرَين
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هةر كةسَيكة خؤى كردبَيتة قوربانى لةسةنطةرى خةباتى ضةكدارى يان سياسى يـان  : شةهيدي خةباتطَيِر -أ
ِرذَيمة يةك لةدواى يةكةكان لةكاتى بةرطري كردن لة بزاظى رزطارخيوازى كوردسـتان و  هةردووكيان لة دذى 
 .ئةوةى لةدواى دا هات

ــةَلكوذى -ب ــت بــةهؤى تاوانــةكانى     : شــةهيدى كؤم ــت دابَي ــة دةس ــان طيــانى ل ــَى شــةهيد بــووبَى ي هــةر كةس
َلمةتـة سـةركوتةكةرةكانى دذ   كؤمةَلكوذى لةكاتى تاوانةكانى ئةنفال و بةكارهَينانى ضةكى كيميـاوى يـان هة  

 .بة بارزانى و فةيليةكان ئةجنامدرا
هةر كةسَى شةهيد بـووة يـان طيـانى لةدةسـت داوة بـةهؤى كـردارة جةنطيـةكان يـان         : شةهيدى هاوواَلتى -ج

 .كردةوة تريؤريستيةكان يان لةكاتى كؤِرةوة مليؤنيةكةى طةىل كوردستان
 :يار دةكات دووبارة دابِرَيذرَيتةوة و بةجمؤرة خبوَيندرَيتةوةسةبارةت بة ماددةى سَييةم ليذنة ثَيشن --

ــَييةم ــاي ســةملاندن بــة       -:مــاددةى س ــاددةى يةكــةمى ئــةم ياســاية دةكــةون لــة ِرَيط ــةر حكــومى م ئةوانــةى ب
لــةكاتى نــةبوونى دا بــةِرَيطاي ياســايى لةبــةردةم دادطاكــان و اليةنــة , بةَلطةنامــة رةمسيــةكان ديــارى دةكــرَين

 .دارةكانةوة دةسةملَيندرَيتثةيوةندى 
ــدى    -0 ــة بةن ــةبارةت ب ــاتى       ( دووةم)س ــات ك ــنيار دةك ــةمان ثَيش ــةدا ليذنةك ــة ثِرؤذةك ــوارةم ل ــةماددةى ض ل

 .ِرؤذ( 92)ِرؤذ بكرَيـتة ( 12)لة ( التظلم)بةسةرضوونى بؤ ِرةتكردنةوةى شكايةتةكة 
ان ثَيشنيار دةكات دادطاكانى بارى كةسى لةهةمان ماددة ليذنةكةم( دووةم( )0, 1)سةبارةت بة بِرطةكانى  --

تايبةمتةند بن بة ديتنى ئةو كَيشانةى لة ئةجنامى جَيبةجَى كردنـى ئـةم ياسـاية دروسـت دةبـن لـة جيـاتى        
 (.بداءة)دادطاكانى 

ضـونكة هـةر بـةم جـؤرة     , لةهةمان ماددة ليذنة ثَيشنيار دةكات البـدرَيت  -دووةم-(2)سةبارةت بة بِرطةى  --
 .يادةدةبَيت و ز

- :ليذنة ثَيي واية شةهيدةكان بةم جؤرة ثؤَلني بكرَين( ثَينجةم)سةبارةت بة ماددةى  -1
 .شةهيدي خةباتطَيِر: يةكةم
 .شةهيد كؤمةَلكوذى: دووةم

 .شةهيدى هاوواَلتى: سَييةم
جـؤرة  لةماددةى شةشـةم، ليذنـة ثَيشـنيار دةكـات دووبـارة دابِرَيذرَيتـةوة و بـةم        ( 1)سةبارةت بةبِرطةى  -0

 :خبوَيندرَيـتةوة
ثَيى ان مافى خانة نيشينيان دةبَيت بةطَيرى و كؤمةَلكوذى و هاوواَلتيكةس و كارى شةهيدانى خةبات: ةكةمي

 . ثةيِرةوَيكى تايبةت كة لة اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة دةردةضَيت
ى بــؤ زيــاد (يــان مَيــرد)لةهــةمان مــاددة ليذنــة ثَيشــنيار دةكــات وشــةى ( دووةم) -9-ســةبارةت بــة بِرطــةى --

 .بكرَيت
 .ى بؤ زياد بكرَيت(مَيرد)لةهةمان ماددة ليذنة ِراى واية وشةى ( سَييةم)-9-سةبارةت بة بِرطةى --
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لةماددةى هةشتةم ليذنة ثَيشنيار دةكـات دووبـارة دابِرَيذرَيتـةوةو بـةم     ( يةكةم) -9-سةبارةت بة بِرطةى  -2
 :جؤرة خبوَيندرَيتةوة

ةهيدبوونى زيـاتر لـة كةسـَيك لةهـةمان خَيـزان ئـةوا مووضـةكانيان بـة ثَيـى ثَيرةوَيكـى           سةبارةت بة شـ  -9
 .تايبةت وبةم ِرَيذانةى خوارةوة دادةنرَيت

ى ياسـايى لةسـةرى بـؤ طفتوطــؤ    بـةهيواى سـةيركردنى و خسـتنةِرووى ثـرؤذةى ئةسـَلى و لةطــةَل ِراى ليذنـة      
 .طةَل رَيزدالة. كردن و ديارى كردنى ِراى طوجناو سةبارةتىلةسةر

 :بةرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .بةناوى خواى بةخشندةو ميهربان
  راثؤرتى ليذنةى مافى مرؤظ

بؤ طفتوطؤكردن سةبارةت بـة ثـِرؤذةى   , نةوةيةكى تايبةتى سازداوكؤبو 12/1/0222ليذنةكةمان لة رؤذى 
كة لة اليـةن سـةرؤكايةتى   , عَيراق -َيمى كوردستانياساي مافةكانى كةس و كارى شةهيد و ئةنفالكراوى هةر

 :بوو ثاش لَيكؤَلينةوة ئةو راسثاردةو ثَيشنيارانةى خوارةوةمان لةال طةاَلَلة, ثةرلةمانةوة ئاراستةكرابوو
 :بةم جؤرةي خوارةوة خبوَيندريََتةوة( 2)سةبارةت بة ماددةى يةكةم لة بِرطةى  -1
ن مَيردو ذنان و كوِرو كض و بـاوك و دايـك و خوشـك و برايـةكان يـان      كةس و كارى شةهيد و ئةنفالكراوةكا)

 (ئةو كةسانةى كة بةبِريارى دادوةرى شةهيد و ئةنفالكراو بة خَيوى دةكردن
 .رؤذ( 92)رؤذة بكرَى بة ( 12)ماوةى ( 0)سةبارةت بة ماددةى ضوارةم بِرطةى  -0
 :سةبارةت بة ماددةى شةشةم -9

 :َيتةوةو بةم جؤرةى خوارةوة خبوَيندرَيـتةوةدووبارة دابِرَيذر: يةكةم
كةس و كارى شةهيد و خةباتكارى ئةنفالكراو و هاوواَلتى بةثَيى ياسايةكى تايبـةت مـافى خانةنشـينيان     -1

 . هةبَيت
 :لةهةمان ماددة بِرطةى سَييةم بةم شَيوةية بَيت( دووةم)سةبارةت بة  --

 .كض تاوةكو دادةمةزرَيت ياخود شوو دةكات
 .سةبارةت بة دةستةواذةى بةثَيى رَينمايةكانى وةزارةت دةريدةكات البربدرَيت --
بةهـةمان مـةرجى   , سةبارةت بة دووةم لةهةمان ماددة بِرطـةى شةشـةم ئـةم دةسـتةواذةى بـؤ زيـاد بكـرىَ        --

 .كوِرو كضى شةهيد خانةنشينيان بؤ خةرج بكرَى
 :بِرطةو بةم جؤرةى خوارةوة خبوَيندرَيتةوةسةبارةت بة سَييةم لةهةمان ماددة بكرَيت بة دوو  --
 .بةشى باوك و دايك تا لة ذياندا مابن سةرف بكرَى -1
 .سةرف بكرَى, بةشى ذن و مَيرد تا ئةو كاتةى  خَيزانَيكى نوَى ثَيك دةهَينن -0

- :بةم جؤرةى خوارةوة خبوَيندرَيتةوة, بِرطةى يةكةم( 1)سةبارةت بة ماددةى هةشتةم : ضوارةم
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وادةى شةهيدى خةباتكار و كيمياباران و ئةنفال و هاوواَلتيان يةكةيَيكى نيشـتةجَيبوونيان لـة شـوَينى    خانة
 .لةدايك بوونى خؤى بؤ دابني بكرَى

 .ى بؤ زياد بكرَى(كضان)سةبارةت بة دووةم لةهةمان ماددة بِرطة دووةم  --
 .وثاسس, ئةوانةى سةرةوة راسثاردةو بؤضوونى ئةندامانى ليذنةكةمان بوو

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
مـاددة بـة مـاددة    , ئَيسـتا دَيينـة سـةر ئةسـَلى ماددةكـة     , بؤ هةردوو ليذنة ياسايى و مافى مرؤظ, زؤر سوثاس

ئينجا راى ليذنةى ياسايى و راى ليذنة مافى مرؤظ و راي جةنابى وةزير وةردةطـرين و دةرطـاش   , دةخيوَينني
 .موقتةرةحةكةى ليذنة, خوَيندنةوةى ئةسَلى ياساكة وفةرموو بؤ , دةكةينةوة بؤ موناقةشة

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .  بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 . ئَيستا كاك زانا ثِرؤذةى ياساكة بةكوردى دةخوَينَيتةوة
 :(زانا) خضر سعيد قادر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 عَيراق _الكراوانى هةرَيمى كوردستانياساى مافةكانى كةسوكارى شةهيدان و ئةنف

 بةشى يةكةم
 ثَيناسةكان

بـؤ مةبةسـتى   , ئةو دةستةواذانةى لة خوارةوة هاتوون ئةو واتايانةى بةرامبةريان دةطةيةنن :ماددةى يةكةم
 :ئةم ياساية

 .هةرَيمى كوردستانى عَيراق: هةرَيم-1
 .وةزارةتى كاروبارى شةهيدان و ئةنفالكراوان: وةزارةت-0
 .وةزيرى كاروبارى شةهيدان و ئةنفالكراواون: وةزير-9
 .ياساي ماف و تايبةتكاريةكانى كةس و كارى شةهيدان و ئةنفالكراوان: ياسا-1
يـان تـا ئَيسـتا ضارةنووسـى ناديـار بـَى       , يـان زةرةرمةنـدبىَ  , هةركةسَيك ذيـانى لةدةسـت دابـىَ   : ئةنفالكراو-0

 .كوردستان لةئةجنامى تاوانةكانى جينؤسايد دذ بة طةىل
 :بة شةهيد دادةنرَيت هةر كةسَيك ذيانى لة دةست دابَى بةثَيى ئم ثَيناسانةى خوارةوة: شةهيد-2

هةر كةسَيك بة طيانى خؤى لة سةنطةرى خةباتى ضةكدارانةدا قوربانى دابـَى يـان لـة    : خةباتطَير شةهيدى-أ
كان لـة بـةرطرى كردنـدا لـة بزاظـى      يـان لـة هـةردووكيان دذبـة ِرذَيمـة يـةك لـة دواى يةكـة         ،خةباتى سياسـى 

 .رزطارخيوازى كوردستان و ئةوةى لة دوايدا هاتووة
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ئـــةجنامى تاوانـــةكانى كؤمـــةَلكوذى  لـــة, هـــةر كةســـَيك ذيـــانى لةدةســـت دابـــَى: قوربانيـــانى جينؤســـايد-ب
ى داثَلؤسـين و كـاتى تاوانـةكانى ئـةنفال يـان بـةكارهَينانى ضـةكى كيميـاوى يـان لـةناوبردن           لـة ( جينؤسايد)

 .بارزانى و فةيلييةكان
يــان ذيــانى لةئــةجنامى كارةكــانى جــةنط يــان   ،هــةر كةســَيك شــةهيد بــووبَى: قوربانيــان لــة هاوواَلتيــان -ج

 .كردةوةيةكي تريؤر يان لةكاتى كؤضةِرةوى مليؤنى طةىل كوردستان لةدةست دابَى
 يان ئةو كةسـانةى بـة  , خوشكان, كانبرا, باوك, مَيردو ذنان و كوِر: كةس و كارى قوربانيان و ئةنفالكراو -2

 .شةهيد بةخَيوى دةكردن ،بِرياري دادوةرى
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 ان لةسةر ئةم ماددةية هةية؟موقتةرةحت, ليذنةى مافى مرؤظ

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :خبوَيندرَيتةوة بةم جؤرةى خوارةوة, ماددةى يةكةم لة بِرطةى حةوتةم سةبارةت بة
مَيردو ذنان و كوِرو كـض و بـاوك و دايـك و خوشـك و برايـةكان، يـان       : كةس و كارى شةهيد و ئةنفالكراوان)

، لـةوَى تـةنها كـوِر هةيـة كـض      (ئةو كةسانةى كة بةبِريارى دادوةرى شةهيد و ئةنفالكراو بة خَيـوى دةكـردن  
 .سوثاس, ئَيمة لَيرة كضيشمان ئيزافة كردووة, نيية

 
 :ةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةنب

 .ليذنةى قانونى خاَلة هينةكانتان خبوَينةوة
 :  مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةبارةت بة راثؤرتى ليذنةى ياسايى بةكوردى

ة و بـةم  ى ماددةى يةكـةم ليذنةكـةمان ثَيشـنيار دةكـات كـة دووبـارة دابِرَيذرَيتـةو       (2)سةبارةت بة بِرطة  -1
- :جؤرة خبوَيندرَيتةوة

هــةر كةســَيكة طيــانى خــؤى لةدةســت دابَيــت لــة ســةنطةرى خــةباتى ضــةكدارى يــان سياســى بــؤ : شــةهيد -2
بةرطريكردن لة بزوتنةوةى رزطارى خوازى كوردستانى لة دذى رذَيمة ستةمكارة يةك لةدواى يةكةكاندا يان 

بـةم  , ان كـردةوة جةنطيـةكانى دذ بـة طـةىل كوردسـتان     يـ ( جينؤسـايد )لةسةرةجنامى تاوانةكانى كؤمـةَلكوذى  
 :جؤرةى خوارةوةش ثؤَلني دةكرَين

هةر كةسَيكة خؤى كردبَيتة قوربانى لةسةنطةرى خةباتى ضةكدارى يان سياسى يـان  : شةهيدي خةباتطَيِر -أ
كوردسـتان   هةردووكيان لة دذى ِرذَيمة يةك لةدواى يةكةكان لةكاتى بةرطري كردن لة بزاظى رزطارى خوازى

 .و ئةوةى لةدواى دا هات
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ــةَلكوذى -ب ــت بــةهؤى تاوانــةكانى     : شــةهيدى كؤم ــت دابَي ــة دةس ــان طيــانى ل ــَى شــةهيد بــووبَى ي هــةر كةس
كؤمةَلكوذى لةكاتى تاوانةكانى ئةنفال و بةكارهَينانى ضةكى كيميـاوى يـان هةَلمةتـة سـةركوتةكةرةكانى دذ     

 .بة بارزانى و فةيليةكان ئةجنامدرا
هةر كةسَى شةهيد بـووة يـان طيـانى لةدةسـت داوة بـةهؤى كـردارة جةنطيـةكان يـان         : يدى هاوواَلتىشةه -ج

 .كردةوة تريؤريستيةكان يان لةكاتى كؤِرةوة مليؤنيةكةى طةىل كوردستان
 :بةِرَيز كريم حبرى عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ب)هةروةها بِرطةكانى , ة لةماددةى شةش زيادةسةبارةت بة ليذنةى ياسايى لَيرةدا شةهيدى ثَيناسة كردوو
كــة بةعةرةبيةكــةى بــةم , لــة جيــاتى قوربــانى كــراوة بةشــةهيد , كــراوة بــة شــةهيد (ضححيايا)لــةجياتى ( ج

 :شَيوةية
 :من املادة األوىل تقرتح اللجنة اعادة الصياغة وتقرأ كاآلتي( 2)فيما يتعلق بالفقرة  -1
دق الكفحاح املسحلأ أو النضحال السياسحي دفاعحا عحن الركحة التيريريحة         كل محن فقحد حياتح  ن خنح    : الشهيد -2

الكوردستانية ضد األنظمة القمعية املتعاقبة أو نتيجة جرائم اإلبادة اجلماعية أو األعمحال الربيحة العدوانيحة    
 :ويصنف وفق التعريفات التالية, ضد شعب كوردستان

فحاح املسحلأ أو النضحال السياسحي أو محن جرائهمحا ضحد        كحل محن ضحيى بنفسحة ن خنحدق الك     : الشهيد املناضحل  -أ
 .األنظمة املتعاقبة دفاعا عن الركة التيريرية الكوردستانية

كل من استشهد أو فقد حيات  نتيجة جرائم األبادة اجلماعية أثناء جرائم األنفحال  : شهيد األبادة اجلماعية -ب
 .البارزانني و الفيليني أو استعمال األسلية الكيمياوية أو المالت القمعية ضد

كل من استشهد أو فقد حيات  نتيجة األعمال الربية أو األعمال اإلرهابية أو أثناء اهلجحرة  : الشهيد املواطن -ج
 .املليونية لشعب كوردستان

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 اسايي؟هيض مواَلحةزةيةكت هةية لةسةر هةردوو ئيقترياحى ليذنةى مافى مرؤظ و ي, خاتوو ضنار

 (:وةزيرى شةهيدان و ئةنفالكراوان) /بةِرَيز ضنار سعد عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هةروةها بةِرَيزان لـة ليذنـةى مـافى مـرؤظ     , ماندووبووينة ثَيكةوة دانيشتني, سوثاسى ليذنةى ياسايى دةكةم
ــة  ــةزاتيان هةي ــارة مواَلح ــةوت   , دي ــايى رَيكك ــةى ياس ــةَل ليذن ــة لةط ــةاَلم ئَيم ــة ب ــةو طؤِرانكاريان ــةر ئ , ني لةس

بؤيـة ئَيمـة هـيض    , بـةَلكو تـةنها رَيكخسـتنى تةكنيكيـة    , طؤِرانكاريةكان لة مةزمون طؤِرانكارى دروسـت ناكـات  
, ئةوةى كة ليذنةى مافى مرؤظ ئاماذةى ثَيدا باسـى كضـيان كـردووة   , لةطةَل ليذنةى ياساين ،مانيعةمتان نيية

ثَيويسـت بـة    ،م لـة عةرةبيةكـة هةيـة، بؤيـة ثـَيم وايـة شـتةكة هةيـة        بـةالَ , ديارة لة كورديةكـة دةرنةضـووة  
 .سوثاس, طؤِرانكارى ناكات
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 :سةرؤكى ئةجنومةن بةِرَيز 
لة مـاددةى يةكـةم ئـةو    , تةبعةن كة موناقةشة دةكةن لةسةر ماددةكة موناقةشة بكةن, من يةك رجام هةية

بة , يةعنى موناقةشةكة حةسِر بكةن, كى هةيةتةعريفاتانة نةضنة سةر مةبادئَيكى تر، هةريةك بؤ ضوونَي
, خـاتوو ثةخشـان  , ئةوةى دةيةوَى قسة بكات دةستى بةرزبكاتـةوة؟ ناوتـان دةنووسـم   تكاية،  ,خودى ماددةكة

, خـاتوو سـارة  , كاك رشاد, ثري خدر, شَيخ جعفر, كاك دلَير, كاك بارزان, كاك ئارَيز, مامؤستا انور, كاك كامال
, كوردسـتان خـان  , خـاتوو كـةذالَ  , كـاك عومسـان  , كـاك حـا   , ناصـ   2د, هالـة  2د, سـؤزان خـان  , كاك سـردار 

كـاك  , كـاك بكـر  , ظيـان خـان  , طةالوَيذ خـان , نورى 2د, شوكرية 2د, حممد حكيم, كاك ديلمان, كوَيستان خان
ةئَيوة هةريةكة ل, تكام واية ئةطةر  يةكَي رةئيةكى هةبوو ئةوةى تر هةمان رةئيى تيكرار نةكاتةوة و, عادل

هـةروةها  , ضونكة ماددةى ترمان هةية وهةر بةيانيشمان لةبةردةسـت دايـة  , بؤى هةية دوو دةقة قسة بكات
 .فةرموو ثةخشان خان, ئَيستا دةستى ثَيدةكةين, قانوني تريشمان هةية

 :بةِرَيز ثةخشان عبدال زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

األعمحال الربيحة العدوانيحة ضحد شحعب      )عةرةبيةكة دةَلَى , ؤ شةهيدمن لةطةَل ثَيناسةكةى ليذنةى ياسايم ب
, الشحهيد املناضحل  ), ئيرت تعرييفـاتى نـاوَى، ضـونكة لةسـةرةوة تـةعريفى كـردووة      ( ويصنف كالتاىل, كوردستان

خـةباتطَيِرو ئةوانـةى ئيبـادةى عـةملياتى جـةماعى هـةر       ( الشحهيد املحواطن  , شهيد العمليحات األبحادة اجلماعيحة   
ئَيمة لةسـةرةوة  , ى هةمان ماددة(2)لة بِرطةى , بؤية ثَيم باشة ئةوة ببَيت بة شةهيدى مةدةنى, تنيهاوواَل

, تةعريفى شةهيد كراوة لةبةر ئةوة ثَيويست ناكا موئةنفةل و زةحاية هةر بَلـَيني كـةس و كـارى شـةهيدان    
 .سوثاس, يةعنى عةوائيلى شةهيدان

 : بةِرَيز باثري كامال سليمان
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

اوانـى باسـى دةكـات    لةشـوَينيكيان زؤر بـة فر  , باس لـة قوربانيـانى هـاوواَلتي دةكـا    , (ج)من لةسةر فةقةرةى 
لةئةجنامى كام شةِرة؟ ئةوانةى كة قوربانى هاوواَلتني لةئـةجنامى كـام شـةِرة؟ ئـةو شـةِرةى       لةئةجنامى شةِر،

نةوةك ئةو شةِرانةى كة دذى , دةنا ئةوة زؤر فراوانة, ة بَىكة سةثَينراوة بةسةر طةىل كوردستاندا دةبَى ئةو
ئةوةى تـريش لـة كـارى دذة تـريؤرى يـان ئيخـتالل       , بة رةئيى من ديارى بكرَيت, طةىل كورديشة دةيطرَيتةوة

ئةوانــةى كــة , يــان بكرَيتــة شــةهيدى خــةباتطَيِر( أ)كردنــى سياســى بــة رةئيــى مــن خبرَيتــة ســةر فةقــةرةى 
زؤر , هــةر تــةنها ئــةو دوو تَيبينيــةم هــةبوو , ببَيتــة شــةهيدى خــةباتطَيِر, ى تريؤرســتيدالةئــةجنامى كــارَيك

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ئـةو  برادةرانـةى   , هةر ثَينج، شةش كةس قسةى كرد جةنابى وةزير وةاَلميـان بداتـةوة  , من ثَيشنيار دةكةم
ةوا بَلَين قسةكامنان كـراوة بـؤ ئـةوةى ئيسـتيفادة لـة      تريش ئةطةر قسةكانيان كراوة و وةاَلميان دراوةتةوة ئ

 .مامؤستا انور فةرموو, وةخت بكةين
 :انور حممد غفور مال بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ســةنطةرى , لةتـةعريفى شــةهيددا بـاس لــة جينؤسـايد و   , مـن ثرسـيارَيكم لــة بـةِرَيز جــةنابى وةزيـر هةيــة    

نةهاتنــةوة تــا , ةكــة خةَلكــةكى زؤر دةســت بةســةركراو طــرياو بزربــوو بــةاَلم لــةثاش كؤِرةو, خــةبات دةكــات
يـةعنى  , لةهةولَير ضوار سـةد، ثَيـنج سـةد نـةفرة    , نيوِرانةكةى يةعنى تةقريبةن ئةحكامةكةى عورفى بوو

ض ناوَيكيــان لَينةنــدرَى؟ ضــونكة لةثاشــى , ثرســيارةكةم ئةوةيــة ئةوانــة لــة ض بابيََــك جَيطــةيان دةبَيتــةوة و 
ــانونى و ــرد     ق ــانةيان دةك ــةو كةس ــى ئ ــوو باس ــةَلكانَيك ب ــوَيم لةخ ــةنفالكراوان ط ــةهيد و ئ ــةمن , ةزارةت ش ك

 .سوثاس, بزانن ئةوانة لة كوَى جَيطايان ئةبَيتةوة, مةمجوعةيةك دةناسم
 :بةِرَيز بارزان عبدال نصرال

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ضونكة كة ئَيمة دةَلـَيني قـانونى   , بَيت و بةس( هداءقانون حقوق ذوى الش)ناوى ياساكة , من ثَيشنيار دةكةم

 .ئةمة يةك, شوهةدا و موئةنفةلني يةعنى جيا دةكرَيتةوة
مـادةم ئَيمـة لـةخوارةوة ثـؤَلينى     , ئةطةر جياش نةكرَيتةوة ئةوا ناوى شةهيدانى كيميابـاران نـةهاتووة  : دوو

ثَيشـنيار دةكـةم   ( الشحهيد املناضحل  )ان ثاشـ , شةهيدمان هةية هةر ياساي كةس و كارى شةهيدان بَيت و بةس
ضونكة ئةوانةى لة شةهيدانى , (شةهيدى بةرنطاربوونةوة و شةهيدى ِرووبةِروو بوونةوة)بطؤِرَى و بكرَيتة 

مـادةم تةسـنيفةكة كـراوة مـن     , كيمياباران و شةهيدانى ئةنفالكراوةكان خةَلكى خةباتطَيِرو تَيكؤشـةر بـوون  
 .زؤر سوثاس, ى بةرنطاربوونةوة يان شةهيدى رووبةِروو بوونةوةثَيشنيار ئةكةم بكرَيتة شةهيد

 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هةر كةسَيك كة طيـانى خـؤى لةدةسـت دابَيـت لـة سـةنطةرى       )ثَيناسةى شةهيد كراوة دةَلَى , لَيرة لة شةشةم
ــة بزو      ــةرطريكردن ل ــؤ ب ــى ب ــان سياس ــةكدارى ي ــةباتى ض ــةوخ ــتان تن ــارخيوازى كوردس ــؤ  ( وةى رزط ــؤى ب خ

وتنــةوةى رزطــارخيوازى خــؤى هــةموو    وبز, بــةرطريكردن لــة بزوتنــةوةى رزطــارخيوازى كوردســتان نييــة     
ضونكة بزووتنةوة بة , بةرطريكردنة لة طةل و لة نيشتمانى كوردستان، ثَيويستة ئةمة ئاَلوطؤِرى تيادا بكرَى

نى ســـةردةمى بزووتنـــةوة  يـــةع, وتنـــةوةدا بـــووة وو بزشـــةهيد لـــةنا , تَيكِرايـــى بـــةرطريكردن بـــووة و  
 . ئةمة يةك, كة واى لَيبكرَى، يان بؤ بةرطريكردن لة طةل و نيشتيمان واى لَيبكرَىرزطارخيوازية

هةر كةسـَيك كـة خـؤى كردبَيتـة قوربـانى لةسـةنطةرى       )لَيرة دةَلَى , لة ثَيناسةى شةهيدى خةباتطَيِردا: دوو
سياسـى يـان   , ديارة شةهيد لة يـةك سـةنطةر شـةهيد دةبـىَ    ( يان هةردووكيانخةباتى ضةكدارى يان سياسى 
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شـةهيد هـةر كةسـَيك كـة لـةثَيناوى      )ئةطةر بـة ثةسـندى بـزانن    , من ثَيناسةيةكى ترم نووسيوة, ضةكدارية
جــا ئــةو ســةنطةرة زينــدان بــَى يــان , طــةل و نيشــتيمان لةســةنطةرةكانى خةباتــدا طيــانى خــؤى بةخشــى بــَي

 .ثَيم واية جوانرت اليانةكان دةطرَيتةوة( مةرطايةتى يان هةر شتَيكى تر بَيتسةنطةرى ثَيش
بـةاَلم  , دا كاتَيك باسى لة بارزانيةكان و ئةنفالـةكان دةكرَيـت، بَيطومـان ئـةوة دوو كارةسـاتى طـةورةن      (ب)لة 

سـةرةتا لـة   , بةرنامةى جَينؤ سايدي كوردى هةبووة 28ئَيمة دةزانني لةوةتى بةعس هاتؤتة سةر حكوم لة 
يةعنى تـارخيى  , بةرة بةرة قورسى كردية 80, 82و لة ساَلى 22و  20فةيلييةكان دةستى ثَيكرد لة  ساَلى 

, كو بَلَيني تارخيةكةى كةم دةكةينةوة, جينؤسايدى كورد يان ثِرؤطرامى بةعس لة قِركردنى طةىل كوردستان
ة بةعس هاتة سـةر حكـوم بةرنامـةى قِركردنـى     ضونكة لةو رؤذةى ك, من ثَيم واية ئةم تايبةمتةندية نةبَى

بةاَلم كـة دةَلـَين بـارزانى و فةيلييـةكان جيـاي      , كورد يان لةناو بردنى طةىل كورد بةهةر وةسيلةيةك هةبوو
لةبـةر ئـةوة  ئةوانـةش شـةهيدن بـةبَى ئـةوةى       , من ثَيم واية هةمووى بةرنامةكةى ئةوة بـووة  ،ئةكةيتةوة

هـةروا ثـَيم وايـة شـةهيدى     , شـةهيدى هـاوواَلتيش  , تارخيى جينؤ سـايدى كـورد   ئةوة ئةضَيتة, ناويان بَينني
يـةعنى ئـةوةيش ثَيويسـت ناكـا     , لةبةر ئةوة بةرنامة هةبووة، بؤية ئةو هةموو شـةهيدة هـةبووة  , قِركردنة

ضونكة بةشَيكة لة شةهيدى كؤمـةَلكوذى يـاخود شـةهيدى بـةرنطار بوونةوةيـة يـان       , تايبةمتةندى بؤ بكرَى
 .زؤر سوثاس, دى دةستى قِركردنى طةىل كوردستانةشةهي

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, جةنابى وةزير خاتوو ضنار وةاَلميان دةداتةوة, سرةى يةكةم وابزامن تةواو

 
 

 :وةزيري شةهيدان و ئةنفالكراوةكان/ بةِرَيز ضنار سعد عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لَيرةدا مةبةست ئةوةية هاوواَلتي هةية بـة فِرؤكـة شـةهيد    , اسى حةربيةكانى كردكاك باثري ثرسيارةكةى ب
رةنطـة هـةدةفى   , لة نةتيجةى ئةوةى مةقةِراتى ثَيشمةرطة لة شوَينك بووة لة طوندَي قةسفى كـردووة , بووة

تـةيارة   يـان قةسـفى  , بةاَلم طوندةكة زؤربةى بةر قةسةفةكة كةوتووة يان تؤث بـاران كـراوة  , مةقةِرات بووة
مةبةسـتمان لـةو    ،بؤيـة كـة دةَلـَيني حـةربى    , يان ئةَلغام زؤر جـار هـاوواَلتى بؤتـة قوربـانى ئـةو كارةسـاتانة      

, دوايي لة شوَينكى تـر باسـى كـؤِرةو كـرا    , بةاَلم سيظلن واتة مةدةنينة, خةَلكانةية كة بةم كارةساتانة دةِرؤن
, ، ئةدى ئةوانةى كـة لـةناو شـارةكان مـةفقود بـوون     مامؤستا باسى كرد وتى ئةوانةى لة كؤِرةو شةهيد بوون

ئةوانـةش  , بَيطومان ئَيمة كة باسى كؤِرةو دةكةين جطة لةوانةى كـة لةكؤِرةكـة، لـة رَيطايةكـة شـةهيد بـوون      
كاك بارزان باسى ناونيشانى . يةعنى دةضَيتة ناو ئةو ثَيناسةية, دةطرَيتةوة كة لةناو شارةكان مةفقود بوون

وةزارةتةكــةمان , بَيطومـان ناونيشـانى ياســايةكةمان وةكـو ناونيشـانى وةزارةت هةَلبذارديـة     , ياسـايةكةى كـرد  
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شــَيوةيةكى تــر هَينــا   لكراوةكانــة كــاك زانــا ضــةمكةكةت بة   نــاوى وةزارةتــى كاروبــارى شــةهيدان و ئةنفا   
 .بؤية ئَيمة ياسايةكةمان ئةم ناوة لَيناية, ئةنفالكراوةكان

منيش لةطةَل كاك ئارَيزم،  رةنطة هةندَى كةم , لة موستةَلةحات باس دةكا ئةوةى تر كاك ئارَيز لة هةندَيك
و كورتى لةمةسةلةى داِرشتين جوملةكان هـةبَي، طؤِرانكـارى ثَيويسـتة ضـةند بتـوانني دةوَلةمةنـدى بكـةين        

ك ئـارَيز  كـا , بةاَلم لةمةسةلةى تارخيى قِركردن كاك ئارَيز دةَلَى تارخيةكة زؤر كورت كرايتةوة, ئيشكال نيية
دةَلـَى تـاوانى كؤمـةَلكوذى مانـاى ئةوةيـة سـةقفَيكى       , (نتيجة جرائم االبحادة اجلماعيحة  )لَيرة باسى ئةوة دةكا 

لةكةيــةوة دةســتى ثَيكــردووة كؤمــةَلكوذى؟ لــةو تارخيــةى كــة جــةنابت باســى دةكــةى لــة , زةمـةنى دانــةناوة 
بـة   88لـة  ( سـةدام حسـني  ), ن بـاس كرديـة  ئينجا ئَيمة بةعةمدةن ئـةو ناوانـةما  , حةفتايةكان و شَيستةكان
مةسـةلةى ئيبـادةى   , ئينجا ئَيمة بؤ تاريخ ئةمانةوَى بـة قـانون تةسـبيتى بكـةين    , رةمسى ناوى لة ئةنفال نا

( ســةدام حســني)لةبــةر ئــةوةى  88بارزانيــةكان و فةيلييــةكانيش ئةمــة شــتَيكى جيــاوازة لةطــةَل ئــةنفاىل   
ئَيمـة بـؤ تـاريخ دةمانـةوةَى ئـةم جةرميانـة       , دةسـتى ثَيكرديـة   82لـة   23يةكَي تريـان لـة    89ئةوانةى لة 

مانـاي وايـة هـيض تارخيَيكمـان     , بةاَلم كة دةَلَيني قةمعى جةرائيمى ئيبـادةى جـةماعى  , تةسبيت بكةين لَيرة
 .زؤر سوثاس, ثَيم واية وةاَلمةكان هةر ئةوةندة بوو, لة شةستةكان حيسابى بؤ بكةين, نيية

 :جنومةنبةِرَيز سةرؤكى ئة
بةاَلم يةك جومةلة هةية لة تعريفى شـةهيد كـة   , تةوزحياتةكان ثَيم واية راسنت, زؤر سوثاس بؤ تةوزحيات

دفاعـا عـن   ) ئةطةر بكرَى ببَيتة, ئةو مواَلحةزةيةى كة درا, (دفاعا عن الركة التيريرية كوردستانية)دةَلآ 
ابكرَى ئـةو مانايـةى كـة كـاك ئـارَيز داواى كـرد       ئةطةر و( كوردستان و احلركة التحريرية الكوردستانيةشعب 

ئــةو مواَلحــةزةى كــة درا وةكــو شــةهيدى  ( الشححهيد املناضححل), يــةعنى هــةردووكى دةطرَيتــةوة, دةيطرَيتــةوة
الركححة )ئــةو كةســةى بــة ئيختيــارى خــؤى بِريــار دةدات بضــَيتة نــاو , دةبــَى فــةرقَيك هــةبَى, ســةنطةر وايــة

ــة ( التيريريححة ــمةرطة خ ــة ثَيش ــاتببَيت ــةهيدن , بات بك ــة ش ــةردووكيان لةنةتيج ــة،  , ه ــةرقيان هةي ــةاَلم ف ب
بؤيــة , ئــةوةى تــريش شــةهيدة لــة نةتيجــةى سياســةتى دوذمــن, يــةكَيكيان بــةئختيارى خــؤي شــةهيد بــووة

 2د, لـةم الوة دةسـت ثَيدةكـةين   , بؤ ئةوةى زوَلم لةوانةى دواوة نةكةين, ة لَيرة هةبَيتريزةرورية ئةو تةفس
 .هالة فةرموو

 :هالة سهيل وادى.دبةِرَيز 
 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ــةَلكوذى ( ب( )2)لةبِرطــة  ــايد)كؤم ــة( جينؤس ــايد), نيي ــى ( جينؤس ــةتهري عريق ــاوى , يــةعنى ت يــةعنى ثاكت
بةنيســبةت ئــةو , ثرســيارَيكم لــة جــةنابى وةزيــر هةيــة, هيــوادارم ئــم تةرجومةيــة ضــاك بكــرَى و, نــةذادى

ئةوانـة سـةر بـةكام    , كةوتووة لة ئةجنامى كيمياباران ماون شةهيد نةبووينـة كةسانةى زيانى جةستةييان لَي
 .زؤر سوثاس, وةزارةتن

 :نورى مجيل تاَلةبانى 0بةِرَيز د
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 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
منـيش لةطـةَل   , بةشـَيك لـةبرادةران ئاماذةيـان بـؤ كـرد     , بة شَيك لةو تَيبينيانةى كـةوا مـن تؤمـارم كـردووة    

سـةبارةت بـة شـةهيدى    , (شةهيدى مةدةنى ضـاكرتة لـة شـةهيدى سـيظل    )خامن كة دةَلآ  بؤضوونى ثةخشان
 21لـةماوةى  , بـةاَلم ثرسـيارَيكم هةيـة لـة جـةنابى وةزيـر      , خةباتطَيِر بكرَيت بة شةهيدى بةرنطاربوونـةوة 

, َيتـةوة بةو تةعريفـةى لَيـرة هـاتووة ئةوانـة ناطر    , بةهؤى شةِرى ناوةخؤ كؤمةَلَيك خةَلك كوذران 32تاوكو 
 .زؤر سوثاس, حةز دةكةم جةنابى وةزير ئةوةمان بؤ روون بكاتةوة ئةوانة دةضنة ض قالبَيكةوة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ــةهيدن    ــةر ش ــاوةخؤش ه ــةِرى ن ــةهيدانى ش ــووة  , ش ــك ب ــةجنامى بريوباوِرَي ــونكة لةئ ــةوة   , ض ــى ئ ــةر ض ئةط

بـةاَلم شـةهيدن   , ان لـة مَيـذووى طةلةكةمانـدا   الثةِرةيةكى سلبية الثةِرةيةكى ناخؤشة لـة خـةباتى طةلةكـةم   
الثـةِرةى  , حةرةكـةى تةحـةرورى كـوردى   , ئةوةش ئةسبابَيكى تايبةتى هةية لةتةواو بوونى ئـةو حةرةكةيـة  

الثـةِرةي ناخؤشيشـى هةيـة، ئةمانـة قوربانيـانى سياسـةتى غةَلـةتن، كـة اليـةن          , طةشى هةية سـةربةرزية و 
تةبعةن بةشَيكى بةهؤى بةردةوامى سياسةتى دوذمنان , ة هؤى ناكؤكىهةندَيك سةركردة ثةيِرةو كراية بؤت

لةبةر ئةوة شةهيدانى شةِرى ناوةخؤ هى هـةر اليـةك بـن شـةهيدن وةكـو شـةهيدى       , بووة تةئسريى كردووة
ئةمةش بة ئيتيفاقة لة قيادةى سياسـى لـة قـانونى شـةهيدان لـة هـةردوو ئيـدارةوة ئيعتبـارى بـؤ          , سةنطةر

 .نورى 2بةَلَى د, كراوة
 :نورى مجيل تاَلةبانى.دبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن 
ئةوان ناطرَيتةوة  بةو ضةشنةى كةوا لَيـرة ثَيناسـة   , ثرسيارةكةم ئةوةبوو بةو تةعريفةى كةوا لَيرة هاتووة

 .سوثاس, بؤ ئةوةى ئةوانيش بطرَيتةوة من مةبةستم ئةمة بوو, كراوة ضاثكرَى
 :نبةِرَيز سةرؤكى ئةجنومة

كةنامانـةوَى تيكـرار بكرَيتـةوة لةبـةر     , بةحقيقةت ئَيمة نامانةوَى لة قانونَيك تةوسيقى ئةو وشةية بكـةين 
ئيمـان و   ةخؤ شةهيدن وةكو شةهيدى سةنطةربةاَلم شةهيدى ناو, ئةوة ئةو وشةية لةقانون تةوسيق ناكرَى

ردووة هـةردوو ال، هـةر سـَى ال، هـةر     بِرواى هةبووة و بريوباوةِرى هةبووة بة حيزبةكةى، تاريخ ئيسـثاتى كـ  
ئيحتريامن و هةموو حقوقَيكيان هةيـة،   بةاَلم شةهيدةكان شةهيدن، جَيطاي, ضوار ال هةمووى غةَلةت بوون

 2د, هةموو مافَيكيان هةية، لَيـرةدا لـة شـةهيدى سـةنطةر دةيـان طرَيــتةوة بـةبَى ئـةوةى تـةعريف بكرَيـت          
 .ناص  فةرموو

 :ضانرم غفور ناص .د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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بضـَيتة جَيطـايى   ( 2)و ( 2)بضَيتة جَيطـاي  ( 0), من ثَيم واية ثَيش هةموو شتَيك ئةو تةسةلسولةى دانراوة
بؤيـــة شـــةهيد خبرَيتـــة ثـــَيش , ثلةيـــةكى بـــةرزة لـــة خةباتـــدا, ضـــونكة شـــةهيد نـــاوَيكى ثـــريؤزة و, (0)

 .ئةمة يةك, موئةنفةلينةوة
بكرَيتـة دوو بِرطـة   ( أ)من ثَيم واية , (شهيد املناضل)نووسراية ( أ), كة ثؤلني كراوة سبةت شةهيديبةن: دوو

ــت     ــَيوةية بَي ــةم ش ــة ب ــةوةى ك ــرتة ل ــتة    , باش ــى ثَيويس ــؤلني كردن ــان ث ــرة ديس ــونكة لَي ــةهيدى  , ض ــة ش ئَيم
خـؤى  , ثَيشـمةرطة وةكـو ئـةزانني بـة ئـارةزووى خـؤى  ئـةو رَيبـازةى هةَلبـذاردووة         , ثَيشمةرطايةتيمان هةية

ئـةوةى كـة مـاوةو    , ذيانى خؤى خستؤتة مةترسى بؤ ئةوةى خةبات بكات لة ثَينـاوى كـورد و كوردسـتاندا و   
لةبـةر  , ضونكة خـواى طـةورة ئةوانـةى نةبردؤتـةوة، ئـةطينا شـةهيدن      , بةاَلم شةهيدى زيندوون, نةمردوون

رطايةتى مردن ئـةوا شـةهيدى   تةبعةن ئةوانةى لةناو خةباتى ثَيشمة, ئةوة شةهيدى ثَيشمةرطايةتى هةبَيت
بكرَيتـة شـةهيدى خـةباتى سياسـى و كوردايـةتى و      ( شحهيد املناضحل  )هـةر لـةناو   , ثَيشمةرطايةتى بيطرَيتةوة

ــةى   ــة عةرةبيةكـ ــتانى بـ ــةوة (  شحححهيد النضحححال السياسحححى ن الركحححة التيريريحححة الكوردسحححتانية   )كوردسـ ئـ
كـة ئـةَلَيني شـةهيدى سـةنطةر     , هيدى سـةنطةر راستة شةهيد هةر شـةهيدة بـةاَلم لَيـرة شـة    , جيادةكرَيتةوة

ئـةوانى تـريش هـةر شـةهيدن، بـةاَلم شـةهيدى       , مةبةستمان شةهيدى ثَيشمةرطايةتية ثَيش هـةموو شـتَيك  
شــةهيدى خــةباتى سياســى , شــةهيدى ثَيشــمةرطايةتى)بكرَيتــة دوو بِرطــة وةك ( أ)بؤيــة , خــةباتى سياســني

 (.كوردايةتى و كوردستانى
( ب)بِرطـةى  , تةبعةن بكرَيــتة كـورد و كوردسـتانى   , (ن النضال السياسى)ر كةنووسراية بةنيسبةت ئةوةى ت

ضـونكة ئةطـةر بـةثَيى    , لَيـرةش ثـَيم وايـة ثـَيش و ثـاش بكـرَى باشـرتة       ( ضيايا االبادة اجلماعيحة )نووسراية 
ةى جةماعيمان ضونكة لة شةستةكان شةهيدى ئيباد, تةسةلسول بَى دةبَى ئَيمة بَلَيني شةهيدانى شةستةكان

ضـاَل   خةَلكيان بةدارَى دةكردو زينـدة بـة  ( زةعيم صةديق)وةك لة كويسنجاق و سلَيمانى لةزةمةنى , هةبوو
 الفيلــيني )بؤيــة دةبــَى بَلــَيني شــةهيدى شةســتةكان ئينجــا باســى بكــةين و ثؤلينيــان بكــةين           , دةكــردن

يحةى كيميايى يةعنى تةسةلسولةكة بةم ئةوانةى لة حةفتاكان يان هةشتاكان ئيستعماىل ئةسل( البارزانينيو
هةشتاكان بؤية ثؤلني بكرَين , شةهيدى حةفتاكان, شةهيدى شةستةكان, دووبارةى دةكةمةوة, شَيوةية بَيـت

زؤر , ئينجــا دوايــى جــةرائيمى ئــةنفال و ئيســتعماىل ئةســليحةى كيميــاوى , (الفيلــيني و البــارزانيني)باشــرتة 
 .سوثاس

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثــَيم وايــة , يــةكآ لــة تةســنيفةكان شــةهيدى ســةنطةر بَيــت, مــن ثــَيم وايــة ئةطــةر هــةر تةســنيفى دةكــةين
لـة  ( أ)ثاشـان لـة بِرطـةى    . ئةمـة تَيبينـى يةكـةم   , شةهيدى سةنطةر لةسـةرووى هـةموو جؤرةكـانى تـر بَيـت     

ئـةوة نـةمَينَى   , (ئـةوةى لةدويـدا هـات   )سـراية  لةئاخريةكـةى نوو , تةقريرى راثؤرتى ليذنةى ياسايى هـاتووة 
ثاشـان هةنــدَى  , يـةعنى مــن ثـَيم وايــة ئةمـة البربدرَيــت   , (كـةى دةدرَيــت )ئــةى ( لةدويــدا هـات ), وازح نييـة 
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بـؤ منوونـة   , ئَيسـتا هةيـة ئـةم جؤرانـة دةضـنة كـام تةسـنيفةوة       , ئستيفسارم هةية لةهةندَى جـؤرى كوشـنت  
: دوو, انةى كة رووداوَيك دةبـَى موزاهـةرة دةكـةن لـة شـارَيك دةكـوذرَين      ئةو طةجن, ئةوانةى كة لة موزاهةرة

زؤر جار لةِرَيطا و بان، يـان ئـةو دوو،   , َيطا تةقةيان لَينةكرَى هاوواَلتني بةتايبةت ئةمريكيةكانةوانةى لة رئ
بـة شـوَينَيك   دابةزين و طةِرةكَيك تؤق ئةكةن بؤ ئـةوةى  , سَي رووداوةى كة لةم ماوةية لة كوردستان روويدا

هةنـدَى جـار ناوضـةكانى كوردسـتان تـؤث بـاران       , تـؤث بـاران  : سـَييةم , دةبينني هاوواَلتى ثَيـوة ئـةبىَ  , بطةن
ئــةم جــؤرة هاوواَلتيانــة لــة ض جــؤرة تةســنيفَيك جَييــان , دةكــرَي و لــةم الو ئــةوالو هــاوواَلتى بــةر دةكــةوَى

 .زؤر سوثاس, ئةكاتةوة وةزارةتى شةهيدان
 :ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكى

ئـةوانى تـريش   , خؤى ليذنةى قانونى ئةمةى البـردووة , ئةوة موعالةجة كراوة لة ئيقرتاحى ليذنةى قانونى
يان بـة هـاوواَلتى   , مومكينة بة قانونَيكى تايبةت موعالةجة بكرَى, هاوواَلتني ئةوانة لَيرة موعالةجة ناكرَى

يـان بةغةَلـةت هَيزةكـانى    , حاديسـةيةك دةبـىَ  , ةكئةطةر نا هـةموو رؤذَيـك قومبةلةيـ   , ئيعتيبارى بؤ بكرَى
بيــانى كــة لَيــرة شــةِرى نــاوخؤ ى شــةهيدانة بــةغريى ئــةو تةعريفاتــة زؤر بضــَيتة نــاو تةفســيالتَيكى زؤر    

 .طةاَلوَيذ خان, ثَيم واية ئةطةر ضى دوايى جةنابى وةزيريش جوابى بداتةوة, لةهةدةفةكةى دةردةضني
 :بةِرَيز طالويذ شابا ججى

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
ــاددةى     ــبةت م ــانون  ( 1)بةنيس ــةعريفى ق ــى ( قححانون حقححوق وامتيححازات ذوى الشححهداء واملحح نفلني  ) ت كةض

بةنيسبةت فةقـةرةى  . ئةمة يةك, يةعنى بدون ئيمتيازاتة, (قانون حقوق ذوى الشهداء) عينوانى قانونةكة 
تةنيا ئةوةى دةمةوَى زياتر روونى بكةمـةوة  , ةمهةروةك كاك ئارَيز فةرمووى ثاَلثشتى دةك( 0)بِرطةى ( 2)

كـاتَى ئةسـنائى   , و( ئةنفال تةحديدى نـةكراوة ) هةروةك ئةوةى جةنابى وةزيريش ئيشارةتى ثَيدا كة دةَلآ 
كةضــى ئَيمــة ئةطــةر , جــةرائيمى ئيســتخدامى ئةســليحةى كيميــاى ئــةوا وةختــة تةحديــد دةكــرىَ  , ئــةنفال

بةنيسبةت ئَيمةى طـةىل كلـدو ئاشـوورى    , ل بَى كراوة ثَيش شةستةكانيشئيبادةى جةماعى بَى، ئةطةر ئةنفا
 .ئايا ئةوانة ناضنة ذَير ئةو قانونة؟ زؤر سوثاس, ئيبادةى جةماعيمان كراوة 99لة ساَلى 

 :بةِرَيز حممد امحد صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ى مـن زؤربـةى خـةَلكى كوردسـتان     بـة قةناعـةت  ( كحل محن فقحد حياتح  إو تضحرر     () امل نفل( )0)لة فةقةرةى 
يـةعنى  ( تعـوق )ئةطـةر بَلـَيني   , ئةوة دةبَى تؤزَيك موحةدةد بَيت, موتةزةرير بووينة لةئةنفال و عةمةليات

بةاَلم موتةزةرير زؤر فراوانة مومكنة تةحةموىل , ئةوة رةنطة لة زمينى قانونةكة بَينت, عةوقى ثَي طةشتبَى
شـةهيدى عةسـكةرى و   , ئيى ثةخشان خامن كة شةهيد دوو شـةهيد بَيـت  من لةطةَل رة, زؤر تةفسريات بكات

هـةر  , هـةموويان دةطرَيــتةوة  , ئيبـادةى جـةماعى  , هـةتا ئـةنفال  , مةدةنى هةموويان دةطـرَينت , مةدةنى بَيت
ئةعماىل حةربى فراونرتة، ئةطـةر  , لةبِرطةى شةش دا ثاش جةرائيمى ئيبادةى جةماعى يان ئةعماىل حةربى
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ضــونكة زؤر خــةَلك لــةناو زيندانــةكان عــةزابيان  , ياتى عةســكةرى دطــةل موحلــةقاتى سياســى ببَيتــة عــةمل
 .زؤر سوثاس, خواردووة و شةهيد بووينة

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .قسةكامن كران, زؤر سوثاس
 :بةِرَيز كوردستان ثريداود قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بـةاَلم بةنيسـبةت ثَيناسـةى شـةهيد     , ت بةشةهيدان و ئةنفال ئَيمة هةرضى بكةين بؤيان هةر كةمـة سةبارة

بـؤ  , بةاَلم لَيـرة شـةهيدى تريشـمان هةيـة    , شةهيدى خةباتطَيِرو شةهيدى سةنطةر, كة لَيرة ثَيناسةى كراوة
ة شـةهيدانة ض جـؤرة   يـان ئـةو جـؤر   , ئةوانة حةقة شةرحَيكيان بؤ بكرَى, منوونة خةباتى سياسيان كردووة

يــان لــةذَير , بــؤ منوونــة شــةهيدمان هةيــة لةحةثســةكانى ســةدام ئيعــدام كــراون, ســةنفَيك دةيــان طرَيتــةوة
ف، هـةتا ئَيسـتا هـيض بـاس     مةسـةلةن قةسـ  , ةبَى بـاس لَيبكـرَين  ئةوانة د, ئةشكةجنة كوذرانة و شةهيدكرانة

بؤية ئَيمـة ثَيمـان خؤشـة    , ئةلةوَى ئيعدام كرايةنةكراية لة هيض ئيعالمَيك، وةكو دياريشة بةدةيان كةمسان 
 .زؤر سوثاس, باس لةم وشةية بكرَى وةكو منوونة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 . خاتوو كةذاَل, ثَيم واية شةهيدى خةباتطَيِر دةيطرَيتةوة

 :بةِرَيز كةذاَل جميد قادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ثَيشنيارةكةميان وت, زؤر سوثاس
 

 :َيز طوَلناز عزيز قادربةِر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوة ئيزافة بكـرَى بـؤ ئـةوةى ئَيمـة قسـة      ( ب)لة بِرطةى , من نوسخة عةرةبيةكةم الية لة ئةسَلى قانونةكة
ئةطينا قوربانيـانى ئَيمـة لـة دروسـت     , ئةوانةى كة ماون, لةسةر ثاداشتَيك بكةين بؤ كةس و كارى شةهيدان

هـةتا ئـةو قوناغـة    , َيراقةوة دةست ثَيدةكات، لةشؤِرشى شيخ مةمحودةوة دةست ثَيـدةكات بوونى دةوَلةتى ع
ئةمـة ئةضـَيتة مَيـذووى    , وازى طـةىل كـورد  لـة ثَينـاوى بزووتنـةوةى رزطـارخي    , ةئةبِرين ئَيمة قوربانيمان داو

كــة ئَيســتا  ئةوانــةى, بــةاَلم كــة قســة لةســةر ثاداشــت دةكــةين بــؤ ئــةوان دةكــةين, قوربانيــانى شــةهيدانةوة
واريسيان نـةمابَى ئَيمـة ثاداشـتيان    , رةنطة لةكةس و كارى شةهيدان و ئةنفاىل ئَيستاش هةبَى و, زيندوون و

لـة بِرطـةى   . ناكرَى مَيـذووى شـةهيدان و قوربانيامنـان ون بكـةين    , بدةين، بؤية ئةو دوو بِرطةية جياوازن و
ة بارزانييةكان و فةيلييةكان بَلَيني يان هةركةسَيكى تر دا دةكرَى بَلَيني دواى ئةوةى كة ئاماذة ئةكرَى ب(ب)
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مةســةلةى , ضــونكة لةوانةيــة خــةَلكَيك بــَين رووبــةِرووى ئــةوة ببنــةوة, بــةم شــَيوازة طيــانى لةدةســت دابــَى
زيندانى سياسى ئةوانةى كة طةِراونةتةوة بةتايبةت لة ئةنفالةكان قوربانيـةكى زؤر  طِراوةتـةوة تةئسـري لـة     

ية و بريندارانى كيميابـاران، ئـةوانيش شـةهيدى زينـدوون، دةكـرَى لـةم وةزارةتـة لةبةرضـاو         جةستةيان هة
 .سوثاس, بؤية ئةو دوو اليانة من بة ثَيويستى دةزامن لةم ماددةية ئاماذةى ثَيبدرَى, بطريَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وو ضـنار ئـةدةم وةاَلميـان بداتـةوة ئةطـةر      ئَيستا رَيطا بة جةنابى وةزير خات, وابزامن سرةى دواوة تةواو بوو

 .ليذنةى ياسايى و ليذنةى مافى مرؤظ ض رةئيةكان هةبوو قسةى بكةن
 (:و ئةنفالكراوةكان وةزير شةهيدان) /بةِرَيز ضنار سعد عبدال

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
مةسةلةى شَيوازى داِرشـنت و  هةندَيك تَيبينى هةبوو لةسةر , ئاخري قسة بوو, لةطوَلناز خان دةست ثَيدةكةم

بةاَلم مةسةلةى زيندانة , دوايي بةهاوكارى لةطةَل ليذنةى ياسايى, دةكرَى دةستكارى بكرَى, مةسةلةى تاريخ
, بةرٍِاستى ئةوة حةقيقةتة دةمـةوَى بةهـةموو بـرادةران بَلـَيني    , سياسيةكان يان ئةوانةى موتةزةرير بووينة

نــة ئةوانــةى كــة , ةســانة دةكــا، ئةوانــةى كــة طيانيــان لةدةســت دايــة ئــةو وةزارةتــة تــةعامول لةطــةَل ئــةو ك
يــةعنى مةعنةويــةن , يــان ئةوةتــة زينــدانى سياســى بووينــة , زينــدوون يــان جةســتةيان موتــةزةرير بــووة 

يـةعنى تـةوزيعى ئـيش هـةبَى، دةكـرَى موئةسةسـةيةك       , بؤية دةبـَى ئيختيسـاس هـةبىَ   , موتةزةرير بووينة
حكومةت ثرؤذة ياسايةك لَيـرة ئامـادة بكـرَى تـةنها بـؤ      , يندانة سياسيةكان دابنرَى وئامادة بكرَى لَيرة بؤ ز

بـةاَلم ئَيمـة وةكـو    , ئةوانة ضاودَيرى بكرَين, ض لةخةباتى شؤِرشطَيِرى, كارى خزمةت كردنى ئةو كةسانة بَى
 , نيانى ئَيستاواتة قوربا, وةزارةت تةنها ضاودَيرى ئةو كةسانة دةكةين كة خةَلكةكانيان لةدةست داية

مةسـةلةى قةسـف ئةوانـة دةضـَيتة سـةنفى      , ئةطةر ثرسـيارةكةت دووبـارة بكةيتـةوة   , كوردستان خان ببورة
ئةوانـةى كـة هاوواَلتيشـن كـة لةنةتيجـةى قةسـف       , يةعنى دةضَيتة نيتاقى ثَيشمةرطةى سةنطةر, ثَيشمةرطة

 (.مةدةنى)دةضنة نيتاقى شةهيدى هاوواَلتى , طيانيان لةدةست داوة
ئةطةر بـةكاربهَينني  , (مةدةنى)ثةخشان خان و كاك ديلمان ئيشارةيان بةوةكرد موستةلةحى , من ثَيم باشة

دةكـرَى  , رةنطـة زؤر دةقيـق تـر بَيـت    , لةبةر ئةوةى ئةوانى تر هاوواَلتى كوردستانى ض لة وةزعةكـة نـاطوِرىَ  
تةبعــةن كــاك ديلمــان ئَيمــة لَيــرة  , كــاك ديلمــان باســى موئةنفــةليين كــرد , دوايــى طؤِرانكــارى تيــادا بكــةين 

ياسـاي وةزارةتـةمان   , لةبـةر ئـةوةى قـانونى ديكـةمان هةيـة     , موئةنفةلني بةشَيوةيةكى عام ثَيناسة دةكـةين 
, ياسايةكى تريشـمان هةيـة ئَيسـتاكة دةمانـةوَى بيدةينـة ثةرلـةمانى بةغـدا       , هةية لةوَى ئيشارةتى ثَيكردية

اتر تايبةتـة بـة خـةَلكى كوردسـتان كـة لـة نةتيجـةى جـةرائيمى         كوتلةى كوردى، قـانونى تةعويزاتـة كـة زيـ    
بؤ ئةوةى ثَيضةوانة نـةبَى لةطـةَل تـةعريفى    , لةوَى ثَيناسةمان كردية, ئيبادةى جةماعى موتةزةرير بووينة

 .قانونةكانى ديكةدا
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ين واتـة  ئـةوة ئَيمـة تـةعاموىل لةطـةَل دةكـة     ( كل من فقد حياتح  )ئَيمة بةشَيوةيةكى عام تةعريفى دةكةين 
يــةعنى بـةس سـةروةت و ســامانى لةبةردةسـتى نـةماوة، خــؤى     , بــةاَلم ئـةوةى موتـةزةريرة  , دةبَيـت شـةهيد  

بؤئـةوةى  , ئةوا ئَيمة دةمانـةوَى لـة رَيطـاى قـانونى تـةعويزات حكومـةتى عَيـراق مولـةزةم بكـةين         , زيندووة
, خـؤى خـؤى دةذَينـآ   , ؤى زينـدووة بةاَلم ئَيمة تةعامول لةطةَل ئةوانة ناكةين ئةوة خـ , تةعويزات وةربطرن

دلَيـر زؤر   2ئـةوةبوو كـاك د  , تةبعـةن خـةَلكَيكمان هةيـة مـةفقودن    , بةاَلم ئةوةى اليةزال مةسريى مةجهولة
, خةَلكانَيك هةن مةسرييان ديـار نييـة  , زؤريش رةئيةكةى لة جَيى خؤى بوو لةقانونى وةزارةت, ثَيى داطرت

بةاَلم ئةوانةى كة موتـةزةريرن  , ئةوانةى كة شةهيدن, ة مةفقودن وئَيمة تةعامول لةطةَل ئةوانة دةكةين ك
بـةاَلم وةزارةت  , لَيرة عةمدةن ئَيمة باسى ئةكةين بؤية تةعريفةكةمان بةشَيوةيةكى مـةمشول بـاس كرديـة   

ئةوانةى لة ئيبادةى جةماعي ذيانيان لة دةست دايـة ئَيمـة حقوقيـان    , كة تةسنيفى شةهيد دةكا لَيرة ديارة
سـةبارةت بـة   , دواى طةالوَيذ خان باسى قانونةكةى كـرد , نةك ئةوانةى موتةزةرير بووينة مادييةن, َىدةدين

ديـارة ئيمتيـازات   , لَيـرة لةسـةر دَيـرى ناونيشـانةكة قـانون حقـوق و ئيمتيازاتـة       , ناونيشانةكةى راسـت دةكـا  
ئاشـووريةكان   99ا لـة سـاَلي   باسـى ئـةوة دةكـ   , ديـارة ئـةوة هةَلـةى تةبعـة    , ئيمتيازةكة زيـاد بكـرىَ  , نةهاتية

طةالوَيذ خـان ئةطـةر وارسـى شـةرعيان مايـة وةكـو شـةهيد لـةالى ئَيمـة حقوقيـان           , ئيبادةى جةماعى كراوة
ئَيمـة دةَلـَيني ئةسـنائى ئيبـادةى جـةماعى، كةواتـة       , وةكو هاوواَلتيةكى كوردستان هيض ئةشكال نييـة , دةبَى

ناص  باسى تةسـنيفى شـةهيدى كـرد بـةو     2د. ةيطرَيتةوةئةطةر ئيبادةى جةماعى ئةو سةردةمةش كرابَى د
بـةاَلم بةشـَيوةيةكى طشـتى ئـةوةى ئيتيفـاقى      , دةكرَى ضةندين جؤرى تةسنيف بكرَى, شَيوةى كة باسى كرد
خـةَلكانَيك هةبووينـة لـةناو    , بـةاَلم ئـةو بـاس دةكـات تةسـنيفَيك بـؤ ثَيشـمةرطايةتى       , لةسةر كراية ئةوةيـة 

مةسريى ئـةو  , بةاَلم ثَيشمةرطايةتيان نةكردية، ضةك لةشان نةبووة لة دةرةوة, كانتةنزميى داخيلى لة شارة
بؤية ثَيويستة ئـةوانيش  , ناضَيتة ذَير سَيبةرى شةهيدى سةنطةر بةثَيى ئةو تةسنيفةى كة جةنابت دةيَلَيى

ترسـى   رةنطـة زيـاتر  , ضونكة تـةنزميى داخيلـى مةبةسـتى ضـةكى لةسـةر شـان نـةبووة       , بة سةنطةر دابنَيني
نـورى باسـي سـاَلي     2جـةنابى د . لةسةر بووبَى لةسةر ذيانى، لة نةتيجةى ئـةوةى رذَيـم موتابةعـةى كرديـة    

ثـَيم وايـة جـةنابى سـةرؤك ثةرلـةمان وةاَلمةكـةى دروسـت        , و شةِرى براكوذى و ئةو مةسائيالنة دةكا(21)
بؤيـة لـةم ياسـاية نـةمان     , اكـةين ئةو كةسانةى كة لةم ماوةية بةداخةوة ئَيمة قةت تةشجيعي ئةوانـة ن , بوو

ئةسـَلةن نامانـةوَى   , لةبـةر ئـةوة نامانـةوَى شـةرعيةت بـة شـةِرى براكـوذى بـدةين        , ويست ئاماذةى ثَيبكةين
بةاَلم ئةوانـة بـة ئيتيفـاق ثَيشـرتيش     , دةمانةوَى لة بريي بكةين نةك دووبارةى بكةينةوة, ئاماذةى ثَيبكةين

لةبةرئـةوة هةريةكـة لةوانـة شـةهيد بـووة لـةثَيناوى مةبـدةئَيك كـة         , بة شةهيدى سةنطةر لةقةَلةم دراينـة 
ئةطـةر نةقسـى   , ثـَيم وايـة وةاَلمـةكان هـةر ئةوةنـدة بـوون      , طيانى خؤى لةدةستداوة خؤى كردؤتة قوربـانى 

 . زؤر سوثاس, هةبَى داواى لَيبوردن دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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, واَلحةزةتانةى كة ثةسةند دةكرَى لةاليـةن جـةنابى وةزيـرةوة   داوا لة ليذنةى ياسايى دةكةم ئةو م, سوثاس
جطـة لـةوةش نامـةو شـتى     , دوايى ئيزافة بكةن بؤئةوةى ثَيش تةسـويت بيَلـَيني  , وةكو موالحةزة وةريبطرن

هةنـدَيكيان  , موهتةمن بـة مةسـائيلى شـةهيدان و ئـةنفال    , لة هةندَى رَيكخراو و سةنتةر, زؤرمان بؤ هاتية
ــنيارن ــرة نييــة ثَي, ثَيش ــان لَي ــنيارةكان جَيي ــةين , ش ــةر بك ــؤ  , موناقةشــةى لةس ــؤ حكومــةت، ب ــنيارةكة ب ثَيش

, ئةوانة هةمووى موقتةرةحاتة دةكرَى ئَيمةش ثشتطرييان لَيبكـةين , وةك زياد كردنى مووضة, وةزارةتةكانة
, ةهيدان بيبيـنن مةسةلةن دةَلَين ئةو ياسـاية دةبوايـة كـةس و كـارى شـ     , هةندَيك داواكار هةية ئيمكان نيية

رةئيـى لةسـةر   , بـؤ ئـةوةى كـةس و كـارى شـةهيدان بيبيـنن و      , ضؤن دةكرا ياسايةكى ئـةوها دابـةش بكـةين   
هـةموو حزبـة   , ئـةى ئَيـوةى ثةرلـةمان نوَينـةرانى ئـةوان نـني      , ئةى وةزارةت نوَينةرانى ئـةوان نييـة  , بدةن

, ى شةهيدان، ئةوانيش نوَينةرى ئةواننسياسيةكان و ئةو سةنتةر و رَيكخراوانةى كة موهتةمن بة مةسائيل
ئةطـةر رابوةسـتني لةسـةر موناقةشـةكردنى ياسـا لةاليـةن       , ثَيشنيارَيك تةقديم دةكةن تةعبري لةوان دةكةن

لـة هـةموو حاَلةتَيكـدا ئةطـةر ئـةو ياسـايةش       , كةس و كارى شةهيدانةوة بـة ضـةند سـاَلَيك ياسـا دةرناضـَيت     
ئةطـةر لــة رووى عةمةليـةوة رؤذَيــك وةزارةت بينـى يــان    , و ناطوَِِرَيــتدةربضـَيت مانــاى ئـةوة نييــة كؤتاييـة    

ثَيويستى بة هةمواركردن هةية، ثرؤذةيةك تةقـديم دةكـات لةبـةر رؤشـنايى وةقـايعى ئـةم       , ثةرلةمان بينى
, ضاكى بكـةن , ئةطةر لةواقيعةتدا شتَيك هةبوو ثَيويستى كرد دةوَلةمةندى بكةن, ياساية كة دةرتان كردووة

ضونكة هيض شـتَيك نييـة بَلـَيني تـةواو ئيجباريـة      , ديسان بةهةمان شَيوةية، دةتوانني دةستكارى بكةين ئةوا
بةحقيقةت ئيشةكامنان بؤ ئةوةى قانونةكان زوو دةربضةن تةوحيـدى بِريارةكـان و قانونـةكان    , سةد لةسةدا

, ؤيـة دواخسـتنى بـاش نييـة    ب, ئةمـةش يةكَيكـة لـةوان   , ثَيبكرَى لةنةتيجةى دوو ئيدارةيةكةى دروست بووة
 .كاك عادل, دةربضَيت ئةطةر كةم و كوِرى تَيدا بوو دواتر دةتوانني هةموارى بكةين

 
 

 :بةِرَيز عادل حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةبةرئـةوة رةنطـة هةريةكـة بؤضـوون و ثَيناسـةيةكى      , ثَيناسةى شةهيد زؤر ئاسان نييـة , مةوزوعى شةهيد
من ثَيناسةيةكم بؤ شةهيد ئامادة كـردووة هاوشـَيوةي ثَيناسـةكةى ليذنـةى ياسـاية بـةاَلم        ,هةية بؤ شةهيد

 :بةم شَيوةية, طؤِرانكاريم تيادا كردووة
وازى طةىل كوردسـتان لـة دذى   بةهؤى بزووتنةوةكانى رزطارخي, بَىشةهيد ئةو كةسةية كة طيانى لةدةست دا)

ق لة ئةجنامى تاوانةكانى جينؤسايد يان كردةوة جةنطيـةكان  رذَيمة ستةمكارية يةك لةدواى يةكةكانى عَيرا
سـةبارةت بـةو ثـؤلني كردنـةش، مـن لةطـةَل       , (دذ بة طةىل كوردستان يان لةئةجنامى كردةوة تريؤريستيةكان

بؤ منوونـة كـاك حممـد حكـيم ئامـاذةى      , ضونكة لةكوردستان خةَلكَيكى زؤر شةهيد بووينة, ئةو ثؤلينة نيم
مـن ئةيهَينمـة بريتـان ئـةو سـنوورانةى كـة دةمـج بـوون لةطـةَل          , يد بوونى خةَلكى داوبة ضةند جؤرة شةه
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لةوَى , بؤ ئةوةى بذَيوى ماَل و منداَليان دةركةن, حكومةت دا كؤمةَلَيك خةَلك لة ثَيناوى مةعيشةتدا ضوون
ة لَيـرة ئَيمـة تـةنها    جـا بؤيـ  , ئةطةر بةو ثؤلينة بِرؤين ئةو شةهيدانة لَيرة جَيطايان نابَيتةوة, شةهيد بوون

ئةطةر لةسةر ثَيناسة عامةكة مبَينينةوة ئـةو كاتـة ئـةوة بـةجَيبهَيَلني بـؤ وةزارةت بـة طـوَيرةى ئـةو بةَلطـة          
ئةو كةسـة ضـؤن شـةهيد بـووة؟ لـةكوَى شـةهيد بـووة؟ دةتـوانَى وةزارةت خـوَى          , رةمسيانةى كة ئةيسةملَينَى

لـةو مافانـةى كـة لـةم ياسـايةدا      , لةوانةيـة بـَى بـةش بَيـت     ئةو ثؤلينة زؤر كـةس , تةعاموليان لةطةَلدا بكات
 .زؤر سوثاس, هةية

 (:مارانى بانى) قادر عبدال عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, زةمحةتـة وةكـو زؤربـةى بـرادةران ئاماذةيـان ثَيكـرد      , ديارة ريزبةند كردنى شةهيدان كـارَيكى ئاسـان نييـة   
, مَيذووى خةبات و سةروةرى ميللةتةكـةمان دةنووسـينةوة  , ينة مَيذووى طةلةكةمانبةاَلم ئَيمة لَيرة دانيشت

مةسةلةن شةهيدى سةنطةر ناكرَى لةطةَل شةهيدى تر تَيكةَل , بؤية ثَيويستة ريزبةندى شةهيدةكان بكةين
اليةنة، هةر شةهيدَيك ناوى خؤى سَى , لةوانةية رؤذَيك توانامان بَى قاعةى شةهيدان دروست بكةين, بكرَى

بؤيـة ثَيويسـتة   , رةنطـة بينووسـني و هةَليبواسـني   , جؤرى ئةو شةِرةى كة كردوويـةتى و تَيـدا شـةهيد بـووة    
شةهيدةكانى تر ئيعتيادية ضؤن ضؤنيةك ريز , شةهيدى سةنطةر جيابكرَيتةوة، ئينجا ئةطةر طران بَى دةبَى

, اَلم شةهيدى سةنطةر دةبَى جيابكرَيتةوةمةسةلةن دةَلَيى شةهيدى ئةنفال زؤر ئيعتيادية، بة, بةندى بكرَى
بـةاَلم بـا مافيـان    , بَلَيني شةهيدى كيمياباران زؤر تةبيعةيـة , مةسةلةن بَلَيني شةهيدى ئةنفال زؤر تةبيعية

بؤيـة بـا واى   , بـا كـةس و كـارى شـةهيد واتَينةطـةن كـة ثاداشـتيان لـة شـةهيدى سـةنطةر كـةمرتة           , نةخؤرَى
بؤ منوونة ثيـاو هةيـة تَيكؤشـةرة، بـةاَلم بـة حاديسـةى سـةيارة شـةهيد         , نجَيبةجآ بكةين هةستى ثَينةكة

ئةطـةر ئَيمـة   , رؤذَيـك دَى مَيـذووى نةتةوةكـةمان شـةهيد    , ئـةوة نـاكرَى بـة شـةهيد لـة قةَلـةم بـدرىَ       , دةبَى
, ضـونكة ئَيمـة بـةو شـةهيدانة طةيشـتينة ئـةوِرؤ      , شةهيد بشَيوَينني، مَيذووى نةتةوةى خؤمان دةشـَيوَينني 

خـاَلَيكى تـر بةراسـتى ئَيمـة ئَيسـتا بـةهؤى ئـةو        , ؤية بةِراستى ريزبةندى تةواو بكرَى و جيـاش بكرَيتـةوة  ب
لةوانةية ثَيشى راثةِرين دةيان تَيكؤشةرى , زوروفانةى كة ئَيستا هاتوونة ثَيشةوة هةندَى كةس شةهيد بووة

زلن لة يةك شوَين مووضة وةردةطرن، لةطةَل ئةو شةهيدانةى مونا, طةلةكةمان بةدةستى وان شةهيد كرا بَي
لةطـةَل  , بةِراستى هةموو ويذدانى كـةس و كـارى شـةهيدةكان برينـدار دةكـات     , حةقة ئةوة بريَيكى لَي بكرَى

كةسَيك دةضَي مووضة وةردةطرَى لةيةك شوَين سوِر دةزانى كـة براكـةى يـان بـاوكى بةدةسـتى ئـةو شـةهيد        
بوويتة يةكَى لة اليونة سياسيةكان لةو وةزعة شةهيد , وست كرديةبةاَلم زروفى كوردستان ئةوةى در, كراوة
وةكــو , بــةاَلم بةراســتى جيانةكردنــةوةى كَيشــةية, ئــةبَى بكرَيتــة شــةهيد, نــاكرَى نةيكةينــة شــةهيد, بــووة

حةقــة بةِراســتى لَيــرة   , قــةد لــة كــؤَلى نابَيتــةوة   , نةخؤشــى شــَيرثةجنةية بــؤ كــةس و كــارى شــةهيدان     
 . نَيكى تايبةت هةبَى بؤ ئةوانشوَي, جيايبكةينةوة
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عيالقــةى , بةنيســبةت خوشــك وبــراو كــوِر و كضــةوة , مــن لةطــةَل ئــةوةم, خــاَلَيكى تــر مووضــةى شــةهيدان
ض خوشكى شـةهيد  , ئينجا مووضةكةى برِبَى, ئةطةر كض بَى ض تةعيني بَى يان شوو بكات, بةتةمةنةوة نةبَى

بـةاَلم ئـةوانيش عيالقـةى    , تا مردن مووضةكانيان هـةبَيت يان منداَلى شةهيد يان دايك و باوكى شةهيد هة
 .هةتا تةعني دةبَى يان ذيانى هاوسةريةتى ثَيك دةهَينَى, بةتةمةنةوة نةبَى

نـاوَيكى تريـان هـةبَي وةكـو     , بؤضـى بارزانييـةكان لـة شـةهيدى كـورد جياببنـةوة و      , ثرسيارَيكى تـرم هةيـة  
ئـةوانيش كـوردن بؤيـة حـةق     , بـؤ بَلـَيني بارزانييـةكان   , دنئةنفال و جينؤسايد و كيمياباران ئـةوانيش كـور  

 .سوثاس, ئةوانيش كوردن لةناو كؤمةَلةى كوردان ناويان بَيت, نيية بارزانييةكان لة كورد جيابكرَيتةوة
 :رضا امحد عبدالرمحان بةِرَيز

 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
يـارة دةزانـدرَى بـةِرةمسى كيميـاوى لـةكوَى      د, باسـى ضـةكى كيميـايى دةكـرىَ    ( ب)فةقـةرةى  ( 2)بِرطـةى   لة

لةبـةر ئـةوة ضـنار خـان خؤشـى ئامـاذةى       , جبـةو ناوضـةكانى تـر   ةثَيم باشة بكـرَى بـةكيميابارانى هةلَ  , دراوة
جـا  , خؤمشان لة هـةر شـوَين بـاس بكـةين دةَلـَيني كيميابـارانى هةَلةجبـة       , ثَيكرد ئةو ناوانة بؤ تاريخ مبَينَى

كةس نةكوذراوة بة كيميـا   انهةزار وةسيقةيان هةية لةهةموو ناوضةكان هةزار ئةمة وةكو حةقَيكى خؤيان
ئةطةر نةكرَيتة فةرعَيك  بةس بكرَيتة كيميابارانى هةَلةجبة و ناوضةكانى تر ئةوة تارخييـة و كـةس   , باران

 . و كارى شةهيدانيش دَليان ثَي خؤش دةبآ
ئايا , داثريةو  باثريةش هةية , ر دايك و باوكى نةماكةس و كارى شةهيدان ئةطة, ثؤلني كراوة( 2)لةبِرطةى 

دةكرَى ئةوانةش بكِرَينة , ئةطةر باوك و كوِر نةما مةسةلةن مام هةية، خاَل هةية, ئةوانة ضؤن هني دةكرَى
لـة ئـوردن   , خةَلك ئاوارة بوو لـة واَلتـانى دراوسـَى ضـةندها سـاَلة     , يان جيا دةكرَينةوة, كةس و كارى شةهيد

هةر لـةثَيناوى خـةبات   , ض بِرطةيةك دةيانطرَيتةوة, بةنةخؤشى مردووة ئايا ئةوانة ض فةقةرةيةكماوةتةوة 
 . زؤر سوثاس, ئاوارة بووينة

 
 :ثاشا خضر امحد ظيان بةِرَيز

 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
َى يـان  هـةر كةسـَى شـةهيد بـووب    )دةَلـَى  ( ج)بةِرةئيى من لَيـرة لـة شةشـةم بِرطـةى     , من دوو ثرسيارم هةية

لَيرة تريؤر بةراى من لةو ياسـاية جَيطـاي   ( طيانى لةئةجنامى كردارة جةنطيةكان يان كردةوة تريؤريستيةكان
بـةِراى مـن ئةوانـةى لةئـةجنامى     , لَيرة دةنطمـان لةسـةرداو دةرهـات   , ضونكة ياساي تريؤرمان هةية, نابَيتةوة

 .ئةوة يةك, ياساية، تريؤر خبرَينة ئةو, يان ذيانيان لةدةست دةدةن, تريؤر دةكوذرَين
لَيـرة  , دةبَى بةتةسةلسول بَيينة خـوارىَ , من لةطةَل كاك عومسامن, لَيرة كة باسى ثؤلينى شةهيدان كرا: دوو

, ئةوة باس نةكرا ئةو ثرسيارةشم هةبوو لة جـةنابى وةزيـر  , كة باسى مووضةى كةس و كارى شةهيدان كرا
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ئايا مووضةكة بة بةر ئـةوان دةكـةوَيت يـان    , اوةكانيان ئةنفال كراوةبةاَلم ثي, ئةو ذنانةى كة منداَليان نيية
 .زؤر سوثاس, ئةوة ثرسيارى من بوو, دايك و باوكي شةهيد دةكةوَيت: بةر كةس و كارى شةهيد

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو ضنار خان, ئينجا با خاتوو ضنار قسةى خؤى بكات, وابزامن ئةو سرةيةش تةواو بوو

 (:و ئةنفالكراوةكان وةزيري شةهيدان/ )َيز ضنار سعد عبدالبةِر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةباسـى ثؤلينـةكان دةَلـَى بـا     , كاك عادل ئةطةر لة جـةنابى دةسـت ثَيبكـةين   , سوثاس بؤ هةموو تَيبينيةكان
ةَلَيم نةخَير كاك عادل من د, ئةوةى تر بؤ وةزارةت بةجَيبهَيَلني, ثؤلينةكان نةكةين تةعريفَيكى عام بكةين

تةسـنيف  , لةبةر ئةوةى بةِراستى هةدةفى ئَيمـة ئةوةيـة ثـؤلني بكـرىَ    , رجائةن ئةو ضاكةمان لةطةَل مةكةن
لةبـةر ئـةوة مـن    , ئَيوةش وةكو نوَينةرانى ميللةت دةنطى لةسةر بـدةن , بكرَى بةياساش لَيرة تةحديد بكرَى

رةنطة بكةوينـة ذَيـر مـةزاج و     , ى من يةكَيكى تر لةوَى كاتي يةبةاَلم وجود, بتوامن تاِرادةيةك دادثةروةر مب
بـؤ ئـةوةى   , بؤيـة ثَيويسـتة بةياسـا جَيبـةجَى بكـرىَ     , عاتيفةتى خؤمانةوة، نةتوانني عةدالـةت ثيادةبكـةين  

بؤيـة  , بؤ ئةوةى نـةتوانني موخالةفـة بكـةين   , سنوورَيك دابنرَى بؤ كاركردنى من و ئةمساىل وةكو من لةوَى
دةكـرَى  , وةكو كاك عومسـان باسـى كـرد   , من ثَيم واية ئةوةندة سةخت نيية, ى ياسا دةكةم بةِراستىمن داوا

, بةاَلم ئـةوة خـؤ ئايـةتى قورئـانى    , رةنطة كةموكوِريشى تَيدابَى, وةكو شتَيكى بيدائيى بآ, وةكو دةستثَيكَيك
, ثةرلـةمانيش ئامـاذةى ثَيكـرد    قابليةتى طؤِرانكارى هةية، هةروةك جةنابى سةرؤكى, يان بةندى دينى نيية

بؤضـى بارزانييـةكان يـان فةيلييـةكان ناويـان جيايـة؟ تةبعـةن كـاك         , بةاَلم كاك عومسـان باسـى ئـةوةى كـرد    
هةروةك يةكَى لةبرادةرةكان باسى كرد كـة ئامـاذة بةناوضـةكان و هةنـدَيك شـوَين      , عومسان ئَيمة دةمانةوَى

بَيطومـــان قةزيـــةى , كيميابـــارانى هةَلةجبـــةش بكـــةين كةواتـــة بـــا باســـى هةَلبجـــةش بكـــةين، باســـى, كـــرا
قةزةيةكيان خؤى حكومةتى بةعس بةِرةمسى , ضةندين شَيوةى هةية, جينؤسايدكردنةكان ئةشكاىل هةبووة

بـةاَلم جينؤسـايدى   , هةروةك ئةوةى لةطةرميان و بادينان لة هةشت قؤناغةكـة دةسـتى ثَيكـرد   , ناوى لَيناوة
شــَيوازى , قمــع بــووة تــةنها رةطــةزى نَيــري تيــادا ضــووة , بةمتةنــدى خــؤى هةيــةتاي, بارزانييــةكان جيــاوازة

ضـونكة بـةقانون   , فةيلييةكان ئةوانيش شةرحيةيةك بووينـة هـةر عةمـدةن ئَيمـة دةمانـةوَى ناويـان بَيـنني       
اَلم بـة , جطة لةوة كيمياباران، ئَيمة بةعمومى باس لة كيميا باران دةكـةين , دةبَى لةوَى ناويان هةبَى, كوردن

بـةاَلم ئةطـةر   , هةَلةجبة رةمزى كيميابارانة , زؤر ناوضة هةية لةكوردستان بةر شااَلوى كيميا باران كةوتووة
ئةوكاتــة , دةبــَى ريزبةنــدَيك بكــةين , نــاوى هةَلةجبــة بــَى مــن تةئكيــدم خــةَلكى باليســان و طونــدةكانى تــر  

هيض , ة ئةوا هيض مانعَيك نيية بابينووسنيلةِرووى قانونيةوة ئةطةر شياو, ضةمكةكة زؤر دوورو درَيذ دةبآ
 .ئَيمة لةطةَل هةموو شتَيكني كة لةبةرذةوةندى خةَلكى كوردستانة, كَيشةيةك نيية

ئةطةر لة , باشة ظيان خان, دوايى ظيان خان باس لة تريؤر دةكات لة تةسنيفةكة دةَلَى با لة هاوواَلتيان نةبَى
ونكة زؤر هاوواَلتى هةية لةنةتيجةى ئـةو هـةموو كـارة تريؤرسـتيانةى     ض, هاوواَلتيان نةبَى لةكوَى دايبنَيني
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باشـة  , لةكوردستان روودةدات يان بازرطانة يان كاسبة دةضَى لةِرَيى موسَل بة دةستى تـريؤر شـةهيد دةكـرىَ   
ى بؤيـة ئـةوة دةبـَى وةكـو هـاوواَلت     , ياسـاى تـريؤر  لـةوَى حقـوقى بـؤ دانـانىَ      , لة كوَيى دابنَيني ئةو تةسنيفة

ئاسايشة ئةوا وةكو شةهيدى سةنطةر مامةَلـةى  , ثؤليسة, بةاَلم ئةطةر ثَيشمةرطةية, مامةَلةى لةطةَلدا بكةين
, ثَيم واية ئةوة تةقريبةن وةاَلمـى زؤربـةى ثرسـيارةكان بـوو    , بةاَلم بة تريؤر شةهيد بووة, لةطةَلدا دةكةين

 . سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو, ى نيزامت هةيةنوقتة, كاك عبدالرمحان
 :رضا امحد عبدالرمحان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
تايبةمتةنـدى  , قةزيةى هةَلةجبة هةروةك خؤشـت ئامـاذةت ثَيكـرد   , ديارة لةالي بةرَيزانيش رؤن و ئاشكراية

 .....خؤى هةية با تَيكةَل بة 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, قسـةى خـؤت وت و جـةنابى وةزيـريش وةاَلمـى دايـةوة      , قسـةش دةكـةى   عـةفوو , ئةوة نوقتةى نيزام نيية 
بـةاَلم ليذنـةى ياسـايى    , كةسَيكى تريش يةعنى ئةطةر زؤر موداخةلة كرابا ئةو كاتـة دةمـان كـردة تةسـويت    

 .فةرموو ليذنةى ياسا, تؤش راى خؤت وتوة, جةنابي وةزير شةرحةكةى كردووة و, بةسةريدا رؤيشتووة
 (:زانا) خضر دسعي قادر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ياسـاي حقـوق و   , ياسـايةكى عقوباتـة بـؤ سـزادانى تريؤريسـتان     , سةبارةت بة ياساي بةرنطاربوونةوةى تـريؤر 

ئةوة بؤ ظيـان خـان   , لة ريزى هاوواَلتيان, بؤية دةبَى لَيرة قوربانيانى تريؤر جَيى بكرَيتةوة, ئيمتيازات نيية
 .سوثاس, بوو

 
 

 :ز سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَي
ئةو كةليماتانةى ثَيويستة بطؤِردرَين لةبةر رؤشنايى موداخةالتـةكان  , دووبارة داوا لة ليذنةى ياسايى دةكةم

خاتوو سارا , تا لةكؤتايى موناقةشةكاندا خبرَيـتة سةر ماددةكة, دةوَلةمةند كردنى ثرؤذةكة تؤمارى بكةن, و
 .فةرموو

 :ثريوت خضر سارا بةِرَيز
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ــةى  ــاَلى ( ب)بِرط ــرا ( 2)خ ــةر ك ــةي زؤر لةس ــدةم   , قس ــةر ب ــةكى لةس ــةوَى روون كردنةوةي ــةر دةم ــةاَلم ه , ب
ــك كراوةتــةوة  ــة , ثَيناســةكة زؤر تةس ــدى كردي ــرتة  , يــةعنى تةحدي ــت باش ــوىل بَي ــةر مش ــزامن ئةط ــآ , واب دةَل
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لَيـرة ضـةكةكة زؤر   , ةكارهَينانى ضةكى كيميايىلةئةجنامى تاوانةكانى كؤمةَلكوذى، تاوانةكانى ئةنفال يان ب
بـؤ منوونـة بؤردومـانى    , هةروةك باسكرا زؤر كارةساتى تر هةن كة ضةكى تر ئـةجنام دراون , تةحديد كراوة

بؤيـةش  , ذمارةيةكى زؤر و يةكةم كارةساتى كؤمـةَلكوذى طـةورة بـوو لـة كوردسـتان     , ي لة قةاَلدزَى21ساَلى 
لةبةر ئةوة دةبَى لة كوَيدا جَيي , ثاشان بوو بة شارى دووجار شةهيد, بيدايةتشارةكة ناونرا شارى شةهيد 

لَيرة دةَلَى بةكارهَينانى ضةكى كيميـايي يـان هـةر ضـةكَيكى     , ئةطةر بكرَى ئَيمة ضارةسةرى بكةين, ببَيتةوة
كوذى ضـونكة ضـةكى تـريش بـةكارهاتووة بـؤ كؤمـةلَ      , بـؤ ئـةوةى ئـةواني تـريش بطرَيتـةوة     , كؤمةَلكوذى تـر 

 .سوثاس, لةكوردستان
 :بةِرَيز سردار صباح بوزو هركى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بـةثَيى ئـةو   , ثَيشنيارم هةية، بؤية ناضارم وتةكةى دووبارة بكةمةوة, نورى دةكةم و 2ثشتطريى لة قسةى د

بــةَلكو , يننــةك ئةوانــةى تــةنها ثــاش راثــةرِ , ثَيناســةية شــةهيدى قوربانيــانى شــةِرى نــاوةخؤي بطرَيتــةوة 
نامانــةوَى تةوســيقى ئــةو , جــةنابتان باســى ئــةوةتان كــرد, كــان(82)ئةوانــةى ثــَيش راثــةِرين، هــى ســااَلنى 

خؤمـان دةزانـني قـانون تـةنزميى     , ئةطـةر بـة قـانون نـةبىَ    , الثةِرةية رةشة نةكـةين، بؤيـة بـة قـانون نـةبىَ     
ئةطـةر بـة قـانون تـةنزيم     , ن دةكـات هةموو حقـوق و واجبـات و ئيمتيـازات و ئيلتيزامـاتي هـةموو فـةردةكا      

ئيتيفاق هةية، ئيتيفـاق  , يةعنى باسى ئةوةتان كرد و جةنابى وةزيريش باسى كرد, نةكرآ، مةحروم دةبن
مـةرجيش نييـة   , لةنَيوان كَى؟ و ضـةنديش مـولزةم دةبـَى؟ ثـَيم وايـة ئَيمـة لَيـرة دةبـآ سـيغةكةى بطـؤِرين          

, بـؤ منوونـة مـن ثَيشـنيارةكم هةيـة     , يةعنى سـيغةكة مـةفهوم بـىَ    ,بةتةنها بَلَيني قوربانيانى شةِرى ناوةخؤ
أو نتيجحة  )بَلـَيني  ( كل من ضيى بنفس  ن خنحدق الكفحاح املسحلأ أو النضحال السياسحي     : الشهيد املناضل)دةَلَى 
, يـةعنى لَيـرة شـةِرى نـاوةخؤش دةطرَيتـةوة     , يةعنى نةتيجةى كيفاحى موسـةلةح و نيزاَلـى سياسـى    (عنهما

 .سوثاس
 :ِرَيز سةرؤكى ئةجنومةنبة

 .سوزان خان فةرموو, نةشى نووسيى هةر ماناى دةطرَيتةوة, كاكة تةحسيل حاسيلة
 :زان شهاب نورىبةِرَيز سؤ

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
و هـةروةك نوَينـةرى دةسـتةى داكـؤكى كـردن      , ئةمِرؤ لةوانةية من زؤر قسة بكةم هةروةك كضة شـةهيدَيك 

نـاوى  , بـةِرَيز سـةرؤكى ثةرلـةمان   , ئةندام ثةرلةمانيشـم , يدان و ئةنفال كراوان ولةمافى كةس و كارى شةه
هــةروةها لــة ثَيناســةكةش  , وةزارةتــى شــةهيدان و ئــةنفالكراوان جياكراوةتــةوة , وةزارةتةكــة بةخؤيــةوةتى

باسـيان  , ةجارَيكى تر هاتوون( ب)بةاَلم ئةبينني لةخاَلى شةشةم لة بِرطةى , جياكراوةتةوة (امل نفل)هاتووة 
, يـان ئـةنفالكراو تـةعريفى خـؤى هةيـة     , كةواتة لَيرة خةرقَيك هةية, (اثناء جرائم االنفال)لةوة كردؤتةوة 

يـان ئـةو كةسـةية كـة     , ئةو كةسةية لة ثرؤسةى ئةنفال كردن طيانى لةدةسـت داوة يـان زةرةرى ثَيكـةوتووة   
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ــةنفال    ــةرائيمى ئ ــاى ج ــة ِرَيط ــووة ل ــةهيد ب ــةبىَ , ش ــة ئ ــة ئَيم ــةوة   كةوات ــةك الى بكةين ــاية ي ــةم ياس ــان , ل ي
ئيرت ناويان نةهَينني بة ئـةنفال كراوةكـان يـان ئةوةتـة لـةكوَى شـةهيدمان بـةكار        , ئةنفالكراوةكان شةهيدن

ــنني   ــةكار بهَيـ ــةَل بـ ــةنفاىل لةطـ ــَى ئـ ــا دةبـ ــةهيد و   , هَينـ ــى شـ ــاوى وةزارةتـ ــةش نـ ــةم وةزارةتةكـ ــونكة هـ ضـ
لةياسـاكةش بـةم شـَيوةية ناويـان     , ا لةياسـاكة جياكراوةتـةوة و  يةعنى هةر خؤى لة ئةسـَلد , ئةنفالكراوةكانة

( امل نفحل )لـة ثَينجـةم   , بةاَلم كاتَيك لة برٍِِطةكان هاتووة شى كردؤتةوة, (شةهيدان و ئةنفالكراوةكان)هاتووة 
زؤر , جارَيكى تـر هـاتووة ئـةنفاىل وةكـو شـةهيد حيسـاب كـردووة       ( ب)برطةى ( شةشةم)جياي كردؤتةوة لة 

ــار ئَي كمــال خــؤى وتــى   2جــارَيكى تــريش بــةِرَيز د  , مــة لــة قاعــةى ثةرلــةمان موناقةشــةمان كــردووة     ج
بـةَلكو  , ناويـان لَينـانَيني شـةهيد   , شانازى ثَيوة ئةكـةين , ئةنفالكراوةكان قةزيةيةكة ئَيمة ديفاعى لَينةكةين

 .دةبَى ناوةكةيان وةكو خؤى مبَينَيتةوة
ــى   ــرَى   , زةحايــة هــةروةها لةطــةَل راى ليذنــةى ياســايم لةباس ــوَينَيك ئــةو زةحايانــة نــةمَينَى بك لــة هــيض ش

و شـوهةدائي مةدةنيـةكان هـةروةك ليذنـةي مـافى مـرؤظ ئامـاذةى        , شوهةدائي ئيبادةى جةماعي: بةشوهةدا
 .ثَيكرد

, هةروةك ومتان زةحايـة نـةمَينَى بكرَيــتة شـةهيد    , (ذوى الضيايا)لةخاَلى حةوتةم كاتَيك باس لةوة دةكات 
, ضـونكة لةدواييـدا بـةجَيماوة   , ئةتوانني بَلَيني ئةرمل و ئةرامل( زوج و زوجات), (داء و امل نفلنيذوى الشه)

يـةعنى مـن مةبةسـتم ئةوةيـة     , دايك و باوك ئةتوانني بَلَيني ئةبةوةين, ئينب و بنت ئةتوانني بَلَيني ئةوالد
ئـةوة راو  , (امل نفحل بقحرار قضحائى   االخحوة و االخحوات إو محن كحان الشحهيد      ), بةو دوورودرَيذية باسى نةكـةين 

 .سوثاس, بؤضوون و سةرجنةكانى من بوو لةسةر ئةو بِرطةية
 :شكرية رسول ابراهيم 0بةرٍَِِيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئايـا ئـةو زاراوانـةى كـة لَيـرةدا بـاس دةكـرَى        : ثرسيارى يةكـةم , من دوو ثرسيارم لةوةزيرى شةهيدان هةية

لةياساي وةزارةت دا باس نةكراوة؟ ئةطةر باسى كرابـَى ئـةوا وةكـو مـاددةى يـةك      , (يروةز, وةزارةت, هةرَيم)
 .ئَيستا دةَيَلَيم, ئةطةر الشنةبردرَيت ئةوا من ضةند بؤضوونَيكم هةية, بةِراو بؤضوونى من البربدرَيت

و كـارى   بـؤ مافـةكانى كـةس   , ئايـا تةحديـدى سـاَلتان كـردووة    , هةر لةخودى وةزير دةكـةم : ثرسيارى دووةم
بَيـت ئـةوا ئَيمـة     90ئةطةر ساَلى , بوو 90ض ساَلَيكة؟ ئَيستا ئةو بابةتةى طةالوَيذ خان وتى ساىَل , شةهيدان

, شؤِرشى ئةيلوملان هةيـة , شؤِرشى بارزانيمان هةية, شؤِرشى طةالمنان هةية, شؤِرشى شَيخ مةمحودمان هةية
 . م وةاَلم بدةنةوةئينجا حةزدةكةم ئةم ثرسيارة, شؤِرشى طواَلمنان هةية

, من راو بؤضوونَيكى تايبةتيم هةية, بةِراستى ئةنفال خراوةتة ثَيش شةهيدان, بةنيسبةت ثرسيارى يةكةم
ــتى  ــَى بةِراس ــةهيدان ب ــةر دواى ش ــان    , ئةط ــَى ي ــى ب ــةباتَيكى سياس ــةر خ ــةمان ئةط ــةباتى طةلةك ــونكة لةخ ض

لةطـةَل قوربانيـانى جينؤسـايد وةكـو     , َى باشـرتة جا بؤية ئةطةر بَيتة خـوار , ضةكدارى بَى ثَيش ئةنفال بووة
قوربانيــانى جينؤســايديش ئـةو موســتةَلةحةش مبَينــَى لــةثاَليا  , و ثَيناسـةى بكــرَى و , خـاَلى يةكــةم دابنــرىَ 
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ئةمـة  , كؤمـةَل كوذميـان هةيـة   , رةشـةكوذميان هةيـة  , هةرضةندة قِركردمنان هةيـة , وشةى قِركردن دابندرَى
ئينجا بؤية من ثَيم خؤشة , كيميابارانى هةَلةجبةمان هةية, دايناوة بؤ ميللةتى كوردرذَيم , بةثَيى ثيالنَيكة

ئَيمة هـةردةم بـؤ ثَيناسـةيةكى زاراوة    , بؤ شةهيدى خةباتطَيِر بةِراستى ئةوة ثَيناسةيةكى زؤر دوورو درَيذة
نـةك بَلَيـى   , ةية بَيـت جوانرت دةبَيت بةراى من وةكو ثسثؤِرَيك لة زمانى كوردى بةم شـَيو , ضةند كورت بَيت

ئةطـةر بـوترَى هةركةسـَى لةسـةنطةرى خـةباتى سياسـى و ضـةكداريدا قوربـانى         , هةر كةسَى بة طيانى خؤى
 .ئةمة زؤر جوانرتة, بةطيانى خؤيدا بَى دذ بة رذَيمة يةك لةدوا يةكةكاندا لةكاتى بةريطريكردندا

ةَلةحَيك رؤيشـتوة ئةطــةر بَلـَيني كــؤرٍِِةوة   مةســةلةى كؤضـِرةو بةِراســتى وةكـو موســت  , خـاَلَيكى تريشــم هةيـة  
ــِرةوةيةكة  ــاكو كؤض ــةى ت ــة    , ميلؤنةك ــةنفال هةي ــيةى ئ ــةوةم دؤس ــةَل ئ ــن لةط ــتى م ــيةى  , بةِراس ــتا دؤس ئَيس

, دؤسيةى كيميابارانى هةَلةجبـةمان هةيـة، ثَيويسـتة ئةمانـة هـةمووى بةتةسةلسـول بَيـت       , بارزانيمان هةية
هـةموو شـتَيك لـةكؤَلمان    , ةلةى جينؤسـايد بـةخاَل دةسـت ثَيبكـةين    رزطاريشمان دةبَيت كة دَيتة سـةر مةسـ  

مـن ئـةوة   , خؤشـى ماشـااللة ماجسـتريى هةيـة لـةِرووى ئةكادميـةوة ئـةزانَى ضـؤن تـةرتيب بكـات          , دةبَيـتةوة
 .سوثاس, ثَيشنيارم بوو

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كـاك شـَيخ   , ة زؤرى بةسـةردا ضـوو  ئـةوةيش وةختةكـ  , ثَينج كـةس مـاوة لةسـرةكةى تـر    , وابزامن بةس ضوار

 .جةعفةر
 :معروف مصطفى جعفر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئيحتيمالـة جـةنابى   , موشـكيلةيةكى زؤر طـةورةمان هـةبوو   , ئَيمة كاتى خـؤى لـةدةزطاى شـةهيدانى هـةولَير    

ة خاَلى شةشةم بِرطةى بؤية ثَيشنيار دةكةم لة ماددةى يةكةم ل, وةزير لةمةودوا مةعلوماتى لةسةر هةبَيـت
زياد , ئةمةى بؤ زياد بكرَى( هةر كةسَى بةطيانى خؤى لةسةنطةرى خةباتى ضةكداريدا قوربانى دابَيـت), (أ)

ضونكة كابرا ليوا بووة كة فيشةكَيك يـان بـةهؤى دةعمـى سـةيارة دةمـرَى وةكـو       , بكرَى بةهةر وةسيةلةيةك
كـة تـؤ باسـى ئـةنفال دةكـةى      ( أ)لةبِرطـةى  . طةورة بوو ئةمة موشكيلةيةكى زؤر, شةهيد حيسابى بؤ ناكرَى

ئةمة زيـاد بكـرَى وةك مامؤسـتا حممـد حكـيم      , ئينجا جينؤسايد, ئةبَى بَلَيى ئةنفال و كيميابارانى هةَلةجبة
لــةقوربانيانى جينؤســايد هةركةســَى شــةهيد بــَى يــان طيــانى لةدةســت دابــَى لةئــةجنامى تاوانــةكانى     , وتــى

زياد كردنى كيميابارانى هةَلةجبة موشكيلةكة حـةل  , (جينؤسايد)ارانى هةَلةجبة ئينجا كؤمةَلكوذى و كيمياب
 .زؤر سوثاس, دةكات

 :بةِرَيز حا  حممد جان حسن
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

حةقة زياتر , بةاَلم بةقةناعةتى من ئةو ياساية زؤر هةَلدةطرَيت, هةرضةندة ئةو بةِرَيزانة زؤر قسةيان كرد
زيـاتر خـةرؤرى بكرَيـت بـؤ بنةماَلـةى شـةهيدان و       , زيـاتر وردةكـارى تَيـدا بكـرىَ    , تةى تَيدا بكرَىهةَلوةس
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بؤية من بةشَيوةيةكى تايبةت لةطـةَل ئـةو   , ئةنفال  ئةوانةى بةهؤى قةزيةيةك لة ميللةتى ئَيمة تياضوونة
خـاَل  ( 2)بـابَلَيني  , برطـة ( 2)بـةاَلم مـاددةى يـةك كـة ثَيكهـاتووة لـة       , تةعريفةى ليذنةى ياسايم كـةدايناوة 

خـاَلى حـةوت ببَيتـة خـاَلى     , لـةدواى خـاَلى شـةش   , ثَيشنيارى ئةوة دةكـةم كـة خـاَلَيكى تـرى بـؤ زيـاد بكـرىَ       
ضـؤنة و ضـؤن   , ببَيتـة ثَيناسـةى شـةهيدانى ميللةتةكـةمان و    , خاَلى شةش وةكو خؤى ثَيناسةكة بَى, هةشت

 ةى لةجياتى بِرطةكانى خاَلى حةوت كة دابنرَى وةكو ئةو, مشوىل دةكات
ــة   ( ب, أ) ــؤلني كردن ــة ث ــةوة بكرَيت ــة )ئ ــنيف كردن ــةبَيت  , (تس ــدا ن ــةى لةطةَل ــؤلني كردنةك ــةعنى ث ــةوة , ي ئ

يــةعنى ثــؤلني كردنةكــة , يـةعنى خاَلَيــك زيــاد بكـرىَ  , بةقةناعـةتى مــن ثَيشــنيارى ئـةو طؤِرانكاريــة دةكــةم  
 .ئةمة يةك, اتووةضونكة لةطةَل تةعريفةكة ه, بكرَيتة خاَلَيك نةك بِرطة

لة , بةحقيقةت ئَيمة ئيشارةت بةوة دةدين عائيلة هةية تةيارة رةمى كردووة, بةنيسبةت عائيلة هةية: دوو
دوو , بـةاَلم لَيـرة يـةك وارس نييـة    , كةس لة عائيلةكة شةهيدن، منوونةمشان لةسةر ئـةوة زؤرة  12دَييةك 

 انة ضؤن وةرةسة مشوليان دةكات؟ئةو شةهيد, حةقة ئةوة وردةكارى بؤ بكرَى, وارس هةية
خاَلَيكى تر ئةوةية ئَيمـة بةتةمـةنى درَيـذايى خـةبات و تَيكؤشـانى ميللةتةكـةمان ناطةِريَ مـةوة بـؤ  عمـوقى          

بـةاَلم  , شـةهيد بـووة   21و  23ئَيمة خـةَلكمان لـة    , بةاَلم شؤرشى ئةيلول, شؤرش و خةبات و ساَلةكانى تر
, دايـك و بـاوكى نـةماوة   , كضةكةى شووى كردووة, كوِرةكةى ذنى هَيناوة ,بةشَيوةيةكى قانونى وارسى نةماوة

ــيية   ــاحى ض ــةم كــوِرة طون ــةرَيمى كوردســتان نــةبووة , بــةاَلم ئ ــى وةهــا نــةبووة , حكومــةتى ه ــيض , زروفَيك ه
سـاَلى بـؤ حيسـاب     18ئةوانةى كة مشوليان ناكا , حةقة ئيعادةى نةزةر بكرَيتةوة, ئيمتيازَيكى وةرنةطرتووة

 .زؤر سوثاس, ئيمتيازَيكى لةوة وةربطرَيت, نةكرَى
 :خليل سليمان خضر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كـرَى نةمـةدا   , ثـةيظت نـةنؤرماَل هاتييـة   , طةلةك جـار ثـةيظت رةق هاتييـة   , يامن سةرجنَيكى زمانةوانيية و

ذَى جـَى خـودا ذ وةزارةتـة     ئةذمبةرةوةيـةكى , نةنةكرَى، بةس ئةظة ثريؤزترين ثةيظت بؤ طةىَل كورستانَى و
ئـةو بريتـة   , يـةعنى دةهـا سـاَلة تَينةكةالنـدن    , ئريؤكـة برينـَى مـة درَيـذة    , كة ناظَى وان ثـةيظا هاتـة دانـان و   

ئَيـت وان شـةِرادان و هَيشـت وان هاتـة كوشـنت      , بريينامة دةمـَى داطريكـةر هـات و هَيرشـى هَينـا كوردسـتانىَ      
ئيشمة شةِرى بةرطرى ئَيتمة هاتنة كوشنت بوونة طاورو طؤِرى , ابةطؤِرى وان بوو طؤِرى سةح, طؤتنة شةهيد

جانطؤريـا بيـنظن ئةظـة بـة     , (جـان طؤريـا  )باب كارى مة نةت طوت طؤِرى طاورستان طوتـت طـؤِرى   , طاورستانة
ضـونكة  , ئـةظ بـَين خانةكـةين و نـةقارة خانةكـةين     , (وضحيايا  شحهداء )تشنيف سةعاتة ئةظ بَين ظاندو ثةيظا 

يـان  , بةس كةزظِرنة كةلتورى خؤ جانطؤريا ئـةو كةسـة كـة ضـةكى بـةرطرى هةرطرتيـة      , ئَيمةية نةكةلتورى
ئةوة بَى شةرٍ يدا بَى حةمـدى  , ئةوة  جانطؤرية, ئةوةى ضووية مةيدانى جةنطى بةرطريشى لة ئاخا خؤ كرد

 ,(ضحيايا )يـةعنى  مةهينة قوربانى , (شهداء)مةهينة جانطؤريا يةعنى , خؤ هاتة كوشنت ئةوة بَيتة قوربانى
 .زؤر سوثاس, ذبؤ خانةكةن زؤر ئاسانى دَيتة خانة خانة كرن و



 31 

 :بةِرَيز ثةخشان عبدال زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بـةاَلم ثـَيم باشـة    , بؤ ئةوةى هيض برادةرَيـك تةسـةوِر نـةكا موةجةهـة بـؤ ئـةو      , بةِراستى هةر ضاوةِرَيم كرد
يـان بـة نووسـني    , ضونكة ئةوةى ئيلتيزام ئةكا ئةوا زؤر شت ئـةدا بـةالوة  , ئيلتيزام بكرَى بة دوو دةقةكةوة

 .ئةوةى ئيلتيزام ناكا هةر ض شت هةية ئةيَلَى, ئةيدا
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك رشاد فةرموو, تكاية ئيلتيزام ثَي بكةن, نوقتةى نيزامةكةت بةجَيية
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكى ئةجن
كل من استشهد أو فقد حيات  داخل : ضيايا من املواطن), هةية( ج)ئةمن بةس موالحةزةم لةسةر فةقةرةى 

نتيجة االعمال الربية او االعمال االرهابية او اثنحاء اهلجحرة املليونيحة    )ثاشى , ئيزافة بكرَى(  االقليم وخارج
شةهيد , كى زؤر لة دةرةوةى هةرَيم وةفاتى كرديةلةبةر ئةوةى خةَلكَي, وةكو خؤى مبَينَى( لشعب كوردستان

ــووة ــةوة   , ب ــى نةهاتبَيت ــة تةرميش ــان ئيحتيمال ــةزال ي ــةوة , الي ــةك بكةين ــَى جَيي ــةوانيش  , دةب ــةوةى ئ ــؤ ئ ب
 .زؤر سوثاس, ئيستيفادة بكةن

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ــاتووة     ــةقى ه ــة موتَل ــؤى ب ــوة دا    , لَيــرة خ ــةى طووت ــةوة، ن ــةردووك دةطرَيت ــةعنى ه ــةرَيم هــةتا   ي خيلــى ه

 .كاك دلَير, كةنيوتووة يةعنى هةردووك دةطرَيتةوة, نةيطرَيتةوة
 :دلَير امساعيل حقى شاوةيس.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 لةبةرئـةوة جطـة لـةوة، مةسـةلةكة    , َىدةهَينـَى زؤرى لةسـةر بطـوتر   , بةِراستى ئَيمة بابةتَيك تـاوتؤ دةكـةين  

زؤر , بؤية من ثَيم ضاك بوو بـرادةران زؤر بـة دةوَلةمةنـدى تاوتؤيـان كـرد     , هةيةثريؤزيةكى تايبةتى خؤى 
بـةاَلم مةسـةلةيةك هةيـة لـة خـاَلى ثَيـنج       , ثَيم باشة دووبـارةى نةكةمـةوة  , بةاَلم باس كرا, تَيبينيم هةبوو

ضحد شحعب    كل من فقد حيات  او تضرر او اليحاال مصح جم وهحوال نتيجحة جحرائم االبحادة اجلماعيحة       : امل نفل)
يان لة ثرؤسـةيةكى كؤكـوذى لـة    , ئةطةر بةثَيى ئةم ثَيناسةية بَيت ئةوانةى لة ثرؤسةى جةنط, (كوردستان
بةاَلم لة حقيقةتـدا موئةنفـةل ئـةو كةسـةية كـة      , كان ئةكةونة ناو خانةى موئةنفةلةوة 22, 22ساَلةكانى 

كـة زؤربـةى   , يـان بـَى سةروشـوَين كـراوة    , يان زةرةرى لَيكةوتووة, لةثِرؤسةكانى ئةنفال طيانى لةدةست داوة
, شـتَيكى ضـاكة  , بؤيـة ئـةم ئيبـادة جةماعيـة جيابكرَيتـةوة     , هةر زؤريان لة راستيدا بَى سةرو شـوَين كـراون  

كل من فقد حياتح  او تضحرر او اليحاال مصح جم وهحوال نتيجحة جحرائم االبحادة اجلماعيحة ضحد شحعب            : امل نفل
ثَيشم ضـاكة ئـةو ثَيناسـةى كـاك ئـارَيز كـردى بـؤ شـةهيد         , ابكرَيتةوةئةمة بةس بؤ ئةوةية جي, (كوردستان

 .زؤر سوثاس, بةالى منةوة شتَيكى باشة, دابنرَى
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, ناوم نووسي بوو، بةاَلم ئيشارة  ثَينةدابوو, قسةت كرد, وابزامن بةس مامؤستا انور ناوم نووسيوة, خةالس

, كمـال داواى قسـةى كـردووة   2كـاك د , ناوم نووسيبوون هةموو قسةيان كـرد , وةتةواو ئةوانةى قسةيان كردو
 .فةرموو

 (:كمال كةركووكى0د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوةى من موالحةزةم كرد , بةاَلم ئةم تةقسيمة زؤر زؤر لةجَيطاى خؤيةتى, بةِراستى وشةى شةهيد شاميلة
ضــونكة يةكــةم كةســة دةســتيان بــة خــةباتى   , يــةعنى نــاوى ثَيشــمةرطة ثَيويســتة , ييــةنــاوى ثَيشــمةرطة ن

مةسـةلةن  , بؤية ئةو ناوة ثريؤزة ثَيويستة ديار بـىَ , خوَينيان رذا لةسةر ضياكانى كوردستان, ضةكدارى كرد
, ((يشـمرطة الث)كل من ضيى بنفس  ن خنحدق الكفحاح املسحلأ    : الشهيد املناضل)دةَلَى ( أ)لة شةشةم فةقةرةى 

ضحيايا االبحادة   )دةَلـَى  ( ب)لـة جَيطايـةكى تـر هـةر خـاَلى شـةش فةقـةرةى        , ئةوةى تر وةكو خؤى مبَينَيتةوة
كل من استشهد او فقحد حياتح  نتيجحة جحرائم االبحادة اجلماعيحة اثنحاء جحرائم االنفحال او اسحتعمال           : اجلماعية

ــرى كو  , (االسححلية الكيمياويححة  ــةكانى ت ــة و ناوض ــرتة هةَلةجب ــتانىباش ــةين _ردس ــة بك ــراق ئيزاف ــونكة , عَي ض
ــىَ     ــار ب ــرة دي ــتة ئــةويش لَي ــة ثَيويس ــةورةى ئَيمةي ــونبلَيكى ط أو االبححادة القمعيححة ), بةحقيقــةت هةَلةجبــة س

 . ئةوة هةر لة جَيطاى خؤيةتى (للبارزانيني و الفيليني
االعمحال الربيحة او   كل من استشهد او فقحد حياتح  نتيجحة    : ضيايا من املواطنني)خاَلى شةش ( ج)فةقةرةى 

هـةر   خـاَلَيكى تـر دواى فةقةرةكـة زيـاد بكـةين     , (االعمال االرهابية او اثناء اهلجرة املليونية لشعب كوردستان
هةنـدَى كـةس بـزر دةبـَى مةسـةلةن موزاهـةرة هـةبووة لـة         , ضارةسـةر ئـةكا   لةطةَلى، ضونكة ئةمة زؤر شـت 
, ئـةمرى ئيعـداميان بـؤ داوة   , ة زيندان حةثسيان كـردووة خةَلكيان طرتووة ل, كوردستان خةَلكيان ىَل كوشتوة

بؤيـة ئَيمـة ئيزافةيـةكى    , شكيان لَيكـردووة و طيانيـان لةدةسـت داوة   , سياسى نةبووة و ثَيشمةرطةش نةبووة
يةعنى ئةوانةى طيانيـان لةدةسـتداوة جـا بةهـةر     , (أو أى اساليب اخرى ضد شعب كوردستان), ئةوانة بكةين

, ئـةتوانى جَيطـاى بـؤ بكرَيتـةوة    , ئةمة شاميلَيكة، ئينجا حةسر نابَى, ستى ئةو ديكتاتؤرةسةبةبَيك بَى لة دة
ضـونكة ثَيويسـتة   , كة دواخبرَى بةراستى ئَيمة لةطةَل ئـةوة نـني  , بةنيسبةت ئةو ثَيشنيارانةى بؤمان هاتووة

شـنيارةك بـؤ دةوَلةمةنـد    هةر ثَي, ثَيويستة ئةوانيش دةست بةكارى خؤيان بن, ئَيستا تةواو بَى, تةواو بكرَى
ثةرلةمانى كوردستان دةرطاى بؤ كـةس و كـارى   , لةهةر رؤذَيك لةهةر سةعاتَيك, كردنى ئةو ثرؤسةية هةية

بؤيـة ئـةوةى ئيمـِرؤ دةسـت كـةوتووة      , شةهيد و ئةو رَيكخراوانةى  ديفـا  لـة شـةهيدان دةكـةن كراوةتـةوة     
تكامـان وايـة نـاوى ثَيشـمةرطة لَيـرة      , ة قارةمانةكانـة لةثَيشى هةموويان ثَيشـمةرط , خويََنى ئةو شةهيدانةية

 .زؤر سوثاس, بزر نةبَى
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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جةنابى وةزير لةطةَل ليذنةى ياسايى , دةقة دةدم بؤ ئيسرتاحةت 02من , ئَيستا لَيرة موناقةشات تةواو بوو
ئيزافـة  : يـةكَيكيان , دوو وشة هةيـة , و ليذنةى مافى مرؤظ ئةو موالحةزانةى كة لةالتان مةقبولة وةريبطرن

ئةوةى تريـان ئـةو موقتةرةحةيـة كـة كيميابـاران      , كمال ئيشارةتى ثَيدا2كردنى ئةو ثَيشمةرطةية كة كاك د
ئةطـةر ئيتيفاقتـان   , ئةطةر ئيتيفاقتان كرد باشـة , هةَلةجبة و شوَينةكانى ترى كوردستانى عَيراق, بنووسرَى

, دةقةية ئيسترياحةية و 02ئةو , دةطةِرَيينةوة شوَينى خؤمان( 1022) سةعات, نةكرد دةخيةينة موناقةشة
, سـوثاس , بـةاَلم ئـةمِرؤ هـةر تـةواوى دةكـةين     , ئيش كردنة بةنيسبةت ئةو دوو ليذنةيـة و جـةنابى وةزيـر   

 .فةرموون
 دانيشتنى دووةم

 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .بةناوى خواي طةورةو ميهربان

داوا لة ليذنةى ياسايى و ليذنةى مافى مـرؤظ دةكـةم بـَين لـة شـوَينى      , دةكةينةوةكؤبوونةوةكةمان دةست ثَي
بؤمـان خبوَينـةوة بؤئـةوةى    , لةبةر رؤشـنايى ئـةو موداخةالتانـة   , دوا سيغة بؤ ماددةى يةك, خؤيان دابنيشن

 .بيخةينة دةنطدان
 :بةِرَيز كريم حبرى عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

طةيشـتينة  , وطؤ لةطةَل بـةِرَيز وةزيـرى شـةهيدان و ئـةنفالكراوانى هـةرَيمى كوردسـتان      دواى دانيشنت و طفت
, (قحانون حقحوق و امتيحازات   ) بـووة ( قانون حقوق ذوي الشحهداء )ئةويش لةسةرةتادا , ئةو بؤضوونة هاوبةشة

ةم شـَيوةي  بـ ( 2)بِرطـةى  , لةبـةر ئـةوةى ثَيويسـت ناكـا ثَيناسـة بكـرَى المانـدا       ( 1)لةماددةى يةكةم بِرطةى 
 : لَيهات

كححل مححن فقححد حياتحح  ن خنححدق الكفححاح املسححلأ أو النضححال السياسححي دفاعححا عححن الركححة التيريريححة     : الشححهيد
 :وتصنف كالتالي, الكوردستانية أو نتيجة جرائم اإلبادة اجلماعية أو العمليات العسكرية ضد شعب كوردستان

أو النضحال السياسحي أو محن    ( ثيشـمرطايةتى )املسحلأ  كل من ضيى بنفسحة ن خنحدق الكفحاح    : الشهيد املناضل-أ
 .جرائهما

كل من استشهد أو فقد حيات  نتيجة جرائم األبادة اجلماعية أثنحاء جحرائم األنفحال    : شهيد األبادة اجلماعية-ب
 .أو المالت القمعية ضد البارزانيني و الفيليني( اللبج  او مناطق اخرى)أو استعمال األسلية الكيمياوية

كل من استشهد أو فقد حيات  نتيجة األعمال الربية أو األعمال اإلرهابيحة أو أثنحاء اهلجحرة    : لشهيد املواطنا-ج
 .املليونية لشعب كوردستان أو جراء أى اساليب قمعية اخرى

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
نضحال السياسحي دفاعحا    كل من فقد حيات  ن خنحدق الكفحاح املسحلأ أو ال   )لةثَيناسةكة , يةك شتان لةبري ضووة

نـةهاتووة  , ضـونكة ئـةو كةسـةى كـة شـةهيد بـووة      , (عن شعب كوردستان و الركة التيريرية الكوردستانية
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 يطـةل و بزووتنـةوة رزطارخيوازةكـة   , لةثَيناوى حةرةكةى تةحةرورى، بـةَلكو هـاتووة لـة ثَينـاوى ميللـةتَيك     
, باشـرت بـوو جـةنابى وةزيـرش رازى بـوو لةسـةرى      , ئـةوة لـة موداخةلةتـةكانيش تَيـدابوو    , بدايةت تَييدابوو

ــارخيوازى) دفاعحححا عحححن شحححعب كوردسحححتان والركحححة التيريريحححة  ), (طـــةل و نيشـــتيمان( )بزووتنـــةوةى رزطـ
ئةو جوملةيةش كة , ئةوة هةَلةجبةكةى تاخري كرا, هةمووى دةطرَيتةوة( الركة التيريرية), (الكوردستانية

, ثَيشمةرطةش ئيزافة كرا لةو شوَينة, ن كرد هةر ئةساليبى قةمعى ترزؤربةى ئةندامانى ثةرلةمان ئيزافةيا
ضـونكة لـة عينوانةكـة    , ضونكة عينوانةكـةى طـؤِرا لةبـةر داواكـارى ئَيـوة     , داواكرابوو البربدرَيت( 1)برطةى 

 ,خؤتـان داواتـان كردبـوو   , بؤية ئةم بِرطةية البـردرا , بووة قانونى ماف و ئيمتيازاتي كةس و كارى شةهيدان
دةسـتى  , كَى لةطةَل ماددةى يةكة بةو تةعديالتةى كة خوَيندرايةوة, ئةطةر هينتان نةبَى دةخيةمة دةنطدان

 . بِرؤ سةر ماددةى دووةم, بةكؤى دةنط قبوَل كرا, كَى لةطةَلدا نيية؟ فةرموون, بَلند بكات؟ فةرموون
 :بةِرَيز كريم حبرى عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .اددةى دووةم هيض تَيبينيةكمان نيية وةكو ليذنةى ياسايىسةبارةت بةم
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
يهدف هذا القانون اىل معاجلة الوضع العام لذوى الشهداء و امل نفلني و رعايتهم ماديا و معنويحا   :املادة الثانية 

 .دم  الشهداء لتخفيف املعاناة عن ذويهممبا يتناسب حجم و مكانة التضييات اليت ق
 (:زانا) خضر سعيد قادر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ــاددةى دووةم ــةهيدان و         :م ــارى ش ــةس و ك ــتى ك ــارودؤخى طش ــةرى ب ــة ضارةس ــاية ئةوةي ــةم ياس ــاجنى ئ ئام

طـةَل قـةبارة و ثايـةى    وة لةاليةنى دارايى و مةعنةوةيةوة ضاودَيريان بكات بةجؤرَيك لة, ئةنفالكراوان بكات
لـةثَيناوى كـةم كردنـةوى ئـازارى كـةس و      , ئةو قوربانيانةى كة شةهيدةكان ثَيشكةشـيان كـردووة بطوجنَيـت   

 .كارةكانيان
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
( جسحامة )يـان  , ة زيـادة (مكـان )ئةو , (يتناسب حجم و مكانة)بةس تةنيا لة كورديةكةى و لة عةرةبيةكةش 

يتناسحب جسحامة التضحييات التحى     ), جةسـامةتةكة دابنـرىَ  ( حجم و مكحان )لةجياتى , تةوةهةردووكى دةطرَي
ضـوار كـةس مواَلحـةزةى هةيـة لةسـةر      , كةس ئةطةر موالحةزةى هةية لةسةر ئةمـة؟ باشـة  , (قدمها الشهداء

 .فةرموو سوزان خان, ئةو ماددةية
 :زان شهاب نورىبةِرَيز سؤ

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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موسـتةَلةحى جةسـامةت بـؤ شـةهيد و تـةزحيات      , جةسامةت تـةنها بـؤ ئـةو هينـة بةكارنايـةت     , يةكةم جار
 .ئةمة يةك, بؤ جةرائيم بةكاردَيـت, بةكارنايةت

ئَيمة تةنها ئةوزاعى عامان ( يهدف هذا القانون اىل معاجلة الوضع العام)بةنيسبةت ئةم قانونة كة دةَلَى : دوو
ئةطـةر  , ئيقترياحَيـك دةكـةم  ( 0)هةية لـةماددةى هةشـت لـة فةقـةرةى      يةعنى هةندَيك شت, ناوَى ضاكةين

امل نفلني و رعايتهم ماديا و و  يهدف هذا القانون اىل معاجلة االوضاع العامة و اخلاصة لذوى الشهداء)بووترَى 
ووة يش لةبريتان ض(مع), بؤى ئيزافة بكةين( مدة النضال شهادة)ئةتوانى ( معنويا مبا يتناسب حجم ومكان 

 .سوثاس, (يتناسب مع)
 :بةِرَيز ثةخشان عبدال زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
يهحدف هحذا القحانون اىل معاجلحة     )ثـَيم باشـة واى لـَي بَيـت     , من نوسخة عةرةبيةكةم لةاليـة , لةماددةى دووةم

يـةعنى  , (قحدان ذويهحم  الوضع العام لذوى الشهداء و امل نفلني و رعايتهم لتخفيف املعاناة الحذى لقحب بهحم بف   
 .زؤر سوثاس, وا تةسةوِر ئةكةم, ئيختيسارة و هةدةفةكةش زؤر شامل تر دةبَيت

 (:ديلمان ئامَيدى)بةِرَيز حممد امحد صاحل 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ذوى )عحامى  ضونكة ئةو قانونة ناتوانَيـت وةزعـى   , من لةطةَل ئةو وةزعة عامةمة كة سوزان خان باسى كرد
بؤيـة ئيقـترياحم ئةوةيـة بَلـَينت     , تةنها هةندَيك حقـوق و ئيمتيازاتيـان ثـَي دةدات   , موعالةجة بكات( شهداء

ضونكة هةنـدَيك حقـوق و ئـةوةى تـر قتعـة ئةرزَيكـة       , (يهدف هذا القانون اىل احقاق و تكريم ذوى الشهداء)
, انونةكة ثَيى هةَلسـاوة وةزعى عام طةورةتر لةوةى كة ق, يةعنى موجةردة تةكرمية هيضى تر نيية, دةيدات
 .سوثاس

 (:مارانى بانى) قادر عبدال عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

موعالةجــة يــةعنى , (يهححدف هححذا القححانون اىل معاجلححة)بــةاَلم لَيــرة كــة دةَلــَى , تةبعــةن ئةهــدافى زؤر طرنطــة
يـان ئـةوةى كـاك    , يان خدمةت بَى, جا دةبَى كةليمةكى تر زياد بكرَى, و موعالةجةى دةكات, طرفتَيك هةية

ئةطــةر , وةك كــة لةكورديةكــة هــاتووة, يــان خدمــةت و موعالةجــةى وةزعــى عــام , ديلمــان وتــى تكــريم بــَى
 .سوثاس, خدمةتى لةطةَلدا نةبَى سياغةى ماددةكة زةعيف دةبَى

 :بةِرَيز طولناز عزيز قادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كـةم  , بؤيـة ثـَيم باشـة بكرَيتـة بـاش كردنـى ذيـان و طوزةرانيـان         , دة نـاكرىَ لَيرة كةم كردنةوةى ئازار بة ما
 .سوثاس, كردنةوةى ئازارةكان البربدرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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 .جةنابى وةزير هيض رةئيت هةية لةسةر ئةو موالحةزاتانة؟ فةرموو
 (:و ئةنفالكراوةكان وةزيري شةهيدان) /بةِرَيز ضنار سعد عبدال

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
ئـةو دةَلـَى   , ثـَيم وايـة ئـةوةى سـؤزان خـان باسـى كـرد       , بةِراستى هةموو موالحةزةكان لة جَيـى خـؤى بـوون   

ى تَيدابَى، دةبَى تةدةخوىل هةموو (خاص)ئةطةر , ثَيم واية نةضينة ناو وردةكاريةكان, يشى تَيدا بَى(خاص)
هـةر بـؤ خـودى    , كاريـة زيـاد بـارى ئَيمـة قـوِرس بكـات      بؤيـة ئـةو وردة  , ئمورَيكى شةخسى عائيلةكـة بكـةين  

 .بةاَلم بؤ شتى عام ئَيمة دةتوانني هاوكاريان بكةين, عائيلةكةش ئةوةى قبول نةبَى
تةبعـةن دةبـَى ئـةوة لـةبري نةكـةين مةسـةلةى مـادى و مةعنـةوى دوو شــتى         , مةسـةلةى مـادى و مةعنـةوى   

ــةكرتن  ــةرى ي ــت ضارةســ   , تةواوك ــةى مادي ــة كَيش ــك ك ــردكاتَي ــة    , ةر ك ــةكان كَيش ــة مادي ــار كَيش ــةى ج زؤرب
, موشـــكيلةيةكى نةفســـى هةيـــة, مةســـةلةن خيالفَيكـــى عـــائيلى هةيـــة, مةعنةويـــةكان ضارةســـةر دةكـــات

ئؤتؤماتيكيـةن ئـةوةى تـر    , بةاَلم كة تؤ هةندَى مةسائيلى ماديـت بـؤ دابـني كـرد    , موشكيلةكى سةحى هةية
دةشــكرَى , دابنرَيــت و, تةئكيــدى لةســةر بكرَيتــةوة, كرتنبؤيــة ئــةو دووة تةواوكــةرى يــة, ضارةســةر دةبَيــت

 .سوثاس, فةكة بطرَيتةوةبؤ ئةوةى زياتر هةدة, اشرت دابنرَىصياغةكة بةشَيوةيةكى تر يان ب
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

باشـرتة واى لَيبكـةين ئةطـةر ليذنـةى قـانونى و جـةنابى وةزيـر        , لةبةر رؤشنايى ئةو موالحةزاتانةى كة درا
يهدف هذا القانون اىل ضمان حقوق و امتيازات ذوى الشهداء و امل نفلني و رعايتهم ماديا و معنويا ), ازى بنر

التحى قحدمها   )ثاشـى  , حةز دةكـةم بنووسـن  ( عظمة تضييات), جالَيرة كةليمةكة موشكيلة نيية (مبا يتناسب
ئةطـةر ثَيتـان   , (عحدم التضحييات  )لـة جيـاتى جةسـامة و  حةمجةكـةى     , (الشهداء لتخفيف املعاناة عن ذويهحم 

ليذنـةى  , سؤزان خان دةَلَى جةسامةتةكة ناكرَى هـةبىَ , باشة ليذنةى قانونى ئةو صيغةية دةخةمة دةنطةوة
جةسامةى تةزحية , بةَلَى جةسامةى جرمية هةية, راستة جةسامةتةكة هةبَى, قانونيش تةئيدى من دةكةن

 .كاك شريوان فةرموو, ت هةيةجةسامةى مةعانا, جةسامةى تةزةرور هةية, هةية
 
 

 :روان ناص  حيدرىبةِرَيز شَي
 .بةرٍَِِيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةطـةَل ئـةو تةزحياتـةى شـةهيد دةدا     , جةسامةتةكة لة جَيطاي خـؤى نييـة  , من تةئيدى سؤزان خان دةكةم
زةمـانيش   بةنيسـبةت , ئةوةى لة ماددةكةدا هاتية صياغةكة لة جَيطاى خؤيـةتى بةقةناعـةتى مـن   , ناطوجنَى

 .زؤر سوثاس, زةمانةكة لة موعالةجةكة زؤر زؤر بةقوةت ترة, جةنابى وةزير ئةطةر موافةقةت بكات
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو ثةخشان خان, ةكةم ثَي باشرتة(حجم), نازامن
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 :بةِرَيز ثةخشان عبدال زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ضـونكة لـة دواى ئـةو ماددةيـةوة مـاددةى      ( ورعـايتهم )ثـَيم وايـة   , ؤم بكـةم بؤ ئةوةى ديفا  لة رةئيةكةى خ
 .ئةمة يةك, مةعنةويةش هاتووة و ناوى هاتووة, رةواتب و مادى هاتووة

ــت ( مبححا يتناسححب: )دوو ــت, بــة جةســامة بَي لةطــةَل ( ال يتناسححب)مــن لــةو بــاوةِرةم هــيض شــتَى  , هةرضــى بَي
ضـونكة ضـى هةيـة    , يـةعنى هـةر نـاوى نةيـةت    , وة البربدرَيـت لةبةرئـةوة، ئـة  , جةسامةت و طـةورةوى ئـةوة  

مةبةسـتم لـة   , (لتخفيف املعاناة التى لقب بهحم جحراء فقحدان ذويهحم    ), يةعنى تةناسوبى هةبَى لةطةَل ئةوة
ضـونكة هـاتووة لـةماددةكانى دواى    , نـةمَينىَ ( ورعايتهم ماديـا و معنويـا  )بؤية ثَيم باشة , شةهيد و ئةنفالة

يةعنى ئةو موناسب نيية لةطةَل ئـةو  , َيك تةناسوب ناكات يةعنى بؤ تةخفيفى ئةو مةعاناتةهيض شت, ئةوة
 .سوثاس, شتة

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وابــزامن ئةطــةر بـةو جــؤرةى ئــةوان بــريى لَيبكةنــةوة جوملةكــة تَيــك  , مـن نوســخة عةرةبيةكــةم لــةال نييــة 
, دةَلآ قـةبارةى ئـةم ئيشـة يـةعنى يارمةتيـةكى وايـان بـدةين       , ك دةبَى ديار بَىيةعنى هةموو شتَي, دةضَيت

ــةى  , يارةمةتيةكــة لةطــةَل ئــةوان بطــوجنىَ  ــةورة بك ــةوَى يارمةتيةكــة ط ــؤ ئةت ــَى،  , ت ــدة ب يارمةتيةكــة ئةوةن
 :من وابزامن دةبَى دوو شت لةبةر ضاو بطرين, موشكيلةى ئةوان ضارةسةر بكات

 .طرفتيان هةية, ةئةمانة مةشاكليان هةي-1
 .ئةبَى خةدةماتةكانيان بةردةوام ثَيشةكةش بكرَى-0

يـةكَيك زةعيفـة تـؤ ئةتـةوَى دارةدارةى بـؤ      , ضـونكة رعايـة زةعيـف كردنـى زةالمـة     , كةواتة لةجياتى رعاية
ئـةبَى كَيشـةكانيان ضارةسـةر    , يةكـةم , ئةمة نابَى دارةدارةى بـؤ بكـةى ئةمـة ئـةبَى بةبـةرز رايبطـرى      , بكةى
ئـةم دوو  , (تقديم اخلدمات املتواصلة اليهم), دوو, يان هةر كةليمةيةك لةو بابةتة( معاجلة مشاكلهم)ن بكةي

مةسةلةن , ثَيويستة ئةو خةدةماتةش رؤذ بةرؤذ بطؤِرى, ئةوانة هةرضى مةشاكليان ئةبَى, شتةيان ثَيويستة
عنى بةردةوام خةدةماتةكة ثَيويسـتى بـة   ية, ئةمِرؤ ثَيويستى ثَيدةبَى, دوَينَى ثَيويستى بة ئينرتنَيت نةبوو

 .زؤر سوثاس, تةجديد هةية
 :بةِرَيز كريم حبرى عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة ثَيمان باشة ئةو ماددةية هةروةك خؤى مبَينَى لةبةر ئةوةى موعالةجةى وةزعى عامى كةس و , لَيرةدا
بؤية يةك لة ئاماجنـةكانى وةزارةت  , ة لةوةزعى عامداكارى شةهيد و ئةنفالةكان ثَيشةكى طريوطرفتيان هةي

, دواى ئــةوة رعايــةتى مــادى و مةعنــةويان ثَيشــةكةش بكــات , ئةوةيــة ضارةســةرى كَيشــةو طرفتــةكان بكــات 
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ئيرت ماددةكة وةكـو خـؤى   , ةكة نةمَينَى(مكان)با , لَيرة مبَينَى( التضييةحجم )بةِراستى من لةطةَل ئةوةدام 
 .وثاسس, خبرَيتة دةنطدان

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةبةرئــةوةى ئــةو موقتةرةحــةى ثَيشــرت    , قســةيةكى عامــة تةحديــد نييــة   , وةزعــى عــام، شــتَيكى عامــة   

يهححدف هححذا القححانون اىل ضححمان القححوق و امتيححازات ذوى الشححهداء و املحح نفلني و  ), خوَيندمانــةوة دةقيــق تــرة
مـادةم لةئةصـَلى   , بـا مبَينَيتـةوة  ( ا يتناسب حجم املكانمب), ئيزافة بكةين( تكرميهم و مساعدتهم و رعايتهم

ئةوة ئيقترياح دةكـةم دةنطـدانى   ( التضييات التى قدمها الشهداء لتخفيف املعاناة عن ذويهم), هينةكة هاتووة
حقححوق و امتيححازات ذوى الشححهداء و املحح نفلني و  يهححدف هححذا القححانون اىل ضححمان  )بينووســةوة , لةســةر بكــرَى
يتهم و مساعدتهم ماديا ومعنويحا مبحا يتناسحب وحجحم ومكانح  التضحيية التحى قدمح  الشحهداء          تكرميهم و رعا

 .ناص 2فةرموو د, نوقتةى نيزامت هةية, (لتخفيف املعاناة عن ذويهم
 :رمضان غفور ناص  2د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ويست ناكا حةجم و مةكانى تَيدابَىلةبةرئةوة ثَي, هيض شتَيك لةم دونياية هاوتاى خوَينى شةهيدان نيية

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وتى تَيدا بَى، , ببورة ئةوة موناقةشةكرا, فةرموو دانيشة ئةوة نوقتةى نيزام نيية, ئةوة نوقتةى نيزام نيية
 .بةَلآ جةنابى وةزير فةرموو, ئةو سيغةية مايةوة, يةكى تر وتى تَيدا نةبَى

 (:و ئةنفالكراوةكان وةزيرى شةهيدان) /بةِرَيز ضنار سعد عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئـةو ثارةيـة يـان ئـةو مادةيـة يـان ئـةو رعايةتـة         , لَيرة ئةمةوَى ئةوة بة برادةران بَلَيم, ئةطةر ئيجازة هةبَى

ضـونكة روح  , لَيرة كة تةقـدميى كـةس و كـارى شـةهيدان يـان ئـةنفاالن دةكرَيـت قـةت موقـابيلى روح نييـة          
شــةهيدى , شــةهيدى ســةنطةر: بــةاَلم لَيــرة ئَيمــة تةســنيفمان هةيــة, وانى بــة مــادة تــةعويزى بكةينــةوةنــات

مبـا  )لَيرة , شةهيدى هاوواَلتى لَيرة دةطةِرَيينةوة بؤ تةسنيفةكة حقوق و مةعاشةتةكان جياوازة, جينؤسايد
 .زؤر سوثاس, يةعنى دانانرَى بةديلى روحى ئةو كةسة, مةبةستى سةروة( يتناسب

 :نورى مجيل تاَلةبانى.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
يهحدف هحذا القحانون خلدمحة و تكحريم ذوى      ), هةروا دةخيوَينمةوة ئةطةر ثةسندتان كـرد , من سيغةكةم هةية

 (الشهداء و وامل نفلني ورعايتهم ماديا و معنويا و ختفيف معانحاتهم مبحا يتناسحب محع التضحييات التحى قحدمها       
 .سوثاس, بةاَلم وابزامن شاميلة, ختةسةرةكورت و مو

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ئَيمــة  , زةمانــةتى ذيــان , بــةاَلم قــانون زةمانــةت دةدات خزمــةت ناكــات    , ئةمــة هــةمان مانــا دةطرَيتــةوة   
زؤر , ثــَيم وايــة ئــةو كةليمــة دةقيــق تــرة     , لةســةرؤكايةتى ثةرلــةمان تةقــديم دةكــةين ئــةو كةليمةيــة     

ئةو سيغةيةم ثَيباشـرتة و دةخيةمـة   , ليذنةى قانونى و جةنابى وةزير ئيعترٍيازيان نيية موناقةشةكرا ئةطةر
حقححوق و امتيححازات ذوى الشححهداء واملحح نفلني وتكححرميهم ورعححايتهم  يهححدف هححذا القححانون اىل ضححمان  )دةنطــةوة 

كـَى لةطـةَل   , (ومساعدتهم مبا يتناسب وحجم ومكانة التضيية التى قدم  الشهداء لتخفيف املعاناة عن ذويهم
بـةكؤى  , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون   , كـَى لةطةَلـدا نييـة   , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فـةرموون , ئةو ماددةية

 .فةرموو, بِرؤ سةر ماددةى ثاشى, دةنط وةرطريا
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وىل من هذا القانون بالوثائق الريميحة و ن حالحة عحدم وجودهحا     يثبب املشمولني باحكام املادة اال: املادة الثالثة

يصار اىل اثباتها بطرق قانونية اخرى امام اللجان او احملاكم و اجلهات املختصة وتقحدم اىل املحديريات العامحة ن    
 .حمافظات االقليم

 (:زانا) خضر سعيد قادر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ى دةكةونة ذَير سـَيبةرى حوكمـةكانى مـاددةى يةكـةم لـةم ياسـايةدا بـة بةَلطةنامـةى         ئةوانة: ماددةى سَييةم
دةكرَى بة ِرَيطاكانى ياسايى ديكـة لةبـةردةم   , لةكاتَيكدا ئةو بةَلطانة بة دةستةوة نةبَى, فةرمى دةسةملَيندرَى

ةكانى ثارَيزطاكانى هـةرَيمى  ليذنة و دادطاكان و اليةنة تايبةمتةندةكان بسةملَينن و بة بةِرَيوةبةرايةتيةطشتي
 .ثَيشكةش بكةن

 :بةِرَيز كريم حبرى عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :سةبارةت بة ماددةى سَييةم ليذنة ثَيشنيار دةكات دووبارة دابِرَيذرَيتةوة و بةجمؤرة خبوَيندرَيتةوة
ِرَيطاى سةملاندن بـة بةَلطةنامـة   ئةوانةى بةر حكومى ماددةى يةكةمى ئةم ياساية دةكةون لة: ماددةى سَييةم

لــةكاتى نــةبوونى دا بــةرِ َيطاي ياســايى لةبــةردةم دادطاكــان و اليةنــة ثةيوةنــدي , ِرةمسيــةكان ديــارى دةكــرَين
 .دارةكانةوة دةسةملَيندرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةخيةمـة  , زةى نييـة ئةطـةر كـةس موالحـة   , شتَيكى واهني نييـة , ثَيم واية ليذنةى قانونى سيغةكةى باشرتة

 . موالحةزةت هةية؟ فةرموو, دةنطةوة
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ئةو قانونة بؤ ئةوة دانراوة كة حقوق و ئيمتيازاتى كةس و كارى ئةو شةهيدة سةر بةرزانـة زؤر بةئاسـانى   
ئيســثات كــرا , وةســائيقانةى كــة هةيانــةئةطــةر هــاتوو ئــةو شــةهيدانة بــةطوَيرةى ئــةو  , بَيتــة بةردةســتيان

ض ثَيويسـت دةكـات لةبـةردةم ليجـان و     , كةئةوانة شـةهيدن و موئةنفـةلن و كـةس وكـارى ئـةو شـةهيدانةية      
موجـةرد بـة   , جيهاتى موختةس ضية؟ باشـرت وايـة ئةطـةر وةسـائيقةكان هةيـة     , حماكم و جيهاتى موختةس

ئــيرت بؤضــى بضــَيتة ليجــانى تــر و جيهــاتى  , ىئيســثات بــة تروقــى قــانونى لــةثَيش مــةحاكم حةســرى بكــة 
ئةمة ئةبَيتة هـؤى دووركةوتنـةوة و ئـةرك خسـتنة سـةر كـةس و كـارى شـةهيدان بـةدواى ئـةم           , موختةس

ئةطــةر وةســائيق نــةبوو , هــةر يةكســةر ئيبتدائــةن لــة ئيشــةكةوة , ليذنــة و جيهــاتى موختــةس و مــةحاكم
 .سوثاس, لةبةردةم مةحاكةمةى موختةس ئيسثاتى بكات

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةَلآ ئةطةر نةبوو بة , دةَلَى لةوةختَيكدا ئةطةر موستةمسةكاتيان نةبَى ئينجا, ئةطةر باسى ئينتيقال بكةين
, ئةطةر وةسائيقى نةبوو هـيض , لةبةردةم مةحاكم و جيهاتة ثةيوةنديدارةكان, رَيطاى قانونى ئيسثاتى بكاتن

 . مامؤستا فةرموو, َيطايةكى بؤ بدؤزينةوةدةبآ ر, هةندَيك كةس هيض شتى نيية
 :بةِرَيز فتاح عبدال نةقشبةندى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .لةطةَل ِرَيزمدا, من ثَيم واية ئةم ماددةية زيادة

 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هةموو  ئةو شـةهيد  , شةهيدان و قوربانيانة بؤ كةس و كارى, ئَيمة ئةمِرؤ طفتوطؤ لةسةر قانونَيك دةكةين
بةاَلم , شةهيدى دةستى تةعريب و دةسةاَلتى شؤظينيستى عةرةبني, و قوربانيانةى كة ئَيمة باسيان دةكةين

دةبواية ئةو ثرؤذة ياساية لةهةموو ثرؤذةياساكان باشرت بـة  , بةداخةوة ديسان دَيينةوة سةر قسةكةى جاران
ئَيمــة لةثةرلــةمان كــة عــةرةبى نــازانني لةســةر وشــةى جةســام و ناجةســام طفتوطــؤ  , كــوردى دابِرَيذرابوايــة

هةنــدَيك بـرادةريش بــةبيانووي لةبةردةسـت نــةبوونى كورديةكــة   , دَيــني بـةكوردى دةخوَينينــةوة , دةكـةين 
لةبةرئـةوة دةبوايـة زيـاتر رةعايـةتى ئـةو      , عةرةبيةكـةش وةكـو باسـم كـرد نـازانني     , بةعةرةبى قسة دةكةن

 .ئةمة يةك, ية بكرَينتمةسةلة
لةِرووى زمانةوانيةوة ثَييدابضينةوة بـةزمانَيكى كـوردى   , ثَيش ئةوةى ئةو ثرؤذة ياساية باَلوبكرَيتةوة: دوو

مةسـةلةى زمـانى كـوردى بةهةنـد     , ئينجا باَلوبكرَيتةوة من بةش بةحاَلى خؤم تكا دةكـةم , رةوا دابِرَيذرَيت
يـان بـةكوردى ثـرؤذة    , ى قسـةبكةين يـان بـةكوردى طفتوطـؤ بكـةين     وةكو ئةوةى ئةطةر بـةكورد , هةَلبطريَيت

بـة ثَيضـةوانةوة بـة عـةرةبى طفتوطـؤ      , ياسايةكان دابِرَيذين كةم و كورتى تَيدابَى كة لةِراستيدا ئةمة وانيية
 .زؤر سوثاس, كردن و بةعةرةبى ثرؤذة دانان كةم و كوِرى لةوةداية نةك لةكورديةكة

 :بةرٍ َيز بكر فتاح حسني
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 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, ئةبواية ئةم مةشروعة قانونة بة كورديةكى باش دابِرَيذرابواية و, من ثشتيوانى لةقسةى كاك ئارَيز دةكةم

مةســةلةى جينؤســايد  , يــةكَيك لــةم نوقتانــة وابــزامن يــةك لــة ئةنــدام ثةرلةمانــةكان ئيشــارةى ثَيكــرد         
ئـةوة لـةزؤر شـوَينى كورديةكـة هـاتووة ئـةَلآ       , مـةَلكوذ نةك ئيبادةى جةماعى يـان كؤ , (إبادة اجلنس)يةعنى

نوقتةيــةكى تــرى ئــةم , ئيبــادةى جــنس يــةعنى هةرضــى ذيــانى لةبةردايــة هــةمووى ئــةكوذىَ , كؤمــةَلكوذى
ضـونكة  , من ئةم ماددةية زؤر بة زةرورى ئةزامن, ئةم برادةرة ئةَلَى ئةم ماددةية زؤر زةرورى نيية, ماددةية

وةكو ضؤن لةماددةى دووةم بامسان كرد مةكانـةى تـةزحيات و حـةمجى تـةزحيات     , نىبةِراستى تَيكةاَلوكرد
مـن داوا لةجـةنابى وةزيـر    , لَيرة ضؤن ئةو ماددةيـة تةحديـدى دةكـات و   , ئةو كةسانةى كة تةزحيةيان داوة

حــةمجى تــةزحيات و , دةكــةم كــة لةوةزارةتــةوة حاَلــةتَيكى وةهــا دابِرَيــذن كــة جــاش نــةكرَي بةشــةهيد و   
ضونكة ئةوةى كاك عومسانيش باسى كرد يةكَى لةموشكيلةى شةهيدةكامنان , ى هينةكان هني نةكرَىحةمج

, يان لة شوَينَيكى تـر شـةهيد بـووة   , موعاناتيان بةدةستةوةية كة هةندَى كةس هةية هيض تةزحيةى نةداوة
ئةوانـةى كـة   , نـةبىَ  يان كراوة بة شةهيد لةبـةر ئـةوة داوا دةكـةم حاَلـةتَيكى وادابنـرَى كـة كـةس مةغـدور        

 .سوثاس, شةهيد بوون فيعلةن بةثَيى حةمجى مةكانةتى خؤيان تةقديريان بكرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .شتَيكى تازةت هةية كاك ثري خدر؟ فةرموو, ئةم ماددةية زةرورة

  :خليل سليمان خضر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كـة  , امى ضةندةها كةس و كارى ئةنفالكراو لةناوضةى تـازة رزطـار كـرى   يةعنى لةئةجن, لةئةجنامى ثراكتيك

تـازة طةِراينـةوة ئـةو    , منـداَل بووينـة نةهاتينـة نـاظ نوسـينى سـجلَى نفوسـىَ       , وةختى خؤ لة ضيايى بووينـة 
جـةنابى وةزيـرش   , رووى نادةنـةوان مةعامةلـةتى وان ئاسـتنط بـن    , دةوائرية نفوسَى ناوضة تازة ِرزطار كرى

ئةطـةر ليذنةيـةك هـةبيت كـارى     , يةعنى ماددةيةك يان شتَيك كةمـة , جا ئةطةر ليذنةيةك هةبيت, رةئاطادا
يــةعنى , دائريةيــةكى وةكــو ئــةلقوش و شــَيخان , ئينجــا بــؤ خــؤ دؤكيومَينــت ثةيــدا بكــات , وان ئاســان بكــات

ثشـتيظانى وان  , ئينجا ئةطةر راسثاردةيةك هةبيت يان ليذنةيةكى ذ دطةىل هـةبيت , معامةالتى وان نامةشية
 .سوثاس, بكات بؤ بةدةست هَينانى دؤكيومَينتا

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .جةنابى وةزير فةرموو

 (:و ئةنفالكراوةكان وةزيرى شةهيدان) /بةِرَيز ضنار سعد عبدال
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةبـةر ئـةوةى   , رورة هـةبىَ تةبعـةن ئـةو ماددةيـة زؤر زة   , ئةطةر ئيجازةم بدةن يـةك موالحةزةيـةكى كـورت   
تةبعـةن ثةلـةى   , جارَيكى تر شانس دةداتةوة هةر كةس و كارى شةهيد يـان ئـةنفالكراوةكان لـةناو وةزارةت   
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ئـةو تةحديـد دةكـات بـةثَيى     , نةكةين لةماددةى ثاشى باس دةكات ليذنةيةكى تاببةت دةبَيت لةناو وةزارةت
ئةطةر لةوَى ئيسثات نةبوو يان , نيش موئنفةلة يان نْا يا, ئةوة شةهيدة يان شةهيد نيية, تةحقيقاتى خؤى

بـةَلكو  , ئةو كاتة حةقى هةية جارَيكى تر ئيسـتيعانة بـة مـةحاكم بكـات    , وةزارةت نةطةيشتة ئةو قةناعةتة
مةسـةلةى  , ئـةوةى كـاك ثـري خـدر باسـى كـرد      , لةوَى ئةو حةقة زامن بكات, دةَلَى ئةو ليذنةية غةَلةت بووة

نـةك هـةر لـةبادينان بـةَلكو لـة      , بةَلآ كةس و كارى ئةنفالكراوةكان ئةو كَيشـةيان هةيـة  , ئةو كَيشةية هةية
ئةو كَيشةيةمان ضارةسةر كرديةو ليذنةى , لةبةر مةسةلةى مةحاكم و عةقدى زةواج و نفوس, طةرميانيش

ئَيسـتا  , يشـنت ئَيمة كةس و كارى ئةنفالكراوةكان و شـةهيدان هـاتن لـة ليذنـةى قـانونى دان     , قانونى ئاطادارن
لةبةر ئةوة تةوةقو  دةكةم ئينشاال لةبـةهار  , خةريكني ثرؤذة ياسايةك ئامادة دةكةين تايبةت بةو كَيشانة

 .سوثاس, ئةو كَيشةيةش ضارةسةر دةبَيت, ئةو ياساية لَيرة دةربضَيت
 (:كمال كةركووكى0د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوةى لة ليذنةى قانونى هاتووة زؤر بةجوانى تةوزي  : دوو, ئةمة يةك, ة زؤر زةرورة كة هةبَىئةو ماددةي
لةبـةر  , وةكو ئةوةى بةِرَيز وةزير روونى كردةوة بةم شَيوةية بَيـت , هةموو ئيحتيمالَيكيش وةرطرياوة, كراوة

 .سوثاس, ئةوة من ثَيشنيار دةكةم جةنابت بيخاتة دةنطدان
 :ناص  حيدرىروان بةِرَيز شَي

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئـةو  , بةحقيقـةت رةقابةيـةكى قـةزائيى هاتؤتـة نـاو مةسـةلةكة      , ئةوةى من موالحةزة دةكـةم لـةو ماددةيـة   

ئـةوةى بزانـى كـة تةَلةباتةكـةى لـة      , زةمانةتَيك دةداتة كـةس و كـارى شـةهيدان   , رةقابة قةزائية كة هاتيية
بؤية بة قةناعةتى من , بؤئةوةى برٍِِيارى خؤى بؤ بدات,  بؤ قةزا بَيتدةبَى قةرارى ئاخري, ليجان رةفز بووة

لةبةر ئةوةى رةقابةيةكى قةزائيى تَيداية كة زةمانةتى كةس و , ئةو ماددةية زةرورية لةو مةشروعة مبَينَى
 .سوثاس, كارى شةهيدان دةكات

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطـةر تةفسـيالتيش ثَيويسـت    , و ديقةتيشـى تَيدايـة و  , وةمنيش ثَيم واية زةرورة و سـيغةكةش بـاش هـاتو   

بؤيـة دةخيةمـة   , تـةعليمات دةربكـات  , وةزير دةتوانَيت لةبةر رؤشنايى ئةو قانونة تةفسـيالت دةربكـات  , بوو
كـَى لةطةَلـدا   , كَى لةطةَليةتى دةستى بـةرزبكات؟ فـةرموون  , ماددةكة بة ئيقترياحى ليذنةى قانونى, دةنطةوة

ئــةوةيش ئةوةيــة زؤر جــار , يــةك موالحــةزة, بــةكؤى دةنــط وةرطــريا, فــةرموون, بــةرزبكاتدةســتى , نييــة
ئَيمة خةَلكمان , ئةوة كَيشةيةكة بة رؤذةك و دوو رؤذ حةل نابَيـت, مةسةلةى زمانةوانى موالحةزة دةدرَيـت

ئةوانةى كة , ثةرلةمانبةاَلم من يةك داوام هةية لةئةندامانى , شارةزامشان داناوة, خةبريمان هَيناوة, داناوة
ثـَيش ئـةوةى جةلسـة دابنـرَى     , ثرؤذةكة كة يةكةم جار دةخوَينَيتةوة و تةوزيع دةكرَيـت , زمان باش دةزانن



 129 

بؤ ئةوةى بةرضـاوى بكـةن و هاوكـارى ليذنـةى     , موالحةزاتي خؤيان لةناحيةى زمانى بدةنة ليذنةى قانونى
 .فةرموو, ةفةرموو كاك ئارَيز نوقتةى نيزامت هةي, قانونى بكةن

 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم لةناو هؤَلةكـةى دةمانـدةنَى ئَيمـة ضـؤن موالحـةزات      , ذمارةيةكى زؤر لة برادةران ئامادةن بؤ ئةم كارة
 .سوثاس, يةعنى ئةطةر زووتر بَيت بةتائكيد ئةوة ئةركى ئَيمة بيكةين, بدةين

 :مةنبةِرَيز سةرؤكى ئةجنو
تؤ موالحـةزة وةردةطـرى ناحيـةى    , بةاَلم عادةتن كة خوَيندنةوةى يةكةم دةكرَى, شتى موستةعجل قةيناكة

بةاَلم هةندَى شتى ثةلـة دَيتـة ثـَيش ئةمـة شـتَيكى      , ثاشى تةوجيهى بكة, زمانةوانى تؤ دةتوانيت بنووسيت
 . تكاية, بِرؤ ماددةى ضوار, ترة

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :املادة الرابعة
تشكل جلنة خاصة مبوجب احكام هذا القانون برئاسة مدير عحام الحديوان و عضحوية عحدد محن محو فى       : اوال

اعضاء للنظر ن االعرتاضحات املقدمحة محن قبحل ذوي الشحهداء و املح نفلني علحى        ( 1)الوزارة اليقل عددهم عن 
 .العامة ن احملفا ات القرارات الصادرة من املديريات

 :تتوىل اللجنة اخلاصة املهام التالية: ثانيا
 .البب ن االعرتاضات املقدمة من قبل ذوي الشهداء و امل نفلني لغرض مشوهلم باحكام هذا القانون-1
عشحرة ايحام   ( 12)حيق الي شخص ذي مصلية التظلم لدى اللجنة اخلاصة ضد القرار الذي اصحدرت  خحالل   -0

 .التبليغ او اعتبار مبلغا ويعترب قرارها نهائيا من الناحية االداريةمن تاريخ 
 .تصدر اللجنة قراراها باالغلبية و يصادق علي  الوزير-9
حيق الى شخص ذى املصلية اللجوء اىل احملاكم الثبات مشول  باحكام هذا القانون بعد اصدار اللجنة قرارهحا  -1

تصة ن النظر ن النااعحات الناشح ة عحن تطبيحق احكحام هحذا القحانون        بالرفض وتكون حماكم البداءة اجلهة املخ
 .ويعنى مقدم الطلب من الرسومات العدلية

يكون قرار حماكم البداءة قابال للطعن امام حمكمة االست ناف بصفتها التمييايحة خحالل محدة ثالثحني يومحا      -0
 .اعتبارا من تاريخ التبليغ بالقرار و اعتبارجم مبلغا

هذا القانون حيق لكل ذي مصلية و خالل مدة ستة اشهر ان يطلب اعتبار الشهداء السحابقني محن   عند نفاذ -2
 .ضيايا املواطنني و مشوليهم بامتيازات الواردة ن هذا القانون

 (:زانا) خضر سعيد قادر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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 :ماددةى ضوارةم
كى تايبـةت بـة سـةرؤكايةتى بةِرَيوةبـةرى طشـتى ديـوان و       بةثَيى حكومـةكانى ئـةم ياسـاية ليذنةيـة    : يةكةم

دادةمـةزرَيت بـؤ   , ئةندامةتى ضـةند فةرمانبـةرَيكى وةزارةت كـة ذمارةيـان لـة ضـوار ئةنـدام كـةمرت نـةبَيت         
سـةبارةت بـةو   , تةماشاكردنى ئـةو ناِرةزايانـةى كـة لةاليـةن شـةهيدان و ئـةنفالكراوةكان ثَيشـكةش دةكـرَين        

 .بةِرَيوبةرايةتيةطشتيةكانى ثارَيزطاكان دةرضوونبِريارانةى لةاليةن 
 :ليذنةى تايبةت ئةم كارانةى خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ: دووةم

دةست كردن بـة سـةير كردنـى ئـةو نارةزاييانـةى لةاليـةن كـةس و كـارى شـةهيدان و ئةنفالكراوةكانـةوة           -1
 .تةوةبةمةبةستى ئةوةى حوكمةكانى ئةم ياسايية بيانطرَي, ثَيشةكةش دةكةين

هــةر كةســَيك بةرذوةندييــةكانى هــةبَى بــؤى هةيــة تــةزةلوم لةاليــةن ليذنــةى تايبةتــةوة بكــات دذ بــةو    -0
, رؤذدا لـةرؤذى ئاطاداركردنـةوةى يـان بـة ئاطاداركردنـةوة دانرابَيـت      ( 12)بِريارةى دةريكـردووة و لـةماوةى   

 .بِريارةكةى لةاليةنى كارطَيِريةوة بة بِريارى كؤتايى دادةنرَيت
 .ليذنة بِريارةكةى بة زؤرينةى دةنط دةردةكات و وةزير ثةسندى دةكات-9
هةركةسَيك بةرذةوةنديةكى هةبَي مـافى ئـةوةى هةيـة روو لـة دادطاكـان بكـات بـؤ سـةملاندنى ئـةوةى كـة           -1

دادطاكانى بةرايى , دواى ئةوةى ليذنة بِريارى بة رةتكردنةوةى دةركرد, حوكمةكانى ئةم ياساية دةيطرَيتةوة
يـةنى تايبةمتةنـدن بـةدادطايى كردنـى ئـةو كَيشـانةى لةئـةجنامى ثيـادةكردنى حوكمـةكانى ئـةم ياســاية و           ال

 .ثَيشكةشكةرى داواكارى لة رةمسةكانى داد دةبوردرَيـت
رؤذدا تانةى ( 92)بِريارةكانى دادطاى بةرايى لةبةردةم تَيهةَلضوونةوة بةسيفةتى ثَيداضوونةوة لة ماوةى -0

 .ؤذى ئاطاداركردنةوة بة بِريارةكة يان بة ئاطاداركراوة دادةنرَيتلَيدةدرَى لةِر
مانطـدا  ( 2)هةر كةسَيك بةرذةوةندييةكى هـةبَيت بـؤى هةيـة لـةماوةى     , لةكاتى ثيادة كردنى ئةم ياساية-2

ئـةو ئيميتيازانـةى لـةم     رداواى ئةوة بكات كة شةهيدةكانى رابردوو لة قوربانيـان لـةهاوواَلتيان بكةونـة بـة    
 . سايةدا هاتووةيا

 :بةِرَيز كريم حبرى عبدال
 .بةرٍ َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :راى ليذنةى قانونى

ســـةبارةت بـــة بةنـــدى دووةم لـــةماددةى ضـــوارةم لـــة ثرؤذةكـــةدا ليذنةكـــةمان ثَيشـــنيار دةكـــات كـــاتى    --
 .رِؤذ( 92)رؤذ بكرَيتة ( 12)لة ( التظلم)بةسةرضوونى بؤ ِرةتكردنةوةى شكايةتةكة 

دووةم لةهةمان ماددة ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكات دادطاكـانى بـارى كةسـى    ( 0, 1)بارةت بة بِرطةكانى سة --
تايبةمتةند بن بة ديتنى ئـةو كَيشـانةى لةئـةجنامى جَيبـةجَى كردنـى ئـةم ياسـاية دروسـت دةبـن لـةجياتى           

 (.بداءة)دادطاكانى 
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ضـونكة هـةر بـةم جـؤرة     , شنيار دةكـات البـدرَيت  دووةم لةهةمان ماددة ليذنة ثَي( 2)سةبارةت بة بِرطةى  --
 .دةبَيت و زيادة

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

رؤذة بكـرَى بـة   ( 12)مـاوةى  ( 0)سةبارةت بة ماددةى ضوارةم  ئَيمةش هةروةك ليذنةى ياسايى لة بِرطـةى  
 .َيندةوارنهؤكارى يةكةم ئةتوانني بَلَيني نةخو, لةبةر دوو هؤ, رؤذ( 92)

 .سوثاس, رؤذ تةواو بَى( 12)بؤية قةناعة  نيية ئةوة بة , رؤتينَيكى وشك هةية لةدائريةكان, دووةم
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

( محن القحرار  )دةبـَى   (ضحد )لة دووةم , ئةلف المةكةى الببةن( جلنة اخلاصة)لةعةرةبيةكةى , ماددةى ضوارةم
 , ليذنةى قانونيية دوو شتة ئةوةى موقتةرةحى, (ضد القرار)نةك 
مةحاكمى بةدائـة  , ئةوة شتَيكى مةنتقى زؤر تَيداية, رؤذ 92رؤذ بكرَيتة  12مودةكة واتة ماوةكة لة , يةك

ئةطـةر كـةس   , فةقةرةى شةشةميش البربدرَيـت , ئةوةش راستة, رةبتى بة مةحاكمى ئةحواىل شةخسى هةية
, كـاك عمـر  , سـؤزان خـان  , كـاك ئـارَيز  , كاك حممـد فـرج  , نثةخشان خا, باش ناوةكان دةنووسم, تَيبينى نيية

 .ثخشان خان فةرموو, طوَلناز خان
 :بةرٍ َيز ثةخشان عبدال زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيشنيارى سةبارةت بة طؤِرَينى , ى دووةم و(0)من لةطةَل ثَيشنيارةكةى ليذنةى ياسايم سةبارةت بة بِرطةى 

ــؤ م  ــة ب ــةى بةدائ ــى مةحكم ــةحواىل شةخس ــةى ئ ــة , ةحكم ــةرحَيكيان كردبواي ــا ش ــةم  , بري ــى ئ ــةعنى بؤض ي
بـةس مـن   , خؤى ئةوة ئؤتؤماتَيكى وةكو باسيان كـرد ئـةِروا  , مةحكمةيان طؤِريوة؟ شةشةميش لةطةَل ئةوةم

يةعنى هيض يةك لةو تةعريفانةى , هةندَيك شةهيد نني, حالةت هةية باسى لَيوة دةكرَى, ثرسيارَيكم هةية
لَيرة هةية بةس كة تعونات بـؤ سـاحَيبى مةسـَلةحة و كـةس و كـارى شـةهيدان بـؤ ئةوانةيـة         , ى نابَىلةسةر

بــةاَلم بــةثَيى ئــةم , باشــة ئــةى حــةقى عــام كــة كابرايــةك شــةهيد نييــة , بــةثَيى ئــةم ماددةيــة لةياســايةكة
مافى شـةهيدةوة  ضـونكة ئـةوةيش عيالقـةى بـة    , تةعريفاتانةى شةهيد لةكوَى لةم ياساية جَيطاى دةبَيتـةوة 

 .سوثاس, بةاَلم عائيلةكةى مافى شةهيدَيك ئةبات, كة يةكَيكة شةهيد نيية, هةية
 

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

من ثَيم واية لةهةموو وةزارةتَيك , بةثَيى حكومةكانى ئةم ياساية ليذنةيةكى تايبةت: يةكةم, ماددةى ضوار
بةشـى ياسـا   , يةعنى سةرؤك ديوان نـاتوانَى ئـةم كـارة بكـات    , ةيةوة بةشى ياسا هةيةبةتايبةتى لةوةزارةتةك

, ئَيـوةش لةوةزارةتةكـةتان بةشـَيكى واتـان هةيـة     , جؤرى داواكاريةكة ضؤنة, دةزانى شَيوةى سكااَليةكة ضؤنة
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, ئةم سـكااَلية هةر بةشى ئةو ياساية بةرثرس بَيت لةوةرطرتنى , لةبةر ئةوة من داوا ئةكةم ئةمة البربدرَيت
 .سوثاس, خؤشى بةعزَيكى ضارةسةر ئةكات، ئينجا ئةيدا بةئَيوة, ئةتوانَى جوانرت رَيكى  خبات

 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ياساى ثةيكةرى وةزارةت, ياساى وةزارةت خؤى, ياسايةكمان هةية, من ثشتيوانى لةقسةى كاك حممد دةكةم
ئـةكرَى لـةوَى جَيـى بكاتـةوة     , اساكةدا هاتووة ثةيِرةوى ناوةخؤى وةزارةت كاروبارى وةزارةت دةكاتلةي: دوو

هـةتا   1,0)هيض ثَيويست ناكات، بةَلكو هةموو وةزارةتةكة بةكؤى طشتى بةرثرسة لـةو خااَلنـةى كـة كرايـة     
ست ناكا ئةو ليذنةية لَيـرةدا  مةبةستمان ثَيوي, لةطةَل ئةو طؤِرانكاريانةى كة ليذنةى قانونى كردوويةتى( 0

 .سوثاس, خؤى لة دةسةاَلتى وةزارةت لة دوا رؤذدا لة ثةيِرةوى ناوةخؤدا جَيى بكاتةوة,ديارى بكرَى
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ت دةكـات ضـونكة تةماشـاى ئيعـتريازا   , يةكةم ئةو ليذنةي دةبَى ئيختيساسـى بَيـت  , بةنيسبةت ماددةى ضوار
نوَينـةرى وةزارةتـى   , ئةوةى سةرؤكايةتى ئةو ليذنةيـة دةكـات مـةفروزة دةرةجـةى قـازى بَيـت      , قانونى بَيت

وةزارةتى مايف , وةزارةتى شةهيد و ئةنفالكراوةكان, لةضةند وةزارةتَيك ئةو ليذنةية ثَيك بَيت, عةدل بَيت و
هـةموو شـتةك   , ةك بـؤ تةسـهيلى ئـةمرى مـةحاكم    ئةو ليذنةية دةبَيتـة ثاَلثشـت  , وةزارةتى ثَيشمةرطة, مرؤظ

, موعامةلـة بـة دوو سـاَل، سـَى سـاَل كؤتـايى نـايىَ       , ضونكة ئةطةر بةو ثَيـوةرة بضـينة دووى  , نةطاتة مةحاكم
ئةوةى مةتَلوبـة كـة مشـول بكـات شـةهيد      , موستةمسةكات ديار دةكات, مةفروزة وةزارةت تةعليمات دةركات

زؤر , بــؤ ئــةوةى تةســهيلى ئــةمر بــؤ مــةحاكم بكــات, ئيعــتريازات بَيــتئــةو ليذنةيــةش ليذنــةى , ضــى دةوَى
 .سوثاس

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى
 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

للنظحر ن االعرتاضحات املقدمحة محن قبحل ذوي الشحهداء و       )ئةَلآ ئةو ليذنةية هةَلدةستَى بةكارى , لَيرة هاتووة
بــةاَلم بةداخــةوة لــة مــاددةى ســَييةم ( ريات العامححة ن احملفا ححاتاملحح نفلني علححى القححرارات الصححادرة مححن املححدي

باشـة ئـةم كـةس و كـارى شـةهيد و      , ضونكة ماددةى سَيمان طؤِرى بةشَيوةيةكى تـر , موديرياتى عامان البرد
يـةعنى موديريـاتى عـام    , ئَيمة موديرياتى عامـان البـرد  , ئةنفالة موعامةالتى خؤيان ثَيشكةشى كوَى ئةكةن

خؤيان هيض ساَلحيةتَيكيان نييـة، ئَيسـتا ئةوةشـيان    , هةموو شتةكان ئةضَيتة مةحكةمة واية, يةوةئيلغا كرا
رؤذةكـة، لةطـةَل ئـةوةم مةحكةمـةى ئـةحواىل       92لةطةَل ئـةوةم لـة   , من شتَيكى تريشم هةية, لَيبستَيننةوة

, يقترياحةكـة البـردراوة  يـةعنى لـة ئ  , شةخسى، بةاَلم ئةم بِرطة شةشة هيض لَيـى تَيناطـةم بؤضـى البربدرَيـت    
 .سوثاس

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن على
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 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ضونكة تةزةَلوم بةطوَيرةى قانونى موِرافةعاتى , ى ماددةى ضوار هةر ئيلغا بكرَى(0)من ثَيم واية فةقةرةى 

كـة  , لةفةقـةرةى ضـوار   ئيَ مـة مـادةم حـةقَيكمان داوة   , مةدةنى لةقةرارى مةحاكم ئةدرَى لة ئةوامرى والئيى
ــة   ــةى بةدائ ــةردةم مةحكةم ــَيتة ب ــةطرت  , بض ــةى وةرن ــاتوو قةرارةك ــةر ه ــةى  , ئةط ــةردةم مةحكةم ــَيتة ب بض

لـة  , بـةواتا ئةطـةر ئَيمـة تـةزةَلومَيك لَيـرة ِرووبـدات لةفةقـةرة دوو       , ئيستنناف تـةعنى لَيبـدات لـةو قـةرارة    
, ونـةش كـار ئاسـانى بـؤ شـةهيدان بكـات      هـةدةفى ئـةم قان  , فةقةرةى ضواريش حـةق بـدات بـة مةحكةمـة و    

ــةحاكم    ــة م ــةبن ب ــةرقاَل ن ــدة س ــةزةَلوم, ئةوةن ــتيننافةوة , ت ــان و ئيس ــةرة دووة   , ليج ــةو فةق ــة ئ ــرت واي باش
حيحق الى شحخص ذى املصحلية للجحوء اىل     )ضونكة لة فةقةرةى ضواريش ئـةَلَى  , مادةم حةقى هةية, البربدرَيت

, مـن زؤر رَيـزم هةيـة بؤيـان    , ةاَلم بةنيسبةت راى ليذنةى قانونىب, ضووة مةحاكم ئةوة شامل ترة, (احملاكم
مةحكةمــةى ئــةحواىل شةخســى ســاَلحيةتةكانى  , ئــةَلآ بابضَيـــتة مةحكةمــةى شــةرعى، ئــةحواىل شةخصــى 

, ضـونكة ئيمتيـازات و حقـوق بريتيـة لـة مـال و ثـارةو مولـك        , ئةمةش دةعواى مـال ئـةبَيت  , تةحديد كراوة
 .زؤر سوثاس, بؤية باشرتة لةمةحكةمةى بةدائة مبَينَيـتةوة, مةحكمةى شةرعىئةمة ناضَيتة ئيختيساسى 

 :بةِرَيز طوَلناز عزيز قادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كَيشـةى  , ضونكة لةالي ئَيمـة رؤتـني زؤرة  , مانطة البربدرَيت( 2)ي ئةو ماوةى (2)بِرطةى , من لةطةَل ئةوةم
ئَيمــــة , كَيشــــةيةكى ياســــاميان هةيــــة, ســــيان نييــــةزؤربــــةى كــــةس وكــــارى شــــةهيد ئةوةيــــة كــــة نفو

, ياسـايةك دةرضـووة لةثةرلـةمان    1333لةسـاىَل  , لةِرووبةِرووبوونةوةى ئةو كَيشانةى كة هاتوونة بةردةست
مـن نوسـخةيةكم   , ئةو ياساية ئَيستا لة ئيدارةى دووةم ئيشى ثَينـاكرىَ , ئةو كاتة حكومةت دوو ئيدارة بووة

وتويانة هةتا بة قةرارَيكى ثةرلةمان يان بةقـةرارَيكى وةزارةتـى داد فـةرز نـةكرَى     , بردووة بؤ مةحاكمةكان
بؤية ئةوان ئَيستا كؤمةَلَيك كَيشةى ياسايى , بةسةرمان ناتوانني بيخةينة خزمةت بؤ كةس وكارى شةهيدان

, ان بكةينـةوة ئينجـا ئـةوكات ئـةتوانني لَيـرة جَيطايـ     , ثَيشرت ضارةسةرى كَيشـةكانيان بكـةين  , طةورةيان هةية
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .خاتوو ضنار جةنابى وةزير فةرموو

 
 (:و ئةنفالكراوةكان وةزيري شةهيدان)/ ةبةِرَيز ضنار سعد عبدالل

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
شـكلة   يان بةو, باسى ئةوةيان كرد كة ئةو ليذنة تةحقيقية يان بةو سيغةية نةبَيت, كاك رشاد و كاك ئارَيز

لَيرة زكر نةكرَى، بةَلكو بؤ تـةعليمات دوايـى خـودى وةزيـر و ئـةو دةسـةاَلتة بدرَيتـة        , يان هةر نةبَى, نةبآ
رةنطـة ئةطـةر ئـةوة بـةقانون تةسـبيت نـةبَى،       , من ئةَلَيم با هةبَى لةبـةر ئـةوة ئَيمـة مةالئيكـةت نـني     , ئةو
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يـان   ،يحتيمالـة كةسـَيك خزمةكـةى خؤمـة    يـان ئ ,يـان سـكرتَيرةكةى خـؤم دادةنـَيم    , بةيانى مـن غـةدر بكـةم   
ــةم    ــةَلكانَيك دةك ــةر خ ــاد لةس ــةم    ,ئيعيتم ــر ناك ــةاَلكانَيكى ت ــةر خ ــةاَلم لةس ــرة   , ب ــة لَي ــةت و عاتيف مةزاجي

خـؤ تةبعـةن   , ئـةو دةمـاى هـةر كـَى بَيـت مـودير عـام       , بؤيـة ئةطـةر بـةقانون تةسـبيت بَيـت     , دةوردةبينَيـت
مـودير  , ايةكة لـةوَى لـةناو وةزارةت ئةنـدام دةبـَى لـةو ليذنةيـة      موديريةتة ياس, قانونيش هةر لةوَى دةبَيت

لةبةر ئةوة نةمان ويسـتية  , عاميشمان يةعنى ويستيتمان مةسةلةكة زؤر طةورةى بكةين و تةعزميى بكةين
, بـةَلكو دةمانـةوَى مـوديرى عـامى ديـوانيش لـةوَى بَيــت       , لة سنوورى يةك موديريـةتى ياسـايى بيهَيَلينـةوة   

ئـةوةى كـة بـةزةرورى دةزانـني     , ئةوانى تريش ليذنةكان تةحديـدمان نةكرديـة  , موديرى ياسا لةهةمان كات
ثـَيم وايـة ئـةوة تؤزَيـك دةسـةاَلتى وةزيـر حةسـِر        , بـةاَلم ئةطـةر بـةقانون دانـرا    , دةبَيتة عةزو لةو ليذنةيـة 

 .سوثاس, من داوا دةكةم دةسةاَلتى وةزير حةسِر بكات, دةكات
 :رمورى سعيد طاهر غفور بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةويش ئةو ليذنةية ئةركةكانى ئـةوةبَيت ضـاو   , ثَيم باشة خاَلةك زياد بكرَى( 0)لةماددةى ضوارةم بِرطةى 

, كـة تائَيسـتا لـة دةزطـا و وةزارةتـى شـةهيدان و ئـةنفالكراوةكان ماوةتـةوة        , بةهةموو ئةو ليستانة خبشَينَيت
ئَيمـة شـةهيد   , مـن منوونةيـةك زؤر بةسـيت دةهَيـنم    , تَيكةَليـةك هةيـة  بةداخةوة هـةر هةسـت ئةكـةى كـة     

يةعنى , جاشَيك راتب و ئيمتيازاتى زؤر لةوى زياترة, كةئةندامى مةكتةبى سيامسانة( سةربةست مةمحود)
لـة ثـَيش   , ئةطـةر لـة شـةِرى نـاوةخؤ بـَي يـان لـة هـةر شـوَينَيكى تـر شـةهيد بـووبىَ            , تةماشا دةكةين جـاش 

بؤيـة ثَيويسـتة ئـةركَيكى ئـةم ليذنةيـة سـةر راسـت كردنـةوةى ئـةم          , نطةر حيسابى بؤ كـراوة شةهيدانى سة
ئـةو تةسـنيف   , لةهةمان كاتدا ئةوةى كـة تَيبينـى دةكـرَى لـة تةسـنيف كـردن      , ئةمة خاَلَيك و, ليستانة بَيت

ئَيمـة لَيـرةدا ئـةو    , ديسان ئةو ليذنةية دةبَى لةناو خؤى ضةند ليذنةيةكى تر ثَيك بهَينـىَ , كردنة كة كراوة
لةاليـةن وةزارةتةكـةوة   , ئةطةر هـةموو شـتَيك بـؤ ثَيـِرةوى نـاوةخؤ بـةجَيبهَيَلني      , شتانة ورد نةكراوةتةوة و

لةبةر ئـةوةى لةوانةيـة لـةوةيش    , من تةسةوِر دةكةم ديسان هةمان شت ئةمانة دووبارة دةبَيـتةوة, دادةنرَى
بؤيـة  , يـةعنى جـاش و بـاش تَيكـةَل بكـرىَ     , دابِرَيذرَيتـةوة بةميزاجى كؤمةَلَيك كةس ثةيِرةوة ناوةخؤيةكة 

يةك لة ئةركةكان ئةوةبَى ثَيداضوونةوةى سةرجةم ليستةكانى شـةهيدان  , يةعنى ئيزافة بكرَى بةو شَيوةية
 .زؤر سوثاس, لة وةزارةتى كاروبارى شةهيدان و ئةنفالكراوةكان

 
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .جنومةنبةِرَيز سةرؤكى ئة
لةبةر ئةوةى ليذنةى ياسـايى  , سةبارةت بة تةرخان كردنى دادطاى بارى كةسى بؤ ئةوةى تةزةَلوم روونةدات

دائيمةن دادطاي بـارى كةسـيش تايبةتـة    , ئةوةى داناوة، ضونكة كاروبارةكان هةمووى هى خَيزانى شةهيدانة
 .سوثاس, طاى بةدائةبؤية ئةمةمان دانا نةمان هَيشت بطاتة داد, بة كاروبارى خَيزان
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 (:زانا) خضر سعيد قادر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئـةوة  , ئةو كَيشةى دةضَيتة بةردةم دادطا بؤ ئةوةى ئيسـثات بكـرىَ  , هةر بؤ ئيزافةى قسةكانى مامؤستا كاكة
ــْا    ــان ن ــةهيدة ي ــرىَ      , ش ــة بك ــاىل موناقةش ــوقى م ــة حق ــة ك ــةوة نيي ــؤ ئ ــةهيدبوون و  , ب ــثاتى ش ــارة ئيس  دي

, زةوجيـةى دةوىَ , ئيسثاتى قةسام شةرعى دةوَى, ئيسثاتى وةفاتى دةوَى, شةهيدنةبوون ضةند شتَيكى دةوَى
لةبةرئةوةى ئةو شتانة هةمووى ئيختيساسـى مةحكةمـةى ئـةحواىل    , يةعنى بَلَيني ئةوة ذنى فالنة شةهيدة

 .وثاسس, بؤية مةحكةمةى ئةحواىل شةخسى تايبةت ترة لة مةحكةمةى بةدائة, شةخسية
 (:كمال كةركووكى0د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة ئيحتيمالـة ئـةو كةسـةى بضـَيتة مةحكةمـة      , بةنيسبةت وشةى تةزةَلوم منيش ثَيم دروستة البضَينت
شـةرت   لةبةر ئةوة ئةو وشة, ئةو غةَلةت بَي و وةزارةتةكة قةرارةكةى دروست بَى, ئةو خاوةن حةق نةبَيت

مودةى تةعن ضونكة قةرارةكة , بةنيسبةت تةعن, ئةمة يةك, نيية ئةوةى بضَيتة مةحكةمة زوَلمى لَيكرابَى
ضـونكة ئةطـةر قـةرارى    , قةرارى ئيدارية، بؤية ماوةكةى ئةطةر زؤرتر بَيت باشـرتة , قةرارى مةحكةمة نيية

بةس ئيحتيمالـة ئـةو وةزارةتـة يـان     , رؤذ بواية ئةوكات هيض موشكيلةك نةبوو 12رؤذ يان  10دادطا بواية 
 .سوثاس, رؤذ بَيت باشرتة 92بؤية , ئةو ليذنةية ئيشتيباه بكا لةقةِرارةكةى

 :بةِرَيز كريم حبرى عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

تـةزةَلوم لـةثَيش ئـةوة    , تةزةَلوم كة باس دةكرَى ماناى ئةوة نيية زوَلمى لَيكراية دةضَيتة بةردةم مةحكةمة
ئـةوة دووبـارة لـةِرووى قانونييـةوة     , ليذنةية كة بِريـارى دةركرديـة دووبـارة سـكااَليةكةى ثَيشـكةش دةكـات      

ئةمة ثَيـدةَلَيني  , لةهةمان دائرية يان هةمان ليذنة ثَيشكةش دةكات داواكةى, لةزمانى ياسا ثَيدةَلَين تةزةَلوم
عةدالـةت وا  , خؤنـاكرَى لـةوَى بسـةملَينرىَ   , دواى ئةوةى كة تـةزةَلوم خـالس بـوو هيضـى بـؤ نـاكرىَ      , تةزةَلوم

 . سوثاس, ى بسةملَينرَىلةدادطا داواكة, وو لة دادطا بكاتدةخوازى ر
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئـةوة نـابَى لـةقانون دا    , بةنيسبةت ئةو ئيعـتريازةى كـاك غفـور مـة ورى    , خؤى ئةمِرؤ زؤر موناقةشة كرا
رةقابةى ماىل , ئيش و كارى وةزارةت موعةِرةزة بؤ رةقابةى ماىل, ضَيتةوةئةوة وةزير مةجبورة ثَيدا ب, هةبَى

مـن لةئيـدارةى   , ئيعـتريازى دةطرَيـت  , مةرجى شةهيدى تَيدا نةبَى, ئةطةر هةر كةسَيك بةشةهيد نووسرابَى
اوة بؤ كؤمةَلةك ئيعتريازي طرتووة لةسةر ئةو بِريارانةى كة در, سلَيمانى راثؤرتى رةقابةى ماليم خوَيندةوة

ئـةو شـروتةى كـة    , هةروةها ئةرز دراوة بة كةسانَيك بةناوى ئـةوةى كـة شـةهيدن   , تةعريف كردنى شةهيد
, بـةاَلم ئـةوة ئيشـى وةزارةتـة    , لةبةر ئةوة لة قانون نـابَينت , هةية متةوةفر نيية ئيعتريازيان لةسةر طرتووة

ةر ثَيناسـةيةك مـةرجى شـةهيدى لةسـةر     هـ , ئةوةى ثَيشـيش كـراوة ثَيدابضـَيتةوة   , دةبَى بةثَيى ئةو قانونة
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ليذنةكـة  ( 0)برطـة  ( 1, 0)بةنيسـبةت بِرطـة   , ثَيويسـت ناكـات بنووسرَيــت    ،تةتبيق نـةبَى دةبـَى الى ببـات   
صـاحَيبى شـكايةتةكة هةسـتى    , ئةطةر ئةو ليذنةية حةقى نةداتَىرؤذ،  92تايبةتة لةناو وةزارةت بؤماوةى 

بــةاَلم لَيــرة ئيختــيالف هةيــة بةِراســتى , هةيــة بضــَيتة مةحكةمــة ئــةو كــات بــؤى, كــرد كــة زوَلمــى لَيكرايــة
هـةردوو  , ئيقترياحيش ئةوةية كة مةحكةمةى ئةحواىل شةخسى بنووسرَى, مةحكةمةى بةدائة نووسراوة و

هةنــدَيكيان لــة مةحكةمــةى شةخســية و هةنــدَيكيان لــة حمكةمــةى  , مةحكةمــة شــتةكان دةبيــنن بةِراســتى
ئـةوةى عيالقـةى بةحمكةمـةى ئـةحواىل     , م باشة بنووسـرَى مةحكمـةى موختةسـة   لةبةرئةوةى ثَي, بةدائةية

كاك فرست رةئيـى  , ئةطةر قةسامى شةرعى بَيت ثَيويستى بة مةحكةمةى ئةحواىل شةخسية, شةخسى بَيت
 .كاك شريوان فةرموو, واية زؤر شت هةية دةبَى لةمةحكةمةى بةدائة بَيت

 :روان ناص  حيدرىبةِرَيز شَي
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

رةئيةكيش هةيـة  , رةئيةك هةية دةَلَى مةحكةمةى بةدائة رةنطة موختةس بَيت, بةِراستى دوو رةئيى هةية
ئَيمة وا لؤى دةضني كة مةحكةمةى ئـةحواىل شةخسـى موختةسـة بـؤ     , دةَلآ مةحكةمةى ئةحواىل شةخسية

ئيسـثاتى  , شـةرعى و حوجـةتى وةفـات   تةبيعي ئةو مةحكةمةش نزيكة لة قةسـاماتى  , ديتنى ئةو دةعوايانة
بؤية ئةوةش ئيسثاتى شةهادةية، دةَلَيني ئيسثاتى شةهادةش هةر وةك ئةو , (اخل....بنوةت لةئيسثاتى نةسب

دوو ئَيمـة دةبـَى دةسـت نيشـانى     , ئيمكان هةية ئةوة لة ئـةحواىل شةخسـى بزانـدرَى ئةمـة يـةك     , حوجانةية
ئةطــةر , مــةى بدائةيــة يــان مةحكةمــةى ئــةحواىل شةخســيةمةحكةمــة بكــةين لــةناو قانونةكــة ئايــا مةحكة

, ئةطةر ئَيمة بة قانون ئةو دةسةاَلتة نةدةينة مةحكةمة, مةحكةمةى بةدائة بَى ضؤن دةست نيشانى دةكات
دةبـَى ئَيمـة بـةقانون دةسـت     , ئةوة موختةسـة , مةحكةمة ناتوانَى سةربةخؤ دةست نيشانى مةحكةمة بكات

 .سوثاس, نيشانى ئةوة بكةين
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو, كاك فرست رةئيى خؤى هةية
 :بةِرَيز فرست امحد عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, لةناحيةى ئيختيساسى مةحاكم قانونى مورافةعاتى مةدةنى ئيختيساسى هةموو مةحاكمةكان ديارى دةكات
ئـةوا بـةم جـؤرة قـانونى     , ت يـان نـةكرا بَيـت   تةشخيس كـرا بيَـ  , بةطوَيرةى ئيختيساس هةر نيزاعَيك ببَينت

بةاَلم نيزا  لةو مةوزوعة تةنها لةسةر واقيعةتى شةهادة , مورافةعاتى مةدةنى ئيختيساسةكان ديارى دةكات
, دوور نييـة نيـزا  لةسـةر ئيسـتحقاقى حصـة بـَينت      , دوور نيية نيزا  لةسةر حصةى تةقاعودى بَينت, نيية

دوور نييـة نيـزا  لةسـةر حـةقى تةمـةلوكي      , يةكَى تر بَلَى موستةحةق نـي  ,يةك بَلَينت ئةمن موستةحةقم
 .زؤر سوثاس, لةبةر ئةوة من دةَلَيم ئةصَلةكة بيدائةية ئةوةى تر هةمووى ئيستسنائة, عةردَيك بَينت

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدرى
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 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ــةهيد      ــان ش ــةهيدة ي ــةوة ش ــةين ئ ــثات بك ــآ ئيس ــة دةب ــة ئَيم ــَينت  , نيي ــةقاعودى دةب ــتحقاقى ت ــا ئيس , ئينج

, موراجةعةى مةحكةمةى بةدائة دةكات, ئيستحقاقى حصةى دةبَيـت, ئيستحقاقى حقوق و واجباتى دةبَينت
 .سوثاس, لَيرة لةو قانونة بةس بؤ ئيسثاتى بةيانى شةهاداتة

 (:مارانى بانى) قادر عبدال عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ضـونكة بـةثَيى خاَلَيـك لـةم ياسـاية دةيطرَيــتةوة كـة        , يارة كَيشةكة لةوةدانيية ئةو كةسة شةهيدة يان نـْا  د
حةقـة  , ئَيسـتا لَيـرة زؤر بـرادةران ئـةو قسـةيان ورووذانـد      , ضونكة بامسان كرد ئةو كةسةى جـاش , شةهيدة

, ثَيشرتيش خؤم باسم كـرد , م ومن ثشتطريى قسةكانى كاك غفور دةكة, ئَيوة بةنةزةرى ئيعتيباري وةربطرن
, بـةاَلم جاشـَيك ثلـةى هـةبووة    , حةقة جاش بةماناى جاشى ئيعتيادى تةبيعيـة بَيتـة نـاو خانـةى شـةهيدان     

, ئةوانـة دةبـَى بةياسـا دةربكـرىَ    , يان مةفرةزةى ئةمن بـووة , ئامرى مةفرةزةيةك بووة يان موستةشار بووة
, طرن كة شةهيدانى طةىل كوردستان مووضـةى لـَي وةردةطـرن   نابَى بةهيض شَيوةيةك مووضة لةو شوَينة وةرب

بةياسـا مشوليـان دةكـات    , بةياسا مشوليان دةكات، ضونكة ثَيشمةرطةبووة لـة شـةِرى نـاوةخؤش شـةهيد بـووة     
, بةاَلم ئَيمة دةبَى بةثَيى قةرارَيك جياى بكةينةوة, بةثَيى ياسا ناتوانني جيايانبكةينةوة, ئةوة شةهيد بووة

ئةطةر ئـةوة تَيكـةَل بكـةين زؤر دَل طـران و     , استى ئَيمة دةبَي شةهيدانى خؤمان ئاسوودة بكةينضونكة بةِر
 .سوثاس, لَيرة ئةوة يةكالبكةينةوة, ناِرةحةتيان دةكةين
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو, ضونكة من تَيكةاَلويةكة نابينم, من دةمةوَى بزامن جةنابى وةزير ض دةَلآ
 (:و ئةنفالكراوةكان شةهيدان وةزيرى/ )سعد عبدال بةِرَيز ضنار

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةس لَيـرة مةسـةلةكة زيـاتر لةوةيـة كـة ئيسـثات       , برادةران هةمووى لة دَلسؤزية ئةو نيقاشة توندة دةكةن

يـان  كة مةعاشـةكان نيزاع , يةعنى قسة لةسةر مةِرحةلةى دووةم نةكراية, بكةين شةهيدة يان شةهيد نيية
جـةنابى سـكرتَيرى ثةرلـةمان لةمةِرحةلـةى     , يـان ئـةو ثارضـة عـاردةي كـة وةرى دةطـرن      , هةية يان نيتيـان 

يـان ليذنةكـة   , ئةطةر لةوةزارةت كابرا هةستى كرد زوَلمى لَي دةكـرىَ , يةكةم دةمانةوَى ئةوة ئيسثات بكةين
بـؤ  , بضـَيت لةمةحكةمـة شـكايةت بكـات     دةتـوانىَ , لَيرةدا ئةو قانونة ئيستيعانة بةوة دةكـات , زوَلمى لَي كرد

لَيرة دةبَى ئيستيعانة بةكام مةحكةمة بكـات؟ كـاك   , ئةوةى مةحكةمة ئيسثات بكات كة شةهيدة بة دةالئيل
 .زؤر سوثاس, فرست ئةوة ثرسيارةكةية
 :بةِرَيز سردار صباح بوزو هركى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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بـةاَلم  , بةحقيقةت منيش لةطةَل ئـةوةدام , ور و كاك عومسانمن تةعقيبَيكم هةية لةسةر قسةكانى كاك غف
ثَيناسةى شةهيد مةجاىل ئةوة نادا كـة كابرايـةك جـاش بـَي يـان بـةِرووداو بـَى كةبةشـةهيد حيسـاب بكـرَى           

بةاَلم لة حاَلةتى دووةم يةكَيك بَى ئيديعا بكـات كـة شـةهيدى هةيـة وةدةريـش بضـَى كـة راسـت         , ئةمة يةك
هـةم دةبَيتـة زةمانَيـك بـؤ مـافى      , واية هةندَيك عقوباتى جـةزائيى دابنـَيني وةكـو رةدعَيـك    لَيرة ثَيم , نيية

ثـَيش تةشـريعيةتى ئـةو قانونـة لةوانةيـة يـةكَيك ئيـديعا        , لَيرة دوو حاَلـةت هةيـة  , كةس و كارى شةهيدان
ةر ثــاش لةحاَلــةتى دووةم ئةطــ, مــن ثَيشــنياردةكةم تــةنها غةرامــةى لةســةر بــىَ , بكــات كــة شــةهيدي هةيــة

بـةاَلم لـةم ماددةيـة    , تةشريعى ئةو قانونة ئيديعاى كرد بَى كة ئةوكات ثَيم وايـة حةثسيشـى لةطةَلـدا بَيـت    
 .سوثاس, ئةوة ثَيشنيار دةكات 3موعالةجة ناكرَى، لةئةحكامى عام لةماددةى 

 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

سـاَل مةعاشـى وةردةطـرن     0سـاَل   1ئةو جاشانة ثَيش , رد و ثَيشمةرطةمةوزوعى ئةو جاشانةى كةباسيان ك
ئـةوة دةرضـووة كـة ئايـا ئـةو جاشـانة       , هى مةفرةزة خاصةكانة بةتايبةتى هةندَيكيان دةتوامن ناويـان بَلـَيم  

بــةاَلم مــن داوا دةكــةم لةجــةنابى وةزيــر ئــةو  , مةعاشــيان بةردةكــةوَى يــان بــةر ناكــةوَى ئــةوة تــةواو بــووة 
طونـاحَيكى زؤر  , من سةد لةسةد تةئيدى قسةكانى كاك عومسان دةكـةم , ية زؤر بة ئيهتيمام وةربطرَىنوقتة

يـان   ،شـةهيد  خاصة ثَيكـةوة بضـن لةيـةك دةزطـاي    طةورةية شةهيدَيكى ثَيشمةرطة لةطةَل يةكَيكى مةفرةزة 
ة لـةوةزارةت تةشـكيل   بةاَلم ليذنةيةكى ثَيداضوونةو, هةشة, ئةوة جةرميةية و, يةك بانق مةعاش وةربطرن

 .زؤر سوثاس, ئةطةر ئةو ليذنةية بتوانَى و بوَيرَى ئةو برا جاشانة لةو قائيمةية دةربهَينَى, بكرَى
 (:و ئةنفالكراوةكان شةهيدان وةزيري/ )بةِرَيز ضنار سعد عبدال

 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
نى دذى جاشـم بةهـةموو نـةوعَيك، تةبعـةن     يةع, تةبعةن ئةوانةى برادةران دةَلَين من بؤخؤم ئةنتى جاشم

دوايـى  , لةطةَل رَيزم هةندَيك جاش هةبوونة لةبنةوة هاوكـارى ثَيشـمةرطةيان كرديـة ئـةوة ئينكـارى نـاكرىَ      
, هةندَيكمان هةبووة موجرمين بةِراستى حةقة وةكو صدام حسني و دارودةستةكةى تةعاموىل لةطةَل بكةين

بـةاَلم لـةبري مةكـةن بـةرةى     , لةهةمان كاتـدا دةبـَى ئيشـى بـؤ بكـةين      ئةوة مةسةلةيةكى عاتيفية و سياسية
عةفوى عامى دةركرد بؤ هةموو ئةوانةى ئةو دةمةى لةطـةَل حكومـةتى بـةعس     31كوردستاني لة ساَلى لة 

تةبعــةن مــن ســةردانى ســةرؤكى هــةرَيمم كــرد ئــةو   , ض ئــةمن بــا يــان موستةشــار بوايــة , ئيشــيان كردبــوو
يـةعنى كـورة شـةهيدةك كــة    , طـو  كـةس و كـارى شـةهيد طلـةييان هةيـة      , رح كـرد مةسـةلةيةم لةطـةَل شـة   

ئـةويش طـوتى   , حـةتا طـو  يـان ئـةمن يـان ئـةو جاشـانة       , ثَيشمةرطة بووة لةطةَل جاشةك مووضة وةربطرن
ئةوان هـةر كةسـةو تـةوزيع بـوون     , ثاشى عةفوى عام كة درا, عةفوى عام دراية, بِريارى بةرةى كوردستانية

ماناى ئةوةيـة  , شةِرى برا كوذيشيان كرد لةطةَل ئةحزابةكان, ةحزابة كورديةكان، بوونة ثَيشمةرطةبةسةر ئ
بــةاَلم ئةوانــةى لــةناو , ئــةوة جةرميةيــة مةعاشــى بــدرَيتى, لــة جاشــاتى كوذرايــة 31ئــةوةى كــة ثَيشــرت لــة 
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يـان  , ان ض لَيبكـةين ئـةدى ئـةو  , يةعنى ئَيوة واقيعى بن هةشـيانة مةسـنوليةتى هةيـة زينديـة    , ئةحزابةكان
يــان ئةوةتــة دةبــَى لةهــةمووان دةســت , ئــةوةش قــةِرارَيكى سياســى دةوَى, ئةوةتــة هــةمووى حةســم بكــةين

لـةو زةرفـة سياسـية ثـَيم وايـة ئـةوة       , بةاَلم بـة مةرحةلـة  , ئةوة ئيشَيكى قورسة من لةطةَل ئَيوةم, ثَيبكةين
 .سوثاس, سةختة، زةمحةتة خؤمان تووشى ئةو طةردةواَلةية بكةين

 :بةِرَيز خورشيد سليم شرية
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوانـة شـةهيدن و   , كة عةفوى دراينة و هاتينة نـاو حزبـةكان و كوذراينـة   , ئَيمة باسى ئةو جاشانة ناكةين
بـة جاشـاتى   , من و كاك عومسان و كاك غفور باسى ئةوانة دةكةين كة ثـَيش ئينتيفـازة كوذراينـة   , قبوَلمانة
ئةوانـةى ئَيسـتا لـةناو ليسـتى شـةهيدانى ئَيمةنـة حزبـةكان ديفـاعى         , بة ناوى حزبةكان كوذراينة كوذراينة
 .سوثاس, لَيدةكةن

 (:و ئةنفالكراوةكان شةهيدان وةزيرى/ )ر سعد عبدالبةِرَيز ضنا
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, مـة بـؤ ئـةوةى تةصـفيةى بكـةين     ئـةو ناوانـة بدةنـة    , داوا لةو برادةرانة دةكةين, ببورة سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس

 :بةِرَيز ثةخشان عبدال زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة ياساكة خؤى ثَيناسـةى شـةهيد و   , من وا ئةزامن ئَيمة لة موناقةشةى ضوارضَيوةى ياساكة دةرضووين
 .سوثاس, جا با بطةِرَيينةوة باشرتة, ئَيمة لةوة دةرضووين, موئةنفةىل كردووة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كوَيستان خـان ئةطـةر دةطةِرَييـةوة سـةر     , لةمةوزو  دةرضووين, منيش ثَيم واية نوقتةى نيزامةكةت راستة

 .فةرموو, ضونكة نوقتةى نيزامى كرد, مةوزو  باشة
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبدال

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
هةر جاشَيك كة دةستى بة خوَينى ثَيشمةرطةى هةر اليةكـةوة سـوور    هيض سةرؤك جاشَيك يان, ثَيم وانيية

نـاكرَى يـةكَيتى كؤمـةَلَيك جـاش و موستةشـار خباتـة بـن        , لةبنةوة ثةيوةندى بة هيض حزبَيك هةبَيت, بَيت
بَلآ ثَيش راثةِرين ثةيوةندى بةمنةوة هةبووة دةستى لة كوشتين كؤمةَلَيك ثَيشـمةرطةى ثـارتى   , باَلى خؤى

دووةم ئـةوةى كـاك عومسـان دةَلـَى سـةركردة هةيـة       , ئةمة شتَيكة حةقـة بيبينـىَ  , بَيت ثَيش راثةرينهةبوو
, با لةدوو بانقى جياواز وةريبطرَيـت , فيعلةن ئَيستا هةية لةطةَل بكوذةكةى لةيةك ليست مةعاش وةردةطرَى

لـةدوو  , م بة دوو ليسـتى جيـا  بةاَل, لةشةِرى ناوةخؤ كوذراوة يان هةرضيةك بووة, با لةليستَيكى جياواز بَيت
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يـان لةيـةك رؤذ بضـني    , ناكرَى من شةهيدَيكم لةطةَل بكوذةكةم بةيةك ليست مـةعاش وةربطـرم  , بانقى جيا
 .سوثاس, مةعاش وةربطرين

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئـةوة  , دهةر جاشَيك لةثَيش راثةرين كوذرابَيت بةناوى شةهي, ئيجازةم بدةن, من دوو سَى موالحةزة دةدةم

 . ئةمة يةك, دةبَى وةزير ئةمة تةحقيق بكات, قبوَل نيية
خؤشـم دذى   هـةبووة مـن  , لةِراستيدا ئةوةى جةنابت دةفةرمووى كوَيستان خـان , ئةو ئيتالقيةتة نيية: دوو

منيـان طواسـتةوة   , ئةطةر جـاش نةبوايـة مـن دةمـردم    , و من خؤشم يةكَيك لةوانةمهاوكار بووة, جاش بووم
, هـةتا ئَيمـةيان طةيانـدة مةنتيقـةى قـةاَلدزىَ     , ى عَيراقـى لةطـةَل برادةرَيكـى تـر لةطـةَلم بـوو      بةناوى جةيش

ــووم      ــاش ب ــةر ج ــن ه ــردم م ــمةرطةيان ك ــليمى ثَيش ــةتا تةس ــةاَلتوكان ه ــةتا ناوضــةى ق ــتني ه ــةوَيش رؤيش , ل
ى بـووين بةنامـة و   ئَيمة تةنزميى يـةكَيت , لةبةر ئةوة تةنزيم هةبوو, لةبةرئةوة ناكرَى بةو ئيتالقية بَلَيني

, لةبةر ئـةوة هةيـة، بـةاَلم ئةقةليةتـة لةوانةيـة لـة سـةدا يـةك بَيـت         , بةاَلم بةناويش جاش بووين, شتى تر
, هاوكاريشـيان كـردووة  , هةبوونـة دةوريشـيان هـةبووة   , بةس ئةو ئيتالقةيةى بَلَيـى هـةر هـةموويان وانييـة    

 .فةرموو, فةرموو نوقتةى نيزامت هةية
 :حممد عبدال بةِرَيز كوَيستان

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم موستةشارَيك ثَيشمةرطةى اليةنَيكى شةهيد كردبَى ئةطةر لةبنـةوة ثةيوةنـدى   , من ناَلَيم هةر نةبووة

 .سوثاس, بةهةر حزبَيكيش هةبَيت ئةضَيتة خانةى خيانةتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو كاك عومسان ,تةواو هةمووى خارج مةوزوعة, باس ناكةين
 (:مارانى بانى) قادر عبدال عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, ئةوانة خؤيان سةر بةض حزبَيـك بووينـة  , من ثَيشنيارةك دةكةم ئةوانةى مةسنوليةتيان هةبووة لةجاشاتى

 .سوثاس, لة ناو حكومةت نةمَينَين حزبةكة خؤى تةحةموليان بكات
 .ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى ئ

, لةمــةوزو  دةرضــووين وةكــو ثةخشــان خــان طــووتى     , لةمــةوزو  دةرضــووين تــةواو كــاك غفــور تــةواو     
خـارجى قـانون موكةلةفـة بـةوةى كـة ئـةوةى جـاش        , خاتوو ضنار خارجى مةوزو , تةعريفةكةمان كردووة

خـارجى قانونـة   , تدةبَى البدرَي, ثاش راثةرين ناوى ثَيناسةى شةهيدى وةرطرتبَى, بووبَيت لةثَيش راثةرين
 .فةرموو, قسة هةية( 1)دةطةِرَيينةوة سةر برطة 

 :حسن بةرٍَِِيز حا  حممد جان
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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لــةعينوانى شــةهيدى , بةنيســبةت شــةهيدى ســةنطةر, هــةر لةســةر ئــةو ماددةيــة نوقتــةى نيــزامَيكم هةيــة
ان باش دةزانن قةزيةى ئةنفال و كيميابارانى بةاَلم خؤت, عينوانى شةهيدة, سةنطةر هيض كَيشةيةكمان نيية

هيض هةويةى نـةماوة ئـيرت   , كةسى شةهيد بووة 10عائيلة هةية , هةَلةجبة هيض موستةمةسةكاتيان نةماوة
 .كوِرو كضيان هيضيان نيية

 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, تةوزي  دةكات( 1)كاك فرست فةقةرةى , نوقتةى نيزام نيية

 :رست امحد عبدالبةِرَيز ف
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئـةوةيش ئيسـثات   , شاملى يةك حاَلةتة( 1)وا ديارى كرد بِرطةى , نةتيجةى موناقةشة و طفتوطؤى برادةران
ئةطـةر تةماشـا   , قسـةى منـيش زيـاتر اليـةنى برادةرانـى حقوقيـة      , منـيش ئـةَلَيم وانييـة   , كردنى شةهادةية

ضــؤن ئيســثاتى واقيعــةى , صــةدرةكة بيدايةتةكةيــة, ى هةيــة(و عجــز صــدر)بكــةين فةقةرةكــة بةعــةرةبى 
حيق ألى شخص ذى مصلية اللجوء اىل احملحاكم الثبحات مشولح  باحكحام هحذا القحانون       )بةعةرةبى , شةهادةكةية

, مةمشولـة بـةو قانونـة يـان نـْا      , ئـةوة حاَلـةتى ئيسـثاتى شـةهادةكةية    , (بعد اصدار اللجنة قراراهحا بحالرفض  
ضونكة , (تكون حماكم البداءة اجلهة املختصة ن النظر ن النااعات)عجزى ماددةكة , جزى ماددةكةبابضينة ع

بـابَلَيني خيـربةى مـن    , وةكو من باسم كرد, موشةريع لَيرة تةوقو  دةكات مةمجوعةيةك نيزاعات دةربضَيت
يدَيك دةرئةضــَيت يــةكَيك لــةوان شــةه , يــان زانينــى مــن ئــةو قانونــة مةمجوعــةى نيزاعــاتى ىَل دةرئةضــىَ  

تةصــحيحى ئــةو , ئــةوة ئةضــَيتة مةحكةمــةى ئــةحواىل شةخصــى , خَيزانَيكــى هةيــة نــاوى لــة قةســام نييــة 
شــةرت نييــة , ة تةقاعودةكــة بــووةبــةس دوور نييــة وا تةصــةوِر بكــات كــة غــةدر لةبةشــ , ئةحوالــة دةكــات

يان وةرسـةكانى غـةدريان لـَي     ,بكات بةشةكةى كةمة دوور نيية وا تةسةور, ت بَى يان نْا ةكةش راسةورتةس
يـان دوور  , ئةو دةعواية بةِرةيى مـن مـادةم دةعـواى حصـةى تةقاعوديـة     , لَيرة دَي دةعوايةك دةكات, كردية

يان دةعوايـةكى تـر   , يان دةعواى مولك بَيت, لةسةر تةعويزي عةردَيك بَيت, نيية دةعواى ئيستيحقاق بَيت
تكحون حمحاكم البحداءة اجلهحة     )عجزةكـةش بـةم شـَيوةية    , ائةيـة ئةصَلةكة مةحكةمةى بةد, لةو شوَينةية بَيت

تةوقو  كـراوة  , بة موتَلةقى هاتووة و, (الناش ة عن تطبيق احكام هذا القانون املختصة ن النظر ن النااعات
ئـةو قانونـة تـةنزميى حالـةتى شـةهادة بةتـةنيا       , مةوزو  نيية, كة زؤر نيزا  لة تةتبيق كردنى قانون بَيت

ماف و ئيمتيازاتيش ئَيمة ناتوانني حةصرى بكةين بـة  , تةنزميى ماف و ئيمتيازاتى شةهيدان ئةكات, ناكات
 .سوثاس, يان بة ئيمتيازَيك يان بة مافَيك, فةقةرةيةك

 :بةِرَيز كريم حبرى عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نيزاعــى تــر ئةطــةر رووبــدات   ,تــةنها و تــةنها مشــوىل ســةملاندنى حالــةتى شــةهادةت دةطــةينىَ  ( 1)بِرطــةى 
هـةر مةحكةمةيـةك بـةثَيى ئيختيصاصـى خـؤى ئـةو نيزاعانـة        , مةحاكمى تـر هةيـة  , ئةحكامى عامة هةية
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ئـةوةيش  , بةاَلم مةسةلةى ئيسثاتى واقيعى حاىل شةهادةكة دةبَى لةو ياساية ديارى بكرَيت, ضارةسةر دةكات
اشرتين مةحكةمةيـة نزيكـة لـة مةسـةلةى ديـارى      مةحكةمةى ئةحواىل شةخصى ب, ئَيمة وامان ثَي ثةسةندة

 .سوثاس, كردنى ئةم حالةتة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

حيق ألى شحخص ذى املصحلية اللجحوء اىل احملحاكم     ) ليذنةى قانونى بةراى من ئةو صيغةية واى لَيبَينت باشرتة 
ن حمحاكم البحداءة االول اى حمحاكم    الثبات مشول  باحكام هذا القانون بعد اصدار اللجنة قرارها بالرفض و تكحو 

كـاك  , (االحوال الشخصية كل حسب اختصاص  ن النظر ن النااعات الناش ة عن تطبيحق احكحام هحذا القحانون    
 .عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن على
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بـةاَلم خـؤي   , كردنـى شـةهيد  من لةطةَل رةئيةكةى ليذنةى ياسـايى تـا حـةدَيك لةطـةَليان بـووم بـؤ ئيسـثات        
شةهيدى سةنطةر ناويـان  , ئةوانةى كة شةهيدن, ئيسثات كردنى شةهيد مةفروزة لةاليةن حزبةكانةوة بَيت

ئيعـدام كـراون ناويـان لـة ليسـتى      , ئةوانةى لةسةر خةباتى سياسى لة زيندانةكان طرياون, لة حزبةكان هةية
, بَلـَين فالنـة كـةس شـةهيدة يـان نـْا       , مةحكةمـة نييـة  هيض ثَيويستى بة ئيسثاتى , حزبةكانى خؤيان هةية

نيزاعـات بـة شـَيوةيةكى    , لةبةرئةوة وةكو كاك فرست باسـى كـرد  , ماعةدا ضةند حالةتَيكى كةم دةمَينَيتةوة
, (أو مـن يعـو م  )ضونكة فةقةرةيةك لة فةقةرةكان باس لةو شـةهيدة دةكـةيت ئـةَلَيى    , عام و شامل هاتووة

ضـونكة ئـةم   , ئةو حوجة ئيعاليةش لة مةحكةمةى بةدائةت دةرئـةهَينرىَ , رئةهَينىحوجةى ئيعالةى بؤ دة
 .سوثاس, نيزا  و حقوقانةى شةهيد حقوقى مالني زياتر

 :بةرَيز شَيروان ناص  حيدرى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ة بدرَيتـة  بةنيسـبةت ئيسـثاتى شـةهاد   , من حـةلَيكى تـرم هةيـة   , ئةطةر برادةرانى ليذنةى ياسايى موافق بن
 .سوثاس, بةنيسبةت بةقييةى نيزاعات بدرَيـتة مةحكةمةى بةدائة, مةحكةمةى ئةحواىل شةخصى

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

مةحكةمــةى ئــةحواىل شةخصــى تــةنها موختةســة بــة نةســب و  , لــة موناقةشــةى بــرادةران دا دةردةكــةوَيت
وةك تــةخارج كــة , ةخَير ئــةحواىل شةخصــى زؤر زؤر وردةكــارى تــرى هةيــةنــ, حةســب و قةســامى شــةرعى

بـؤ ئـةمالك كـِرين بـؤ زؤر     , وةكو حقوقى مةدةنى بؤ ئةو كةسانةى كة ئـةفرادى عائيلـةن  , حقوقى مةدةنية
, خؤى حاكمى حمكةمةي ئةحواىل شةخصى هيض فةرقَيكى نيية لةطةَل حاكمى مةحكةمةى بةدائـة , شتى تر

كةواتة ض جياوازيةك هةية لةنَيوان مةحكةمةى بةدائة و , و قابليةت و مةعلوماتى هةيةهةمان ئيمكانيةت 
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ئةطةر ئَيمة بيدةينـة مةحكةمـةى ئـةحواىل شةخصـى هـيض فـةرقَيكى نييـة        , مةحكةمةى ئةحواىل شةخصى
 .سوثاس, لةطةَل مةحكةمةى بةدائة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئـةو ماددةيـة تـةنها وشـةى ئـةحواىل      , ددةيـةمان ثـَى تـةواو نـاكرىَ    تةبعةن ئـةمِرؤ ئـةو ما  , ئةمة ضارة بكةن

كـؤ دةبينـةوة بـؤ ئـةوةى تـةواوي بكـةين و كؤتـايى         11022بـةيانى سـةعات   , شةخصى و بةدائـة ماوةتـةوة  
 .فةرموون, زؤر سوثاس, ان دةهَيننيبةدانيشتنةكةم
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 15/1/7007 رَيكةوتي دوو شةممة

مــةني نيشــتمانيي ئةجنو  15/1/0222َيكــةوتي ر شــةممةدوو رؤذي ي ســةر لــة بــةياني  (11)كاتــذمَير   
ــراق  ــتاني عَي ــةرؤكايةتي  كوردس ــة س ــادةبووني     ب ــة ئام ــةن و ب ــةرؤكي ئةجنوم ــوفيت س ــاد م ــدنان رش ــةِرَيز ع  ب

بــةِرَيز فرســت أمحــد عبــدال ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةِرَيزحممــد قــادر عبــدال
 .ي خؤي بةست(0222)ساَلي , دووةم ي خولي(28)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1330ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ساَلي دووةمي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      ةمي طرَيداني دووي خولي (28)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت

 (.رفعت عبدال محةِرةش)ثَيش ضاوخستين دةست لةكار كَيشانةوةي ئةندامي ئةجنومةن بةِرَيز  -1
بؤ ( جوتيار)ناسراو بة ( فكريم جميد شري)ثَيش ضاوخستين ثَيشنيازي بة ئةندام وةرطرتين ثاَلَيوراو  -0

 .ئةنداميةتي ئةجنومةن
بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي مايف كةسوكاري شةهيدان و  -9

 .ئةنفالكراواني هةرَيمي كوردستان
خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي هةموار كردني ياساي كوذاندنةوةو جياكاري زةوي لة سنووري  -1

 .1338ي ساَلي (9)وانيةكان ذمارة شارة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةوة

ي 1330هةمواركراوى ساَلى ( 1)لة ثرٍيةوى ناوةخؤى ذمارة  02بةثَيى حوكمةكانى بِرطة يةكى ماددة 
دةستةى سةرؤكايةتى ئةجنومةن بِريارى دا بةرنامةى كارى ,كوردستانى عرياق ئةجنومةنى نيشتيمانيى

ى ثَيش نيوةِرؤي رؤذى دوو شةممة (11)ي خوىل دووةمى هةَلبذاردن لةكاتى (08)دانيشتنى ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت 10/1/0222رَيكةوتى 

 (.رفعت عبدال محةِرةش)ثَيش ضاوخستين دةست لةكار كَيشانةوةي ئةندامي ئةجنومةن بةِرَيز  -1
بؤ ( جوتيار)ناسراو بة ( كريم جميد شريف)ثَيش ضاوخستين ثَيشنيازي بة ئةندام وةرطرتين ثاَلَيوراو  -0

 .ئةنداميةتي ئةجنومةن
بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي مايف كةسوكاري شةهيدان و  -9

 .ئةنفالكراواني هةرَيمي كوردستان
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خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي هةموار كردني ياساي كوذاندنةوةو جياكاري زةوي لة سنووري  -1
 .1338ي ساَلي (9)شارةوانيةكان ذمارة 

سةرةتا بةخَيرهاتين بةِرَيز كاك سعد حممد امني وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان دةكةين و 
رةنطة بؤ كاتي طفتوطؤ , و وةزيري كشتوكاَل ئامادة بنضاوةِروانيشمان دةكرد كة وةزيري شارةواني 

هةروةها لة سةرةوة ضةند مَيوانَيك بؤ ضةند دةقيقةيةك هاتوون بةخَير هاتنيان , يةكَيكيان ئامادة بن
ئاناويندرشؤن هةروةها ئةويش بةِرَيوةبةري , دةكةين بؤ فريز برَيك بةِرَيوةبةري طشيت ديكؤمةنتة لة هني

عةلي مةندةلي و دكتؤرة جنان كة لة سةرةوة ئامادةن لةطةَلمان بةخَير بَين , ضنار خان ديكؤمةنتة لةطةَل
 .سةرضاوان

رفعت )ثَيش ضاوخستين دةست لةكار كَيشانةوةي ئةندامي ئةجنومةن بةِرَيز : خاَلي يةكةم لة بةرنامةكةمان
بوو لةسةر ليسيت كوتلةي سةوز كاك رةفعةت عةبدوَلاَل محةِرةش كة ئةندامي ثةرلةمان , (عبدال محةِرةش

لةبةر ئةوةي بِريارَيك , واتا يةكَييت نيشتمانيي كوردستان ثؤسيت لَيثرسراوةتي كةركووكي وةرطرتووة, بوو
نامةيةكي بؤ , بؤية دةسيت لة ئةندامَييةتي ثةرلةمان كَيشاوةتةوة, هةية نابَيت دوو ثؤسيت هةبَيت

داواكارم لةسةر داواي , نووسراوة ئةندامي ثةرلةماني كوردستامنمن كة ناوم : سةرؤكايةتي ناردووة دةَلَيت
تكا لةو ئةندامة بةِرَيزانة دةكةم كَي لةطةَل , ئةمة دةخةمة دةنطدانةوة, خؤم واز لَيهَينامن قةبوَل بكةن

ئةوةية لةسةر داواكاري خؤي و وةزعةكةي ئاواية قةبوَلي دةست لة كار كَيشانةوةكةي دةكات دةسيت بةرز 
لة , بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَل دا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, تةوة؟ زؤر سوثاسبكا

: دةَلَيت, مةكتةبي سياسي يةكَييت نامةيةكي بؤ ئَيمة نووسيووة, هةمان كاتيشدا وةكو لة ليسيت يةكَيتيية
ئةجنومةني نيشتمانيي يةدةطي يةكةمة لة ليسيت ( جوتيار)ناسراو بة ( كريم جميد شريف)بةِرَيز 

كة وازي هَيناوة لة ئةنداميةتي , (رفعت عبدال محةِرةش)كوردستان بؤ مةبةسيت دانان لة شوَيين كاك 
 كَي لةطةَل داية كة كاك, ئةمةش دةخةينة بةردةم ئَيوةي بةِرَيز, بؤ ثِر كردنةوةي شوَينةكةي, ثةرلةمان

, ةدةطي ليسيت نيشتمانيي دميوكراتي كوردستانةئةندامي ي( تيارجو)ناسراو بة ( كريم جميد شريف)
وةكو ئةندام كَي رازيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر , بطرَيتةوة( رفعت عبدال محةِرةش)جَيطاي كاك 

داوا لة كاك كةريم , بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, سوثاس
 .ار دةكةم بَيت بؤ سوَيند خواردني ياساييمةجيد شةريف ناسراو بة جوتي

 :بةِرَيز كريم جميد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
م سوَيند بة يةزداني مةزن ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و (كريم جميد شريف)من 

 .بةرذةوةنديية بااَلكاني دةكةم
 :كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ
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ثريؤزبايي طةرم لة كاك كةريم مةجيد شةريف دةكةين بةبؤنةي قبوَلي بة , فةرموو, ثريؤزة, زؤر سوثاس
ئةندام ثةرلةمان و ئومَيد دةكةين دةورَيكي باش ببينَينت وةكو ضاوةِروان دةكرَيت لة دةوَلةمةند كردني 

دةوري خؤي دةربهَينَينت لةو ليذنانةي كة , ئةو بابةتانةي كة لَيرة باس دةكرَينت بؤ دةرهَيناني ياسا
خاَلي يةكةم و دووةمي بةرنامةي , دواتر باسي ئةوة دةكةين لة كام ليذنة بةشدارة, بةشداري تَيدا دةكاتن

خاَلي سَييةم مةسةلةي داوا لة ليذنةي ياسايي و مايف مرؤظ دةكةم بَين لة شوَيين خؤيان , كارمان تةواو
مة دوَييَن موناقةشةي ثرؤذةي ياساي مايف كةسوكاري شةهيدان و ئةنفالكراواني بةِرَيزان ئَي, دابنيشن

دوَييَن جةنابي وةزير لةطةَلمان بةشدار بوو ضةند , ضةند خاَلَيكمان تةواو كرد, هةرَيمي كوردستامنان كرد
دواجار , جاريش سةفةرةكةي لةبةر ئةو ثرؤذةية دواخست بة ناضاري دةبواية سةفةرةكةي بكاتن

جطة لةوةش , لةبةر ئةوة رؤيشت, فةرةكةي ئةمِرؤ سةعات حةوتي بةياني بوو نةدةكرا تاخريي بكاتنسة
جا ثَيشنيارَيك هةية دواي خبةين تا دواتر هةم بؤ ئةوةي , ئةو ثرؤذةية موناقةشةي زؤر هةَلدةطرَينت

م بن بة مةسةلةي ئةو رَيكخراو و سةنتةر و ئةوانة موهتة, مةجال بدرَينت موناقةشةي زياتر بكرَينت
ثَيشنيارَيك هةية ئةوة , هةم بؤ ئَيوة زياتر ثرؤذةكة خبوَيننةوة, ثَيشنياريان هةية, شةهيدان و خاَليان هةية

لة دةورةي ( 1/9)دةخيةمة دةنطدانةوة ئةطةر موئةيدي ئةو ثَيشنيارةن دواي خبةين بؤ ثاشي , دوا خبةين
هةم ئةنداماني ثةرلةمان , ةخيت هةم وةزير خؤي حازرةئةو و, داهاتووي ثةرلةماندا موناقةشة بكرَينت

 .فةرموو كاك شَيروان, حازرن
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا , بؤ ئةوةي ئةو دوو ثرؤذةية تةواو بكةين, رؤذ( 10)ئَيمة تةمديدي ثشووي ثةرلةمامنان كرد بؤ 

بة حةقيقةت من لةطةَل , مةرحةلةيةكي بامشان لَي قةتع كردووة ثرؤذةي يةكةم دةستتمان ثَي كردووةو
 .زؤر سوثاس, ئةوةدام كة ئَيمة بةردةوام بني لة موناقةشةكة و ئةو ثرؤذةية تةواو بكةين

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يت دةس( 1/9)كَي لةطةَل ئةوةية ئةو ثرؤذةية دواخبرَيت بؤ ثاشي , ئةو ثَيشنيارة دةخةينة دةنطدانةوة

كَي لةطةَل ئةوةية ئَيستا بةردةوام بني لة موناقةشة كردني ثرؤذةكة دةسيت , بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .كةواتة دوا دةخرَيت بؤ دةورةي داهاتوو, دةنط 11بة  92, بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

ردني ياساي خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي هةموار ك: خاَلي ضوارةم لة بةرنامةي كاري ئةمِرؤمان
 .1338ي ساَلي (9)كوذارندنةوةو جياكاري زةوي لة سنووري شارةوانيةكان ذمارة 

ليذنةي شارةوانييةو ليذنةي كشتوكاَل بَين , ليذنةي ياسايي و ئةو ليذنانةي كة راثؤرتيان هةية لةسةر ئةوة
كة ئةم , اني لَيرة بانئَيمة حةزمان دةكرد وةزيري كشتوكاَلي و وةزيري شارةو, دانيشن لة شوَيين خؤيان

 .فةرموو, نازامن ئةطةر كاك سةعد تةفسيلَيكي هةبَيت, ثرؤذةية ثةيوةندي بةو دوو وةزيرةوة هةية
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/حممد امنيخالد بةِرَيز سعد 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ردني ثرؤذةي ياساي مايف كةس و كاري لةبةر ئةوةي خاَلي سَييةمي خشتةي كار بِريار وا بوو تةواو ك

بؤية ئَيمة لةطةَل وةزيري كشتوكاَل قسةمان كرد لة دةوروبةري سةعات , شةهيدان و ئةنفالكراوان بكرَيت
, يان ضارةطَيك دانيشتنةكة دواخبرَيت, ئةطةر ئيمكان دةبَيت لة رووي قانوني دة دةقيقة, حازر بَيت( 10)

 .سوثاس, ةين و حازر بَيتتاوةكو ئَيمة ثةيوةندي ثَيوة بك
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم هةر دةبَيت وةزير , واتا راثؤرتي ليذنةي ياسايي, ئَيمة دةتوانني بة الي كةمي راثؤرتةكان خبوَينينةوة
هةر , رةنطة ئَيستا بَينت, خؤي طوتي لة رَيطام, ئَيمة بةردةوام دةبني, ئامادة بَيت و طوَيي لَي بطرَينت

 .خؤي دةبواية وةزيري شارةواني لَيرة بَيت, تك هات دةتوانَيت ئينزميام بكاتنوةخَي
 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةِرَيزان
بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةمةش خبرَيتة بةردةم ئةنداماني , لةبةر ئةوةي وةزيري ثةيوةندار ئامادة نيية

ان كة هةردووكي تةئجيل بكرَيت بؤ دواي دةورةكةو كؤتايي بة دانيشتنةكامنان بَينني و زؤر ثةرلةم
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو

 :امني طاهر زرار بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بَي وةزيري ضونكة كوذاندنةوةي زةوي و زار بة, دةبَيت وابَيت%( 122)ئةوةي بةِرَيز دكتؤر كةمال وتي 
لةبةر ئةوة ثشتيواني لة , شارةواني و طةشتوطوزار و وةزيري كشتوكاَل بةهيض شَيوةيةك نابَيت

 .ثَيشنيارةكةي دةكةين و زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك سةردار
 :بةِرَيز سردار صباح بوزو هركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيم واية ئةطةر ئةو , ندييةكي راستةوخؤي هةية بة مافةكاني هاوواَلتيانبة حةقيقةت ئةو ياساية ثةيوة

لةبةر ئةوةي ثرؤذةي كوذاندنةوةو ئيستيمالك كردني , ياساية دواخبرَيت خةَلكَيكي زؤر زةرةرمةند دةبن
كة دواخبرَيت ئةو خةَلكانة مةحروم دةبن لةو ئيمتيازاتانةو ئةو مافانةي لةم , زةوي و زار بةردةوامة

 .سوثاس, بؤية من ثَيشنيار دةكةم بةردةوام بني لةسةر طفتوطؤ, ياسايةدا هاتووة
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك خورشيد
 :خورشيد سليم شَيرة بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اَلة ئةو خوا هةَلناطرَيت زياتر لة ضل س, مةسةلةي كوذاندنةوةو حقوقي مةالك ئةوةي لةم قانونة هاتووة

 .سوثاس, با تةئجيل بكرَيت, بة دوو مانطي تر ضي بةسةر دَيت, مةوزوعة هةية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك شَيخةَلاَل
 :بةِرَيز شَيخ ال ابراهيم شَيخ ال

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ةندار لَيرة ئامادة ننيلةبةر ئةوةي هةردوو وةزيري ثةيو, منيش هةر رةئيم ئةوةية تةئجيل بكرَيت

با ئةو مانط , يةعين هةر ئةوة نيية وةكو كاك خورشيد وتي ضةند ساَلة راوةستاينة, شتَيكي زؤر طرنطيشة
 .زؤر سوثاس, و نيوةش راوةستني
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, يزام نييةدةَلَيم خاَلي ن, ئةطةر خاَلي نيزام نةبَينت, ضية كاكة, قسة تةواو كرا, كاكة زؤر سوثاس
 (:ماراني باني) قادر عبدال عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر نةيكةين , كارَيكي زؤر ضارةنووسساز هةية, ئَيمة وامان زاني ئةو ماوةي ثشووة درَيذ كرايةوة

ئةو ئةندام و ئةوة  ئةي كَي مايف, هةردوو ياسايةكة دوا دةخرَيت, خةتةرَيكي طةورة لةسةر حكومةتةكةمانة
 .سوثاس, ماوةي ثشوويان بوو ماندوو بوونيان دةداتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةر وةختَيك ثَيويسيت , ئةنداماني ثةرلةمان واجييب سةرشاني خؤيانة و واجيبَيكة ميللةت ثَيي سثاردووة

دة رؤذةدا ذمارةيةك لة ثرؤذةي لةو ماوةي ئةو ثاز, كرد هةتا لة ثشووي خؤشيدا كار بكاتن و كؤببَيتةوة
بؤ ئةو دوو ياساية تةئجيلمان , ئَيمة بؤ ئةوانة تةئجيلمان كرد, كة زؤر طرنط بوون, ياساكان خوَيندرايةوة

بؤ ئةوةي ليذنةكان فورسةتَيكيان هةبَينت لة دةست , بؤ خوَيندنةوةي يةكةمي ئةو ثرؤذانة بووة, نةكرد
بؤ ئةوة نةبوو ئَيمة موناقةشةي , يةكسةر ثرؤذةكان تةواو بكةين (1/9)ثَي كردني خولي ثةرلةمان ثاشي 

, ضونكة ئةطةر وامان نةكردبا, سةبةبي يةكةمي خوَيندنةوةي ئةو ثرؤذانة بوو, ثرؤذةي كوذاندنةوة بكةين
ئةطةر ثشووي بةبةركةوَيت ئةو , واتا سقوتي دةكرد, دةبواية جارَيكي تر حكومةت ثرؤذةي بناردبوايةوة

, دوو ثَيشنيار هةية, ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة, تةمديدةكة لةبةر ئةوة بوو, سقوت دةبَيتثرؤذةية 
ئةوةي لةطةَل ئةوةية موناقةشةي ئةو ثرؤذةية , (1/9)يةكَيكيان دةَلَيت دواخبرَيت بؤ خولي تازة ثاشي 
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يش كة دووةم كة ثةيوةنديداري ئةساسيية لةطةَل وةزيري كشتوكاَل, بةتايبةتي كة وةزيري شارةواني
كَي , كَي لةطةَل ئةوةية دواخبرَيت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, ثةيوةنديدارة كة نةهاتووةو ناَييت

, دةنط لةطةَل ئةوةية كة دوانةخرَيت12, لةطةَل ئةوةية دوا نةخرَيت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
زؤر , دانيشتنةكةمان دةهَيننني بؤ خولي تازةلَيرةدا كؤتايي بة , كةواتة بة زؤرينةي دةنط دوادةخرَيت

 .سوثاس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدنان رشاد مفيت   (                 كمال كةركوكي.د)حممد قادر عبدال امحد عبدال                  فرست
 شتمانييسةرؤكي ئةجنومةني ني  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي     جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي     سكرت

  عَيراق - كوردستان                  عَيراق            – كوردستان     عَيراق                    – كوردستان  
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  ي نائاسايي(1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 71/1/7007 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     01/1/0222رَيكـةوتي   شـةممة  ضـوار  رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــيت س ــاد مف ــدنان رش ــةِرَيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــا , ب ــة ئام  دةبوونيب

بــةِرَيز فرســت أمحــد عبــدال ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةِرَيزحممــد قــادر عبــدال
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمخولي  نائاسايي ي(1)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1330ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

 ي(1)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
, عَيـراق  –خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     نائاسايي

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .طؤ كردن دةربارةي هةرِ ةشةكاني حكومةتي توركيا بؤ سةر هةرَيمي كوردستانطفتو-1

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 . بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
دانيشـتنةكةمان دةكةينـةوة، بةرنامـةي كـاري ئـةمِرؤمان طفتوطؤكردنـة دةربـارةي         بةناوي طةلي كوردستان،

ي كوردسـتان سـةرةتا بـةخَيرهاتين طـةرمي بـةِرَيز سـةرؤكي       هةِرةشةكاني حكومـةتي توركيـا لةسـةر هـةرَيم    
حكومةتي هةرَيم و جَيطري سةرؤكي حكومةت و وةزيرة بةِرَيزةكان و ِراوَيذكاراني سةرؤكايةتي ئةجنومةني 
وةزيران دةكةين، زؤر بةخَيربَين كـة بةشـدارن لـةم كؤبوونـةوة نائاسـايية كـة عوتلـةي ثةرلـةمامنان برٍِِيـوة          

تةبعـةن مةسـةلةي دةسـت     شداري كردن لةم كؤبوونةوةية، ثَيش ئةوةي هةندَي قسـة بكـةين  هاتووين بؤ بة
تَيوةرداني حكومةتي توركياو بةرثرساني حزبي لةتوركيا لةسةر مةسةلة ناوخؤييةكاني كوردستاني عَيـراق  

كؤبوونـةوة  وعَيراق لةم ٍرؤذانةي دوايدا قؤناغَيكي تازةي بةخؤييةوة بيين برييت بوون لةوةي كة ضـةندين  
بةسرتا لـة ئةسـتةنبول و لـة ئةنقـةرة، دوا كؤبوونـةوةيان كؤنفرانسـَيك بـوو، لـة ئةنقـةرة بةسـرتا، لةاليـةن            
مةعهةدي طرؤثاَل، ئةو مةعهةدة بةشَيوةيةكي غةير ِرةمسي ثشتطري دةكـران لةاليـةن، حكومـةتي توركيـاوة،     

ــؤرة كؤبو   ــةري ئــةو ج ــي خارجيــةوة، خةت ــةَلكانَيكي  بةتايبــةتي لةاليــةن وةزارةت ونةوةيــة، لةوةدايــة كــة خ
بةرثرس بةشداريان تَيدا كرد، قسةيان تَيداكرد، دةعوةتيشيان بؤاليةنة ثةيوةنديدارةكاني عَيراقي كردبوو، 
كةبةداخةوة، هةندَي لَيثرسراوي حزبي لة حزبةكاني عَيراقدا تَييدا بةشدار بوون، ديارة بةشداربووني هةر 

ئاوادا، ئازادة وحةقي خؤيةتي بةآلم لةبةدوادا ضـوومناندا بـؤ تةفسـيالتي ئـةو     حزبَيك لةهةر كؤنفرانسَيكي 
جؤرة كؤبوونةوانة بةداخةوة كةلة نامةسنوليةتي وناتَيطةيشتين بةشدار بوواني ئةو كؤنفرانسـة ديـار بـوو،    

ن نامةسـنوالنة هةنـدَي كـةس كـة بةناحـةق كـاتي ئـةوةيان نيـة بـةِرووي كؤنفرانسـةكة وة ئيعتيبـار دةكـريَ            
تةداخول لةكاروباري طةلي عَيراق وميللةتي عَيراق و حكومةتي عَيراق و تةبعـةن ثَيشـرتيش و طـةورةترين    
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تةداخولة لة طـةلَيك كـة ئـةويش طـةلي كوردسـتانة، دةسـت تَيوةردانـة لةئاينـدةي عَيـراق، ميللـةتي عَيـراق            
دَيكي زؤر، توندووتيــذي ئةمِرؤكــة ثَيويســيت بــة كــاري هةموواليةكــة، توشــي شــةِري نــاوخؤيش بــووة تاحــة  

لةهةندَي شـاري عَيـراق، بةتايبـةتي لـة بةغـدا، طةيشـتة ِرادةيـةك، هةموواليـةك، هـةموو دؤسـتاني عَيـراق،            
ئةوانةي بةثةرؤشـن بـؤ ئاينـدةي عَيـراق، بـةدواي ضارةسـةرَيك دةطـةِرَين، بؤضارةسـةركردني ئـةو كَيشـانة،           

 يوةندي    وئةمن و ئيستقرار سةقامطري بكرَيت، لةو ِرووةوة ثة
بةهةموو اليةك دةكرَينت، بةدةوَلةتاني دراوسَي بةو اليةنانةي كـة ثةيوةنديـدارن بـة مةسـةلةي عَيـراق بـؤ       
ئةوةي هاوكاري ميللةتي عَيراق بن، ئةم جؤرة كؤبوونةوانة، لة توركيادا، بةئيتيجاهَيكي عةكسةوة ئـةِروات،  

بوونةوانة دةربضَينت، ببَيتة هؤكار بؤ تةئسـريكردن  خوانةخواستة ئةو ِراسثاردانةي كةلةاليةن ئةم جؤرة كؤ
لةسياســةتي ئــةو كاربةدةســتانةي كــة ثةيوةنــديان بةمةســةلةي عَيراقــةوة هةيــة، مةســةلةكان زيــاتر ئــاَلؤز  
دةكات، لةو حدوودةش با، لةحدوودي كـؤنفرانس بـا، ئَيمـة دةعـوةتي ئَيـوةي بـةِرَيزمان نـةدةكرد، جـةنابي         

ي و وةزيـرة بةِرَيزةكانيشـمان دةعـوةت نـةدةكرد، لـةو دانيشـتنة نائاسـايية،        سةرؤكي حكومـةت و جَيطرةكـة  
بةَلكو قؤناغَيكي تري وةرطرت، كةثَيمان واية خةتةرناكة و ناكرَي بَيدةنط بني،ئةويش ئةوةيـة لَيثرسـراوي   
بةرزي حكومةتي توركيـا، سـةرؤك وةزيرانـي حكومـةتي توركيـا، بـةِرَيز رةجـةب تـةيب ئاردؤطـان، وةزيـري           

ارجييةي توركيا، لَيدواني جؤراو جؤريان، لةو دواييةدا داوة، هةمووي نيشانةي تةدةخولة لة ئيش وكاري خ
عَيراق و بةِراسيت ئَيمةش ئيستغراب دةكةين، لةم لَيدوانانة كةضاوةِروان نةدةكرا،لةاليـةن ئـةم بةِرَيزانـةوة،    

بةبَي ئةوةي بنةمايةكي هةبَينت بؤ ئـةو  لةسةر مةسةلةيةكي وا طرنط، بةبَي ئةوةي حةقيقةتَيكي هةبَيت، 
مةترسيانةي كةباسي دةكةن، بةوةش نةوةستان، ثةرلةماني توركي دووكؤبوونةوةي كردووة تائَيستا، لةمـةِر  

ــةكيان   ــةالنة، كؤبوونةوةي ــةو مةس ــة      12ئ ــة كةل ــةردوو حيزبةك ــةر داواي ه ــةدا، لةس ــةم مانط ــةر ل ــانط ه م
ةدالــةت كـــة ســةرؤك وةزيــران رةجــةب تــةبيب ئاردؤطـــان      ثةرلةمانــدا ئةكســةرييةتيان هةيــة، حزبــي ع    

ســةرؤكييةتي، وةحزبــي مجهــوري كــة بــةيكاَل ســةرؤكةكةيةتي، ئةقةلييــةتيان هةيــة هــةردووكيان لــةو          
كؤبوونةوةيةدا، بةِراشكاوي باس لةوة دةكةن كة ئةوان هةِرةشةي ئةوة دةكةن كـة تـةدةخول دةكـةن، لـةذَير     

بةناوي ئةمنَييت توركيا، جاري واش هةية بةناوي حيمايةتي نةتةوةي زؤر ناوي جؤراو جؤر، جاري واهةية 
توركمـان، بــرا توركمانـةكامنان لةكــةركووك، جـاري واش هةيــة بةمةسـةلةي ئيقتيصــادي رةبـت دةكــةن، كــة      
كةركووك ئةهميةتي واي هةية، واي هةية، وة ِرةئيةك دةدةن كة دذي دةستووري عَيراقة، ئـةو دةسـتوورةي   

ةنطمان بؤ داوةو ميللةتي عَيـراق دةنطـي بـؤ داوة، وة هـةموومان ثابةنـدين بـةو دةسـتوورة،        كة هةموومان د
ئةطةر هةَلي سةنطَينني، ئةو هةِرةشانة هةَلسـةنطَينني، ئـةو كؤبوونةوانـةي كـة دةكـرَي بـؤ ضـيية، زؤر ئـةو         

ــةو     ــةوَي دةكــرَينت، ئ ــان كةل ــادارن لــة طفتوطؤك ــان و ئاط ــارةزاي سياســةتي توركي ــدي كةســانةي كةش ة ثةيوةن
بةهةندَي مةسائيل هةية، دةيطةِرَيننةوة بؤ سَي ضوار شت، يةكَيكيان ئةوةية كةدةَلَين ثةيوةندي بةسرياعي 
ناوخؤي توركياوة هةيـة، هةَلبـذاردن بـؤ سـةرؤكي تـازةي توركيـا كـة دوو مـانطي تـر بِريـارة لـة ثةرلـةماني             

ن، مورةشةحة بؤ سةرؤكي كؤمـار، دواتـر لـةمانطي    توركيا بِرياري لةسةر بدةن، بةِرَيز رةجةب تةيب ئاردؤطا
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ــَين ئــةو طفتوطؤيانــة، ئــةو تةســرحياتانة ثةيوةنــدي بــةوةوة هةيــة،     دةدا، هةَلبــذاردني طشــيت دةكــرَينت، دةَل
ثةيوةندي بةهةَلبذاردنةكةوة هةية، دووةم دةَلَين، مةسةلةي ئةمنيةتي توركياو حدوودو، ئاماذة بـةوجودي  

لةو سنورةدا بةو ناوةوة دةيانةوَي بؤ لَيداني ضةكدارةكاني، سَييةم بؤ مةسةلةي  ضةكداراني ثةكةكة دةكةن
كةركووكة، كة دةيانةوَي تـةدةخول بكـةن بـةناوي حيمايـةتي بـرا توركمانـةكامنان، بـةوةي كـة دةَلـَين نـابَي           

كـة يةكـة   جَيبـةجَي نـةكرَينت، ئةطـةر ية    112كةركووك ببَيتة بةشَيك لة كوردسـتان، داوا دةكـةن، مـاددةي    
ــرَينت،         ــب بك ــةوة كةس ــوركي، ب ــامي ت ــي ع ــةر رةئ ــةم، ئةط ــت ثَيدةك ــةوة دةس ــةين، لةيةكةم ــة بك ــاس لةوان ب
بةهةِرةشة لةميللةتَيكي تر، ئةحزابي سياسي توركيا، لة رؤذطارَيكي وةكو ئةمِرؤدا، كة دونيـا ئـاوا تةتـةوري    

ئريادةي ميللـةتان دةطـرَينت، ِرَيـز لـةمايف     كردووة، وا ثَيش كةوتووة مايف مرؤظ لة هـةموو دونيـادا، كـةِرَيز لـة    
مرؤظ دةطرَينت، ئيحرتامي قانوني دةولي دةطـرَينت، ض مةئسـاتَيكة ئةطـةر بَيـت و ِرةئـي عـامي تـوركي، بـةوة         
ثشــتطريي لــةحزبَيك بكــاتن، كــة شــيعارةكةي ئــةوة بــَينت تــةدةخول لــة ئــريادةي ميللــةتَيكي تــر بكــاتن، لــة   

تة بائيســة ضــية؟ هةتائَيســتا لــة توركيــا بةردةوامــة، ئــةم رؤشــنبريية دةرةوةي حـدودي خــؤي، ئــةم ســةقافة 
ضةوتة ضية؟ كـة حزبَيـك ثَيـي وابـَينت شـعارَي هـةَلبطرَينت دذي ميللـةتَيكي تـر، دذي دةوَلـةتَيكي تـر، دذي           
ئــريادةي ميللــةتَيكي تــر كــة هــيض خةتــةرَيكي لةســةر توركيــا نيــة، بةتايبــةتي ئــةو ميللةتــةي كــة لــة ثــاش  

ةوة، هــةموو جوهــدَيكي ســةرف كـردووة، بــؤ ئــةوةي ثةيوةندييــةكاني لةطـةَل توركيــادا ثتــةو بَيــت،   ِراثةِرينـ 
هةموو بِريارَيكي ثَيويستيشي داوة، بؤ ئةوةي مةهانة نةداتة دةوَلـةتي توركيـا تـةدةخول بكـاتن لـةكارةكاني      

سـرتاتيذيةكاني خؤمـان   ئَيمة، بطرة هةندَي جار دذي ويست و ئريادةو بؤضووني خؤمشان بووة، لةمةسةلة ئي
ــة       ــةبَينت، و هةِرةشـ ــةي نـ ــة، مةهانـ ــَي طةورةيـ ــةو دراوسـ ــةوةي ئـ ــؤ ئـ ــةر بـ ــورد، هـ ــةوةي كـ ــةر نةتـ بةرامبـ
لةئةزموونةكةمان بكات و لَيمان تَيك بدات، زياتريش لةوة، لة ساَلي ِرابردوودا، هَيشـتا قـانوني وةبـةرهَينان    

ــةآلم ئ    ــتانةوة، ب ــةماني كوردس ــةن ثةرل ــووبوو لةالي ــةتي    دةرنةض ــر حكوم ــلَيماني، دوات ــةولَيرو س ــدارةي ه ي
يــةكطرتوو لــة كابينــةي تازةشــدا، هــةموو كارئاســانيةكي  بــؤ كؤمثانياكــاني توركيــا كــردووة، زيــاتر لــة            
كؤمثانياكان بياني تر، بؤ ئةوةي لَيـرةدا كاربكـةن و سـوودي هاوبـةش هـةم بؤخؤيـان و هـةم بـؤ حكومـةتي          

َيوةية ئومَيـدمان وابـووة كـة ثةيوةنديـةكاني ئابوورميـان بـة قـوةت        هةرَيم و بؤ طةلةكةمان ثةيدابَي بةو شـ 
بَينت، تةئسري لةسياسةت بكاتن، وة تَيش بطةن كـة ئَيمـة هـيض مةترسـيةكمان لةسـةر توركيـادا نيـة و هـيض         
مةبةستيشمان نية، نةدةست تَيوةردةين لة ئيش وكاري ناو خودي توركيا، نةمةبةسيت ئةوةي كَيشةشيان بؤ 

ين، زؤر بةداخةوة كة خةَلكانَيك وا تةحديد دةكةن، كـة تةحديدةكـةش تـا حـةدَيك ِراسـتة، كـة       دروست بكة
ئةو هةِرةشانة ثةيوةندي بة هةَلبذاردنةوة هةية، ثَيم واية دميوكراتيةتي توركيا، دميوكراتيةتَيكي عةريقة، 

تييةتـة ئةطـةر بةبـةردةوامي    ئاماذةي ثَيدةكرَينت لةسةر تةريقةي ئةوروثيية، بةآلم زؤر لةنطة ئةو دميوكرا
ئاوا مبَينَينت، رةئي عامي توركي دةنط بداتن بةو حزبة شؤظَينييةي كة شيعاري توندِرةويي دذي ميللةتَيكي 
تر هةَلدةطرآ، ئةطةر هةدةيف دووةم تةماشا بكةين، مةسةلةي ئةمنيـةتي سـنوورة، كـة وجـودي ضـةكداراني      

ساَلةي ِرابردوو وةكو ثَيشـرتيش بـةو شـَيوةية باسـم كـرد،       19 – 10ثةكةكة، لةو سنوورةدا هةن، ئَيمة لةو 
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ــتمان         ــةكردووة، دةس ــةمان ن ــةو حزب ــتطرييةكي ئ ــيض ثش ــا، ه ــاني توركي ــؤ ئيتمينن ــةين ب ــةماوة نةيك ــي ن ض
تَيوةرنةداوة لة كاروبـاري توركيـا، هاوكارميـان نـةكردووة، بطـرة ٍرَيزمـان لـة قـانوني نَيونةتـةوةيى طرتـووة،           

 ناوضةكاني ئَيمة بةكار بَينت بؤ هةِرةشة كـردن لةسـةر توركيـا، دووةم جـاريش لةاليـةن      بةوةي كة نةهَيَلني
ميللةتي خؤمانةوة طلةييمان لَيكراوة و تةقةبووملان كـردووة، ضـونكة ثَيمـان وابـووة مةسـةلةيةكي مةسـريي       

ةطـرين، بــةهيض  بـووة بـؤ طـةلي ئَيمـة، ثةيوةنـدميان لةطـةَل توركيـا ثَيويسـتة، رَيـزي دةطـرين و ئيحرتامـي د           
شَيوةيةك رَيطا نةدةين بةخؤمان، دةستمان تَيوةربدةن، بةآلم لة عةيين كاتيشدا حةقيقةتَيك هةيـة، ئةطـةر   
ئَيوةش باسي نةكةن هةموو دونيا دةيزانَينت، بةهيض زمانَيك ئَيستاكة، قبوَل نية بةشةِر كؤتايي بة كَيشـةي  

ردسـتاني توركيــا، شــةِر هةيــة دةيــان جــاريش، بــةثَيي  وة ئــةو كَيشــةية هةيــة لــة كو81ميللـةتَيك بَيــت، لــة  
هَيزةكــاني توركيــا هاتوونةتــة ئَيــرةو لــة  ،ئيتيفاقَيــك لةطــةَل رذَيمــي بةعســي ثَيشــوو، حــدوودي بةزانــدووة

ضةكدارةكانيان داوة، ئايا كؤتايي بةو كَيشةية هاتووة، ئايا دةكرَينت تؤ بةميللةتَيك خـةنق كـةي ئَيمـة قـةت     
سةلةيةك باس دةكةين كة داخلي توركياية، بةآلم كةبةو شَيوةية، بيانةوَي ئـةزمووني ئَيمـة   تَيكةَل نابني مة

تَيك بدةن، عَيراقمان لَي تَيك بدةن، دميوكراتيةمتان لَي تَيك بدةن، تـةدةخول بكـةن لـة دةسـتووري عَيـراق      
ــاري تــ     ــرَينت بــة دةج ــَيني، ئايــا دةك ــني دوو قســة بكــةين و ِراســتيةكانيش بَل ــايي ناضــار دةب ــَين كؤت ريش بَل

بةئريادةي ميللةتَيك بهَينن، ئايا بة ئريادةي ضةكدارةكانيش كؤتايي بةئريادةي ميللـةتَيك دَيـت، ئامـادة نـني     
عةفويةكي عام دةربكةن، بؤ ئةوةي ِرَيطايةك بدؤزنةوة بـؤ ئـةوةي بـةديالؤا ضارةسـةري ئـةوة بكـةن، جـار        

ئـةو دميوكراتيةتـةي توركيـا بـةرةو باشـرت بـِرواتن،        جار دةنطَيكـي بـاش دةبيسـتني، طةشـبني دةبـني لـةوةي      
ةمان وت وةكـو  ين ئـ ثتةوتر بَينت، بةقوةت تر بَينت، ئَيمة هةندَي جار تةماشاي دميوكراتيةتي توركيا دةكـة 

ســومبولَيكة، وةكــو منوونةيةكــة، مــةيلمان ثــَي بــوو كةئَيمــةش وةكــو ئــةوان رؤذَيــك لــةرؤذان، وا نيزامَيكــي   
ت، بــةآلم ئَيمــة شــتَيكي باشــرتمان كــرد، ئــةو ثَيكهاتانــةي لةكوردســتاندا هةيــة، بــةهيض  دميوكراتيمــان هــةبَي

شَيوةيةك ِرَيطا بةخؤمان نادةين، بةو نةزةرةي تةماشاي ثَيكهاتةكاني تري كوردستان بكـةين غـةيري كـورد،    
هةيانـة   ورييةوةمةسيحيةكان بةكلدان و ئاشـ ئةو رَيزةي برا توركمانةكان لةكوردستاندا هةيانة، ئةو رَيزةي 

لةكوردستاندا، لةبةر ترسي كةس نية، باوةِرمان بةوة هةية كة دميوكراتيـةت بـةبَي ئـةو رَيـز طرتنـة، بـةبَي       
ثاشي ِراثةِرين، خؤمان داوامان كـرد لـةبرادةراني    1331ان بةمايف ئةو ثَيكهاتانة، دميوكراتيةت نية، لة ندان

ــةن و دا    ــك خ ــان رَي ــةولَير وةرن خؤت ــة ه ــان ل ــةنَي    توركم ــةرَيم ض ــةتي ه ــةن، حكوم ــان بك ــةقي خؤت واي ح
قوتاخبانــةي بــؤ توركمانــةكان كــردةوةو، تيايانــدا ســةدان خوَينــدكاري، قوتــابي كــورديش دةخــوَييَن، لــة          
كةركووكيشدا ئيتهاممان دةكةن، سَييةم مةسـةلةيان كةركووكـة، ئَيمـة زوَلمـان لـة توركمانـةكان كـردووة، لـة         

وو توركمان، كلدان وئاشـورو عـةرةب، دةيـان سـاَلة لـة كـةركووك بةيةكـةوة        نةتةوةي توركمان كردووة، كورد
دةذين، ِراستيةكاني مَيذوويش ديارة، جوطرافياش ديارة، هةر بطةِرَيينةوة سةر كتَيبةكاني زةماني عومسانلي 

سـةدام،  ئةو ِراستيانةيان بؤ دةردةكةوَيت، كة ثَيويست ناكات بضـمة نـاو تةفسـيالت، ثـَيش ِرووخـاني ِرذَيمـي       
هةموو اليةكتان دةزانن، رذَيم مةنعي كردبـوو لـةناو كةركووكـدا، كـةس خـؤي بـةتوركمان بنووسـَي، ئةطـةر         
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تةماشاي سةرذمَيريةكاني زةماني بةعس بكةين، نةتةوةى توركمان لةسةرذمَيري كةركووكـدا نيـة، جـةبري    
ئةو وةخيت توركيا لةكوَي بـوو  كردبوو كة دةبَي خؤتان بنووسن بة نةتةوةي عةرةب ياخود نةتةوةي كورد، 

بؤ حيمايةتي توركمانةكان، هةر ئةو ثرسيارةيان لَي ئةكةين، كةيةكَيك بَلَيت نابَيت بَلـَين ئَيمـة توركمـانني،    
ئةبَي ئيختيار بَيت لةبةيين ئةوةي عةرةب يـان ئـةوةي كـورد، توركيـا بـؤ حيمايـةتي توركمـان لـةكوَي بـوو،          

توركمانيش ئازاد بوون، هةموو ثَيكـةوة دةنطمـان بـؤ ئـةو عَيراقـة تازةيـة        ثاش ِراثةِرين كورديش ئازاد بوو،
داوة، مـن نــاَلَيم لــة نـاو ريزةكــاني ئَيمــةدا هــيض هةَلةيـةك نيــة، هــةموومان سـةد لةســةر ســةد دميــوكراتني،     

َي بةتةئكيد تةئسريي ِرذَيمي ثَيشوو لةسةرمانة، رةد فيعلمان بؤ ئةو سياسةتة كؤنة ثةرستة، شؤظيانة هةند
جـار لـةناو ئَيمةشـدا، ِرةئـي تونـدِرةو هةيـة، بـةآلم كـوا ئـةو ِرةئيـة تونـدِرةوة ثـةيِرةو كـراوة لةكةركووكــدا،              

ركيـاوة  هـةزار كـورد، لـة ئـريان و تو     222هةندَي لةقسةكةران لةو كؤنفرانسةي طرؤباأل طوتوويـةتي دةَلَيـت   
ةو ئـةرزةيان دراوةتـَي، كـوا بؤضـي نايـةن      ، خانوويـان ثَيـدراو  هاتوون، لة ناو كةركووكدا نيشـتةجَي كـراون و  

تةحقيقَي بكةن، ئةمن لَيـرةوة بـةناوي ئَيـوةوة ثَييـان دةَلـَيم، حكومـةتي توركيـا، ثةرلـةماني توركيـا، وةرن          
ــةن، ئَيمــة       ــانيان بك ــت نيش ــةَلكي كــةركووكن، دةس ــةيري خ ــةر غ ــوردةي كــة طةِراوةتــةوة، ئةط ــةو ك بــزانن ئ

ان كــردووة، ئَيمــة هــاوار دةكــةين هَيشــتا خــةَلكي كــةركووك لــة هــةولَير،  دةيســةملَينني، كــة ئَيمــة غةَلــةتَيكم
لةسلَيماني زؤريان ناطةِرَينةوة، لةبةر ئـةوةي ذيانيـان نيـة لةكـةركووك، وةزيفـةيان نيـة لةكـةركووك، لَيـرة         

بـؤ  ساَلة دةركراوة لةكةركووك، ذيانَيكي تةئمني كـردووة دةَلَيـت وةرة ذيـامن     02دوكاني بؤخؤي كردؤتةوة، 
تةئمني بكـة، موعانامتـان لةوةدايـة، كـة كةركووكيـةكان بةشـَيكيان، ناطةِرَينـةوة كـةركووك، ئةطـةر زوَلمَيـك           
هةبَينت لـةتوركمان كـرابَينت، ئَيمـة خؤمـان قبـوَل ناكـةين ئـةو زوَلمـة لـةتوركمان بكـرَينت، هـةروةها قبـوَل             

وَلمان لَي كراوة، زةحيـة بووينـة، ئـةمِرؤ    ناكةين لةعةرةبيش و لةكلدان و ئاشوريش بكرَينت، ضونكة ئَيمة ز
كة دةستةآلمتان بةدةستةوةية، خؤمان دةزانني ئةو كةسةي زوَلمي لَي بكرَيت، شعوري ضؤنة، ضةند بريندار 
دةبَينت رَيطا نادةين، كةس لةطةَل ئَيمةدا بذَينت، بريندار بَيت ياخود، مافةكاني لَيبسةنينةوة، جَيطاي داخـة  

ــدَيك لــةو ئ  ــدَيكيان قســةكانيان،    كــة، هةن ــداريان لــةو كؤنفرانســة كــردووة، هةن ــراقيش بةش ــةي عَي ةحزابان
ــتين         ــكردني دوا خس ــةويش باس ــةكردووة، ئ ــدا ن ــان تَي ــة ئينتباهي ــة، ك ــة هةي ــةك  نوقت ــةآلم ي ــة، ب مةعقول
ئيستيفتاي كةركووكة، ِراثرسي لةخـةَلكي كـةركووك، بـةهيض شـَيوةيةك لةاليـةن ئَيمـةوة قبـوَل نيـة، ئةمـة          

دا ئامـاذةي بـةوة داوة، ئـةو شـوَينانةي جَيطـاي      112ةلةيةكي دةستوورية، دةستووري عَيراق لـةماددةي  مةس
خيالفن، ضارةسةر بكرَينت لةوانةش كـةركووك، بةرنامةيـةكي بـؤ دانـاوة، ئاسـايي كردنـةوةي وةزعةكـة، لـة         

ي ئينجـا ريفرانـدؤم، ئةمـة    كةركووك، طةِرانةوةي ِراطوَيزراوةكان، دةركراوةكان بؤ شوَيين خؤيـان، سـةرذمَير  
ــةر           ــةتن، ئةط ــانون وعةدال ــوقراتي و ق ــةباديني دمي ــةموو م ــَينت، ه ــة ب ــةو مةبدةئان ــت، دذي ئ ــَي دةتوانَي ك
ثيالنَيكيان نةبَيت، لـة دذي دميوقراتيـةت، بؤضـي بـاس لـةو مةسـةالنة دةكـةن، ئةطـةر كةسـَيك زيـادةِرةوي           

كةوة نـةيهَيَلني، ئَيمـة توركمانـةكان كـة دةركرابـوون،      كردبَي وةرن، دةستنيشاني بكةن بؤ ئةوةي ئَيمةش، ثَي
خؤمان هاوكارميان كردن بؤ ئـةوةي بطةِرَينـةوة، شـاري كـةركووك، بـؤ ئـةو ناحيـةو قةزايانـةي كةلـة دةورو          
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ثشيت كةركووكن كةلَيي دةركراون، جَيطاي سةر سوِرمانة كة ثةرلةماني توركيا، دوو جةلسة بكات، جةلسةي 
، تـةنها ئةوةيـة تينـوي    ين جةلسةيةك بكةي، دذي ميللـةتَيك بووة، ضي دةطةيةنَينت بة نهَيدوَينَيي بةنهَيين 

ئازادية، نةتةيارةي هةية، نة هةِرةشة ئةتوانَي بكاتن لةكةس، تةنها دةيةوَينت بة دميوكراتيةت ذياني خؤي، 
ةســةر مةســةلةيةك  ئاينــدةي خــؤي، بباتــة ســةر، ضــي ثَيويســت دةكــاتن بــةنهَيين، ثةرلــةماني توركيــا بِريارل

بـداتن، كــة دوورة لـة وآلتةكــةي خؤشـي و لــة وآلتَيكـي تــريش، طومـان لــةو دانيشـتنة دةكــةين كـة بــةنهَيين        
، نـةموحتاجي  بةسرتاوة، توركيـا نـةموحتاجي ئةوةيـة بـةنهَيين سياسـةتةكاني خـؤي بِريـاري لةسـةر بـداتن         

ةمِرؤدا دونياي ئازادي و دميوكراتيةتة هيض بة نهَيين بِريار بداتن لةسةر مةسةلةيةك كة ثَيويستة ل ئةوةية
دذايـةتي نـةبَيت، ئةوانـةش كةلةاليـةن      يشتَيك بة نهَيين نامَينَيت، ئيال ثيالن طَيِران نةبَيت، ئيال مةسـةلة 

ئَيمةوة، قبوَل ناكرَيـت بـةهيض شـَيوةيةك، طـةلي ئَيمـة و لةطـةَل ئةمةشـدا ئَيمـة بةتـةنهانني طـةالني دونيـا            
، ئةمة ثَيم واية عةكسي ئةو حزبانةي كة ثَييان واية، رةئي عامي تـوركي تةئيـدي ئـةو    هةمووي لةطةَلمانن

شتة دةكةن، رةئي عامي توركي فرسةتي ئةو شتةي هةبَينت كة ِراستيةكان بـزانَينت، تةئيـدي ئَيمـة دةكـات،     
نـةكردووة، و  كـةس   وآلتاني ئازاد لةهةموو دونيادا تةئيدي ئَيمة دةكـةن، ضـونكة ئَيمـة هةِرةشـةمان لةسـةر     

ناشي كةين، بةآلم قبوَليش ناكةين كةس هةِرةشةمان لَي بكات، وا ئاسانيش نية، دونيا بةسةر ئـةوةدا ضـوو،   
ئـريادةي ميللــةتَيك وةك ميللــةتي كــورد، وةكــو طـةلي كوردســتان، ناتوانَيــت بيخنكَينــَينت، ئــةمِرؤ مةســةلةي   

كـةس جـارَيكي تـر قبـوَل       unة ئةمـةريكا لـة   ، لـ يشتؤتة، هةموو دونيـا لـة ئـةوروثا   كوردي، حةقي كورد طة
ناكاتن، ئةوةي بةسةريدا هاتووة وةك بةكارهَيناني كيمياوي وئةنفال و دةركردن وكؤض ِرةوو هةر شتَيكي كة 
ــةر            ــةوة، ئةط ــري بكةن ــة ب ــا، واقيعيان ــاني توركي ــة، بةرثرس ــةق واي ــة ح ــةتن، بؤي ــورد ناي ــةر ك ــة بةس ئةوان

ــدي بةب   ــة، ثةيوةن ــةلةيةكيان هةي ــة      مةس ــة، ئَيم ــةش هةي ــدي هاوب ــة، بةرذةوةن ــاوة هةي ــدي توركي ةرذةوةن
حكومةتي هةرَيمي كوردستان، سةرؤكايةتي هةرَيم، حزبة سياسيةكان لة كوردستان، كةسـَيك نيـة    ،ئامادةين

دذي بةرذةوةندي هاوبةش بـَينت، بـةآلم ئَيمـة تـابعي بِريـاري كـةس نـني، غـةيري بِريـاري خؤمـان نـةبَينت،            
ئـريادةي طةلةكـةمان كـة لَيرةدايـة، لةثةرلةماندايـة، بِريـاري كـةس لةسـةر ئَيمـة ناتوانَيـت،           غةيري بِريـاري  

نةقبوَلي بكةين نة رةدي دةدةينـةوة، جـا ئـةو  كؤبوونـةوةمان بـؤ ئةوةيـة، هةنـدَي ِرةئـي هـةبوو كـة دةَلـَي            
شـتنةدا كـة ثةرلـةماني    ئَيمةش با داخراوة بَينت جةلسةكةمان، بةآلم لةِراستيدا ئةو ِرةخنانةي كـة لـةو داني  

توركيا بةداخراوي كردي كرا، هةر ِرةدي ئةوة ئَيمـة شـتَيكمان نيـة، نـة ثيالنَيكمـان هةيـة دذي توركيـا، نـة         
دةمانةوَي شتَيك دذي توركيا بكةين، بؤية هةموو شتَيكمان ئاشكراية، ئةو ِرةخنةش كة دةطـريَي، دةمانـةوَي   

ــة د   ــةوَي بطات ــا، دةمان ــي توركي ــة برادةران ــةو    بطات ــرن ل ــوَي بط ــا، ط ــةتي توركي ــا، حكوم ــتةآلتداراني توركي ةس
ميللةتةي كة نايانةوَي طوَيي لَي بطرن، ِراستيةكان بـزانن، كةنايانـةوَي بـزانن، لةمـةو دوا طـوَي نةدةنـة ئـةو        
ِراثؤرتانةي كة ضةند  نةفةرَيك لةكةركووك، هيض ثةيوةنديان بةطةلي توركمانةوة نية، بَيجطة لـةوةي ِرازي  

، ئةوكةسانةي كةِراثؤرتي بؤ دةنووسن، ئـةو ِراثؤرتانـة نةبنـة بةرنامـةي سياسـي، حكومـةتي توركيـا        كردني
نةبَيتة تةقيم كردن تةنها لةخوَيندنةوةي ِراثؤرتـةكان، بـابَين بـزانن ميللـةتي توركمـان، ضـؤن دةذيـنت، لـة         
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يةكان ببيـنن لـة جَيطايةكيشـدا    هةولَير لةكةركووك لة تةلةعفةر، لة دوز خورماتوو، لة ثردَي، با بـَين ِراسـت  
ئةطةر زوَلمَيك كرابَينت، تةجاوزَيك كرابَينت، ئَيمة ثـَيش حكومـةتي توركيـا، ئامـادةين، ضارةسـةري بكـةين،       
حماسةبةي ئةو كةسةش بكةين كـة ئـةو كـارةي كـردووة، بـةآلم سـةد دةر سـةد، ئـةوة ِرةد دةكةينـةوة، يـةك           

ران لـة كـةركووك نيشـتةجَي نةبوونـة، يـةك كـوردي هـةولَير        كوردي نةكوردستاني توركيا نة كوردستاني ئَي
ئةطـةر ئـةو راسـتية هـةبوو،      ،وسلَيمانيش لةوَي نيشتةجَي نةبوونة، ئةوة تةعقب بكةن و ئَيمةش ئامـادةين 

كةسَيك هةبوو بَينت لةو بةشانةي تر هاتبَيت لة كةركووك نيشتةجَي بووبَي، حـةقي ئةوةيـة طلـةيي بكـةن،     
ةرزم كردن، كة هَيشتا زؤر خةَلكي كـةركووك هةيـة لةشـارةكاني تـرن، نةطةِراونةتـةوة،      بةعةكسيشةوة كة ع

ئةوة كاك حممد إحسان لَيرةية خؤي وةزيري حكومةتي هةرَيمة بؤ كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم، و 
كـوردة   وعاناتي هةيـة لـةوةي ضـؤن،   ئةويش ئةو ِراستية ئةزانَيت، ئةويش م 112جَيبةجَي كردني ماددةي 
بطةِرَينةوة بؤ كةركووك، من هةر ئةوةندة قسة ئةكةم، تةبعةن جةنابي سةرؤكي  ئاوارة بوو راطوَيزراوةكاني

حكومةت، كاك نَيضريظان دواتر قسةتان بؤ دةكات، بةآلم خؤي حةز دةكات، بـرادةران ئةنـداماني ثةرلـةماني    
دةكـةم، هةريةكـة لـة فراكسـيؤني ثـارتي و       كوردستاني بةِرَيز قسـة بكـةن، بؤيـة مـن داوا لـة فراكسـيؤنةكان      

قسة بكةن، لة براياني دوو حزبي ئيسالميش، هةريةكة دووسَي كةس قسة  كةس( 2- 0) يةكَييت، هةريةكة 
نـوري دةسـيت   . بكةن،  هةروةها دةكرَينت ئةواني ديش حزبي شيوعية، نائييب موستةقيل ئةطـةر هـةبَينت د  

ان تنت بةسةر ضاو، جا كَي ئةيةوَيت قسة بكات تاكو ناوي بنووسني، دةسـت بَلند بكاتن، كةس ِرَيطات لَي ناطرَي
كاك شَيروان، كاك عومسان، كا مةال، كـاك خورشـيد، كـاك ئـةنوةر،     . مةهَيننة خوارةوة تا هةمووتان بنووسم

ان، كاك ئةسعةد، ئارَيز، دلَير، رؤميؤ، شوكرية، شَيردَل، ثةخشان خان، مجال، تةلعةت، عومسان، غةفور، سـؤز 
 .مامؤستا، ديلمان، دكتؤر ناس ، دكتؤر نوري، نازناز خان، إحسان، ظيان، ئَيستا كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةِرَيزان ئةنداماني ئةجنومةن
َيشــتةوة، بــؤ هةرضــةندة بــةِرَيز ســةرؤكي ئةجنومــةن، بــة تةفصــيل ضــووة نــاو مةســةلةكان، هيضــي واي نةه

ئةنداماني ثةرلةمان، بةآلم ئَيمة حماوةلة دةكةين ضةند قسةيةك لَيرةدا بكةين، هةروةكو هـةموو اليـةكمان   
 0222ة، لة دةستووري عَيراقي فيدراَل، سـاَلي  (112)ساَلي جَيبةجَيكردني، ماددةي  0222دةزانني، ساَلي 

مي كوردستاني عَيراق، بؤية دةبيـنني، لةطـةَل نزيـك    ساَلي ئايندةي كةركووكة و ناوضةكاني دابِراوة لة هةرَي
لة دةستووري عَيراقي فيدراَل، ترس و لـةرزو دَلـة ِراوكـَي، لـةالي      112بوونةوةي، جَيبةجَي كردني ماددةي 

ــي      دوذمانــاني طةلةكــةمان، لــة زيــاد بووندايــة، دوذمنــاني طةلةكــةمان، ضــاويان هةَلنايــة تةماشــاي عَيراقَيك
بكةن، دوذمناني طةلةكةمان ضاويان هةَلناية تةماشاي هةرَيمي كوردستاني عَيـراق بكـةن    دميوكراتي فيدراَل

كة هةرَيمَيكي ئازادو سةقامطرية، بؤيـة لَيـرةو لـةوَي، لـة لَيدوانةكانيانـدا، لةبةسـتين كؤنطرةكانيانـدا، حـةتا         
ن، ئةبَي بةرثرساني توركيـا  لةدانيشتين ثةرلةمانياندا هةِرةشة لة حكومةتي هةرَيم و عَيراقي فيدِراَل دةكة
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باش بزانن، كة هيض مافَيكيان نية، بؤ دةست تَيوةردان لةكاروباري عَيراق، ئةبَي بةرثرسـاني توركيـا بـزانن،    
هيض مافَيكيان نية كةدةست لةكاروباري هةرَيمي كوردستان وةربدةن، ضونكة هةر كارَيـك دةسـت تَيوةردانـة    

َيوةردان لةكاروباري هةرَيمي كوردستان، دةسـت تَيوةردانـة لةسـةروةري    لةكاروباري عَيراقي فيدِراَل، دةست ت
عَيراق، ضـونكة سـةروةري هـةرَيمي كوردسـتان بةشـَيكة لـة سـةروةري عَيـراق بيـانووي بةرثرسـاني توركيـا            
ئةوةية، كة طواية، ديفا  لة برا توركمانةكامنان دةكـةن لـة عَيـراق، بـرا توركمانـةكامنان لـة عَيـراق، ثَيطـةي         

يان هةية، ض لـة ثرؤسـةي سياسـي عَيـراق، ض لـة حكومـةتي عَيراقـي فيـدراَل، ض لـة ثةرلـةماني عَيراقـي            خؤ
فيدرال، لة هةمان كات هةمان ثَيطةيان هةية، لة هةرَيمي كوردستاني عَيـراق ض بةنيسـبةت بةشـداربوونيان    

موو دام و دةزطاكاني تـر،  لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان، ض بةشداربوونيان لة ثةرلةماني كوردستان، و هة
ئةمة منـةتَيك نيـة لةسـةريان دةكـةين، بـةَلكو مـافَيكي سروشـيت خؤيانـة، وةكـو نةتةوةيـةك موعامةلـةيان            
لةطةَل بكرَيت، ئةطةر ئَيمـة الثـةِرةي مَيـذوو هةَلدةينـةوة، دةبيـنني رؤذَيـك لـة رؤذان، بةرثرسـاني توركيـا،          

امبـةر بـرا توركمانـةكامنان كـة تووشـي ئـازارو ئـَيش دةبـوون،         حكومةتي توركيا هةَلوَيستَيكيان نـةبووة، بةر 
تووشــي ئةشــكةجنة دةبــوون، لــة كــةركووك و ناوضــةكاني تــر، لــة زةمــاني ِرذَيمــدا، مــن نــازامن ئَيســتا، ئــةم    
تةدةخولة بؤضي بةرثرساني توركيا، هَينايتيانة ثَيشةوة، بـرا توركمانةكانيشـمان زؤر بـاش ئـةو حةقيقةتـة      

نامــةوَي زؤر تةفســيالتي بــدةمَي، بــةس دةمــةوَي ئةوةنــدة بَلــَيم، هةَلوَيســيت حكومــةتي   دةزانــن، بؤيــة مــن
عَيراقـي فيــدراَل، هةَلوَيسـتَيكي الوازة، بةرامبــةر ئـةو دةســت تَيوةردانـة، هةَلوَيســيت ثةرلـةماني عَيــراقيش،      

ــنة     ــدي بض ــراق، بــة ج ــةتي عَي ــراق و حكوم ــةماني عَي ــتة ثةرل ــاو مةســةلةكة، هةَلوَيســتَيكي الوازة، ثَيويس ن
مةسةلةكة بةتةنها بؤ هةرَيمي كوردستاني بةجَي نةهَيَلن، بؤ سةرؤكي هةرَيمي كوردستاني بـةجَي نـةهَيَلن،   
بؤ ثةرلةماني كوردستاني بةجَي نةهَيَلن، ثَيويستة زؤر بةجدي تر، بضنة ناو ئةو مةسـةالنة، بؤيـة مـن داوا    

عَيراقـي فيـدرال بكـاتن، ئاطـاداري ثةرلـةماني عَيـراق       دةكةم لة سةرؤكايةتي ثةرلـةمان ئاطـاداري حكومـةتي    
بكاتن، كة هةَلوَيستَيكي رةمسـي وةربطـرن، نـةك ئيعتمـاد بكةنـة سـةر وتـة بَيـذَيك، بـةناوي علـي دةبـاغ كـة             
جوابي بةرثرساني توركيا بداتةوة، لة حاَلةتَيكدا كة ئةوان سةرؤكي حكومةتيان دَيتة سـةر خـةت، وةزيـري    

ةت، لــة هــةمان كاتــدا داوا لةســةرؤكايةتي ثةرلــةمان دةكــةم، ياداشــتَيك بنوســَي و   خارجيــان دَيتــة ســةر خــ 
 .ئيستينكاري ئةو هةَلوَيستةي توركيا بكات لةطةَل رَيز و سوثامساندا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عومسان فةرموو

 (:ماراني باني) قادرل اعبد عثمان بةِرَيز
 . بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

واي دةبينم، ئةو هةِرةشانةي توركيا، تةنها بؤ ئةوةية ئةمةريكا لةناوضـةكة، حيسـابَيك بـؤ توركيـا      وةآل من
بكات، ئةطينا ئةو قسانةي سةرؤك وةزيراني توركيا دةيكات بةِراسيت، سةردةمي بةسـةر ضـووة، نـازامن هـيض     

ةماوة، مةرحةلةكـة بةسـةر   ئةقَلَيك، ئةمة قبوَل ناكات، سـةردةمي هةِرةشـةو زمـاني هةِرةشـة، ئـةوة بـاوي نـ       
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ضووة، من واي دةبينم زؤر لةمَيذة، ئةوة تةنها بؤ ئةوةية ئةمةريكا، زياتر ئيهتيمام بـةتوركيا بـدات، لةبـةر    
ئةوة ديارة لةو جةولةي ئةو دواييةي وةزيري خارجي ئةمـةريكا، كـة سـةرداني توركيـاي نـةكرد، نيطـةراني       

ةكةم، ئةو تةسرحياتانةي توركيا، كة كاتي بةسةر ضووة ِرامـان  زؤريان هةية، لةو مةسةلةوة ئةمن ثَيشنياز د
نةكَيشَي بؤ، ملمالنَييةك كة هيض طـةلي كـوردو طـةلي توركمـان هـيض اليـةكمان، سـوودي لـَي نـابينني، بـةآلم           
ئةوةي جَيى داخة، هةندَيك لةسةراني يان كةسايةتييةكاني عَيـراق، كـة خؤيـان ئـةمرؤ بةشَيكيشـيان لـةناو       

سي عَيراقن، بةشدارن لةو كؤبوونةوة نهَيين و ئاشكرايانةي توركيا دةرهةق بةو تةسرحياتانةي ثرؤسةي سيا
دةكرَيت حةقة ئـةوة بةسـةرياندا تَيثـةِر نـةبَيت، حةقـة عيالجيـان بكرَيـت، مـن لَيرةشـدا ثَيشـنيار دةكـةم،            

ت، كؤبوونةوةيــةكي فيعلــةن ثةرلــةماني كوردســتان داوا لــة ثةرلــةماني عَيــراق بكــات، كؤبوونةوةيــةك بكرَيــ
هاوبةش لة نَيوان حكومةتي فيدراَل و حكومةتي هةرَيمي كوردستان، بؤ ئةوةي بةِراسيت حةلَيك بؤ ئةوانـة  
دابنرَيــت ثَيكــةوة، ضــونكة ئَيمــة ئَيســتا بةشــَيكني لــة عَيــراق، نــابَي ئــةوةمان لــةبري بضــَي ئَيمــة، حكومــةتي  

بةشـَيك لـة وةآلمدانـةوةي، ئـةو تةسـرحياتة ناخؤشـانةي،       هةرَيمي كوردستان، فيدراَلة لةسةر عَيـراق، بؤيـة   
كةلةاليةن وآلتاني دةوروبةر دةدرَيت، دةبَي ئَيمة ثَيكةوة لةطةَل حكومـةتي عَيـراق، وةآلمـي بدةينـةوة، مـن      
ثـَيم وايــة دةبــَي ئَيمــة ثَيضــةوانةي، تةســرحياتةكاني توركيـا هــةنطاو بنــَيني، ئَيمــة خؤمــان دوور بطــرين لــة   

ِرةشة ئامَيز، لةبةر ئةوةي ئَيمة لةطةَل توركيا هاوسنوورين، جيا نني، لةوانةية ئةو كةسانةي تةسرحياتي هة
ئــةوِرؤ لةســةر دةســةآلتن ســاَلي داهــاتوو نــةمَينَين، بــةآلم نةتــةوةي ئَيمــةو نةتــةوةي تــورك، دةمَينــَين لــؤ     

ــاذين،      ــيَب يــةك ن ــت، ئيشــمان لةطــةَل يةكــةو هيضيشــمان  ب ــان داهاتوومشــان ثَيكــةوة دةبي مةســةلةي توركم
ــذمان         ــةكي دورودرَي ــن، مَيذووي ــةوة دةذي ــة بةيةك ــة، ئَيم ــراي ئَيمةن ــتان ب ــان لةكوردس ــتان، توركم لةكوردس
ــرا           ــةين، ب ــا بك ــرحياتةكاني توركي ــاو لةتةس ــابَي ض ــةكان، ن ــةَل توركمان ــة لةط ــازامن ئَيم ــة، ن ــةوة هةي بةيةك

ــَي،    ــان لةطــةَل ئَيمــة دةب ــردوو و داهاتووي ــةر واي   توركمانــةكامنان ِراب ــَي، ه ــةجَي دةب ــة جَيب ــان الي ئَيم مافي
لَيهاتووة ئَيمة توركمانةكاني كـة لةكوردسـتان دةذيـن، بةشـتَيكي جيايـان نـازانني لـةخؤمان بةِراسـيت، دةبـَي          
ئَيمة فيعلةن بةو كردارانةي خؤمان، وةآلمي توركيا بدةينةوة، نةك بةتةسـرحياتي هةِرةشـة ئـامَيز، ضـونكة     

ــات   ــَي ناك ــازاجني ل ــةس ق ــا زؤر       ك ــةَل توركي ــانَيكني، لةط ــة كي ــاتووة، ئَيم ــةوة ه ــاتي ئ ــتا ك ــر ئَيس ــاَلَيكي ت ، خ
بةسةراحةت قسة بكةين، ئةوان ضيان لة ئَيمة دةوَي، وة ئَيمة مقابـل ضـيمان لـةوان دةوَي، شـةرمي سياسـي      

ئَيمـة  نةما، ئةو شةرمة سياسيةي ئَيمة دةيكةين، كاتي نةمايـة، بةسـةر ضـووة، ثَيويسـتة زؤر بةسـةراحةت،      
لةطةَل تورك دابنيشني، حكومةتي توركيا، ئـةوان ضـيان دةوَي، ئَيمـة مقابـل ضـيمان لـةوان دةوَي، بيخةينـة        
بةرنامةي كارمان و كـاري ثـَي بكـةين، خـاَلَيكي تـر لةسـةر مةسـةلةي كـةركووك، مـن دووبـارةي دةكةمـةوة،            

ر دةكةم، داوا دةكةم، كة ئَيمة لةداهاتي جارَيكي تر لَيرة باسم كردية، كة ئةَلَين مةسةلةي كةركووك، ثَيشنيا
بؤجةيةكي بؤ دياري بكةين، بـؤ زوو تـر ضارةسـةركردني ئـةو كَيشـةية، ضـونكة هةنـدَي شـت          0222ساَلي 

 .هةية دةبَيتة ئةمري واقيع، حةقة ضارةسةر بكرَيت و كؤتايي ثَي بَيت، سوثاستان دةكةم
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك باثري كامال فةرموو

 :بةِرَيز باثري كامال سليمان
 بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن،

سةرةتا دةست خؤشي لةو كؤبوونةوةيـة دةكـةم، دةربـارةي ئـةو هةِرةشـانةي توركيـا، سةرضـاوةي لةكؤمـةَلَي         
شتةوة طرتووة، يان دةتوانني بَلَيني ِرةنطدانـةوةي لةسـةر ئـةو وةزعـة سياسـية نَيودةوَلةتييـةي كةهـةبووةو        

هاملتؤن، بَي تةئسري نةبووة لةسةر ئـةوةي كـة توركـةكان     -ةمريكاش بةتايبةتي، ِراثؤرتي بيكةرهةَلوَيسيت ئ
بَيت ئةو هةَلوَيستة يان ئةو هةِرةشـةية بكـةن لةسـةر خـاكي عَيـراق و لةسـةر كوردسـتان بةتايبـةتي، جطـة          

هةَلبـذاردنيش  يةكَيكـة لـةهؤكارةكاني تـر،     112لةوةش كةمتةرخةمي عَيراق لةجَيبـةجَي كردنـي مـاددةي    
وةكو جةنابت ئاماذةت ثَيكرد، هةَلبذاردني سةرؤكايةتي لة توركيا، هؤكارَيكي ترة، بةآلم ئاماجني توركةكان، 
نة خزمةتكردنة بةتوركمان نة طةريالكاني ثةكةكة، ماوةيةكي دوورو درَيذة شةِريان ِراطرتووة دذي توركيـا،  

مـاوةي ضـةند سـاَلَيكة لةسـةر سـنوور، وجوديشـيان نيـة لـةو         هيض كَيشةيةكي ئةمنيان نةناوةتةوة تا ئَيستا، 
بةشـةي كـة هـةرَيمي كوردسـتاني عَيراقـة، ئاماجنيــان تَيكـداني قـةوارةي سياسـي كورديـة، قـةوارةي سياســي           
كوردســـتانة، بـــةو ئاماجنـــةوة ئـــةو هةِرةشـــانة دةكـــةن، لةطـــةَل خـــةونَيكي دَيرينـــة وا ئـــةزانن ســـةردةمي   

ِرانةوةي وياليةتي موصـَل كـة ئـةو خةونـة لةمَيـذة زينـدة بةضـاَل بـووة، بـؤ          عومسانيةكانة، بةمةبةسيت طَي
بةرثةرضدانةوةي ئةو هةِرةشانة، هـةروةكو بـرادةران باسـيان كـرد ثـَيش مـن ثَيويسـتة حكومـةتي فيـدِرالي          
عَيراق، ثةرلةماني عَيراق هةَلوَيسيت هةبَيت، ضؤن دةيةوَيت، كـة نـةوتي كوردسـتان، بةشـَيوةيةكي يةكسـان      
بةسةر عَيراقيةكان دابةش بَيت، لـةوة زؤر ثـَي دادةطـرن، بةشـَيوةيةكيش بـابَين بـةرطري لـَي بكـةن، ئةطـةر          
بةبةشَيكي لة عَيراق ئةزانن، ئةوة ئـةركي ئةوانـة، ثَيويسـتة ئَيمـة ثـَي دابطـرين لةسـةر ئـةوة كةحكومـةتي          

وونـرتو، بـوَير تـرو، كاريطـةر تريـان      فيدرالي عَيراق، كة ثةرلةماني عَيراقي، مولزةم بن بةوةي هةَلوَيسـيت رِ 
هةبَيت، لةسةر ئةوةي ضونكة، عَيـراق وآلتَيكـي سـةربةخؤية، ئةندامـة لةنةتـةوة يـةكطرتووةكان، ثَيويسـتة        
سةروةري بثارَيزرَيت،  ئةوةش بةهةَلوَيسيت ئةوان زياتر ثشت ئةستور دةبَيت، لةاليةكي تر مـن ثـَيم باشـة،    

تنةوةيةكي باشرت بكرَينت، ئةو دةستةآلتةي لةكةركووك هةية، ئةو درز و لةكةركووك بةتايبةتي خؤ ِرَيكخس
كةلَينانةي كة هةية نةهَيَلرَيت، ثَيويستة حزبة توركمانيةكان كة  هاوثةميانن، هةوَلي خؤيـان ضـِرو ثـِر تـر     

وانـةوة  بكةن، دةوري كاريطةر تر ببينن، لـة ناوةنـدة سياسـيةكةدا، لـة ميدياكانـدا،دةكرَي زيـاتر لـةزماني ئة       
باس لة وةزعي توركمان بكرَيت، باشرتةو كاريطةري زياتري دةبَيت، لة هـةمان كاتـدا، مـن ثـَيم باشـة وَيـِراي       
ئةوة كة ئةمريكا بَلَيني و نةَلَيني، حـوكمي موتَلةقـة لـة عَيراقـدا، كـة ئـةوان دةسـةآلتدارن، بوونيـان هةيـة،          

سـتاندن لةطـةَل ئـةوان بكـةين، ئةطـةر ئـةوان نـةرمي        جطة لةوة زل هَيزترين هَيزي دونيان ئَيستا ئَيمة دانو
نةنوَينن، من ثَيم وانية توركيا بتوانَيت بةو شَيوةية هةِرةشة بكات، لةاليةكي تريش توركةكان مةبةسـتيان  
هةيةو، وةكو كاك عومسان و كاك شَيروانيش باسيان كرد، كة دةوري كاريطةر تري هةبَيت، بؤية باشرت واية، 
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ن بةسةِراحةت لةطةَل سةركردايةتي سياسـي كـورد لةطـةَل ئةمريكاييـةكانيش زيـاتر ولةطـةَل       ئَيمة وةفدَيكما
وآلتاني دةوروبةريش بةتايبةتي ئةو وآلتانةش كة وآلتاني عةرةبي هةر هيض نةبَي هةَلوَيستيان هةية، باشة 

يـة، لةبةرامبـةر توركيـا،    ئةوان دَين عَيراق داطري دةكةن، كة كوردستان بةشَيكة لة عَيراق بـؤ هةَلوَيسـتيان ن  
 . ديارة جةنابت ئاماذة دةكةي بةوةي كةمن كؤتايي ثَي بَينم، سوثاس

 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاس من تةنها سَي دةقةتان دةدةمي بؤ ئةوةي هةمووتان قسة بكـةن، بؤيـة هـةر يةكـةو سـَي دةقـة قسـة        

 .بكةن، فةرموو ثةخشان خان
 :ةبةِرَيز ثةخشان عبدال زةنطةن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثــَيش هــةموو شــت هةَلوَيســيت حكومــةتي توركيــا، بةرامبــةر بــة عَيــراق بةطشــيت و بةرامبــةر بــة هــةرَيمي  
ــتانةو     ــةل ثةرسـ ــتَيكي هـ ـــَي، هةَلوَيسـ ــاوةي طرتبـ ــةوة سةرضـ ــةر بارودؤخَيكـ ــة هـ ــةتي، لـ ــتان بةتايبـ كوردسـ

ياسـاو رَيسـايةكي ثةيوةنديـة  نَيودةوَلةتيـةكان و،      نامةسنوالنةو نادروستة، ناطوجنَيت لةطةَل هيض نـةرَيت و 
ثةيوةندي دراوسَييةتي دةوَلةتان، مايةي توِرةبوون وِرةت كردنةوةية لةاليةن خةَلكي كوردستانةوة، بةطشيت 
ــيت          ــة ئاس ــتَيكة ل ــراق هةَلوَيس ــةتي عَي ــةمان و حكوم ــيت ثةرل ــة هةَلوَيس ــيم ك ــةر ِرةئ ــيش لةس ــيت من بةِراس

ستةي توركيا نية، ثَيويستة حكومةتي عَيراق و ثةرلةماني عَيراق ئاطـادار بكرَينـةوة،   جةسامةتي ئةم هةَلوَي
و ليسيت هاوثةمياني كوردستان دةورَيكي بةهَيز تر ببينَيت لةو ِرووةوة، بؤية بةثَيويسيت ئةزامن كة بةناوي 

وةيةكي ئسـوَليانة، ئـةم   ثةرلةماني كوردستانةوة، ياداشتنامةيةك ئاراستةي ثةرلةماني توركيا بكرَيت، بةشـيَ 
و وآلتاني ئةوروثا و يةكيَييت ئةوروثا، ثَي لةسةر ئةم خاآلنة دابطريَيت، كة  UNياداشتنامةية، بطةيةنرَيتة 

 بةكورتي ئاماذةيان ثَي ئةكةم، 
نادروســيت و ناشــةرعيةتي ئــةم هةَلوَيســتة هــةل ثةرســتية، كــة ثَيشــَيلكارية بــؤ ئــريادةي هــةموو خــةَلكي  -1

 .عَيراق
وةبري هَينانةوةي حكومةتي توركياو، طةالني توركيا كةلة سات و سةردةمة جياكاندا طةلي كورد لة عَيراق -0

و هَيزة سياسـيةكاني هـةوَليان داوة هةميشـة نـةك تـةنها كَيشـة بـؤ دةوَلـةتي توركيـا دروسـت ناكـةن بـةَلكو             
سايشـي طـةالني توركيـا، لةبةرذةوةنـدي     هةوَليان داوة هةميشة ِرؤَلي ئيجابيان هةبَي بؤ ثاراستين ئاشيت و ئا

طةالني توركياية كةئارامي لة عَيراقدا هةبَيت، بةتايبةتي لة كوردستاندا، وة ثةيوةندي سياسي و ئابووري و 
بازرطاني و ئةو ثةيوةنديانةي كة هةن، بةردةوام بن و بةرةو ثَيش بضن، لة بةرذةوةندي طـةالني توركيايـة،   

ــورد ب   ــةي ك ــةري كَيش ــة ضارةس ــيةكاني     ك ــزة سياس ــا هَي ــة، لةوةش ــةو دميوكراتيان ــَيوةيةكي عاديالن ــات بةش ك
كوردستان وسةركردايةتي سياسي كوردستان رؤَلَيكي هاوكاري ئيجابيانةي هةبَيت، كـة ئةمـة لةبةرذةوةنـدي    
ــراق، ضوارضــَيوةي ئيــدارةي      ئــارامي توركيايــة، لــة بةرذةوةنــدي توركمــاني عَيراقــة، برايــاني توركمــاني عَي
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مي كوردستاندا بن، ئةتوانني ئةوة زياتر ِروون بكرَيتةوة، كة ئَيستا بوار نية، بؤ ضـي؟ وة ئةطـةر هـةر    هةرَي
 .كةموكوِرييةكيش هةبووبَي لة تةعاموال لة هةَلسوكةوتا، ئةكرَي خؤمان لةناو خؤماندا ضارةسةري بكةين

هةَلوَيستةي سـةرؤكي حكومـةتي   هةموو طةالني توركيا بةطةلي توركي توركياشةوة، هةر هةموو لةطةَل ئةم 
 .توركيا نني، ئَيمة هةَلوَيسيت سةرؤكةكاني ثَيشووى توركيامان لة برية

بؤية ناوةندَيك هةية لة توركياو، ناوةندَيكي كةم نية، كة تَي ئةطةن لة هةَلوَيسيت سـةركردايةتي سياسـي   -9
خاَل ئةطةر مةجال هةبَيت سـةبارةت  كوردستان و هَيزة سياسيةكاني كوردستان، لةاليةكي كة ثَيويستة يةك 

بةو هَيزو اليةنانةي كة هاوبةشي ئةكةن لةو كؤنفرانس و ضاالكيانةي كة لة توركيـا ئـةجنام ئـةدرَيت، ثـَيم     
وايــة ثَيويســتة ئــةو هَيــزو اليةنانــة ئــةوة بــزانن كــة هــيض ثاســاوَيك نيــة، بــؤ ئــةوة، ئــةوة بــةزةرةرو زيــان    

 .ي عَيراق، سوثاسدةطةِرَيتةوة بؤ سةرجةم ثرؤسةي سياس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن 

 .كاك ئةنوةر فةرموو
 :بةِرَيز مال انور حممد غفور

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سةرةتا دةسـت خؤشـي ئةكـةين، مـةوزوعي ئـةو هةِرةشـانةي توركيـا، كةلـة عَيـراق و كوردسـتان بةتايبـةتي            

ياتي لةسـةر هةيـةو، بـةردةوام ئـةبَيت ئةطـةر ضـي       دةكات، ئةوةمان بري دَينَيتةوة كة كورد، دائيمةن تةحـةد 
لةزةمةن و كاتَيكداية كة خاوةني حكومةتَيكةو، بةدةستوور ئةو حكومةتة، ئةو موئةسةساتانة ثيادة كراون 
و جَيبةجَي كراون، شتَيك نية شاز بَيت، هةروةكو ضؤن دةستوورى عَيراق، داني بةفيدراليـةتي كوردسـتاندا   

لـةناو   112ت و حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتاندا نـاوة، ئـاواش بةدةسـتوور مـاددةي        داني بة موئةسةسا ،ناو
دةستووردايةو يةكَيكة لةو بِرطة بةهَيزانةي دةستووري عَيراقي هةميشةيي كة طـةالني عَيـراق تةصـويتيان    
لةسةر داوة، ئةطةر ئةو هةموو دةستكةوتانةو، لةطةَل ئـةو هةمووموئةسةسـات و دةسـتوورةش ئـةوجا ئـةوة      
بةضاوي خؤمان دةبينني و طوَيمان لـَي ئـةبَيت، كـة توركيـا وةكـو جريانَيـك و جريانَيكـي هةميشـةييش ئـةو          
هةِرةشــة ئامَيزانــةي كــة دةكــاتن دةرحــةق بــة عَيــراق و بةتايبــةتي هــةرَيمي كوردســتان كــة بــاس لةباســي    

ضـووة، و هـةموومان    ةو تةئخري كردني، ئَيمة دةزانني كة زةماني هةِرةشة بةسـةر 112كةركووك و ماددةي 
تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةينـةوة كـة كـات و زةمـان كـاتي حيـوارة، لَيـك طةيشـتنة، بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةين و            
تةئكيد دةكةينةوة كة ئَيمة ثةرلةماني كوردسـتان و سـةرؤكايةتي هـةرَيم و حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان       

توركيـا و لةطـةَل بةرثرسـيان و لةطـةَل حكومـةتي       بةتايبةتي تر بتوانَيت قةناتَيكي بـةهَيز بكاتـةوة لةطـةلَ   
مةركــةزيش كــة بتــوانني لةيــةك حــاَلي بــني، ضــونكة زةمــاني هةِرةشــة بةســةر ضــووة، كــاتي ئــةوة نــةماوة،  
دائيمةن طـةلي كـورد ثشـت دةبةسـتَيت بـةو هَيـزة لـةبن نـةهاتووةي جـةماوةري خـؤي، هـةموو جـةماوةري             

كةن، كة رؤذَيك لةرؤذان كةسَيكي تـر لـةدوورةوة بَيـت و تةعـةدا     كوردستان بةهيض شَيوةيةك قبوَلي ئةوة نا
بكات و هةِرةشة بكات لةو ميللةتة، بؤية ثَيشمان ضاكة حكومةتى هةرَيم زياتر طرنطى بة جةماوةر بـدات و  
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هةيـة بـا   خةم لة طةىل خؤى و لة ميللةتى خؤى خبوات وة خةلكانى وكةسـانى قةوميـةت و توركمـانيش كـة     
كو ثةنـدى كـوردى دةَلـىَ بـة تـةماى جريانـان هـةر بـآ نـان ئةمَينَييتـةوة، بـةَلكو            ان نةبآ، وةبةتةماى جريان

 .سوياس . خةَلكى خؤمان و كةسى خؤمان زؤر ضاكرتة و زةمةنَيكى زياترمان بةيةكةوة بةسةر بردووة

 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو كاك ئةسعةد

 : بةِرَيز اسعد شاكر امني
 .ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكى

سـاأل لةطـةأل جةنـةِراالتى توركيـا كارمـان كـردووة لةبـةرةى توركمـانى،          1من وةكو توركمانَيكى كوردسـتانى  
دةمةوآ هةنـدَيك ِروونكردنـةوة و بـريوِراى وان بـةطوَيرةى كوردسـتان ضـية ض نيـة بـاس بكـةم جةنابيشـت           

قسـةى طـةورة طـةورة دةكـةن دذ بـة      ئاماذةت بةوة كرد كةوا تةيب ئةردؤغان و ئةوةى وةزيرى خـارجى كـة   
كوردستان، ئةوة يةقني بَيت لة وآ جةنةِرال حوكم دةكـات، جةنـةِراَل قـةرار دةدات، تـاكو رةئـيس مجهـورى       
ناتوانآ شتةكى بكات ئةطةر جةنةِراآلتى عةسكةرى بِريار نةدا، دوايى ئَيستا بةرةى توركمـانى بـةناو بـةرةى    

بة ئةحزاب و موئةسةساتى كارتؤنى دادةنآ، دةبآ  ى برادةراني ئَيمةرةية زؤربةى هةرة زؤرتوركمانى كة لَي
كة ثاش ئـةوةى زانيمـان سياسـةتى     ،علميانبَيت كةوا ئَيمةش هةموومان سةركردةى بةرةى توركمانى بووين

ضةوت بةكار دَينن بةرامبةر كوردستان و برا كوردةكـان، واقيعةكـةمان كـة تَيـى طةيشـتني ئينجـا بـةجَيمان        
ضونكة ئةوةى لـةوآ بـةناو بـةرةى توركمـانى و ئَيسـتاش اليـةزال        ،كرد بة ئريادةى خؤمان كارمان َيشنت وه

بة طوَيرةى ئةمرى ئةوَيندةرآ ئةوجا كار  ،كاربكات ئريادةى لة دةستة خؤى نية، ئةمر لة دةرةوة وةردةطرآ
اربةدةسـتانى توركيـا   ضةندةها جار سـةرؤكى هـةرَيمى كوردسـتان بـةِرَيز مسـعود بـارزنى هـةتا لـة ك         ،دةكةن

كةوا عةفو عامَيكى دةربَينى بؤ ثةكةكة، بةآلم ئةوان ئَيمةش كة لةطةَليان كة كارمان دةكـرد   ،داواى كردووة
ئةوان دةيان وت ئةطةر ئَيمة عةفو عام دةربَينني لة بؤ ثةكةكة ئةو دةكاتة ئـيعرتاف كـردن    ،ئةوةمان دةوت

ئـةوة   ،كة نهَينى كرايـة  ،نةوةى ثةرلةمانى توركياوت دوو كؤبوبةنيسبة. بة ثةكةكة، بؤية عةفوو دةرناينني
كؤبوونةوةش بكةن، ضيان ثآ نـاكرآ لـةو قةناعةتـةدام بـة نيسـبةت       10 ،جمرد عامل نفسية بةكاردةهَينن

كــةركووك بةتايبــةتى لةبــةر ئــةو ماددةيــة كــةركووك زؤربــةى هــةرةزؤرى حوجــةى دةســت    112مــاددةى 
ديفـا  لـة توركمانـةكان، وةختـى ئَيمـةش       /دووةم ،يةك بة حوجةى ثةكةكة ،تَيوةردانى كوردستانى كردووة

ــةك ئامادةينــة       ــةن حقوقتــان ضةوســايتةوة، ئَيمــة هــةموو كات ــيعالن بك ــة ئَيمــةيان دةووت ئ ــت ب هــةمان ش
واتان ثآ بكات، بةآلم كة ئَيمـة واقعةكـةمان    ،ِرةشى دةكةينة عارد و كةس قسةتان ثآ بكات مةصيفى سةري

م قســةمان دةكــرد دةطةيشــتينة ئــةجنامى ضارةســةركردنى كَيشــةكان،   وةأل بــرادةران بــة تــةفاه دةزانــى لةطــ
مةوزوعةكى تر هةية ئةويش نزيكةى مانطَيك ثَيش ئَيسـتا موناقةشـةى دةسـتوورى هـةرَيمى كوردسـتامنان      
ــة       ــةموو حزبـ ــتان هـ ــةرَيمى كوردسـ ــازى هـ ــرى ثيشةسـ ــةالن وةزيـ ــداد ئةرسـ ــارى ويـ ــةر داواكـ ــرد، لةسـ دةكـ

انيةكان و حزبةكانى دةرةوةى كوردستان يةعنى بةناو بـةرةى توركمـان ئةوانيشـمان داوةت كردبـوو     كوردست
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لةطةأل كةسايةتى توركمان لة فندق دانيشتني، يةكَيك لةبةرثرسـى بـةرةى توركمـانى بـةناوى خـؤى هـاتبوو       
هةر خاوةن بري  ،شةخصى، ئةو وتى ئةوشتانة زؤر جوانة قمةى دميوكراتيةت لة كوردستان كة هةر حزبَيك

ن هةية كة بةدذى ئـةو  بةآلم ئةمة ئةمرما .و ِرايةك ياساناسَيك ئةو ثِرؤذانة بدات لةبؤئةوةى تةتوير بكات
بةزمانى خؤيةوة ئةو ئيعرتافةى كرد، هةتا ئَيمة طؤمتان ئةطةر بة رةمسيات بةرةى توركمـان   شتة ِراوةستني

كةوا هةتا تةوبيخى ئةو  ،لؤ سبةينآ ئاطادار كراين ،بدادةيةوَيت داخل بيت لةطةَلمان لة مناقشة خةبةرمان 
شةخصةيان كردبوو، لةكؤتايدا داواكارم بةناوى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان و ئةجنومـةنى وةزيرانـى   

. طشت جيهانيش ئاطـادار بَيـت لـةوة    و ئةجنومةنى توركيا بنووسرَيت وكوردستان ياداشتَيك لة بؤ ثةرلةمان 
 .زؤر سوثاس

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
سوثاس وةختم زياتر دايةى لةبةرئـةوةى قسـةكانت زانيـارى بـوون، دةسـت خـؤش، بـةآلم هـةر تةعليقـةكى          

بةآلم بةداخـةوة ئـةوانيش    ،حةزدةكةى دة ياداشتيش دةنَيرين ،بضووك لةسةر ياداشت بؤ ثةرلةمانى توركيا
كيايـان نـارد بـؤ ئَيـرة بـؤ ئـةوةى بضـينت لـة         كةوتونةتة ذَيـر ئـةو سـةقافةتة، سـآ ئةنـدامى ثةرلـةمانى تور      

كةركووك تةحقيق بكاتن، ئَيمة دووجا خةبةرمان بؤ ناردن ئامادةين لَيرة ثَيشـوازيان ىَل بكـةين و داوةتيـان    
هةموو كارئاسانيةكيان بؤ بكةين، نةيانتوانى ئةو بِريـارة بـدةن، لةبـةر     كةين و طفتوطؤيان لةطةأل بكةين وب

نـاو ثةرلـةمانى كوردســتان، دوايـى طومتــان وةرن سـةردانى كتلـةى توركمــان بكـةن لــة       ناوةكـةى، ضـؤن بَينــة   
ثةرلةمانى كوردستان، ئةويش وتيان با بـَين لـة ئوتَيلَيـك يـةكرتى ببيـنني ئـةم سـةقافةتة بةداخـةوة هةيـة          

ئـةوةى  ئةم ياداشتة ئيقرتاحَيكـى باشـة، دةخيةينـة باسـةوة بـؤ       ،لةطةأل ئةوةشدا ياداشتةكةيان نةشر دةكةين
 بِريارى لةسةر بدةين 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئارَيز فةرموو

 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوانـة بـة ثَيـى     ،سةرةتا داواكارم هةموو ئةو اليةن و كةسانةى لة كؤنطرةكـانى توركيـا بةشـداريان كـردووة    
دةيانـةوآ دةسـتى    و نكة ئةوانـة يةكـةم ضـوونةتة دةرةوةى عَيـراق    ياسا حكومةتى عَيراق سزايان بدات، ضو

دةوَلةتَيك بؤ ناو عَيـراق ِرابكَيشـن، ضـونكة هةَلوَيسـتى بةرامبـةر بـة طـةالنى عَيـراق دؤسـتانة نيـة، ئةوانـة            
 دةيانةوآ ض لة ناوةوةو ض  لة دةرةوةى عَيراق كَيشة و شةِرو فتنة لةناو عَيراق و لة كوردستانيش بنَينةوة،
: لةبةر ئةوة بةِراستى ثَيويستة حكومةتى عَيراق بةرامبةر ئةو كةس و اليةنانـة بـآ دةنـط نـةبَينت، دووةم    

دووبارةى دةكةمةوة منيش ثَيويستة حكومةتى عَيراق هةَلوَيستى ِراشكاوانة بَيت، هةروةها ئةمةريكاش كـة  
اسةتى بةرامبةر بةو هةَلويسـتانةى توركيـا   ثَيويستة سي ،ئةمِرؤ بة ثَيى ياسايةكى نَيودةولَةتى لة عَيراقداية

ِروونــرت خباتــة ِروو، ديــارة ئَيمــة دةزانــني توركيــا بــاس لــة دوو بيــانوو دةكــات، بيانووويــةكيان ئةوةيــة كــة     
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ــةى ثةك        ــةوآ كَيش ــة ناي ــةوةى ك ــة ئ ــة ثةكةك ــةبارةت ب ــة، س ــان ثةكةكةي ــةى تري ــة، بيانوويةك ــة توركمان ةك
َيــرة ضــةند ثةكةكةيــةك لــة شــاخةكان هــةبن لــة ئــةرارات و لــة  ئةطــةر ل ضارةســةربكات توركيــا خؤيــةتى و

لةطــةأل ئةوةشــدا مــن لَيــرة وةكــو ئةنــدامَيكى ثةرلــةمان داوا لــةو ضــةكدارانةش دةكــةم لــة   ،جــوديش هةنــة
ليةتيان بةرامبةر بة نيشتمان، بةرامبةر بة نةتةوة، بةرامبـةر بـة طـةالنى عَيـراق     وِروانطةى هةستى مةسنو

ةش هةنـة وآلتـى ئَيمـة بـةجآ بـَيَلن و بيـانوو نةدةنـة دةسـت دةوَلـةتَيك كـة ئـةوِرؤ            ئةطةر ئةو ضةند كةسـ 
توركمانن خـةَلكى توركيـا    ،سةبارةت توركمانيش، يةكةم توركمان ،دةيةوآ تةشقةَلة بة وآلتى ئَيمة بفرؤشى

ةوةى ئـةوان  ، ئـ ضَيوةى دةوَلةتى عَيـراق دةذيـن  رنني، خةَلكى كوردستانن، سَييةمني لة ناو كوردستان لة ضوا
ثَيشَيل كردنى ياسا نَيودةوَلةتيةكانة، ديارة سآ هـؤ هةيـة ئَيمـة بـاش دةزانـني يـةكَيكيان        دةست تَيوةردانةو

ى داهـاتوو  11ئةوةية كة حزبى دةسةآلتدار دةيةوَى بةهةموو شَيوةيةك رةجةب تةيب ئةردؤغان لة مانطى 
يـا و بـةثَيى ثرانسـيثةكانى ئـةتا تـورك لةبـةر       بكاتة سةرؤك كؤمارى توركيا، بـةآلم بـة ثَيـى سياسـةتى تورك    

ئــةو ملمالنَييــةو ئةوهاشوهوشــةى ئــةوة دةكــات ِرى خــؤش كردنــة بــؤ  ،ئـةوةى ئيســالمية ِرَيطــاى ثــآ نــادرآ 
بةرذةوةندى تايبةتى حزبى دةسةآلتدار، بةتايبةتى سةرؤكى حكومةتى ئَيستا، بةداخـةوة ئـةوان كَيشـةيةك    

ــتَيكيان نوان  ــةن هةَلوَيس ــت دةك ــي     دروس ــراق و نــة ه ــتان و نــة عَي ــةىل كوردس ــدى ط ــة لةبةرذةوةن ــة ن ديــة ك
توركياشة، لة كاتيكدا ئَيمة داواكارين كة ئَيمة لة جياتى ئـةوةى ئـةو كَيشـة و طريوطرفتانـة دروسـت بكـةين       
بــري لــة ثةيوةنــدى باشــرت، بــري لــة ئــالوطؤِرى بازرطــانى، ئــابوورى، ِروونــاكبريى هــةموو ئةوانــة بكةنــةوة، بــة  

داواكاريةكيشم لة حكومةت هةية بةوةى ئَيمة لة بةرامبةر ئةو هةِرةشانة هيض باكمـان ثـآ نـةبآ،     هةرحال
بؤ ئةوةى ئةطةر خوانةخواستة هةِرةشةكانيشيان كردة جدى، ئَيمة بتـوانني خـؤ لةبةرامبـةر رابطـرين، مـن      

ى بيــانووى يــةك داواكــارم كــة بــة زووتــرين كــات ئــةو ضــوار وةزارةتــةى كــة مــاوة يــةك بطريتــةوة، بةِراســت  
نةطرتنةوةى ئةو ضوار وةزارةتة من بةش بة حاَلى خؤم نـايبينم، دوو ثَيويسـتة حكومـةت بـةآلم بـة جـدى       

ــة زؤ     ــةوة، ك ــدةَلى بكات ــةى طةن ــةركردنى كَيش ــة ضارةس ــري ل ــتى  ب ــة بةِراس ــة ك ــةلةيةكى جدي ــة  ر مةس بووةت
 .كَيشةيةك

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك خؤرشيد فةرموو

 :رشيد سليم شَيرةبةِرَيز خو
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بــةخري هــاتنى جــةنابى ســةرؤكى ئةجنومــةنى وةزيــران و جيطــرى و بــرا وةزيرةكــان دةكــةم، دووذمنايــةتى   
ــةتى عَيراقــة       ــةكى حكوم ــةدواى ي ــةك ل ــو دووذمنايــةتى ي ــةكى توركيــا وةك ــة دواى ي ــةك ل حكومةتــةكانى ي

ى توركياش ئاشكراية بةرامبةر بة كـورد هـةتا جارَيـك يـةك     روون و ئاشكراية و دةستور ،بةرامبةر بة كورد
لة سةركردةكامنان زةمانى خواليخؤش بوو ئؤزال طوتى من شةرم دةكةم ئةطةر هةنـدآ خـاَل لـة دةسـتوورى     
توركيا خبوَينمةوة، بـةآلم  ئةوانـةى ئةوسياسـةتةى كـة ئَيسـتا كاربةدةسـتانى توركيـا جَيبـةجَيى دةكـةن بـة           
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و ئةوسـاأل نيـة تةهديـدى كـورد     يـة توركيـا ئَيسـتا ني   وورةكةى خؤيانـةو َيوةى دةسـت ضـ رتةصورى من لـة ضوا 
ــك لــة ِرؤذان ثشــتيوانى لــة حرةكــةى كــوردى    ةدةكــات، لــة هــةموو تــارخيى ح  رةكــةى كــوردى، توركيــا ِرؤذَي

ئةطةر جاروبار ئاوِرَيكى دابَيتةوة بؤ بةرذةوةنـدى خـؤى بـووة،     ،نةكردية، هةميشة دووذمنايةتى كورد بووة
بؤية ئةو هةجنةتانةى كة توركيا ئَيستا طرتوويةتية بةرضاوى خؤى تـةدةخول لـة شـنونى كوردسـتان بكـات      

كةركووكـة كـة هـةرطيز بِرواناكـةم توركيـا       /دووةمـني  يان كـرد، ئَيستا برادةران باس ،كة يةكَيكيان ثةكةكةية
لـة ثةكةكـة، بـةآلم ضارةسـةرى     نةزانَى سةركردايةتى كورد و كوردستانى عَيراق موعانامتـان كـةمرت نـةبووة    

توركيا نايـةوآ ئـيعرتاف بـة وجـودى     . نةك ضارةسةركردنى كَيشةى ثةكةكةية ،كَيشةى كوردستانى توركياية
كــورد بكــات، ثةكةكــةى كردؤتــة هةجنــةت، ثةكةكــة هــةموومان دةزانــني تــةواجودى لــة ســةر ســنوورةكانى    

بَينــة نــاو كوردســتان، ار بــةفر ِرَيطــا بطرَيــت يــان دووكيلؤمــةتر جاروبــ ،نــة كيلؤمــةترَيكيمكوم ،كوردســتانة
كيان لــة كوردسـتاندا نيــة، بــةآلم ئـةوة هةجنةتَيكــة بــؤ ئـةوةى ِرَيطــا خــؤش بكـات بَيتــة نــاو     ئـةويش ض ضــاال 

ة، كوردستان و  ئيحتمالة لةناو ثةرلةمانى توركياش وةكو برادةران هةنـدَيك باسـيان كـرد، هةنـدَيك ئةترافـ     
ضارةسـةرى كَيشـةى كـورد بـة سـلمى بكـات،        ،اوةرة لةطـةأل ثةكةكـة بكـات   من ئةحزابى سياسى ثَيى خؤش بَى

بةآلم وةكو برادةران باسيان كرد حوكم لة دةست ثةرلةمانى توركيا نية، لة دةسـت حكومـةتى توركيـا نيـة،     
نة ئـةوان وةزيفـةكانيان لةدةسـت    يمكوحوكم لة دةست جةنةِراَلةكانة وة ئةطةر شةِرى ثةكةكةش نةمَينآ م

، توركيا نامَينَيت، بؤية ئةوان ئيصـرار دةكـةن لةسـةر ئـةوةى، دووةم مةسـةلةى كـةركووك هـةموومان        بدةن
دةزانني كةركووك لة زةمانى حكومةتة يةك لةدواى يةكةكانى عَيراق بة كـورد و عـةرةب و توركمـان وةكـو     

ز كـة وةزيـرى   يةك ضةوساندرايتةوة، بةعس رةمحى بة هـيض لةمانـة نـةكردووة، هـةتا جارَيـك تـارق عـةزي       
لـةل   ان دةطـؤرى ئيسـارةيان كردبـوو، ثَيـي وتبـوون     خارجى عَيراق بوو ضـوبووة توركيـا لـةكاتى كـة هةويـةي     

كـةن، باسـى ئةسـكةندةرونةى دةكـةين و ئيسـارةى هـةموو ميللـةتى        ، جارَيكى تـر باسـى كـةركووك نة   نةكةن
دةفيان ضـيية،  ووخايـة، مةعلومـة هـة   عةرةبيشتان ىَل دةكةين، دةنطيان لَيوة نةهاتووة تـا حكومـةتى ِرذَيـم ر   

بؤيـة دةيانـةوآ تـةدةخول لـة كاروبـارى كـورد بكـةن و         ،دةزانن كـورد بـة الواز دةزانـن    ئةوان خؤيان بةهَيز
مـن تةصـوريش دةكـةم تـورك ناتوانـآ بَيتـة نـاو كوردسـتانى عَيـراق، نـة زروفـى دةوىل             ،تةهديدى بكةنـةوة 

ــراق يارمــةت يارمــةتى دةدات، نــة ز ــاو عَي ــةورةترين  ى دةدات، نــة ئــةمريكا رَيطــاى دةدات، روفــى ن ضــونكة ط
موشكيلة بؤ ئةمريكا دروست دةكات، كورد مةجبورة شةِرى لةطةأل بكات، ئَيسـتا كـورد طـةورةترين حـةليفى     
ــاو          ــة ن ــا بَيت ــةم توركي ــور ناك ــن تةص ــةوةى م ــةر ئ ــت؟ لةب ــةوقفى ض دةبَي ــةمريكا م ــة ئ ــة، ئةوكات ئةمريكاي

بـةآلم تةئكيـد دةكةمـةوة هةَلوَيسـتى حكومـةتى عَيـراق،       . بكـات لةطـةَل كـورد   كوردستانى عَيراق و شةريش 
هةَلوَيستى ثةرلـةمانى عَيراقـى زؤر زؤر الوازة، وةكـو خَيرمـان ثـآ بكـات وايـة، وةكـو كـةركووك لـة عَيـراق            
 نةبَيت واية، تةنها كورد لة ساحةكةية و سةركردايةتى كورد لة ساحةكةية بةرطرى لـة مةوزوعةكـة دةكـات   

وةآلمى توركيا دةداتةوة، بؤية من تةئيدى ئةو برادةرانة دةكةم، ثةرلةمانى كوردستان داوا لة حكومةت و  و
وةكـو تةهديـد لـة بةغـدا دةكرَيـت ئـاوا        ،ثةرلةمانى عَيراق بكات مةوقفَيكى جـدى و عَيراقيانـةيان هـةبَيت   
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رَيم ئةوةيـة هةوَلـةكانى   بةرطرى لة كةركووك بكـةن كـة تةهديـد دةكـرآ و ئيقرتاحيشـم بـؤ حكومـةتى هـة        
سياســيمان ضــر بكةينــةوة، ثةيوةنــدى بــة دةوَلــةتانى دراوســآ بكــةين و ِراى كــورد زيــاتر ِروون بكةينــةوة،    
ثةيوةندى بة هةندآ دةوَلةتى دؤستى ئةوروثا بكـةين مـةوقفى كـورد ِروون بكرَيتـةوة و تةهديـدى توركيـا       

طةياندنــةكان دووةم ِرا. كــةى ناحــةق و ناِرةوايــةبةرامبــةر بــة ميللــةتى كــورد ئاشــكرا بكرَيــت كــة تةهديدة  
ئةطـةر جاروبـار ميزطـردَيكيش هـةبآ      ،ئةصَلةن تةركيز لةسةر ئةو بابةتانـة نـاكرآ  . تائَيستا لة ثشت ضيان

زؤر الوازة،  بؤية ثَيشنيار دةكةم بةِراستى جةنابى سةرؤكى حكومةت تةئكيد لةسـةر مـةوزوعى ِراطةيانـدن    
ياندنيش بكرآ و بةرنامةيةكى تايبةتيش هةبآ لةو مةوزوعة لـةماوةى مانطَيـك   بكةنةوة و تةوحيدى ِراطة

 .بؤ رةت دانةوةى و بؤ  تَيطةياندنى ميللةتى كورد دةربارةى ئةو مةوقفةى توركيا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك رؤميؤ فةرموو

 :بةِرَيز رؤميؤ حوزيران نيسان
 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كيا دذى هةموو خةَلكى كوردستان و عَيراقة، بةو هَيـزو اليةنانـة عَيراقيانـةى بةشـداريش     من قسةكانى تور
ضـونكة قسـةكان دذى خـةَلكى كوردسـتانة، لةبـةر ئـةوةى كـة توركيـا         . شةيةةبوون لةو كؤنطرة يان ئةو هةِر

ــاو كارة      ــة ن ــت خبات ــتان، دةس ــةَلكى كوردس ــارى خ ــيش و ك ــاو ئ ــت خباتــة ن ــةم ِريطةيةوةدةس ــةوآ  ل ــانى دةي ك
دواى ِراثةِرينــةوة بنيــادنراون، حكومــةتى كوردســتان و هــةموو ئــةو شــتانةى ئــةو دام و دةزطايانــةى كــة لــة  

شتَيكى تريش بةِراى من ئةو هةِرةشةية دذ بة خودى بـرا توركمانةكانـة ثـَيش ئـةوةى دذ بـة خـةَلكى تـرى        
ة ِرذَيمـى صـةدام، ِرذَيمـى لـةناو     كوردستان بَيت، ضونكة من دةثرسم ئايا توركيا لة كوآ بوو ئةو كاتانـةى كـ  

ضــوو بــرا توركمانــةكانى دةضةوســاندةوة، جــا بؤيــة ثــَيم وايــة هةنــدآ بــرادةران كــة ئيشــارةتيان كــرد ئــةم   
ِراى من قسةكان و نيازةكانى توركيا هةمووى الى ئَيمة بة ،دانيشتنانةى توركيا بةنهَينى و بة ئاشكرا دةكرآ

لةم وآلتى ئَيمةيـة، جـا بؤيـة ثـَيم باشـة وةكـو بـرادةرانيش كـاك          ئاشكراية كة ضى دةوآ و ياخود ضى ناوآ
ئارَيز ئيشارةتى ثآ كرد من تةئيدى قسةكانى دةكـةم كـة دوو هـؤى سـةرةكى هةيـة بـؤ ئـةوةى ئـةو اليةنـة          
عَيراقيانة سزا بدرآ كة بةشدارى لةو كؤنفراسة يا ئةو كؤنطرةية داكردووة، من هؤيةكى ترى ئةخةمة ثاَل 

ضـونكة ئـةوان    ،ةوةية كة ئةم كؤنطرةية ياخود ئةم بري و بؤضـوونة دذ بـة ئـريادةى ئةوانيشـة    هؤى سَييةم ئ
خؤيان ئةوانةى كة بةشداريش بوونة سةرجةم خةَلكى عَيـراق كـة بةشـدارى كـردووة دةنطـى بـة دةسـتورى        

ةيـةك  نى مادعَيراقى داوة، ئةم هةلوَيستةى توركيا دذى ئريادةى ئةم دةستورةية، ئةويش لةِرَيطةى دوا خسـت 
دةورَيكى باشرت و زيـاتر  : جا بؤية من دوو ثَيشنيار دةكةم يةكَيكيان ،ة(112)لة مادةكانى كة ئةويش مادةى

بدرَيتة برا توركمانةكان بؤ ِرةتدانـةوةى ئـةم هةِرةشـانةو هـةر هةِرةشـةيةكى تـرى لـةم جـؤرة بابةتانـة لـة           
لةم كؤبوونةوةيةدا يا لةم دانيشتنة دا ياداشتَيك  من تةئيدى ئةوة دةكةم كة: دووةم . ِرؤذى نزيك و دووردا
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كــاك كــةرخى نــةجم الــدين  ســوثاس، . ئــةم هةَلوَيســتةى توركيــا  بةرزبكرَيتــةوة، ياداشــتَيكى نــاِرةزايى دذى 
 . فةرموو

 :بةِرَيز كةرخي جنم الدين نورالدين
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

َيكى باسـى توركمـانى تَيدايـة، مـن نامـةوآ بضـمة       لةِراستيدا قسةو باسةكان زؤر كران و مةوزوعةكـةش بةشـ  
سةرئةوباسانةى كة دووبـارة كراونـةوة، مـن دةمـةوآ سـوثاس طـوزارى خـؤم دةربـرِبم بـة سـةرؤكى هـةردوو            

ــتمانيي   فر ــةكَيتى نيش ــارتى و ي ــيؤنى ث ــورد و توركمانيــ      اكس ــوان ك ــةتى نَي ــاتى براي ــة دووث ــتان ك ان كوردس
يستى ئَيمةش مـةعلوم بـووة لـةو مةسـةالنة، ضـةند راسـتيةك هةيـة        ةو هةَلوكردؤتةوة، ئةوة شتَيكى ئاسايي

كـة   ،اكـو توركمـان لةطـةأل حكومـةتى توركيـ     دةمةوآ بؤ جةنابتان باسى بكةم، ئَيمة مَيذوويـةكمان هةيـة وة  
توركيا بة حةياتى خؤى بةتةنط طةىل توركمانةوة نةهاتووة و ئةو هةموو دةردةسةرييةمان بينيـوة توركيـا   

كيشى نةكردووة بة ِرةمسى بةوةى كة توركمانـةكان دةضةوسـَيننةوة، ئَيسـتا وا ديـارة هةنـدآ      تةنيا تةنديدَي
هؤكارى تر هةية ئَيستا وا خةريكة توركمان دةكرآ بة سلعةيةك بؤ خؤيان بةكارى بَينن، وةك وةرةقةيـةك  

بؤ  بكةنةوة بة سلعة ، كة توركمانةيبؤ خؤيان بةكارى بَينن، لةوة زياتر هيض ثةيوةنديان بة توركمانةوة ني
بــةكارهَينانى هةنــدآ ئــارةزووى خؤيــان، لةوانةيــة ئــةو هةَلبذاردنانــةى كــة لــة توركيــادا خةريكــة دةكــرآ،   
حزبةكان دةيانةوآ هةندآ شت بدؤزنةوة تا بيكةنة سـلعةو وةكـو جـةنابتان فـةرمووتان بـؤ ِراكَيشـانى ِراى       

طرنطة بةتايبةتى بةرذةوةندى خـةَلكى توركمانـة لـة     طشتى توركى بؤ خؤيان، ئَيمة لة ِراستيدا ئةوةى المان
كوردستان و لة عَيراقيش دا، ئَيمة كة ئةندامى ثةرلةمانني و نوَينةرى خةَلكى توركمانني ثَيمان طرنطة كـة  
دةبآ ئةوة بة هـةموو خـةَلكى كوردسـتان بَلـَيني بةتايبـةتى توركمـان ئـةو تةسـرحياتانة خزمـةتى توركمـان           

نةية زةرةريشيان ثَى بطةيةنآ خاَلى دووةمم ئةوةية ئَيمة داوا دةكةين كة هةموو خـةَلكى  ناكات، بةَلكو لةوا
كوردستان بزانن كة ئةو تةسرحياتة نةبَيتة هؤى ئةوةى وَينـةى توركمـان ناشـريين بكـةن، توركمـان هـةربرا       

هـةنطاو بةهـةنطاو    ردووةومة ثَيكةوة ذيامنان هةَلبـذا ئَي َيمة برايةتيمان هةَلربذاردووةوبووة لةطةأل كورد و ئ
بةرةو ثَيشةوة دةنَيني بؤ دانانى ثرؤسةى دميوكراسى لة كوردستاندا كار دةكةين، ثـَيم وابـآ زؤربـةى زؤرى    

ى زياتريش خةَلكى توركمانيش هةمان هةَلوَيستيان هةيـة، هـةمان ئامـادة باشـيان هةيـة بـؤ خزمـةت        % 30
ةِرانــةوةى كــةركووك بــؤ باوةشــى كوردســتان ئَيمــة بةنيســبةت ط. كردنــى خاكةكــةيان بةتايبــةتى كوردســتان

ثَيشرتيش ِروونكردنةوةمان هةبووة لةو بارةوة وة ئةسبابةكانيشمان ِروونكردؤتةوة، يةك لة هةرة طرنطرتين 
هؤكارمان ئةوةية كة توركمان ئَيستا لة ثةرلةمانى كوردستان و لة حكومةتى كوردسـتان ثَيطـةى بـة شـَيوةى     

ت و كةركووك و شوَينة دابِراوةكان بطةِرَينةوة سةر هةرَيمى كوردستان، بَيطومان ئَيمة بوونى نية، ئةطةر بَي
لة ثةرلةمانى كوردستاندا زؤر لةوة زياتر ثَيطةمان بةهَيزتر دةبَيت و لة حكومةتى كوردستانيشدا ثَيطةمان 

ة وةكـو نةتـةوةى دووةم   لةوانةيـ  ،لةوة زياتر دةبَيت كة وةزيرَيكى بآ وةزارةت و يةكى بـةوةزارةمتان هـةبآ  
داواى جَيطرى ضةند سةركردايةتيةك بكةين ئةو كات، و داواش دةكةم لة ثةرلةمان و لة حكومةت كة قسـة  
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ضونكة وا خةريكة خةَلكانَيك لة كةركووك ضةواشـة   ،بكةن بؤ خةَلكى توركمان بةتايبةتى دَلنيايان بكةنةوة
سةر كوردستان لةوانةية مافةكانيان زةوت بكرآ، لةوانةية دةكرَين كةوا ئةطةر بَيت و كةركووك بطةِرَيتةوة 

ة، يـ بضةوسَينرَينةوة، لةوانةية ضةند تةسرحيَيك هةبووة ثَيشرت، بةآلم ثَيمان وابآ لة حةمجى ِرووداوةكة ني
ئَيمة داوا دةكةين لَيرةوة تةسرحياتَيكى زؤر زةق و ئاشكرا هةبَيت، دَلنياكـةرةوة بَيـت بـةتايبتى بـؤ خـةَلكى      

ركمان، بةِراستى هةرضـةندة بـراى بـةرَيزم كـاك ئةسـعةد ثـَيش مـن قسـةى كـرد قسةكانيشـى زؤر بـةجآ            تو
بوون، بةآلم وةكو فراكسيؤن جةنابت حةقت خواردم، ثاش فراكسيؤنةكان منت بـانط نـةكرد، مـن سـةرؤكى     

برايـةتى و   ئةوةى المان طرنطة زيـاتر بةِراسـتى قوَلكردنـةوةى ضـةمكى    . فراكسيؤمن دةستيشم بةرز كردبوو
ثَيكــةوة ذيانــة، ئــةوةى ثَيمــان باشــة دةبــآ ئــةوة بكــرآ لــة ئاينــدةدا، ئَيمــة هــةرطيزاو هــةرطيز ئينتــزار لــة  
ــة طوايــة            ــَين ك ــة دوورةوة ب ــِرن، ل ــؤ دةردةب ــتوون ئــةحكاممان ب ــة دوورةوة دانيش ــة ل ــةين ك ــانَيك ناك كةس

بآ زياتر لةسةر ئةو مةسـةلةية بوةسـتني،   بةرذةوةندى طةىل توركمانيان لةال طرنطة، بؤية ثَيم واية ئَيمة دة
زياتر دَلنياى خةَلكى توركمان بكةينةوة، زياتر ئةوةيان بؤ بسةملَينني كةوا ئةطةر كةركووك بطةِرَيتةوة سةر 
هةرَيمى كوردستان ناضةوسـَينرَينةوة، شـتَيكى زؤرطـرنطيش هةيـة مـن داوا دةكـةم كـة داوةتيـان بكـةين بـؤ           

ثَيكةوة ذيان ببينن لة كوردستانى ئَيستادا لة هـةولَير، بةتايبـةتى بـَين ببيـنن،      بؤ ئةوةى منوونةى ،هةولَير
بضن بؤ قوتاخبانةكامنان، داوةتيان بكةين بؤ حزبـةكامنان، داوةتيـان بكـةين بـؤ ئـةو هـةموو  شـوَينانةى كـة         

ةملوسـة، شـتَيكى   ئَيستا بةتوركمانى ئيشةكانيان دةكةن وة ئةوة ثَيم وابَى شتَيكى زؤر طرنطـة، شـتَيكى زؤر م  
وركمـانى بـة   بـةرَيكى ت ش مةسةلةى ِراطةياندنة، ئَيمة لةِراستيدا وةكـو توركمـان مين  َيم ئةويتريش ماوة بيَل

دةكـةين، بؤيـة ثَيمـان     استة لة كةناَلة كورديةكان دةردةضني بـة زمـانى توركمـانى قسـة    قوةمتان نية، ئَيمة ر
ةعاتَيكمان بؤ دابنَى وة يا فةزائيـةكمان بـؤ دابنـآ بـة     واية ئةطةر بة يةكَيك لة فةزائى حكومى بآ ضةند س

 .زؤر سوثاس. زمانى توركمانى بتوانني موخاتةبةى خةَلكى توركمان بكةين
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةر بؤ تةئكيد لةسةر قسةكانت ئَيمـة زؤر جـار لـةبرا توركمانـةكان زيـاتر موهتـةمني بـة مـافى نةتـةوةى           
ةى دةستور كة ئَيستا لة موناقةشة داية ثاش ئةوةى دةرضوو ئةو مالحةزاتانةى كـة  توركمان، هةر لةو ثِرؤذ

لةاليـةن ثـارتى و لةاليـةن يةكَيتييـةوة كـة بؤمـان هـاتووة وتيـان          ،لةاليةن سةركردايةتى سياسى كوردسـتان 
شـور كـة   وركمـان و كلـدان و ئا  دةبآ ئاماذة زياتر بة مافى ثَيكهاتـةكانى تـرى كوردسـتان بكـرآ، بةتايبـةتى ت     

ماندا دةذين، واتة بآ ئةوةى خؤيان داوابكةن ئَيمة خؤمان ئاماذةمـان ثـآ كـردووة و شـتَيك كـة زيـاتر       لةطةَل
 .لةدةستورى عَيراقى ئاماذةى ثآ دةكرَينت دةرئةكةوَينت زياتريشة

 :دلَير إمساعيل حقي شاوةيس. بةِرَيز د
 .بةِريز سةرؤكى ئةجنومةن

و دةسـةآلتدارانى توركيـا لـةو كـؤِر و كؤبوونةوانـةى كةئـةكرآ هةِرةشـة         ديارة ئةو هةَلوَيسـتانةى حكومـةت  
ئاراستةى هةرَيمى كوردستان دةكرآ، دذ بة ياساكانى نَيو دةوَلةتى و دذ بة مامةَلةكردنى دؤستايةتى نَيـوان  
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مة هةموو دراوسَيكانة، ئةو ثاساوةى كة دسةالتدارانى توركيا دةيكةن بة ديفا  كردن لة برا توركمانةكان، ئَي
اليةك دَلنيا ئةكةينةوة كة برا توركمانةكان و كلد و ئاشور و كورد خةَلكى ئةم كوردسـتانةن و سـةدان سـاَلة    
ئَيمة ثَيكـةوة ئـةذين و لـة خؤشـى و ناخؤشـى دا هاوبةشـى يـةكرتى بـووين و ثةرلـةمانى كوردسـتان زامنـى            

كةسـَيك ثَيويسـت ناكـات هةِرةشـةبكات و     داكؤكى كردنى هةموو ثَيكهاتةكانى كوردستانة، لةبـةر ئـةوة هـيض    
بازرطانى بة مافى ئَيمةوة بكات، ئةوةى جَيطةى داخة لةو كؤبوونةوةو كؤِرانةى لة مـاوةى ئـاخرا لـة توركيـا     
بةسرتاوة ذمارةيةك لةبةرثرسانى حزبى و تةنانـةت هةنـدَيكيان كـة ثؤسـتى حكوميشـيان هةيـة لـة عَيـراق         

ــدارى كردنــى ئــ     ــردووة، بةش ــداريان ك ــاكانة،       بةش ــة ياس ــةوةى دذ ب ــة ل ــتيدا جط ــة ِراس ــانة ل ــؤرة كةس ةو ج
ــةبآ          ــةوة ئ ــةر ئ ــراق، لةب ــاكى عَي ــةكَيتى خ ــة ي ــة ب ــؤز نين ــد و دَلس ــانة ثابةن ــةم كةس ــة ئ ــة ك نيشانةيةكيش
دةسةآلتدارانى عَيـراق، ئـةبآ دةوَلـةتى عَيـراق، ئـةبآ حكومـةتى عَيراقـى و ثةرلـةمانى عَيراقـى هةَلويسـت           

سانة جطة لةوةى ئةو هةِرةشةو ئةو كؤِرو كؤبوونةوانةى كة لةاليةن دةسـةآلتدارانى  ببينآ بةرامبةر بةو كة
توركياوة ئةكرَيت تايبةت نية بؤ هةرَيمى كوردستان، ئةمة ثَيشَيل كردنى ياسا نَيو دةوَلةتيةكانة و بةشَيكى 

ثةرلـةمانى كوردسـتان   زؤرى بةرؤكى دةوَلةتى عَيراق و ثةرلةمانى عَيراقى ئةطرَى، لةبةر ئةوة ئَيمـة وةكـو   
ئاطادارى ثةرلةمانى حكومةتى عَيراقى بكةينةوة لةو ِرووةوةو ئاطادارى كؤمـةَلطاى نَيـو دةوَلـةتى و يـةكَيتى     
ــةوروثى         ــةكى ئ ــري كردنةوةي ــةوروثى و ب ــةتَيكى ئ ــةأل دةوَل ــة لةط ــةو رفتاران ــونكة ئ ــةوة، ض ــةوروثا بكرَيت ئ

 .زؤر سوثاس. ناطوجنَيت
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةآل مــن خــؤم بــؤ هةنــدآ شــتى تــريش ئامــادة كردبــوو، بــةآلم ثــَيم باشــة ســةيرَيكى ئــةو بــةيانى خيتــامى  
نةدوةكة بكةين و، لة ياداشتةكةيا جيطريى كةين، كة ئةوان داواى هةنـدآ شـت دةكـةن كـة زؤر نامةعقولـة،      

راق دةكات، ئَيمة هةموومان بة كورد و بـة عـةرةب و   بؤ منوونة لة خاَلى يةكةمدا باس لة يةكَيتى خاكى عَي
توركمان و هةموو ئةمانة بة خواستى خؤمان داوامان كردووة لة عَيراقَيكى فيدِرالدا ثَيكةوة بذين، لة خاَلى 
دووةمدا كة باس لة طفتوطؤ دةكات من ثَيم باشة ئةو اليةنانةى كة لةناو ليذنةى ثارَيزطاى كةركووك دا كـة  

كردووة ماوةيةكى زؤرةو ناضنة  ناو كؤبوونةوةكان و بة دانيشنت و حوار وةكو خؤيـان داوايـان    مقاتةعةيان
كردووة بة طفتوطؤ كردن بَينةوة ناو ثرؤسةكة و بزانني بؤضى ئةوان بةو شَيوةية ئـةوان مقاتةعـة دةكـةن،    

مِرؤ ِرؤذى طفتوطــؤ مقاتةعــةى ليذنةيــةك ئةكــةن كــة ئــةجنامى هةَلبــذاردنَيكى دميوكراتيخوازانــة بــووة، ئــة 
ى 112كاتَيـك كـة باسـى مـةناتقى موتـةنازعى مـاددةى        ،كردنة رؤذى ئةوة نيـة خـةَلك مـةوقف وةربطرَيـت    

دةستورى عَيراق دةكرآ، خواستَيكى كوردى نةبووة، بةَلكو هةموو ميللةتى عَيراق رؤشتووة دةنطى بـؤ داوة،  
د تةعديل بكرآ، مانـاى ئةوةيـة ثَيشـَيل كردنـى     كاتَيك كة داوا دةكةن دواخبرآ ياخود دةسكارى بكرآ، ياخو

دةستورى عَيراقية، وابزامن بؤ هيض كةسَيك و هيض اليةنَيك نية، نةخوازة ئةطةر لة دةرةوةى عَيراقيش بآ، 
دةبــآ داوا بكــات بةنــدآ لــة دةســتورةكةى بطــؤردرَى، ئَيمــة ِرؤذَيــك لــة ِرؤذان داوامــان كــردووة بةنــدَيك لــة   
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رَى تـا ئــةوان ئــةو مافـة بــةخؤيان بــدةن بةنـد لــة دةســتورى ئَيمـةدا بطــؤِرن، يــان     دةسـتوورى توركيــا بطــؤرد 
بكرآ،  09دةسكارى بكرآ، خاَلى ضوارةمى كة زؤر سةرسورهَينةرة داواى ئةوة دةكةن كة ئيعتمادى ماددةى 

ا كة ئةوة خود الى بؤ خؤى ئيلغا بؤتةوة، ضونكة لة قانونى ئيـدارةى دةولـةى كاتيـدا خـؤى  بـؤ خـؤى ئيلغـ       
بؤتةوة، دواى جَيطري بوونى دةستوورى عَيراق، ئَيمةش دةَلَيني كةركووك عَيراقية و كوردستانيش عَيراقـةو  
ــى       ــةتى هــةرَيمى كوردســتان ئةوةيــة، تــةرخان كردن ــاريم لــة حكوم ــى نييــة، مــن دوا داواك هــيض الرميــان لَي

ن كـراوة، هـةروةها داوا   بودجةيةك بؤ يارمـةتى دانـى ئـةو بودجةيـةى كـة لـة حكومـةتى عَيراقـةوة تـةرخا         
بكرَيت، كة ليذنةيةك بضَيتة ناو كةركووكةوة، بؤئـةوةى سـةيرى وةز  و حـاَلى ئاوارةكـان بكـات، بـؤ ئـةوةى        
ئةو ثارةيةى كة ئَيمة تةرخانى دةكةين بؤ ئةو ئاوارانة بَيت، و هَيشتا ئَيمـة طلـةييمان هةيـة كـة ئاوارةمـان      

بارودؤخةكةيانةوةو خـاَلى ئـةخريم مـن هةرئةوةنـدة ئـةَلَيم،       نةطةِراوةتةوة، ئةمةش عيالقةى هةية بةسةر
كة ضووة ناو كوَيتةوة هيوادارم زؤر لةوة عاقالنة تر  1331توركيا ئةو هةَلةيةى عَيراق نةكاتةوة لة ساَلى 

 .زؤر سوثاس. بري بكاتةوة
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ن ثَيم واية ضارةسـةركردنى ئـةم كَيشـةية ضـوار بةنـدة بـة بـريى خؤمـان و         هةرضةند دواكةو  بؤ دواوة، م

هـةرَيمى كوردسـتان   / كوردسـتان بةشـَيكة لـة عَيراقـى فيـدِراَل، دووةم     : دةوروبةرةكةمشان بَينينةوة، يةكةم 
ئةطةر لة ثَيش رووخانى رذَيم شةرعيةتَيكى سياسى هةبوو، ئَيسـتا لـة دواى رووخـانى رذَيـم شـةرعيةتَيكى      

ةستوورى هةية، ئةو دام و دةزطايانةى ئَيستا لة هـةرَيمى كوردسـتاندا هـةن هـةموو دامودةزطـاى شـةرعني،       د
دراوسـَيتى لـة ثةمياننامـةو    / ئةوة مةسةلةيةكى زؤر طرنطة، ئةبآ دةوروبةرةكان ئةوة ضـاك بفـامن، سـَييةم   

ؤر جـوان نةخشـةى بـؤ كَيشـراوة     ِرَيكةوتنامةكانى نةتةوة يةكطرتووةكاندا رووبةرَيكى زؤر فراوانـى هةيـة، ز  
ثَيكهاتـةكانى نـاو   / ئةبآ هةموو دةوَلةتَيك ئةرك و مافةكانى لة سنووردارى دراوسَيتى ضاك بزانـآ، ضـوارةم  

عَيراق و ناو كوردستان ئةبآ كَيشةو داواى ماف و ضارةسةرى لة ضوارضَيوةى دةستووردا بَيت، من ثَيم واية 
هةيــة، مَيذوويـةكى درَيـذى ثَيكـةوة ذيـان هــةم لـة ِرابـردوودا هـةم لــة        ئَيمـة و توركيـا سـنوورَيكى درَيـذمان     

ئايندةشدا هةمان بَيت مادام بةثَيى جوغرافيةكةمان ئةمة وآلتى ئَيمةو ئةوة وآلتى ئةوانة، ئةمة بـةردةوام  
ة ئةبآ بةزمانى هةِرةشةو بةزمانى بةكارهَينانى توند و تيذى ض لة ئَيمة و ض لـة ئةوانـةوة هـةرطيز ناطةينـ    

ئامانج و ضارةسةركردنى كَيشةكانيش بة يةك اليةنـة هـةرطيز ضارةسـةر نابَيـت، هـيض كَيشـةيةك بـة يـةك         
اليةنة هةرطيز ضارةسةر نابَيت، لةبةرئـةوة ئـةبآ ئَيمـة زمـانى طفتوطـؤو حيـوار هةَلبـذَيرين و لـة يـةكرتى          

ن ديارييــان بكــةين و ضــؤن تَيبطــةين، ئــةو كَيشــانةى هةيــة لــة نَيوامنانــدا ضــؤن ســنوورى بــؤ دابنــَيني، ضــؤ 
ضارةسةرى بؤ بدؤزينةوة؟ خاَلَيكى تر بةِراستى ئَيمة و بةرامبةرةكةمان ثةيوةنديةكـةمان لةسـةر ئةساسـى    
ترس دروست بووة، ئةو لة ئَيمة ئةترسَيت دةوَلةتَيك دروست بكةين، ئَيمة لةو ئةترسني ثةالمارمان بـدات،  

ئةوانيش، ئةو دةوَلةتة بؤ ئةو الوازترة، يةعنى ثةيوةندى لةسةر ئةمة خاَلَيكى الوازة هةم بؤ ئَيمة هةم بؤ 
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ترس هةرطيز دروست نابآ و هةرطيز ئاكامى باشيشى ىَل ناكةوَيتةوة، ئةو كَيشةى كة ئَيستا هةية لـة نَيـوان   
هــةرَيمى كوردســتان و توركيــا دوو مةســةلةية، مةســةلةى ثةكةكــة، لةطــةأل مةســةلةى برايــانى توركمــان لــة  

مةسةلةى برايانى توركمـان وةكـو و  لـة ضوارضـَيوةى دةسـتووردا ضارةسـةر بـووةو ئةطـةر ئـةو           كةركووك،
دةستوورة جَيبةجآ بكرآ، ثَيم وايـة ئـةوةى ئـةوان داوايـان كـردووة توركيـا ناتوانـآ بيـدا بـة طـةالنَيك كـة            

ستانيشـةو نـةبآ   لةطةأل ئةودا دةذين، مةسةلةى ثةكةكة هةروةكو كَيشـةى توركيايـة، كَيشـةى هـةرَيمى كورد    
هةرَيمى كوردستان ئةمةى بـؤ خـؤى دروسـت كردبـآ، ئـةم كَيشـةية كَيشـةى هـةرَيمى كوردستانيشـة، ئـةبآ           
ضةند جار داوا كراوة ئَيستاش هـةرداوا ئـةكات كـة ئـةم كَيشـةية ئـةبآ بـة تـةفاهم و بـة تـةوافق ضارةسـةر            

يشـة، ئـةم بـة كَيشـةى دةوَلـةتى خـؤى       بكرَيت، ضونكة هةروةكو كَيشةى طةلَيكة، هـةروةها كَيشـةى هةرَيمَيك  
ئةزانَيت، لةبةر ئةوة من لة كؤتاييدا داوادةكةم ثةرلةمانى كوردستان ياداشتَيك بةرز بكاتةوة بؤ ثةرلةمانى 
عَيراق، ثةرلةمانى عَيراق داوا بكات لة نةتةوة يةكطرتووةكان، لةو دةوَلةتة طةورانـةى كـة ئَيسـتا ضـاودَيرى     

راق دةكةن، هةروةها نوسخةيةك بدا بة دةوَلةتانى دراوسَيى عَيراق، ئةم كَيشةية بة ِرةوشى كاروبارى ناو عَي
بةكارهَينانى توندو تيذى يابة هةِرةشةو طوِرةشة هـةرطيز ضارةسـةر نابَيـت، لةبـةر ئـةوةى مـادام ئَيمـة كـة         

ئاسـؤ  / ميشبةيةكةوة هةتا ئةمرين ئةذين، ضونكة كةمسان دةست لة بةرذةوةندى خؤمان هةَلناطرين، دووة
لةبةردةم هةردووكمانا كؤمةَلَى ئامانج ماوة، يـانى ئاسـؤى ئايينـدة لةبـةردةم كـوردو لةبـةردةم توركيـا ثـَيم         
واية كؤمـةَلَى شـتى تـرى بـةدواوة دآ، لةبـةر ئـةوة  زؤر ثَيويسـتة ثةيوةنديـةكامنان لةسـةر ئةساسـى تـرس            

 .زؤر سوثاس. نةبآ، بةَلكو لةسةر بةرذةوةندى هاوبةش بَيت
 :مة وري سعيد طاهر غفور ِرَيزبة

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ديارة بةنيسبةت ئَيمةي خةَلكي كوردستانةوة ئةو هةِرةشانةي توركيا شتَيكي نوَي نيـة لةسـةر ئـةوةى هـةر     

ةوة بةردةوام توركيا لةهةِرةشةكردنة لة ميللةتةكةمان و بةردةوام هـةوَلي ئـةوة دةدةن   1331لةدواى ساَلي 
وري كوردســتان ببــةزَينن و بَينــة باشــووري كوردســتان و خــةوني لةمَيذينــةي كوردســتان         ســنووري باشــ 

لةبارببةن، بةآلم ديارة تا ئَيستاكة بؤي نةضووةتة سةر، ئـةوةي كـة تَيبـيين دةكرَيـت ئـةو هةِرةشـانةي لـةو        
ــاخود بَيتــة      ــتان ي ــووري كوردس ــة باش ــوانَي بَيت ــة ئــةو بت ــةر قؤناغةشــدا ئــةوة ني ــةوةى كةركووكــةوة، لةب ئ

ــرتاتيذي ــراق        س ــودي عَي ــةناو خ ــةرة ل ــاني دةوروب ــيت وآلت ــةوةي دةس ــةكةدا كةمكردن ــة ناوض ــةمريكا ل ةتي ئ
لة هةمان كاتـدا  . وكوردستانيش، ئةوة رَيطر دةبَي لةبةردةم توركياش كة دةيةوَيت بَيتة باشووري كوردستان

لة دةرةوةي سنووري توركيـا خـةَلك   توركيا دةيةوَيت كَيشةكاني خؤي بطوازَيتةوة دةرةوةي سنووري توركيا، 
بةشيت تر مةشغوَل بكـاتن، ئةطـةرنا ئَيمـة بـاش دةزانـني كـة توركيـا بـةدةم كؤمـةَلَيك كَيشـةي ناوخؤييـةوة            
دةناَلَينَينت، وةك طرفيت ئابووري، طرفيت كؤمةآليةتي، طرفيت سياسي، طرفيت ئايدؤلؤذي، ئَيستاكة بةتايبـةت  

، ئَيستا دةتوانني بَلَيني، كـة حزبـي حـاكم حزبَيكـي ئيسـالمية، ئةوانـة       دواي دةرضووني رةوتة ئيسالميةكان
هةمووي توركياي طريؤدةي كؤمـةَلَيك طرفـت و تةنطـةذة كـردووة لـة نـاوخؤدا، خةريكـة بـؤ ئـةوةي خـةَلكي           
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خؤي بةشيت الوةكي خةريك بكاتن و ئةو كَيشة  ئةساسيانةي ناوخؤ لة بري خؤي بباتـةوة، ثـةل بـؤ شـوَيين     
َينت، بـةآلم لَيــرةدا توركيـا بةعــةقَلَيتَيكي زؤر هةرزةكارانـة بــري دةكاتـةوة، لةبــةر ئـةوةي ســةردةم      تـر دةهــاو 

سةردةمي ضارةسةركردني كَيشةكانة لةسةر مَيـزي ديـالؤا و مَيـزي لةيـةكرت طةيشـنت، نـةك هةِرةشـةكردن        
اواي ئــةوة بكــاتن كــة  وضــاو ســووركردنةوة لةيــةكرت ئــةوة خاَلَيــك، خــاَلَيكي تــر بةِراســيت ئةطــةر توركيــا، د   

دةستووري عَيراق بطؤِرَي ئَيمةش حةقي ئةوةمانة كة داوا بكةين كة دةبَي لةوَيش طؤِرانكاري لة دةسـتووري  
توركيا بكرَينت، لةبةر ئةوةي ئةطةر توركيا ئامادةبَي بؤ بةرطري كـردن لـة ضـةند سـةد هـةزار توركمـانَيكي       

مليؤن كةسي خؤمان بكةين  00ةوةمان هةية، كة داواي مايف كةركووك، ئةو هةِرةشانة بكاتن، ئَيمةش مايف ئ
كة ئينكاري وجوديان دةكرَي ولةهةموو مافَيك بَي بةشن، و لةهةمان كاتدا مةسةلةي ضارةسةركردني ثارتي 
كرَيكاراني كوردستان كة ئةمِرؤ رَيبةرايةتي بزاظي رزطاري خوازي نيشتماني لةباشـووري كوردسـتان دةكـات،    

لةسةر ئةساسَيكي سياسيانةبَيت نةك لةسةر زةبـرو زةنـط و ضـاو سـووركرنةوة، ئَيمـة بـاش        ئةوةش دةبَيت
ــاتن، داواي ديــالؤا دةكــاتن، و      ــت دةك ــاَلة داواي ئاطربةس ــةندين س ــتان ض ــاراني كوردس ــارتي كرَيك ــني ث دةزان

كة ضارةسـةر  دةستبةرداري كؤمةَلَيك لة سرتاتيذيةتي خؤشي بوو، بةداخةوة ئةوة توركيايـة نايـةوَيت كَيشـة   
بكاتن، بؤية ئَيمة لَيرةوة دةبَي بانطةشةي ثةرلـةماني توركيـا وبانطةشـةي ميللـةتاني توركيـاش بكـةين، كـة        
ئةوان دةبَي هةوَل بدةن كَيشةي كورد لة باشووري كوردستان لةسةر بنةمايةكي سياسـيانة ضارةسـةر بكـةن،    

راني توركيا دةَلَيم ئـةوةي ئَيمـة لـة كوردسـتان بـؤ      لَيرةوة من ئةوة بةخةَلكي توركيا دةَلَيم و بة دةستةآلتدا
برا توركمانةكامنان كردووة، با ئةوان بؤ كورد ئةوةبكـةن، ئَيمـة هيضـي ترمـان لَييـان نـاوَينت، بةِراسـيت لـةو         
شَيوازة سياسيةي كـة ئـةمِرؤ توركيـا طرتوويةتيـة بـةر شـَيوازَيكة كـة عةقَليـةتي كـةس قبـوَلي ناكـاتن، ئـةو             

ي دةدةي بة خةَلكي تريشي بداتن، من نةم ديوة لة دنياش و لة دنياي توركيش شازة، كة حةقةي كة بةخؤت
تةنها خؤ ببنني و نةبينيين خةَلكاني تر وةئينكاري وجودي ميللةتاني تر بكـاتن، باشـة لـة دةوروبةرةكـةت     

كـة ئـاوا دذي    كؤمةَلَي دوذمين تر، كؤمةَلَي ناحـةزي ترمـان هةيـة، هيضـيان بةقـةدةر توركيـا شـؤظَيين نـني،        
خواستةكاني ميللةتي ئَيمة بوةستنةوة، ميللةتي ئَيمة لة باكووري كوردستان بة ئاطرو ئاسن ضـةندين سـاَلة   
دةضةوسَيتةوة، ضةندين ساَلة لة هةموو شتَيك بَيبةش بووةو خاكي ئَيمة سوومتاك دةكرَينت، بةئيمكانيةتي 

ؤ ثةكةكـة نةضـووة لـةناو خـودي توركيـاوة شـةِر بكـات،        وآلتي ئَيمة، شةِري ميللةتي ئَيمة دةكرَينت، باشة خـ 
ئةوة توركياية دَيتة سةر ثةكةكة، ئةوة توركياية هَيرش دَينَيتة سـةر باشـووري كوردسـتان، ئـةوة توركيايـة      
دَيت ئةو كوخ والنانةي كة خةَلكـة ئاوارةكـةمان لـة ذَيـر زوَلـم و زؤر لـة بـاكووري كوردسـتانةوة هاتوونةتـة          

يان تَيك دةدات و تـؤث بارانيـان دةكـاتن، بةِراسـيت مـن لَيـرةوة داوا لةهـةموو ميللـةتي كـورد          باشوور دَيت لَي
دةكةم، كة هةموو يةك دةست، يةك ريـز دذي هـةموو ئـةو  هةِرةشـانةي توركيـا بوةسـتَيتةوةو بـةرطري لـة         

ن مرؤظـي  مليـؤ (12)ثةرلةمان و حكومةتي هةرَيمي كوردستان بكاتن، لةبةر ئـةوةي ضارةنووسـي زيـاتر لـة     
كوردو خةَلكي كوردسـتان ثةيوةسـتة بـةم ئةزموونـةوة، بؤيـة ثاراسـتين ئـةو ئةزموونـة ثاراسـتين ئاسايشـي           
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نةتةوةييمانـــة و ثاراســـتين دةســــتكةوتةكاني تـــةواوي خـــةَلكي كوردســــتانة لةهـــةر ضـــوار ثارضــــةكةي       
 .كوردستانيشدا، زؤر سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية فةرموو
 :شكرية رسول إبراهيم. ِرَيز دبة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسيت توركيا هةر لة مَيذةوة ضاوي بِريوةتة كوردستان و بةتايبـةتي كـةركووك و ئامـاجنَيكي سةرةكيشـي     
ئَيستا ئةمرؤ بؤ ئةوة لةوةداية كة عَيراقَيكي يةكطرتوو بيَب بؤ ئةوةي حكومةتَيكي كوردي دروست نـةبَيت،  

وة ئةمـة مـومكني نييـة، ضـونكة ئـةوةتا ثةكةكـة لـة ئيتيحـادي         . كاتيشدا كؤتايي بة ثةكةكة بَيت لة هةمان
ئةوروثيدا لة ليسيت تريؤريست هاتنة دةرةوة، ئةيةوَي لةهةمان كاتيشدا مايف توركمانةكاني كةركووك دابني 

ةوة ئَيمة ئةطةر تةماشـاي  بكات، ئةوةتا لةبةر ضاوي خؤمشانداو لةدةستووريشدا ئةو مافةيان هةية، لةبةر ئ
توركيا بكةين بةرذةوةندي توركيا لة عَيراق و لةكوردستاندا، هيض كاتَيك تورك دَلي بةم دةستةآلتةي كـورد  
خؤش نةبووة، هةر منوونةيةك من دةيهَينمةوة دروست بووني سةتةالييت كوردستان دونياي شـَيواند، ئَيمـة   

ئَيمـة سـةتةاليتَيكمان هةيـةو     ،اثةِرينـةوة كـة كـورد لـة دواي ر   وردي بـةدونيامان طةيانـد    وةكو دةستةآلتي ك
شــوَينَيكمان هةيــةو ثَيــي ئــةَلَين كوردســتان، لــةو الوة يــةكَييت نيشــتيماني بــووني كــوردي ئيســثات كــرد كــة  
سةتةالييت كوردستاني دامةزراند، كةلةسـةر كوردسـتان نةتةوةيـةك هةيـة ثَيـي ئـةَلَين كـورد، ئـةو هـةمووة          

يةي كة ئَيستا هةموو يةكني، هةريةكة طؤظارَيك رؤذنامةيةكمان هةية كة هةريةكـة لةمانـة   حزبة كوردستان
تــةعبريو ئامــاذةو رةمزَيكــة بــؤ بــووني ئــةم ميللةتــة، كةواتــة ئةمــة لَيــرةدا تــورك ئةمانــةي ثــَي ناخؤشــة،    

اولكرد، كردنةوةي فرؤكةخانـة، لـة هـةمان كاتـدا كردنـةوةي بـانقي كوردسـتان، لـة هـةمان كاتـدا دونيـاي كـ            
هةَلكردني ئاآلي كوردستان، ئةو سوثا يةكطرتووةي كة لة كوردستاندا هةية، ئةمانة ئَيمة ئةطةر ئاوِرَيـك لـة   
تورك بدةينةوة، بةِراسيت هةرطيزاو هةرطيز ثَيي خؤش نيية، تةنانةت كورد وجوديشي هةبَيت، بؤية ئَيمـة  

ةشـَيك نيـة لـة كوردسـتان، باشـة ئَيمـة ميللـةتَيكني        لَيرةدا ثَيويستة ثرسيارَيك بكةين ئةو ئةَلَي كةركووك ب
غةدرمان لَي كراوة لةسةردةمي رذَيمدا، بةعس بةهةموو شـَيوةيةك غـةدري لـةكورد كـردووة، دميوغرافيـاي      
شارةكةيان تَيكداوة باشة ئةطةر ئةو ئةوةنة دَلسؤزة بـا ليذنةيـةكي دوةلـي بَيـت سـةيرَيكي كـةركووك بكـات        

مان و ئةنرتؤطرافياي كةركووك ضية، ئَيمةش ثَيويستة لَيرةدا ثرسيارَيك لـةخؤمان  لةِرووي مَيذووييةوة و ز
بكةين، ئَيمة ضي بكةين لةم وةزعةي كة تورك بؤ ئَيمةي دروسـت كـردووة، مـن دةَلـَيم لـة كةركووكـدا سـَي        

رتي و جؤر لة توركمان هةية، جةبهةي توركماني سةر بة توركياية، توركمانَيك هةية هةر يةكة سـةر بـة ثـا   
يةكَيتني، توركمانيشمان هةية موستةقيلن، توركمانةكانى ذَير دةسةآلتةكان ترسَيك لة دَليانداية مستةلةقن، 
ئَيمة يَثويستة كار لةمانةدا بكـةين ئـةبآ ئَيمـة طفتوطؤيـةكى فراوانيـان لةطـةأل بكـةين، ثَييـان بَلـَيني ئةمـة           
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خاَلَيـك، خـاَلَيكى تـر ئـةمِرؤ بةِراسـتى ثَيويسـتة        شوَينى خؤتانة ئَيـوة دووةم نةتـةوةن لـة كوردسـتان ئةمـة     
خةَلكى كةركووك خؤشيان ِرؤىل تايبةتى ببينن، ئَيستا نةوةيةكى نوآ لة كةركووك دروسـت بـووة هوشـيارن    
ــنبريى و         ــى ِرؤش ــتان، وةزارةت ــةرَيمى كوردس ــى دةرةوةى ه ــة وةزارةت ــة، ثَيويستيش ــاكيان هةي ــدَيكى ض ئومَي

ِرؤَلَيكى ضاكيان هةبَيت لة كةركووكـدا، ئةمـة لـة هةمانكاتيشـدا مـن دةَلـَيم لـة         هةروةها وةزارةتى ثةروةردة
طةشبينم بةوةى كة كَيشةى كورد لة كةركووكدا ضارةسةر دةبَيت و ذمـارة حـةوتيش    0222كؤتاييدا ساَلى 

دا  0222لة ئةقليةتى هةموو ميللةتان ذمارةيةكى زؤر ثريؤزةو هيـوادارم هـةموو كَيشةكانيشـمان لـة سـاَلى      
 .ضارةسةر بَيت

 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .خاتوو شةمسة فةرموو

 :عيد حممودسة سبةِرَيز مش
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشةكى من بةخَير هاتنى سةرؤكى حكومةت و ميوانة بةِرَيزةكان دةكةم ئةمةوآ قسـة لةسـةر ئـةوة بكـةم     
تى ئةطـةر لـةثَيناو بـوون بـة ئةنـدام بَيـت لـة يـةكَيتى         ئةم تةداخوالتةى توركيا بؤ ناو خاكى عَيراق، بةِراسـ 

ئةوروثادا ياخود مةسةلةكة ئةوة بَيت وةكو كاك عومسان باسـى كـرد لـةم دواييانـة كـة ئـةمرؤيكا ئـاوِرى ىَل        
نةداونةتةوة وة  لة ثَيناو ئاوِردانةوةي ئةمريكا بَي بؤ ئةوان، بةِراستى ئةوة ئةمـة ئةسـةملَينَى كـة ئـةمريكا     

ةو هَيرشة بؤ سةر كةركووك، باشة لة دواى ِراطةياندنى سرتاتيجى نوَيى ئـةمريكا ئـةم بـآ دةنطيـةى     ِرازية ب
ئةمريكا ضى دةطةيةنَى؟ بةِراستى ئَيستا كة لة زاخؤوة تا ئوم قةسر لةبةر دةستى داية، خؤى حاكمى نـوَيى  

ى كورد، ياخود جؤرة لـة قالـب   عَيراقة، من ئةو ثرسيارة دةكةم ئايا ئةمة سنوور دانان نيية بؤ سةركردايةت
دانَيك نيية، بؤ ئةوةى كة بَلآ هةرضى من مبةوآ و ثَيم خؤشة بؤ سةر هةرَيم كةس ناتوانـآ رَيطـرم بَيـت،    
ثرسيارَيكى ترم ئةوةية ئايا ئةم دةست تَيوةردانة بةِراستى مةترسيةك دروسـت ناكـات بؤسـةر ثارَيزطاكـانى     

لةقيةك لـةالى خـةَلكى كوردسـتان بةتايبـةتى سـلَيمانى و ئةوانـةوة       ترى هةرَيم، ئَيستا جؤرة نيطةرانى و قة
دروست بووة و خةَلك بةتـةماى شـةِرَيكى زؤرة و دووبـارة نـةبوونى ئيسـتقراريةت ناطةيـةنَى بةرامبـةر بـة         
خةَلكى كوردستان، سَييةميش ئةمةوآ ئةو ثرسيارة بكةم ئةو ميكانيزمانة ضني كـة سـةركردايةتى سياسـى    

يطرَيتة بةر لة كاتى سـةرنةطرتنى هةوَلـة دبلؤماسـيةكان و ثةيوةنديـةكانا، بةِراسـتى ئةطـةر       كورد ئةيةوآ ب
ــة       ــات ب ــرش دةك ــةو هَي ــة ئ ــةزانني ك ــة ئ ــةطرت ئَيم ــةرى ن ــى     012س ــة هَيزَيك ــةر ئَيم ــةرباز، ئةط ــةزار س ه

بطـرين ثـَيش   نيزاميشمان هةبَيت، هَيزى ثَيشمةرطةمان هةبَيت، ئَيمة لةِرووى ذمارةوة ناتوانني بـةرةنطارى  
بةو حاَلةتة بطرين و لة ِرووى سياسيشةوةو لة هةموو ِرووةكانةوة ئَيمة ناتوانني، ئايا ئـةو ميكانيزمانـة لـة    
حاَلةتى سةرنةطرتنى ئةو هةوآلنة ضى دةبآ و خاَلَيكى كة كة ئةمةوآ باسـى كـةم زؤر زؤر ثَيـى زةرووريـن     

تَيكى، وا يا بؤ هةر حاَلةتيك كة بؤ ثرسة ضارةنووس بةِراستى بوونى شةفافيةتة كة دةبآ ئَيمة بؤ هةر حاَل
سازةكان بَيت لةنَيو جةماوةردا ئةو ديوارة ئةستوورةى كة دروست بووة لةنَيوان سـةركردايةتى و لـة نَيـوان    
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سـةرقاَلة بـة    ةجةماوةر، كة هةموو جؤرة خةباتَيكى ال تاأل كردوونة بةِراستى ئَيسـتا خـةَلك مةشـغوَلة، بـةو    
ِراكةى دنيا و يةعنى بةسيت ترين ثَيداويستية سـةرةتاييةكانى ئَيمـة ئةطـةر بَيـت و ئـةو ديـوارة        دواى ِراكة 

 .بِرووخَينني ئةطةر ديوارى بةرلينيش بَيت ثَيم واية
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك شَيردَل حةوَيزي فةرموو
 :بةِرَيز شَيردَل  عبدال حةوَيزى

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة بة حوكمى جوطرافيا سنوورَيكى درَيذى شاخاوميان هةية لةطةأل توركيا، هةردووالمان دةتـوانني  يةكةم 

مةشاكل بؤ يةكرت دروست بكةين، بةآلم هةرضـى مةشـاكل هـةبَيت تـا بـة ئـارامى و بـةهَيمنى و بـة طفتوطـؤ          
َيراقـدا كـة ئيسـتفتاى    لة دةستوورى ع 112ماددةى / ضارةى كةين لة بةرذةوةندى هةردووالمانداية، دووةم

لةسةر كـراوة ثةيوةنـدى بـة عَيراقـةوة هةيـة، ثةيوةنـدى بـة كوردسـتانةوة هةيـة، ئةوانـة لـة عَيـراق هـةر              
كَيشةيةكيان هةبَيت، بـةو هـة مـوو ناخؤشـيةى بةغـدا دةعـوةتى جـةنابى سـةرؤك كـاك مسـعود دةكـةن بـؤ             

ســةرؤكى وةزيرانــى عَيــراق، وةزيــرة ضارةسـةر كردنــى كَيشــةكانيان، بــا ئَيمــةش حكومــةتى ئَيمـة دةعــوةتى   
طرنطةكانيان و سةرؤكى ثةرلـةمان، سـةرؤكى كتلـةكانى نـاو ثةرلـةمان و شةخصـياتى دةرةوةى ثةرلـةمان و        
سةرؤك عةشريةتةكان بكةن لةطةأل سةفريى ئةمريكاو سةفريى بةريتانيا كة كؤنفراسَيك يان كؤبوونةوةيةك 

َيك يان هةر كؤبوونةوةية بكرَيت كة لة دةوَلةتانى ئيقليمـى،  بكرَيت لة كوردستانةوة ئيدانةى هةر كؤنفراس
ــت و، ســزاى ئــةو كةســة       ــراق يــان كوردســتان دةكرَي ــةتَيكى تــر كــة مةســى شــنونى داخلــى عَي يــان هةردةوَل

 0222ئَيمةش لة ثةرلةمانى خؤمان لة ئَيستاوة تا كؤتايى / عَيراقيانةش بدرَيت كة بةشدارى دةبن، سَييةم
بة بةشدار بوونى جةنابى وةزيرى ناوضة دابِراوةكان،  112َيكى تايبةتى بكرَيت بؤ ماددةى مانطانة دانيشتن

 .زؤر سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك تةلعةت فةرموو
 :تؤفيق صاحل حممد طلعب بةِرَيز

 . بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من بـةو  ؤ ميـدياى توركيـا زؤر موهتـة   ئةوِر ئةطةر ِرَيطا هةبآ دةمةوآ بة توركمانى قسة بكةم لةبةر ئةوةى

ــتنة  ــةو      .. دانيش ــت ئَيمــة دذى ئ ــةكان دةكاتــةوة، دةَلَي ــرا توركمان ــى ب ــة رةئ ــد ل ــورتى تةئكي ــة ك قســةكانى ب
تةدةخولةى توركياين وة ثَيشمان واية ئةوة دفا  نية لة توركمان، بةَلكو زةرةرى توركمان دةطةيـةنَى، باسـى   

كى كوردسـتانى و عَيراقيـة، ثَيكهاتـةكانى منوونةيـةكن بـؤ عَيراقَيكــى      شـارى كـةركووك دةكـات، دةَلَيـت شـاريَ     
عَيراقيـة  / كـةركووك كوردسـتانية، دووةم  / بضووك، توركيا لةوَيوة ئةو راسـتيانة ناتوانَيـت بطؤِرَيـت، يةكـةم    

ــةراحلى  ــةنتق دةوةســتَيت، يــةك       112م ــة كةســَيك دذى بوةســتَيت دذى م / يــش مةســةلةيةكى دميوكراتي
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ــة،  ــارة نايــةوَيت توركمــان         طةِرانةوةي ــةو مادةيــة ِراوةســتيت دي ــةوة طــةر بيــةوَيت ئ توركمــانيش دةطةِرَيت
ِراثرسـى شـتَيكى دميوكراتيـة بائـةو وةقـت خـةَلكى كـةركووك بِريـارى ئازادانـةى          / بطةِرَيتةوة، دووةمينـيش 

ةتَيكـدا ئـةو   مبَينن لـة هـةموو حالَ   لة كوردستان، ياخود بة سةربةخؤيي خؤيان بدةن ئةطةر بنب بة بةشَيك
شارة هةر عَيراقى دةمَينَيت، توركيـا لَيـى دوورة و ناشـتوانَيت طؤِرانكـارى بكـاتن لـة بةرذةوةنـدى توركمـان،         
ئةطةر لَيرة ئةو بةرذةوةندية ِرةضاو نةكرَينت داوةتى توركياش دةكاتن، كة كؤنفراس لـةوآ نةبةسـنت، بـَين    

. نـةكان بكـةن، طـوآ لـةِراى هـةموو اليةنـةكان بطـرن       لَيرة لة ثةرلةماندا هةرضـى ديفاعـات هةيـة لـة توركما    
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .جةمال يوسف فةرموو

 :بةِرَيز مجال يوسف بؤتاني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لــة ِراســتيدا قســةى زؤر بــاش كــرا، بــةآلم مــن ثــَيم وايــة ضــةند ختوةيــةكى عةمــةىل لــة كــةركووك، خــةَلكى  
ات، ديارة هةِرةشةى توركيا بؤ جارى يةكةم نيية و ثَيشم وانيـة هةرةشـةى كؤتـايش    كةركووك دَلخؤشرت دةك

وة بةردةوامة لة موئامةراتى ئيقليمى لـة سـةر كوردسـتان و ئةمـةى كـة دةكرَيـت       1331بَيت، هةر لة ساَلى 
حةلةقةيةكة، مةسةلةى ثةكةكة و مةسـةلةى كـةركووكيش ضارةسـةر بكرَيـت، ثـَيم وايـة لعبةيـةكى تـريش         

وست دةكرَيت بؤ ئةم تةجروبةية، كة ثَييان ناخؤشة ئةم تةجروبةية سةربكةوَيت، ديارة مـن ثَيشـنيارى   در
ضةند خاَلَيك دةكةم، حةز دةكةم رووني بكةمةوة، ئةويش ئةوةية ئَيمة خيتابى سياسى كوردسـتانى حةقـة   

بطـةين و وةزعـى خؤمـان    بة هةِرةشة و طوِرةشة نةبَيت وةكو ئةوان، حةق واية ئَيمة لة حـةمجى خؤمـان تيَ  
بةباشى هةَلبسةنطَينني، بةتايبةتى كة لة دةوروثشتمان هـةموومان دةزانـني ضـؤنة، مـن ثـَيم وايـة خيتـابى        
سياسى كوردستانى دةبآ بة هَيمنـى بـآ و ثَيشـنيارى ئـةوة  دةكـةم كـة كـؤنفرانس ببةسـرتَيت لـة هـةولَير،           

َيكهاتـةكانى كـةركووك خةَلكـة ثةيوةنديـدارةكان     ياخود ئةطةر لة رووى ئـةمنى لـة كـةركووك بـآ باشـرتة، ث     
ئامادة بن و بة ثوختةيى بِريارةكـان و راسـثاردةكان ثَيشـنيارى     112ئةوانةى ثةيوةنديان هةية بة ماددةى 

ئةوة دةكةم بة سةرؤكايةتى هةرَيم وةفدَيكى ثَيكهاتةكانى هةرَيم بةرةو ئةمريكا برؤن، بؤ ئةوةى زةغت لة 
ــراقيش ئــةمِرؤ هــةموومان دةزانــني بــة ســيادةى كوردســتانةوة    توركيــا بكــات هــةر ئةم  ريكايــة ســيادةى عَي

ثارَيزراوة لة اليةن ئةمريكاوة، حةق واية ئَيمة لةاليةن ئةمريكيةكانـةوة ئـةو مةسـةلةية روون بكةينـةوةو     
توركيـا،  فشارةكان لة ئةمريكاوة لةسةر توركياوة هةبَيت، نةك لـةالى ئَيمـة، ئَيمـة ببينـة بـة تـةرةفَيك دذى       

بةَلكو تةرةفى عَيراقى و كوردستانى ثَيكةوة بة هاوبةشى لةطةأل ئةمريكا، بـة هةماهـةنطى لةطـةأل ئـةمريكا     
فشـارَيك بَيـت لةسـةر توركيـا، ئَيمـة نةبينــة زةحييـةى ثِروثاطةنـدةى هةَلبذاردنـةكانى توركيـا، كـة مزايــدة           

وةية ئَيمة تـةفعيلى ئاليـاتى جَيبـةجآ كردنـى     ئة/ ياخود ثَيشنيارى دووةم/ لةسةر ئَيمة بكةن، خاَلى دووةم
ةوة،حـةق   112بكةين لة كةركووك، دوَينآ و ثَيرآ دوو بِريارى ضاك دراوة لةاليةن ليذنـةى   112ماددةى 
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واية ئَيمة بتوانني زياتر زةغت بكةين تةفعيل كردنى ئةو جلانانة بكرَيت لةسةر ئةرزى واقع لة كةركووكدا 
م كيفايةت نيية بِريارةكان بدرَين، بـةآلم لـةِرووى عةمـةىل جَيبـةجآ نـةكرَين، كـة       كة بِريارةكان ضاكن، بةآل

ئَيمـة ســةقفَيكى زةمــةنيمان هةيــة، مــانطى ســآ دةبــآ تةتبيعةكـة بــة كؤتــايى بَيــت، مــانطى حــةوت ئيحصــا   
مـة  بكرَيت، مانطى يازدة ئيستيفتا بكرَيت، سةقفى زةمةنى بؤ ئَيمة زؤر طرنطـة، لةبـةر ئـةوة حـةق وايـة ئيَ     

زياتر جهودى دبلؤماسى لةدةرةوة تةفعيل بكـةين، جهـودى نـاوخؤش لةسـةر ئـةرزى واقـع زيـاتر طةشـة ثـآ          
 .بدةين و زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .نورى تالةبانى فةرموو. د
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــة     ــةمان دةك ــةرؤكايةتى ثةرل ــةكى سوثاســى س ــتيدا      ثَيش ــة ِراس ــةمِرؤ بةســرتاوة ل ــةوةى ئ ــةو كؤبوون ــؤ ئ م ب

هةِرةشةكانى جةنـةِرااَلنى توركيـا لةطـةأل تونـد ِرةوةكـانى ئـةو وآلتـة يةكـةجمار نييـة و دواجـاريش نابَيـت،            
ئةوان هةميشة باس لة مةترسى كـورد دةكـةن، ئَيسـتا بـاس لـة مةترسـى بـوونى هَيـزى ثةكةكـة دةكـةن لـة            

ى دةســتورى عَيراقــى دةكــةن، بــاس لــة كَيشــةى  112بــةجآ كردنــى مــاددةى بنــارى قةنــديل، بــاس لــة جيَ 
كةركووك دةكـةن، ئةمانـة كَيشـةن ئَيسـتا بَلـَيني، بـةآلم لـة ِراسـتيدا هـةموو كارَيـك ثةيوةنـدى بـة كـوردةوة              

خوالَيخؤش بوو مةال مستةفا طةِرايةوة  1308هةبَيت، بةنيسبةت توندِرةوةكانى توركياوة كَيشةنة، لة ساَلى 
لة ِرَيى قاهريةوة لةوآ مةرحوم عبدالناصر بؤى طَيِرابؤوة ثَيى وتبوو ساَلى ثار ئةم وةختة كة ثةخشَيك بـة  
زمانى كوردى لة ِراديؤى قاهرية بؤماوةى سةعاتَيك بآلو دةكرايةوة سةفريى توركيـا لـة قـاهرية ثرؤتؤسـتةى     

وة مةترسيدارة لةسةر ئةمنى توركيا خؤ ثَيشكةش كردبوو، كة طواية ئةو ثةخشة لة ِراديؤى قاهرية كراوةتة
هةبوو نة كَيشةى كةكووك لةئارادابوو، كةواتة ئةمة هةمووى  112ئةو دةمة نة ثةكةكة هةبوو نة ماددةى 

كَيشةن دروست دةكرَين لةاليةن توندِرةوكانى توركيـاوة، بـؤ ئـةوةى كـةوا ضـاو برِبنـة نةوتةكـةى كـةركووك         
ت ناكـات دووبـارةى بكةمـةوة ثشـتطريى لـة بؤضـوونةكةى كـاك شـَيردأل         ئةوةى كةوا ئةركة لةسةرمان ثَيويس

حةوَيزى دةكةم، سةبارةت بة بةستنى كؤنفرانسَيك بؤ ِرةتدانةوةى هةِرةشةكانى دةوَلةتى توركيـا، هـةروةها   
ــاددةى       ــى م ــةفعيل كردن ــة ت ــةبارةت ب ــَيكى دى س ــتنى كؤنفراس ــتورى عَيراقــى، هــةروةها   112بةس ى دةس

 .انى كاك سيد تةلعةت دةكةم زؤر سوثاسدةستخؤشيش لة قسةك
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ناص  غفور فةرموو. د
 :رمضان غفور ناص .د بةِرَيز

 . بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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جَيى داخة ديسانةوة توركيا بة هةمان بريوبؤضوونى بيستةكان و سـيةكان تةماشـاى دنيـاى ئـةمِرؤ دةكـةن،      
بةداخـةوة بةشـَيك لـةو دةنطانـةى ئؤردوطانيـان طةيانـدة ثةرلـةمانى توركيـا         ئؤردوطان يةكَيكة لةوانـةى كـة   

كورد بوون، بةآلم ئؤردوطان ديارة ئةوةشى لةبري ضووة كة بةشَيك لةوانة كوردبوون كة ئةويان طةياندة ئةو 
توركيـا  شوَينة، لةطةأل ئةوةشدا من ثَيم واية ئةم هةِرةشانةى كةوا ئؤردوطان و عبدل طول و سـةركردايةتى  

دةيكات زياتر بؤ هةِرةشةى طةف و طوِرة هيضـى ثَيـوة نايـة، ضـونكة ئةطـةر تةماشـاكةين كَيشـةى كـةركووك         
هيض ثةيوةنديةكى ِراستةوخؤى بة توركياوة نيية، كةركووك بة سةدان كيلؤمةتر لة توركيـاوة دوورة، جطـة   

بةشـَيكيان بةداخـةوة هةَلخةَلـةتاون بـة      لةوة ئةو برا توركمانانةى كةوا ئَيستا لة كةركووكن، ئةوانـة ِراسـتة  
قسةكانى توركيا جارى وا هةية ئاذاوة دةنَينةوة، يان لةطةأل ئاذاوة طَيِراندا دةستيان تَيكـةآلو كـردووة، بـةآلم    

دا لـةكاتى  1330ضى بؤ توركمان كردووة، كةى ديفاعى لة توركمان كـردووة؟ ئَيمـة بـابَيني ئـةوةى لةسـاَلى      
بةداخـةوة   1330ةمانى كوردستاندا، بةداخةوة توركمانةكانى ئةو سـةردةمة، يـةعنى   هةَلبذاردنةكانى ثةرل

برا توركمانةكامنان وةكو توركمان ئامادة نةبوون بَين بةشدارى لـة ثةرلـةمانى كوردسـتاندا بكـةين، ئـةويش      
لـةمانى  بة فيتى توركيـا بـوو، بـةآلم سـةرةِراى ئـةوةش كـة ثةرلـةمان هةَلبـذَيردراو، حكومـةت دامـةزرا، ثةر          

كوردســتان و حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان و ســةركردايةتى سياســى كوردســتان وةكــو ضــؤن تةماشــاى          
كورددةكةن ئـاواش تةماشـاى كـورد و توركمـان و ئاشـورى و كلـدانيان كـرد، ئـةوانيان بـآ بـةش نـةكرد لـةو             

و طةف وطوِرةى ئَيتـا دةكـةن   ياسايانةى كوا لَيرة دةركران هةموو مافَيكى ِرةوايان ثآ دان، بؤية من ئةَلَيم ئة
هيضى ال شني نابآ، بةآلم بةداخةوة مبانةوةآ، يـان نةمانـةوآ، ئـةوان دةيانـةوآ ئـةو برايـةتى و تةباييـةى        
كةوا لـة نَيـوان توركمانةكانـدا هةيـة، بةتايبـةتى توركمـان و كـوردو ئاشـورى و كلـدان، بةتايبـةتى لـة شـارى             

تَيــك بــدةن، ئةطــةرنا تــا ئَيســتا دووجــار هةَلبــذاردن كــراوة،  كةركووكــدا دةيانــةوآ ئــةو برايــةتى و تةباييــة
جارَيكيش بؤ دةستوور دةنط دراوة، ئايا هيض توركمانَيك دةنطى نةداوة لةوَى؟ نةخَير، توركمان دةنطى داوة 
بة قائيمة كوردستانى، هةروةها دةنطى داوة بة دةستوورةكةش، بةآلم بةشَيكى لةوانـة بـة تةئكيـد لةوانةيـة     

نةدابآ، بؤية من ثَيم واية ثَيش هةموو شتَيك ثشتطريى لة بؤضـوونةكانى كـاك كـةرخى جنـم الـدين      دةنطى 
دةكةم، ثَيويستة ئَيمة زياتر بةرةو ثريى برا توركمانةكامنان بـِرؤين، بةتايبـةتى لـة كـةركووك ئـةو طةِرةكـة       

، بةطلـةرة، هةنـدَيك لـة    توركمانانةى كةوا هةن، هةنـدآ طـةِرةك هـةن زيـاتر توركمـانن قؤريةيـة، ثريادييـة       
طةِرةكةكان ثَيويستيان بـة ئاوِردانـةوة هةيـة، ضـى بـؤ كـورد دةكـةين، ضـى بـؤ ئاوارةكـانى خؤمـان دةكـةين،             
مةفروزة بؤ ئةوانيشى بكةين، هةروةها حسابيان بؤ بكةين لة هةموو ئةو ثؤستانةى كـةوا دادةنـرَين، ئَيمـة    

ديســانةوة ئةطــةر  شــاى ئــةوامنان كــردووة، بــةآلم هةرضــةندة وةكــو بةضــاوى كــورد و بةضــاوى خؤمــان تةما 
من ثَيم واية لة بةرذةوةنـدى بـاآلى طـةىل كوردسـتانة، مـن خـاَلَيكى تـر دةَلـَيم         تايبةمتةندييةكيان بؤ بكةين،

ئةطةر ِرَيطةم بدةى، دوَينآ كؤمةَلَيك لـة توركمانـةكان هـاتبوون بـؤ الى مـن، يـةكَيك لةوانـة كـوِرى شـةهيد          
شـةهيد بـووة، كـوِرى ئـةو حةزدةكـةم بـزانن        1303كـة بةداخـةوة لـة كارةسـاتةكانى     قاسم بةطى نةفتضية 

ثةيوةنديةكى ِراستةوخؤى لةطةأل جةنابى سةرؤك بـارزانى و زؤرجـار لةطـةأل سـةركردةكانى كـوردا زؤرجـار       
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و كة ثَيويستى بة ضارةسةركردنى كَيشةيةك هةبَيت روو لة ئَيمة دةكات، روو لـة كـورد دةكـات، كةواتـة لـةنا     
بـةرةى توركمـانى هةرضـةندة يـةكَيك لةوانـة كـة باســى دةكـةن، لـةناو بـةرةى توركمـانى باسـى قاسـم بــةا             
ــةو         ــتاش واز ل ــةوا ئَيس ــةبوو، ك ــاذاوة طَيِران ــةو ئ ــةوة ئ ــتى بةداخ ــةهيدى دةس ــةا ش ــم ب ــةآلم قاس ــةن، ب دةك

 .مةسائيالنة ناهَينن
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .نازناز خان فةرموو

 :ز حممد عبدالقادربةِرَيز نازنا
 . بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

توركيا بؤخؤى وةكو دةوَلةت كَيشةيةكى ئةساسـى هةيـة، لـة ناوخؤيـدا ناكؤكـة لةسـةر سـَي كوضـكةيةكى دذ         
بةيةك وةستاوة، كة ئةويش دةستوورَيكى علمانى و نةذاد ثةرسـتى و هـةروةها دةوَلـةتَيكى ئيسـالمى، ئَيمـة      

بَيكــى ئيســالمى  لةســةر كــارةو، لةاليــةكى تــريش ئــةوةى كــة تــةنفيزى هــةموو دةتــوانني بَلــَيني ئــةمِرؤ حز
شتةكان دةكات لة ثشت ثةردة سوثاى توركياية، بؤية ئةمة كَيشـةيةكى نـاوخؤيى توركيايـة، كـة دةبـآ طـةىل       

بـةم هةِرةشـة و طوِرةشـانة و بـة تـةدةخوالتى دراوسـَيكان        ،تورك بؤ خؤى لـةوآ ضارةسـةرى بـؤ بدؤزَيتـةوة    
آ ئةم كَيشةية ضارةسةر بكات، ئَيمة ثةيامَيكمان هةية بؤ دةوَلةتى توركيا كة ئةمِرؤكة بةم هةِرةشانة ناتوان

كار لةسةر دراوسَيكانيان دةكةن، ئةوةية كة لةسـةر بنةمايـةكى مَيـذوويى و شـَيوازَيكى كـؤن ئـةوان نـاتوانن        
مــني ثارَيزطــاى  80بَلــَين كــةركووك طفتوطــؤ و دراوســَيتى بكــةن لةطــةأل دةرو دراوســَيكانيان، ئةطــةر ئــةوان 

سـاأل ثـَيش ئيسـتا بكـةن، لـة سـاَلى        12توركيايةو دةمانةوَيتةوة كة ئةو ئيدعايانة دةكةن با هـةر تةماشـاى   
مــني ثاريزطــاى عَيراقــة و ثَيويســتة  13دا كــة عَيــراقيش هــةمان ئيــدعاى دةكــردو دةيكــوت كوَيــت  1332

قادســية هجــومى ســةر ئَيرانــى كــرد و ديســان تووشــى    بيطرمــةوة كــة ســةرى خــوارد، هــةروةها بــة وةهمــى 
كارةساتَيكى زؤر طةورة بوو كة تاكو ئةمِرؤش دةبآ باجةكةى بداتةوة ئةمانة هـةمووى سـينايؤيةكن لةبـةر    
ــذوويى  كــة     ضــاويةتى وة زؤر مَيذوويــةكى دوورو درَيــذيش نييــة بــة تــةدةخوالت و لةســةر ئةساســَيكى مَي

ووة دةيـةوَيت ئـةم ناوضـانة بطرَيتـةوة ئةمـة شـتَيكى زؤر دؤِراوة، بةِراسـتى        سةردةمانَيك ئيمرباتؤريةتَيك بـ 
هيض لؤذيكَيكى لة ثشتةوة نيية، ئةطةر وابآ سةردةمانآ كـورديش ئيمرباتؤريـةتى ميـدياى هـةبووة، ئةطـةر      

ن وابآ ئَيرانيش سةردةمانآ ئيمرباتؤريةتى هةبووة، ئَيمة ضؤن دةتوانني لةسةر مَيـذوو شـتةكانى ئـةمِرؤما   
ضارةسةر بكةين، بؤية ثةيامى ئَيمة بؤ طةىل توركيا ئةوةية، ئَيمة وةكو دوو نةتةوة دةتوانني دراوسـَيى زؤر  
ــةر          ــوانني لةس ــة دةت ــة، ئَيم ــاي عةولةم ــنة ب ــة، ش ــرى طلؤباليزم ــرة، عةص ــرَيكى ت ــةمِرؤ عةص ــني ئ ــاك ب ض

بـؤ ثَيكـةوة ذيـان، توركيـا      ثةيوةنديةكانى ئابوورى دوو دراوسـَيى زؤر بـاش بـني و ئـةوة بكةينـة ئةساسـَيك      
باشرتين خَيرو بَيرى لة كوردستان بينيوة، لة هةموو عَيراقى بينيوة بةهؤى ئةو ثةيوةندية ئابووريةى كـة  
هةيةتى و، بَيطومان لةم ثةيوةندييـة ئابوورييـة هـةردوو المـان قازاجنمـان كـردووة، مـن دةَلـَيم لـةو ناوضـة           

ةدواى ثارتيزانةكاندا دةطةِرآ، با بَيت هةر لةو ناوضة سنووريانة سنووريانةى كة ئةو كَيشةى هةية، بةناو ب
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جؤرةها بازاِرى هاوبةش بكاتةوة، ثيشةسازى ئَيمة بةرةو ثَيشةوة ببات، با زانكؤمان لةوآ بؤ بكاتةوةو ئَيمة 
نةتـة  دةتوانني هةروةكو لَيرة كؤمةَلَيك قوتاخبانةى كردؤتةوة منداَلـةكانى كـورد و ئـةو شـةريكاتانةى هاتوو    

ئَيرة لةوَيدا دةخوَينن، بـؤ ئـةو بـري لـة جـؤرة غةزويـةكى تـر نةكاتـةوة، بـؤ مةنتقيانـة و سـةردةميانة بـري             
ناكاتةوة؟ كة ئةو دةتوانآ غةزوى ئيقتيصادى بكات، كة تاحةدَيك كردوويةتى و ئـةو قازاجنـةى ئـةوِرؤ ئـةو     

طــةر ئــةو بةخــةياَلى ئــةوة بــآ نــةوتى  لــة بازرطــانى لةكوردســتان دةبينــآ، باوةِرناكــةم ئــةو قازاجنــة بــآ، ئة 
كةركووك داطري بكات، هةموو ئةو هةِرةشة و طوِرةشانةش كة ئةو دةيكات هةمووى لةسةر ئةساسى ماددية و 
بؤ بةرذةوةندى ئيقتيصادى خؤيةتى و، بةآلم با بة زمانى هةِرةشـة و طوِرةشـة نـةبَيت، بـةَلكو دةتـوانني لـة       

 .كى نوآ بَيت، زؤر سوثاسرَيطة ئابووريةكان بَيت، بةشَيوازَي

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .دكتؤر فواد فةرموو

 :بابان حممد امحد فواد. د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من هةرضـةند لـةو بـاوةِرةدام ئـةم كؤبوونةوةيـة دةبوايـة زووتـر طـرآ بدرايـة، بـةآلم هـةر باشـة وا ئـةمِرؤ              
ثَيشَيل كردنى ياسـا نَيـو دةوَلةتيةكانـة لـة ثارَيزطـارى       ندنى سنوورهةِرةشةى بةزا ددةكرَيت لة هةمان كاتدا

كردن لـة سـنوورى ديـاريكراوى دةوَلـةتان، هةرضـةند ئـةم هةِرةشـانة بـة بـِرواى مـن ناطاتـة ئـةوةى بـةهيض              
شَيوةيةك جَيبةجآ بكرَيت لةو هةلومةرجة نَيو دةولةتيةى كة وا ئيستا عَيراق و ناوضةكةى تَيداية، بـةآلم  

اى من باشرتين وةآلمدانةوة بؤ ئةم هةِرةشانة ثتةوكردنى ِريزةكانى ناوخؤى طـةىل كوردسـتانى عَيراقـة،    بةِر
ــووتةمةنى  و       ــا و سـ ــة كارةبـ ــتان لـ ــةىل كوردسـ ــةكانى طـ ــة هةنووكةيـ ــةى كَيشـ ــةركردنى بةثةلـ ــة ضارةسـ بـ

كات و رَيز لـة ئـريادةى   نيشتةجَيبوون، لة هةمان كاتدا داوا لة توركيا دةكةين سياسةتَيكى دؤستانة ثةيِرةو ب
ضـةكانى  وطةالنى عَيراق بطرَيت و هةموو دراوسَيكان ئةبآ بزانن بة توركياشةوة طةِرانـةوةى كـةركووك و نا  

هـةرَيمى   112ترى كوردستان مانـاى دةوَلـةتى كـوردى سـةربةخؤ نييـة و، ثـاش جَيبـةجآ كردنـى مـاددةى          
دا هــيض اليــةنَيك بــؤى نييــة لــة ئَيمــةى كــورد كوردســتان هــةر بةشــَيك دةبَيــت لــة عَيــراق و لــة هــةمان كاتــ

 .دَلسؤزتربآ بؤ مافةِرةواكانى طةىل توركمانى برا، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةركى ئةجنومةن

 .مامؤستا فةتاح نةقشبةندى فةرموو
 :بةِرَيز فتاح عبدال نةقشبندي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سـةكانى ئَيمـة و بـرادةرانيش دةطريتـةوة، بـةآلم بـؤ       من ثَيم واية جةنابت ئامـاذةت بـة زؤر شـت كـرد كـة ق     

تةئكيد ئةوةى توركيا ئةو هةِرةشانةى كة ئَيستا دةيكات، من ثَيم واية مةشـلوليةتى خؤيـةتى، لةبةرئـةوةى    
ضةند ساَلَيكة هةوَلدةدةات لةناو يةكَيتى ئةوروثى جَيى نابَيتةوة، يا وايدةزانى بيكا بة وةرةقةيـةكى زةغـت   



 103 

َيمـة و لـة دذى ثةكةكـة، بـة هـةرحاَل قيـادةى كـوردى زؤر لـة مَيـذة بـة حةكيمانـة تـةعامول             بةرامبةر بة ئ
لةطةأل توركيا دةكات بـةآلم ديـارة هةِرةشـةكانى ئـةو هـةر بةردةوامـة و ئةطـةر بؤشـى بكـرآ ئـةو خةونـةى            

م تةئكيـد لةسـةر   نايةتةدى انشال، بةآلم وازى ىَل ناهَينَى، جا بؤية من ثَيم واية ئـةوى مـن ثَيشـنيارى دةكـة    
قسةكانى كاك شَيروان دةكةم، بة حةقيقةت حكومةتى عَيراقى، يـا ثةرلـةمانى عَيـراق دةورَيكـى زؤر الوازى     
هةية، لةو مةسةلةية دةبواية دةورَيكى توندتر ببينآ، ضونكة لَيرة بؤمان ئيسثات دةبَيت، ديـارة كـةركووك   

ةجةبة ئةوان بآ دةنطن لةو مةسةلة بةو شلية دةضـنة  كوردستانة و ِرةبتى بة عَيراقةوة نيية، ئةطةرنا ض ع
ناو مةوزو ، من تةئكيد دةكةمةوة كة داوابكرَيت لة ثةرلةمانى عَيراق دةورَيكـى بـاآلتر ببينـآ، مـةوقفَيكى     

ثَيشـنيار دةكـةم موزةكةرةيـةك بنووسـرآ و ئاِراسـتةى      / توندتر لـةو مةوزوعـة بـةجآ بطةيـةنى، دووةمـني     
َيــت، ضــونكة مــن مــةوقفى ئــةمريكاش لــةو مةوزوعــة زؤر بــة زةعيفــى دةبيــنم، ســةرؤكايةتى ئــةمريكا بكر

ئةويش تؤزَيك شلى ثَيوةية، ئةطينا توركيايةك ناتوانَى بةو شـَيوية هةِرةشـة لـة ئَيمـة بكـات، جـا بؤيـة داوا        
دةكةم من دووبارةى دةكةمةوة موزةكةرةيةك بنووسرآ بؤ سةرؤكايةتى ئةمريكا كؤنطرَيسى ئةمريكى ضـاو  

و مةوزوعة خبشَينتةوة، ئةطينا ئَيمة زياتر تووشى تةنطذة و ناخؤشى لةطةأل دةوروبةرو جريامنان نةبني، بة
 .لةطةَل ِرَيزمدا

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك عادل فةرموو

 :بةِرَيز عادل حممد أمني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةوةى ئةو ئةندامة بةِرَيزانة زؤريان لَيوة باس ناكةم، لةبةر ئ 112من باس لة مةوزوعى ثةكةكة و ماددةى 
لـة لـة كاتَيكـدا    كرد،  بةآلم من بةِراستيةكى مَيذوويى دةست ثآ دةكةم، كة بروسكةيةكى جـةنابى مـام جةال  

كان لة قةزاى كفرى دةست بـةكاربوو كـة نيسـبةيةكى زؤر كـةم توركمـانى لَييـة، بـؤ        قامةميةكة يةكَيك لة قا
رى ئةوةى هةبة، كة لة مافى توركمان دةترسآ لـة عَيراقـدا، كـة لـةو بروسـكةيةدا      ئةوةى كة توركيا موبةري

ــَى      ــَى بــرا توركمانــةكان وةكــو ضــاوةكانت بثــارَيزة، لــة بروســكةكة نــةهات بَل ــَى بــؤ قاميــةقامى تــازة، دةَل دةَل
ى كةســوكارى شــةهيدان يــان ئــةنفال بثــارَيزة، لةبــةر ئــةوةى ئةوةنــدة لةاليــةن كةســَيكى ديــارى ســةركردة    

كوردةوة، كة ئَيستا سةرؤك كؤمارة ئةوةندة بايةخ بة طرنطى توركمان و مافى توركمان دةدات، لـةو بروسـكة   
بؤمان دةردةكـةوآ كـة قيـادةى سياسـى كـورد ضـةند بـة بايةخـة بـؤ مةسـةلةى مافـةكانى توركمـان، دَلنيـام              

ئةوةشـى توركمـان بـة     سةرؤكى هـةرَيميش هـةر بةهـةمان شـَيوة هـةمان بايـةخ دةدات بـة مـافى توركمـان و         
دةستى هَيناوة لةذَير سايةى دةسةآلتى كوردا، ثَيم واية ئةو توركمانة واقعيانةى بـةهيض شـَيوةيةك لـة ذَيـر     
دةسةآلتى حكومةتة يةك لة دوايةكةكانى عَيـراق ئـةوةيان بةدةسـت نـةهَيناوة، ئـةوة حةقيقةتةكـة هـةموو        

ئةوة دةكات كةركووك مةترسى ئةوةى هةية، كـة مـافى    دةيزانني، ئَيمة بة نيسبةتى توركياوة كة هةِرةشةى
توركمان لةوآ ثَيشَيل بكرَيت، ئَيمة با بثرسني خـؤ لةسـةر دةمـى ئـةو عيالقـة باشـةى كـة توركيـا هـةيبوو          
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لةطةأل حكومةتى عَيراقدا توركمان لةوآ ئةصلةن نةيدةتوانى بَلَى من توركمامن، ئةبواية يا كـورد بوابـة، يـا    
لـة تـةرحيل كـردن و دةركردنـى توركمـان و لةسـَيدارةدان و، ئـةوةى كـة بةسـةر كـورد            عةرةب بوايـة، جطـة  

داهاتووة لة كةركووك بةسةر ئةويشدا هاتووة، ئةطةر باسـى توركمـان بكـةين، توركمـان تـةنيا لـة كـةركووك        
ةوآ نيية، لة موصل هةية، لة تةلعةفةر هةية، لة سنوورى كوردستان بة درَيذى توركمان هةية، جا مـن نامـ  

زؤر درَيذة بدةمة قسةكان، ئةو ثَيشنيارةم هةية، لةطةأل هـةموو ئـةو هةَلوَيسـتانةى توركيـا كـة ثَيضـةوانةى       
قانونى دةولية، كة ثَيضةوانةى دراوسَييةتية، كـة ثَيضـةوانةى ميسـاقى نةتـةوة يةكطرتووةكانـة، ثةرلـةمانى       

تى ســةرؤكى كؤمــار، ســةرؤكى هــةرَيم،  ئَيمــة داوا بكــةين ئــيرت ئــةوة ياداشــت نــةبآ، وةفــدَيك بةســةرؤكاية  
حكومةتى عَيراقى، ثارَيزطاى كةركووك بة ئةجنومـةنى ثارَيزطـاوة بـؤ ئـةو بـرا توركمانانـةى كـة لـةوَين لـة          
ــةوة       ــةر ئ ــةين لةس ــؤ بك ــة طفتوط ــَييةى ئَيم ــةم دراوس ــةَل ئ ــني لةط ــتةوخؤ بض ــتانةوة ِراس ــةمانى كوردس ثةرل

 ةو مةوزوعانة راستة ئةوان نايرِبنةوة؟داواكاريةكانيان ضية، مشكيلةكانيان ضية، ئ
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةم شَيوةية هيض لَيثرسراوَيك نامَينَيت دةبـَي هـةمووي بضـَيتة توركيـا، زؤرمـان نـةماوة دوو سـَي كـةمسان          
 .ماوة كاك عومسان فةرموو

 : أمني محد امحد عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كوردســتانى شةســتةكان وحــةفتاكان وهةشــتا ونؤهــةدةكان نييــة، كوردســتانى ئــةمِرؤ،   كوردســتانى ئــةمِرؤ، 
ــيادةيةكى        ــراوةو س ــآ ك ــى ث ــتور ئيعترياف ــة دس ــدا ب ــى فيدِرال ــَيوةى عَيراق ــة ضوارض ــةو ل ــتانى فيدِرال كوردس
 دةستوورى و قانونى هةية، بؤية لة مونتةلـةقى قـوةتى سـيادةى قـانونى هةرَيمـةوة، قانونيانةيـة كـة داواى       

ثاراستنى قودسيةتى دةستورى عَيراقى فيدِرال بكات، جَيى خؤيـةتى راسـتةوخؤ داوا لـة ثةرلـةمانى عَيـراق      
بكا، ديفا  لة قودسيةتى دةستوورو ثةرلةمانى عَيراق بكةن، هةِرةشةكانى توركيـا بـةر لـةوةى زيـان بـآ بـؤ       

واَلتَيكـى خـاوةن سـيادةيةكى    طةىل كوردستان، زيانة بؤ خؤى كـة سـنوورى ثاراسـتنى قودسـيةتى ثةرلـةمانى      
وةكو عَيراق دةكات، كوردستان مونتةلةقى هَيز و سةنطةرى دةستوورى خؤى بةهَيزترين قسةى دةستوورية 
بةرٍ اســتى، طــةىل كوردســتان ئةطــةر مــةدةنيرتين طــةالنى جيهــان نــةبَيت، طةلَيكــة بةدرَيــذايى شؤِرشــةكانيش  

ِرش وبزافى نةتةوايةتى خؤيدا، بؤية بةِراستى دةبآ بزانني بةِراستى زؤر مةدةنيانة ِرةفتارى كردووة لة شؤ
ــراق،      ــيةتى دةســتوورى عَي ــيةتى ثةرلــةمان و هةِرةشــةية لــة قودس هةِرةشــةى توركيــا هةِرةشــةية لــة قودس

، هةشتاوثَينج ساَل بةرلة ئَيستا ئةوة قـةدةرَيكى مَيذوويـة، كـة حكومـةتى     1300ساَلى  01/1ئةمِرؤكة كة 
ةَل بةريتاينا راطةياندنَيكى هاوبةشى باَلوكردةوة، كة تَييدا داننانـة بـةمافى كـورد لـةو     شانشينى عَيراق لةط

ناوضانةى كة زؤربةيان كوردن بة ثَيكهَينانى حكومةتى كوردى لـة ضـوار ضـَيوةى سـنوورى عَيـراق، كـة لـةو        
اشـرتين زةمانـة   كاتةشدا سةدا هةشتاوثَينجى دانيشتوانى كةركووك كورد بوون، يةك ريزى طةىل كوردستان ب

ــةلَيكى      ــة و ط ــةلَيكى بةوةفاي ــتان، بةِراســتى ط ــةىل كوردس ــةيةك ط ــةر هةِرةشــةو طوِرةش ــةوةى  ه بــؤ وةاَلمدان
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ئومَيـــد دةكـــةين ئينشـــاةَلاَل ثةرلـــةمانى  .بةئةمةكـــةو مةدةنيانـــة مامةَلـــةى لةطـــةَل دراوســـَيكانى كـــردووة 
ــات، بــ      ــراق بك ــةمانى عَي ــة ثةرل ــتووريانة داوا ل ــة دةس ــتانيش ب ــة   كوردس ــتووري ب ــى دةس ــةوةى وةاَلمَيك ؤ ئ

 .هةِرةشةكانى توركيا بداتةوة، زؤر سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .خاتوو ظيان فةرموو

 :بةِرَيز ظيان سليمان حاجي بشار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نَي تَيكبـداتن كـو   بَيطومان توركيا دظَيت بَي ئازراندناو خةلةتاندنا هةندةكيش برا توركمانا، كيـانَي كوردسـتا  
ئةظة ضةندين ساَلة مةترسي سةرخو بزانة و بةرذةوةندي خؤي بَيت و ئَيت سياسي وةك هةلبذاردناو بةكار 
بَينَيت، ظَيرَي ثيدظيا ئةم ض بكةين بؤظَي ضةندَي، ثيدظيا ئةم ذةزرةتر بةثَيضةوانةي ئازرةواندةي توركيايـة  

هوشيار بكةين كو بةرذةوةنديا وان طةر بةرذوةندييةت مة  بؤ هةندةك برا توركمانا ئةم زَيدةتر براي خؤي
دطوجنَيــت و، ئةظــة ضــةندةها ســاَلة ئــةوا ذي ز  بــن بــارَي ســتةم بووينــة وةكــي كــوردة، ض جــارا نةهاتينــة   
جياوازي كـرن ذي كـوردةو ظـي كاظـا كَيـذَي بةرذةوةنـدي هـةميا طـةل بةرذةوةنـديا مةيـة و مانـةوةيان طـةل             

زيـا وان و دةنطـي وان طـةل طـةلَين تـرن كوردسـتانَي نةتةوايـةتي كوردسـتانَي دةبيتـة          كوردستانَي و يـةك ريَ 
هَيزاكـا زيــاتر، كــو ئـةم بشــَين هــةموو كوردســتانةكا ئـازاد، كوردســتانةكا مــايف خـؤين و رةوايــن طــةلي خــؤي     

ةم داخوازي بةدةست بَينَيت، ظَيرَي ضةندَي ديسان ئةز تةئكيدَي لةسةر هةَلوَيست هةندَي دةكةم كو دظَيت ئ
عَيراق بكةين وةك برايَي من ثَيشرت ئيشـارةتي ثَيـدا داكـو هةَلوَيسـيت عَيراقـَي سـةرظَي ظـان هةرةشـا توركيـا          
طةلةكة زةعيفة، هةروةسا سزايةكي سياسي سةروان كةسا هةبت ظَين كةسايةتي عَيراقي ذي هَيزَين عَيراقي 

افتنا دكتؤر ناص  ئينمة بريا هةميا ظيا كو كؤتايي بةشداري ظان جؤرة كؤنفرانسا دكةن و، ظَيرَي لةسةر ئاخ
ئؤدوغان طةلةك كوردا دةنطي خؤي دايـا هـةتا طةهشـتية ثةرلـةماني توركيـا، هـةتا طةهشـتيية ثؤسـتا نوكـة          
هةي طةل وَي ضةندَي ئةوي خؤب خؤبة دياربةكر ئيعيرتافا بكَيشا كوردا كرد، ئيعتريافـا بـة نـةوزؤزا كـوردا     

دطــؤت ئــةز كَيشــا كــوردي ضارةســةركةم، ئةظرؤكــة بؤضــي ئــةظ ئاخافتنــةي طؤتيــةو    كــرد، ثــَيش ئينتيخابــا 
ثةشيمان بؤيةوة، بؤضي ئةظرؤكة هاتية نةثتيَن سنوورا توركيا بؤ كوردي هيض ناكات، بةلكو دظَيت ئةو ماف 

َيشـتان  و ئةو ئازاديا ثارضةيةكي كوردستانَي دةست خؤظة ئينا كرنَي، ئةظرؤكة ظَي تَيكدانا وةزعَي وي خؤ ه
مةترسي خباتة سةر هةبونا وان، ظَيرَي ئةم ثرسيارا ئاراستةي وي دكةين، ئةظة ضـةند خالةكـة هـةبوو، بلـة     
باش بزانَيت توركيا راستة ئةويت دظَيت كوردستانا تَيك بدات، بةس با ئةظ جؤرة كؤبوونةوةي ئةوان دكـةن  

ت، بةلكو زيان هةبت بـؤ طـةلَي كوردسـتانَي،    و ئةظ هةرةشة ل طةلَي كوردستانَي دكةن، بةلكو زةِربةي مة بدا
زيانَيكَي مةسِرة بؤوةي خؤب خؤ، ضونكة ئةو روويا خؤيي شؤفينزمي ثَيشاني دنيايَي هةمي دةدات، حـةمي  
جـار درمشَيكـي دميـوكراتي بــوونَي و دميوكراتيخـوازَي بلنـد دكـات، بــةَلَي وَي ظايـة هـةمي جؤرَيـك و هــةمي          
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كرتين مايَف كةسَي مرؤظَي نايةتة رةضاو كـرن، ذي بلـي هةنـدَي دئَيـت مـايَف      بنةماو هةمي شةنطةسيَت كو بضو
خؤ دةست تَيوةردانَي لة دةوَلةتَي دةوروبةر ذيـت بكـةن، ئةظـةش بـؤ وي زةرةرة لـة ثـَيش ضـاظَيت دؤسـت و         

 .دوذمنيت وي زَيدةتر ريسوا دبت، سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .نشا ال دةلَيت تةئيدي قسةكان دةكةم و تةواوطةلةك سوثاس دواتر كاك ئيحسان ئي

 :بةِرَيز احسان عبدال قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئاخــافتيَن زيــاتر بَيــذم هــةمي بــرادةران طوتيــا ثشــتطريي دكــةم، تــةنَي هةنــدَي نوقتــة دةســت نيشــان كــةم،    
تة كوردا، ئارماجنة ئةوا سـةر بـؤرا   مةبةست  توركيا ذي ظان هةرةشا سةر هةريََما كوردستانَي و مافَيت ميللة

فيدراَلي دميوكراتي ئةلعَيراقَي سةرنةكةوَينت، توركيـاش لكةظنـدا كـو خـةلكَي كوردسـتانَي ثشـتطريي توركيـا        
بويا هةر دةوَلةتا عومساني وةخيَت كو هةتاية ضي كرن، ميللةتا كورد ثشتطرييا دةوَلةتا عومساني كـرد هـةتا   

دةوَلةتة سةر كةلةكة ظان ميللةتـة وَي نةتـةوةي ظـان دي هاتـة كـرن، دةوَلـةتا       شتَيك تةوةسيعَيت بكات، ئةظ 
تازة توركياش ذي وةخيَت هات ضي بوون، كورد بةشدار بوونة هةتا وان دةوَلةتي كري، هةرَيما كوردستانَيش 

نـدَي  ثشيت هاتية دامةزراندن، هةرَيما كوردستانَي ثالثشـتةكي بـاش بوويـة بـؤ سـةقامطرييا سـنووري، بـؤ هة       
وةزعا ثةنا ثةيدا ببَينت، هةتا ئةظ دةرطاية هاتية كرن ئيرباهيم خةليل بؤ كوردستانَي ثـرت خزمـةتا توركيـا    
ثَي هاتة كـرن، بـازارَي كوردسـتانَي بووينـة جَيـي بـازارَي كةرةسـتةي تـوركي و بةرهـةمَي تـوركي، كؤمثانيـا            

تا طـةنطَي شـؤظينيةتي تـوركي لوةسـا بـري      هاتينة ظـَي كوردسـتانَي كـار دكـةن، بـةر هةنـدَي ئـةز دبَيـذين هـة         
بكاتةظةوة ميللةت كو سنوورتا وان مَيذوويا وا طةلةك بةشداري دةوَلةت كرية، دةشسـورة ئةظـة بـن سـؤزَيت     
خولة بن سؤزَيت وا تةختيتا طةل شةرفخانة بةتليسي كو داظـة ميللـةتي كـورد بـداتَي لَيظـة بوونـة، وةخـيَت        

ــيرتايَف ميللــة  ــة سةرطةشــَي ناظــة    ثةميانــة ســيفةر ئيع ــة بوونــةوة، ئةظ ــرن، جارَيكــا دي لَيظ ــورد هاتيــة ك تا ك
سةرطورَيدا ميللةتَي كورد رؤلَي خؤي ببينَيتةوة، هةم ثشتةظانيا سةقامطرييا طةل ثةيدا ببَينت، هـةم مافَيـت   

اسـتا  برايَيت مة توركمان ذي بطةييَت، ذي بةر هةندَي داخـوازي دكـةم هـةظاَلَي مـة ذ ئيستيشـارة بكـةن بـؤ ئ       
 .حكومةتَي عَيراق، بشن بةرفرةك هةبَيت بؤ هةلوَيسيت توركي

ثةرلةمانَي مة كوردستانَي ذ ياداشتنامةيةك حازر بكاتن بؤ ئةوةي ثَيشكةشي جيهةتي ثةيوةنديـدار  / دووةم
 بكاتن، ليذنةكا دةرضوونيش هةبَينت بؤ هةندَي بزانني كارَي يان دةرطايةكي كةناَلَي دانوسـتاندن و حيـواريَ  

 .طةل اليةني ثةيوةنديدار ثةيدا بكةين، بؤ هةندَي بشَيني جَيهَي ئةم كو بكةين ئةم دانوستاندنَي بكةين
وةكــو ثةرلــةمانَي كوردســتانَي كــو بِريــارَي بــداتن، ســةرؤكايةتي هــةرَيمي كوردســتانَي، حكومــةتَي    / ســَييةم

يجرائاتي ثـرتي بـؤ هةنـدَي هـةر ثَيكظـا      كوردستانَي رؤال خؤية سةرةكي رابَيت بؤ وةرطرتنا هةَلوَيسيت ثرت، ئ
 .حوكمةتَي توركي بةرثا ثَينت، طرةوي وا هةَلوَيسيت وا ئيجرائاتي وان بني و سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس دواتر ئاخر كةس كة قسةي دةَلَيت خاتوو سوهام، توركمانة با نةَلَين ذني توركمان لةثةرلـةمان  

 .فةرموو. ةنابي كاك نَيضريظان سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستاننية ئاخر كةس، دواتر ج
 

 :بةِرَيز سهام انور ولي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر ئيزن بدةي منيش بةتوركماني قةس بكةم وةك نيدائةك بؤ ميللةتي توركمان دوايى بةِرَيز سةرؤكي 
باسـى تةجروبـةى خـؤى دةكـات كـة      : ةتىئةجنومةن ئاماذةى بةقسـةكانىدا بـةكوردي كـة ئةمـةش دةقةكةيـ     

مدير عامى ديراساتى توركمانى بووة لة هةرَيمى كوردستان وة لـةو ماوةيـةى كـة كـارى كـردووة حكومـةتى       
هةرَيم ووةزيرى ثةروةردة هةموو هاوكاريةكى كردووة بةعةكسةوة زؤر جار بة قةوانينى ئيستيسـنا  بـووة   

يــان بــؤداوة وة ثــآى وايــة ئــةو هةِرةشــانة زةرةر لــة ميللــةتى بــة دةعمــى ديراســاتى توركمــانى بؤيــان بِريارا
توركمــان دةطةيــةنن و دةخياتــة مةترســيةوة ثةيوةنديــةكانى طــةىل توركمــان وطــةىل كــورد لــة كوردســتان دا    
بةيةكةوة دةذين   هةر بةيةكة ة دةمَينن   ثَيويست بة ة ناكاتن  هيض مةترسيةكيان لةسةر نيية، بةَلكو 

يوةنديانـة مَيذووينـة، تارخيينـة بةيةكـةوة بةسـرتاون قـةت لةيـةك جيـا نابنـةوةو ئـةو           بةعةكسةوة ئـةو ثة 
ئــيرت زؤر سوثاســتان دةكــةم، داوا لــة بــةِرَيز كــاك  .هةرةشــانة هةِرةشــةيةكن لــة دةســتوورو لــة دميــوكراتيش 

 .نَيضرظان بارزانى دةكةم كة بفةرمووَيت بؤ ثَيشكةش كردني وتةكةي فةرموو
 :سةرؤكي حكومةتي هةرَيم/ ان بارزانيِرَيزدار كاك نَيضريظ

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ ئةم دةرفةتة جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان، بةِرَيزان حةقيقةت ئةم دانوسـتاندنةو طفتوطؤيـة    

كة لة ثةرلةمان دةكرَيت بةنيسبةت ئةو وةزعةى كة ئَيستا لة توركيا هةية ض ناويان بنَيني ئةو هةِرةشانةى 
توركيا دةيكةن، يان ئةو كؤنفرانسانةى كة لةوآ دةكرَيت، يا ئةم جةلةساتةى كة لـة دةرطـاى داخـراو لـة     كة 

توركيا هةية، من ثَيم واية ئةم طفتووطؤيـة لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان زؤر مةسـةلة هةيـة ِروونـى دةكاتـةوة         
تـر، طـةالنى دةرةوة كـة ئَيمـة ئـةم      هةم بؤ طةىل ئَيمة و هةم ثةيامَيكى ئاشكراشة بؤ دراوسَيكامنان و طةالنى 

مةسةلةية زؤر بـة ئةهميـةت و بـة بايـةخ وةردةطـرين، بـةس مـن ثـَيش ئـةوةى كـة بَيمـة نـاو مةسـةلةكان،              
بةِراستى دةمةوآ يةك نوقتة تةئكيـد بكـةم، ئَيمـة كـة لَيـرة قسـة دةكـةين لةسـةر مةسـةلةى توركمـان، كـة            

ِراستى تةدةخوليان لة كورستانى عَيراق و لة عَيراق بؤ ئةننةما ئةو شةرعيةتة بدةينة دةست توركيا، كة بة
مةسةلةى توركمانة، يان بؤ مةسةلةى ثةكةكةية، ئَيمة يةكةم شـت زؤر بـة روونـى زؤر بـة ئاشـكرايى ئـةوة       
بَلَيني، كة بة هيض شَيوةيةك ئةم هةِرةشانة ئةم قسانة، كة ئَيستا لة توركيا هيض ثةيوةنديةكى بة توركيـاوة  

ةيوةنديةكى بةتوركمان نيية، توركمانةكان لـة عَيـراق، لـة كوردسـتان تـارخيَيكى موشـتةرةكيان       نيية، هيض ث
لةطةَل كورد، لةطةَل ئاشـوورى، لةطـةَل سـريان، لةطـةَل هـةموو ئـةو ثَيكهاتانـة هةيـة، كـة ثَيكـةوة ذيـاون لـة             
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ةيكـا بةنيسـبةت   كوردستان، ئةطـةر لـة برييشـتان بـآ يـةك نوقتـة بـاس بكـةم، ئـةم هةِرةشـةى كـة توركيـا د            
كـةركووك ثــَيش رووخــانى رذَيــم، عةينــةن ئــةم مةســةلةية لـة هــةولَير هــةبوو، عــةينى ئَيمــة تووشــى ئــةم   
ــةتة         ــةو سياس ــةَل ئ ــةكان لةط ــة توركمان ــؤش بةختان ــةاَلم خ ــووين، ب ــة ب ــى ئةوان ــووين، تووش ــكيالنة ب موش

ــة     ــرد، ي ــى ك ــعةد باس ــاك ئةس ــةمانيش ك ــدامى ثةرل ــةنابى ئةن ــو ج ــتني و وةك ــتنة نةِرؤيش عنى ئــةوان طةيش
قةناعــةت كــة ئةمــة لــة مةســَلةحةتى توركمــان دانييةـــ خؤيــان طةيشــتنة ئــةو قةناعةتــةو مــن ثَيشــم وايــة  
ئَيستاش لة كةركووك عةينةن ئةو مةسةلةية دووبارة دةبَيتـةوة، ئينجـا ض زووتـر، يـان درةنـط و تـارخييش       

بة مةسةلةى توركمان، يةك سوئاىل بةسـيت  بةئَيمةى طوتووة، ئيسثاتى كردووة توركيا ئةطةر زؤر موهتةمة 
لة نةطؤرنوقةرةباغ ضى كردووة بةنيسبةت مةسةلةى توركمان لةوآ هةتا بيةوآ لة عَيراق يةعنى شتى تر 

دواى  1331لة ثاَل ئةجنداى تر هةية، بةاَلم من بطةِرَيمةوة ثةيوةندى ئَيمة لةطةَل توركيـا هـةر لـة سـاَلى     
ى ئَيمة لةطةَل توركيا لةو كاتةوة دةسـتى ثـآ كـردووة، بةِرةمحـةت بـآ ئـةو       سةرهةَلدانى كوردستان عيالقات

سةرؤك كؤمارى توركيا بوو بؤضوونى ئوزال زؤر فةرق بوو لةطةَل ئةم بؤضـوونانةى كـة ئَيمـة    ( ئوزال)كاتة 
كـردووة،  ئَيستا لةمالولةوآ لة توركيا طوَيمان لَيدةبآ، لةو ِرؤذةوة عيالقاتى ئَيمـة لةطـةَل توركيـا دةسـتى ثيَ    

ئةم عيالقةية ئةم بَلَيني ئةم دانوستاندنة بةردةوام بوو، هةتا ئةم لةحزةيةي كـة ئَيسـتا ئَيمـة لَيـرةين لـةم      
ماوةية هةر هـةمووى، هةنـدَيك جـار زؤر بةتونـدى قسـة لةطـةَل هـةرَيمى كوردسـتان كـراوة، هةنـدَيك جـار            

توركيادا هةر هةبووة، با من ئةوةشتان ثـآ بَلـَيم،   بةهَيمنى، بةاَلم بة هةرحاَل ئيحتريامَيك لة بةينى ئَيمةو 
ئَيمة ثَيويستة شتةكان وةكو خؤى ببينني، توركيا لة زؤر ناخؤشيدا يارمةتى ئَيمةى داوة، يارمةتى هةرَيمى 

ى مةنتيقةى بادينان توركيا دةرطاى بـؤ كردينـةوةو لـة سـاَلى     88و82كوردستانى داوة لة كيميابارانى ساَلى 
شَيك بوو لة ثاراستنى هةرَيمى كوردستان لةوةى كـة صـدام نـةتوانآ هجـوومى بـؤ بكـاتن،       توركيا بة 1331

توركيا بةشَيك بووة لةو ثاراستنة، لةم ماوةية هةر هةمووشى توركيا يارمةتى ئَيمةى داوةو ثاَلثشتى ئَيمةى 
 .كردووة، ئَيمة دةبآ ئةوة زؤر بة سوثاسةوة باس بكةين

يةتية بكةين، تةئكيد لةو برايةتية بكةين، لةطـةَل توركيـاو لةطـةَل هـةموو     بة سوثاسةوة تةئكيد لةو دؤستا
دراوسَيكانى ئَيمة، ئَيمة ثازدة سـاَل لـةم مةنتيقـةى كـة بةشـَيكني لـة عَيـراق ئسـتقالليةتى تـةواوى خؤمـان           

ى هةبووة، لـةم ماوةيـة هـةر هـةموو بـا دراوسـَيكانى ئَيمـة ثَيمـان بَلـَين يـةك موشـكيلةى ئـةمنى لـة هـةرَيم              
كوردستان بؤ هيضَيك لةم واَلتانـةمان دروسـت كردبـآ، بةعةكسـةوة ئَيمـة فاكتـةرَيكى ئةساسـى ئةمنيـةت و         
هَيمنايةتى بووين لة هةرَيمةكة هةر هةمووى لةاليةن هـةرَيمى كوردسـتانةوة هةِرةشـةيةك لـة هيضـَيك لـة       

كو فاكتةرى سةقامطريى و ئارامني دراوسَيكان نةكراوة، ئيسثامتان كردووة كة ئَيمة فاكتةري هةِرةشةنني، بةَل
لة ناوضةكة بةشَيوةيةكى طشتى ئيسثاتيشمان كردووة دواى رووخانى رذَيم، ئَيمة بةشـَيك بـووين ديسـانةوة    
لة ثَيكهاتةى عَيراقى تازة لة داِرشتنةوةى عَيراقى نوَيدا، ئَيمة بةشـَيك بـووين و هـةموو داواكـارى ميللـةتى      

كة كوردستانني و لة كوردستان دةذين، ئَيمة تةنها كورد نيية، ئـةوةى كـة لـة     ئَيمةو هةموو ئةو ثَيكهاتانةى
كوردستان دةذى، ئَيمة دةَلَيني هةموو ئةو ثَيكهاتة كوردستانيانة بـة توركمـان و بـة كلـدو بـة ئاشـورى و بـة        
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ة بـة زؤر  سريان و بة هةموو، هةتا بة عةرةبةوة، ئَيمة هةموومان يةك داواكارميان هةبوو، ئـةو مافانـةى كـ   
لــة ئَيمــة زةوت كــراون لــة كــةركووك لــة شــوَينةكانى تــر ثَيويســتى بــة ريََطةيــةكى قــانونى لــة ضوارضــَيوةى  
ــة        ــراون، ئَيم ــة زؤر زةوت ك ــة ب ــةى ك ــةو مافان ــتان، ئ ــةرَيمى كوردس ــؤ ه ــةوة ب ــراق بطةِرَيت ــتوورَيكى عَي دةس

بكـةين، ضـيمان كـردووة، ئَيمـة كـةى      دةمانةوآ بة قانونى وةريان بطرينةوة، ئَيمة نامانةوآ دذايـةتى كـةس   
دةمانتوانى بة يةك  ةكانى كة رذَيم رووخا، هةِرةشةمان كردووة؟ لة هيض واَلتَيك لةناو عَيراقدا ئَيمة لة رؤذ

عةمةلييــةى عةســكةرى هةرضــى شــت هةيــة لــة كــةركووك هــةمووى بطــؤِرين، بــةاَلم بــؤ نــةمان كــرد،             
ئَيمةش عةينةن ئةوة تكـرار بكةينـةوة، لـة شـوَينةكةش      نةماندةويست ئةوةى كة رذَيمى بةعس كردويةتى،

ئَيمة ويستومانة لة ضوارضَيوةيةكى قانونيدا ئةو مافانـةى كـة زةوت كـراوة بطةِرَيتـةوة بؤمـان، لةسـةر ئـةو        
ئةساسةش سةيركةن لةعَيراقدا ئينتيخاب كراوة، دةستوورَيكمان هةية، سـةدا هةشـتاى طـةىل عَيـراق دةنطـى      

مةربووت نيية بة ميللةتى كورد يان توركمان سةدى هةشـتا ميللـةتى عَيـراق دةنطـى بـؤ      بؤداوة، ئةوة بةس 
ئةو دةستوورة داوة، لةناو ئةو دةستوورةدا ديارى كراوة، ضـؤن حـةىل موشـكيلةى كـةركووك شـوَينةكانى تـر       

ــاددةى    ــَين م ــى دةَل ــة ثَي ــت، ك ــورد، وةكــ    112دةكرَي ــو ك ــةين وةك ــة داواى دةك ــة ئَيم ــةوةى ك ــتوور ئ و ى دةس
ثَيكهاتةكانى تريش ئةو ماددةية بةس بؤ كورد نيية، ئةوة بؤ توركمانيشـة، بـا ئَيمـة ثرسـيارَيك لـة خؤمـان       
بكةين، كاتَيك كة رذَيم طوندةكانى كوردستانى وَيران كرد هى توركمانةكان بوو، مةسيحيةكان بـوو تَيكـى دا   

ووين هةر لةسةر ئةو ئةساسـةش هـةموو   هةموومان يةك ئيتيهاممان هةبوو لةم واَلتة دةذياين كوردستانى ب
ئةو تةخريباتةى كة لةم واَلتةدا كرا هةموومانى طرتةوة هةموو نةتـةوةكانى طرتـةوة، تـةنها ئَيمـة نـةبوين      

ى دةسـتووريش، تـةنها بـؤ كـورد نييـة ئـةم ئيشـكالةى كـة ئَيسـتا لـة كـةركووك ولـة             112وةكو كورد مادةى 
لة كةربةالو نةجةف و لة خودى بةغداش عةينـةن ئـةو موشـكيلة    شوَينةكانى تر هةية بؤ مةعلوماتى ئَيوة 

هةية، يةعنى دةبآ ئةوانيش ضارةسةر بكرَيت، ئَيمة ثشـتطريى لـةوة دةكـةين كـة ئـةو مشـكيالنةى لـةوَيش        
هةية ضارةسةر هةية بكةين، توركيا ئةطةر بيةوآ بة هةِرةشة ئةو مشكيلةية ضارةسـةر بكـات، ئـةوا ثَيمـان     

 .ةصلى خودى توركيايةواية زةرةرمةندى ئ
توركيا من حةزدةكةم يةعنى بةقةناعةتةوة ئةوةتان ثآ بَلَيم ِراستة دةبآ، ئَيمة وشـيار بـني، دةبـآ ئاطـادار     
بني، بةاَلم ئةوةندة ئةهميةتةش نةدةين بةو هةِرةشةو طوِرةشةى لة ثةرلةمانى توركيـاو يـان لـةو شـوَينانة     

ركيا ئةو شتانةى كة دةطوترآ زؤر فةرقة، ئةوةى كة سياسى دةكرآ، دوو بؤضوونى جيا هةية لة ميدياى تو
حكومةتى زؤر جياوازة لةطةَل يةكدا راستة، ئةوانيش زؤر زؤر قسـةيان كـردووة، زؤر قسـةى خؤيـان هةيـة،      
ئينتيخاباتيان لة ثَيشة، بةاَلم ئةطةر بةئاقااَلنة بريبكةنةوة لةطةَل بارودؤخى ئَيستاى عَيراق، نة توركياو نة 

 .اَلتَيكى تر ناتوانآ هَيز بَينَيتة عَيراقهيض و
ئةم  نى سيادةى واَلتَيكى ترة، كة ثَيي دةَلني عَيراقئةو وةختة مةسةلة بةس كورد نيية، ئةو وةختة بةزاند

واَلتة سةرؤك كؤمـارى هةيـة، سـةرؤك وزةراى هةيـة، ثةرلـةمانى هةيـة، دةسـتوورى هةيـة، هـةموو شـتَيكى           
ؤ كورد نامَينَيتةوة، بـةاَلم ضـية فةرقـة ئةوةيـة، بـةَلآ مـن لةطـةَل ئَيـوة زؤر         هةية، بةَلآ مةسةلةكى بةس ب
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دةيَلـَيني، بةغـدا دةبـآ وةاَلمـى      ندتر بآ لـةوةى كـة ئَيمـة ئَيسـتا    متةفةقم كة دةبواية وةاَلمى بةغدا زؤر تو
ارى خؤمـان داوة  ئةوان بداتةوة، ضونكة كورد بِريارى خؤى داوة نةتةوةكانى تريش بِرياريان داوة، ئَيمة بِري

بةدةنطدان كة ويستومانة لة ضوارضَيوةى عَيراق دامبَينينةوة كةركووك بة توركيا نة بـة هـيض واَلتَيكـى تـر     
بةَلآ، بةاَلم هةر كورد لةو شارةدا نيية، توركمان لـةو شـارةدا    كووك رووخسارى كوردستانية،رووخسارى كةر

ة، سـريامنان هةيـة، هـةموو ثَيكهاتـةكانى ترمـان هةيـة،       هةية، عةرةب هةية، ئاشورميان هةية، كلدامنان هةي
بينينـى، ئَيمـةش بـؤ كـةركووك مةسـةلةى نـةوت       تةفةقني مةسةلةى ئَيمةش لةو واَلتة ئَيمة لةسةر ئةمة م

 .نيية، ئَيمة زوو، يان درةنط مومكينة لة مةسةلةى قانونى نةوت دةطةينة ئيتيفاق لةطةَل بةغدا
َيكى تر طفتوطؤكانى ئَيمة دةست ثَيدةكاتـةوة لـة بةغـدا لةسةرطةيشـنت بـة      مومكينة لة هةفتةى ئايندة جار

حةلَيك لةسةر مةسةلةى نةوت، ئَيمة كة طةيشتينة حةلةك لةسةر مةسةلةى نـةوت ئـةو وةختـة زيـاتر لـة      
سةدى شةست لة مشكيلةكان خؤى ئوتوماتيكيةن حةل دةبآ، ضونكة ئيسثات دةبآ، ئـةوةى كـة ئَيمـة وةكـو     

آمةسةلة ئةوة نيية، بةس ئةهميةتى ئَيمة بؤ كةركووك، بةس بؤ نةوتةكـةى بـآ ئةهميـةتى    كورد دةمانةو
ئَيمــة بــؤ كــةركووك زوَلمــة تارخييةيةكــة لــة ئَيمــة كــراوة لــةو شــارةدا، مةســةلةى ئةرزةكةيــةتى مةســةلة      

وةية تـؤ  خاكةكةيةتى، مةسةلة طةِرانةوةيةتى، لة هةموو دونيادا لة قانونى ئةمريكادا موقةدةسرتين شت ئة
لَيت بيبا، ئَيمة ئـةو مافـة زةوتـةى كـة لـة ئَيمـة كـراوة         ،خانووى خؤت هةبآ و خةَلكى تر بآ داطريى بكاتن

دةمانةوآ بطةَرَيتةوة، كابرايةك جا ض توركمانة يان هةر ثَيكهاتَيكى تر ض كوردة كاكـة دةركـراوة لـة جيـاتى     
يعيية، ئةمِرؤكة عَيراق طـؤِراوة، رذَيـم رووخـاوةو    ئةو خةَلكَيكى تر هاتووتة ناو خانووةكةى ئةمِرؤ زؤر تةب

صدام نةماوة، جا دةبآ سـةرلة نـوآ ئـةو ئيشـكاالتانة حـةل بـنب، ئةطـةرنا ئـةو عوقدةيـة هةردةمَينَيتـةوة،           
ئــةوةى تــر ئةطــةر كةســَيك تةســةور بكــاتن بــة تــاخريبوونى ئــةو مــاددة دةســتوورية موشــكيلةى كــةركووك  

وونى ئةو ماددة دةستوورية مةشاكلى كةركووك لـةوةى كـة ئَيسـتا هةيـة     ضارةسةر دةبآ، بةعكسةوة تاخري ب
زؤر زيـاتر دةبــآ، ئَيمــة هةنــدآ جــار ثـَيم وايــة ثــةيامى غةَلــةتى ئَيمــة وةكـو كــورد هةنــدآ جــار بةِراســتى    
موشكيلة بؤ ئَيمة دروست دةكا، ئَيمة وا تةسةروف دةكةين و قسةش دةكةين، كـة ئةننـةما حـاكمى موتَلـةق     

ك ئَيمةين، وانيية سةيرى ئيداراتى كةركووك بكة، كآ لَيى مةسنوولة، سةيرى موديريةتى عامى لة كةركوو
كةركووك بكة، يان سةيرى بانقةكانى كةركووك بكة، سةيرى هةموو ئةو شـتانة بكـةن، سـةيرى دائريةكـانى     

مـةتى هـةرَيم   كةركووك بكةن، تا بزانن ئةوةى كة موسةَلتة لـة كـةركووك كَييـة، هـةموو ِرؤذآ ئةطـةر حكو     
دةسةاَلتى تةواوى هةبَيت، ئةو تةقينةوانةى كة لة كـةركووك دةكـرآ، ئـةو هـةموو خةَلكـة ِرؤذانـة شـةهيد        

دةبـآ  ( 112)دةبن، ئازار بة ئَيمة ناطا، بةَلآ ثَيمان دةطا زؤر، بةاَلم كة ئَيمة نةتوانني، ئَيمة دةَلَين مـاددةى  
وةية كة حكومةتى هةرَيم دواى ئةوةى راثرسى دةكرَيت، بة زووترين كات جَيبةجآ بكرَيت، مةبةستمان ئة

دةطةِرَيتــةوة بــؤ ســةر هــةرَيمى كوردســتان، يــان هــةر بِريارَيــك، كــة خــودى خةَلكةكــة بيــدةن بةشــَيوةيةكى  
دميوكراتيانة، ئَيمة دةمانةوآ يارمةتى دةربني بؤ ئـةو حةلـة ئيتيهـامى كـورد دةكـرآ لـةوةى كـة خـةَلكيان         

ئيتيهامــاتى بــآ ئةساســني، ئةمــة ئــةم ئيتهامانــةى كــة دةكــرَينت لةســةر ئَيمــة بــؤ   رفانــدووة، ئةمــة هــةموو
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مةسائيلى سياسية، هيض ثةيوةنديةكى بةوةوة نيية، ئةطةر يارمةتى ئاسايشةكانى كورد نةبآ، بة دَلنيايـةوة  
خـراثرت   ثَيتان دةَلَيم وةزعى لةمةى كة ئَيستاش هةية خراثرت دةبَيت، ئةوةى كـة ئَيسـتا هةيـة زؤر زؤريـش    

دةبَيـت، ئَيمـة جيهـةتَيكى يارمـةتى دةربـووين، بـةاَلم هةميشـةش قسـةى ئَيمـة ئـةوة بـووة، كـة ماددةيــةكى             
دةستوورميان هةية، دةبآ جَيبةجآ بكرَيت، با من ئةمةش بَلَيم بةنيسبةت ئةم ماددة دةستوورية بـةخؤش  

يران ماليكى، ض ئةو هـةموو ثَيكهاتـةى   حاليةوة دةَلَيم ئةو فةترةى كة ئَيمة لة بةغدا بووين، ض سةرؤك وةز
حكومــةت لــة بةغــدا رةغبــةتى خؤيــان، جديــةتى خؤيــان بــؤ جَيبــةجآ كردنــى ئــةم مــادة دةســتورية             
نةشاردؤتةوةو مةوقيفَيكى زؤر زؤريش لـة جـآى خـؤى بـووة، كـة سـةرؤك وةزيـران مـالكى لـة ئةنقـةرةش           

و ثَيويسـتة ئــةم ئيلتيزاميــة  (112)دةى ديسـان دووثــاتى ئـةوةى كــردةوة كـة ئيلتيزامَيكــى دةسـتوورية مــاد    
دةستورية جَيبةجآ بكرَيت، ئَيمة ثَيويستة لةطةَل ئةو هةموو ثَيكهاتانة لة كةركووك كار بكةين، بؤ وةزعى 
كةركووك نابآ كةس، دةبآ هةموو ئيحتيـوا بكرَيـت، دةبـآ ئةمانـة هـةمووى بطةِرَينـةوة، نابـآ خـةَلكى تـر          

غةَلةتَيكى طةورةية، ئةطةر ئَيمة تةسةور بكـةين جةبهـة دروسـت كـردن      جةبهة دروست كا دذى ئَيمة، ئةوة
ثَيكهاتةكانى تر لة كـةركووك جةبهـة دذى ئَيمـة دروسـت بكـةن بـؤ ئَيمـة خراثـة، مـن ئةوةشـتان ثـَي بَلـَيم             
نةتةوةيةك كة خؤى ضةوسابَيتةوة؟ مةعقولة ئةمِرؤ هـةوَل بـدات نةتةوةيـةكى تـر بضةوسـَينَيتةوة؟ ضـؤن       

هـةزار طونـدى وَيرامنـان    ( 0)هـةزار ئـةنفاملان هةيـة،    (180)بآ، ئَيمة خؤمـان سـووتاوى ئـةوةين    شتى وا دة
هةيــة، لــةم واَلتــةدا ئَيمــة بــةخؤمان لــة دةســت رذَيمــةكان ضةوســاوينةتةوة، ئَيســتا مةعقولــة، ئَيمــة بــَيني    

ةن بـةو ئسـلوبة   نةتةوةى تر بضةوسَينينةوة نابآ، ئةصلةن ئةمة لة مَيشـكى خؤمـان يـةك ِرؤذ ئَيمـة ئةصـل     
ئةمة مناقةشةش بكةين كة توركيا دةيةوآ ئةم هةِرةشة دةكات بؤ ئةوةى ديفا  لة توركمان بكا، وةلاَل هيض 
ئةصل وئةساسى نيية، كاك خورشيد قسةى كـرد، ئـةو قسـةى مـن بةتـةما بـووم بيكـةم، تـارق عـةزيز يـةك           

وا دةزانـآ ئَيمـة ضـى دةكـةين توركيـا بـآ       سوئاليان لَيكرد ثَيي طوتن يةكجارى تر ئَيوة ئةو قسةية بكـةن خـ  
دةنطيش بوو قسةشى نةكرد، ئةو وةختةى كة ئةو هـةموو زوَلمـة ة توركمـان دةكـرا توركيـا قسـةى نـةكرد،        
هةتا ئَيستا بيةوآ قسة بكـا مـةعناى ئـةوة نييـة، مـن مبـةوآ بـةم قسـانة بَلـَيم مةشـاكيلة، بـةَلآ مومكينـة             

ــاكلةكان فةر  ــةاَلم مةش ــةبآ، ب ــاكليش ه ــانووة    مةش ــةم خ ــةبآ، ئ ــةرز ه ــةر ئ ــاكلةكان مومكينــة لةس قــة، مةش
موشــكيلةى هةيــة، ئــةم برايــة موشــكيلةى هةيــة، بــةاَلم دةبــآ بــة تــةفاهم بــةديالؤك لةطــةَل هــةموو ئــةو     

مةسةلةى تر مةسةلةى ثةكةكة، ئـةوةى كـة   . ثَيكهاتانةى هةية، ئَيمة هةوَل بدةين ئةو كَيشانة حةل بكةين
ثةكةكة، وةكو خؤشتان باستان كرد، كةس ئةوةنـدةى ئَيمـة معانـاتى نـةديووة لـة      باس كرا لةسةر مةسةلةى 

دةست ثةكةكة، هةتا ئَيستاش بةشَيكى زؤرى طوندةكانى كوردستان لة عَيراق ئاوةدان نةكراونةتـةوة، لةبـةر   
كى ئةم هؤية، بةآلم بةِراستى تةجروبـة بـؤ ئَيمـةى ئيسـثات كـردووة، كـة كَيشـةى كـورد لـة توركيـا كَيشـةية           

سياسية، مةوزوعةكة هيض رةبتَيكى نية بةوةى كـة ئـةم كَيشـةية دةبـآ بـة عةسـكةرى حـةل بكـات، هـةموو          
جةيشـى توركيـاش بـآ كَيشــةى ثةكةكـة حـةل نابَيــت، ئةمـة ثرسـَيكى سياســية، ثَيويسـتى بـة تــةفاهومَيكى          

و دابنيشآ بؤ حـةللى  سياسى هةية، ثَيويست بةوة دةكات كة توركيا جدى تر لةسةر ئةم بابةتة ِرابوةستَيت 



 128 

ئــةو موشــكيلةية لــة ضواضــَيوةى توركيــادا، ئةمــة خــةَلكيك تةســةور بكــات، ئةمــة بــة عةســكةرى ضارةســةر  
دةكرَيت، مومكني نية بة عةسكةرى، ئةمة كَيشةية لة توركيادا ضارةسـةر بكرَيـت، ئيعالمـى تـوركيش وةكـو      

بةنيسـبةت هـةموو ئـةو شـتانة كـة زةرةرى       من باسم كرد، ئيعالمي كة زؤر بة نا مةسنوالنة رةفتار دةكـات، 
طةورةش بةتوركيا دةطةيةنَى، لةطةَل هـةموو ئةمانـةدا ثـةيامى ئَيمـة بـؤ توركيـا ثـةيامى برايةتيـة، توركيـا          
وآلتَيكى طرنطة، بةنيسبةت ئَيمة، دراوسَييةكى طرنطى ئَيمةية، ئَيمة دةمانةوآ عيالقةى ئَيمة لةطةأل توركيا 

يالقةيةكى دؤستانة بيََت عيالقةيةك بَيت لةسةر ئةساسى ئيحتريامـى دوو اليةنـة   عيالقةيةكى باش بَيت، ع
ــتى       ــني و دةس ــةتة، ئَيمــة بــةردةوام دةب ــت لــةم سياس ــةردةوام دةبَي ــةرَيمى كوردســتان ب ــةتى ه بــَينت، حكوم

ةدا بكـةن،  برايةتيان بؤ درَيذ دةكةين و داوايان ىَل دةكةين، كة ئةوانيش هةر بةو شَيوةية رةفتار لةطةأل ئَيم
وةكو ئَيوةش باستان كرد، زةمانى هةِرةشة و هةِرةشةكردن و بة عةسكةرى دَيم وادةكةم ئةو زةمانة بةسـةر  
ضــوو زؤرجــار باســى ئــةوة دةكرَيــت ئــةوةى لــة قــربس كرديــان بــةَلَى لــة قــربس كرديــان، ضــونكة خةَلكةكــة  

هةموو، نةك تـةنها طـةىل كـورد هـةموو      تةئيديان دةكردن، لةبةر ئةوة كرديان، بةآلم لة عَيراق لةكوردستان
طةىل عَيراق دذى ئةوة دةبَيت، توركيا بةرذةوةندى خؤى زؤر باش دةزانآ بةرذةوةندى سياسى خؤى دةزانـآ  
ضية بةرذةوةندى ئابوورى خؤى دةزانآ ضية، لةبةر ئةوة ئَيمة ثَيمان وانية توركيا ئـةو غةَلـةت بكـاتن، بـة     

باشرتين زمـان ئَيسـتا لـة توركيـا ئةوةيـة، ئـةو زمانةيـة كـة وةرن يارمـةتى          هيض شَيوةيةك ئَيمة ثَيمان واية 
ئَيمة بدةن لةِرووى ئابوورييةوة ئةمِرؤ كؤمثانياكانى توركيا لة وآلتى ئَيمة، لـة زيـاتر لـة يـةك مليـار دؤالر      

مليار دؤالر قؤنتةراتيان هةية، لةم بةشةى كوردستان لة سلَيمانى و هةولَير و دهؤك بة تةنيا زياتر لة يةك 
ئيشيان هةية لةم وآلتة، ئةم زمانة باشرتة لةوةى تةهديدت دةكـةين و وات بةسـةردَينني، ضـونكة بةِراسـتى     

ثَيشـرت كيمياويـان دذى ئَيمـة بـةكارهَيناوة      ،نة طةىل كورد و نةكةس لة ئَيمة نة لة تةهديدى كةس ترساوين
وَيران كردين ئرِيادةى ئةم ميللةتـة زؤر بـة قـوةترتة     هيضيان نةكردووة، وآلتى ئَيمة ثَينج هةزار طونديان ىَل

لةوةى كة بة هةِرةشةيةك يان بة قسةيةك بتوانَينت ئةمِرؤ ورةى خـؤى لـة دةسـت بـداتن، بـةآلم ديسـانةوة       
يةك ريزى طةىل كوردستان مةرجى سةركةوتنى ئَيمةيةو من دَلنيام ئـةو يـةك ِريزيـة هةردةمَينتـةوة، نـةك      

كهاتةكانى تر بة توركمانةوة بة ئاشـوورييةوة بـة سـريانةوة بـة كلدانـةوة، ئـةوةى كـة        تةنها كورد هةموو ثَي
ئَيمة لةم وآلتةدا دةذين، ئَيمة هةموو يةك دةنطمان هةية يـةك بؤضـوومنان هةيـة، بـة تةئكيـديش ثَيكـةوة       

وةزعـى سياسـى   دةبني بؤ هةر هةِرةشةيك لة هةر شوَينَيك لة ئَيمة دةكرَينت وةزعى سياسيش باثَيتان بَلَيم 
عَيراقيش بة هيض شَيوةيةك ئةو ِرَيطةية ناداتة توركيا توركيا بَيت ئـةو كـارة بكـات، مـن زؤر سوثاسـى ئـةم       
جةلةسةيةش دةكةم، بةآلم لة قسةكاندا هةندَيك باسكرا، ئينجا نـازامن جـةنابى سـةرؤكى ثةرلـةمان ئيجـازة      

دابنيشني لةسـةر مةسـةلةى سـووتةمةنى ئـةوةى     دةدات قسة ئَيستا بكةم، يان بكرآ جةلةسةيةكى تر، ئَيمة 
كة باسكرا لةسةر ئَيمة وةآلممان هةية بؤ ئةم شـتانة هـةمووى، مـن زؤر زؤريشـم ثـآ خؤشـة ثةرلـةمان لـة         
معانــاتى ئَيمــة و لــةو ئاســتةنطانةش تَيبطــاتن، ئــةوةى كــة ئَيمــة هةمانــة ض لــةرووى كارةبــاوة ض  لــة رووى    

كــة بــاس كــرا، مةســةلةى طةندةَلييــة ض لــة ِرووى يةكطرتنــةوةى  ســووتةمةنيةوة ض لــة رووى ثرســى ئــةوةى
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ئيدارةى حكومةتى هةرَيمة، ئَيمة حازرين هةر وةختَيك لة ثةرلةمانى كوردستان داوا بكرَيني، زؤريشم ثـَى  
خؤشة بة شةرةفيشةوة دَيينة ئَيرةو بة شانازييةوة بؤشتان باس دةكةين، كة ئَيمة لـة ض قؤنـاغَيكني، بـةآلم    

كة دةمةوآ دَلنياتان بكةم، ئريادةى هةموو ئةو ثَيكهاتانةى كة لة حكومةتى هةرَيمى كوردسـتانن بـة   ئةوةى 
يةكَيتى و ثارتى و هةموو اليةنةكانى تر، ئريادةيةكى زؤر بة هَيزة، كة ئةم حكومةتة دةبـآ سـةركةوآ ئـةم    

ردةوام دةبني ،بـةآلم هةنـدَيك   يةكطرتنةوةية دةبآ سةركةوآ و دَلنياشتان دةكةين، كة ئَيمة لةسةر ئةمة بة
ئاستةنط هةية ناكرَيت، ئَيمة ئةوة بكةين و حكومةتَيك ئةم هةموو ماوةية لـة يـةكرت دابـِراوة مومكنـة بـة      
ماوةيةكى وا كورت ئاسان نةبَيت و بتوانى ِرَيكـى خبةيتـةوة بيكـةى بـة يـةك، بـةآلم لـة هـةموو اليـةك ئـةو           

ةرةلةمانى كوردستانيش، من دَلنيام دةتـوانني ئـةو ثِرؤسـةية زؤر    ئريادةية هةية و بةهاوكارى و ثشتيوانى ث
 .بة ِرَيك و ثَيكى بةرةو ثَيشةوة ببةين زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ وتة بة نرخةكةى بةِرَيز سةرؤكى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان كـاك نَيضـريوان بـارزانى و       

طرنطى كـرد، لـة مَيـذووى عيالقـاتى كوردسـتانى عَيـراق لةطـةأل توركيـاو         بةِراستى ئاماذةى بة زؤر مةسائلى 
ئاماذةى بة اليةنة ئيجابيةكانيشى كرد، كـة جَيـى خؤيـةتى لـة ِرؤذطـارى وادا كـة عيالقـات تؤزَيـك سـلبياتى          
دَيتةسةر ئَيمة مةبةستمان ئةوةية، ئةو عيالقاتة ضاك بكةينةوة رَيز لة يةكرتى بطرين، تةدةخول لة ئـيش  

كارى يةكرت نةكةين، بؤية ئةو الثةِرة باشانة لة عيالقات كة جةنابى ئاماذةى ثـآ كـرد، ضـاكة بـة بريمـان      و 
بينينةوة بـةبري توركيـا بَينينـةوة بةرذةوةنديـةكانيان بـةبري بَينينـةوة، بةنيسـبةت ئـةو دوا قسـةى كـة بـؤ            

مةسـةلةى كارةبـا، مةسـةلةى     ئامادةيى خؤى بؤ مناقةشةى مةسائلى تر، كـة لـة هةنـدَيك قسـةكاندا هـاتبوو     
سووتةمةنى، ئةوةى راستى بآ ئةوةى ئةم كؤبوونةوةية وا بـة ثةلـة نةبوايـة، ئَيمـة قسـةمان لةطـةأل بـةِرَيز        
كردبوو كة دانيشتنَيك بكةين، بؤ ئةو موناقةشـة لـة اليـةن ثةرلةمانتارانـةوة ئـةم داوةتـة بـةرز كراوةتـةوة         

وونةوةكة سةركةوتوو بَيت وانشْال كةى ئـةوراقى ثَيداويسـتى   دةبآ خؤمان بؤى حازر بكةين، بؤ ئةوةى كؤب
ئةو كؤبوونةوةية حازر بوو، بة جةنابى دةَلَيني و لةطةأل وةزيـرة ثةيوةنديـدارةكان بـَين لَيـرةو سوثاسيشـى      

خـؤيى و جَيطرةكـةى و وةزيــران دَلنيـاين لـةوةى موتــةعاونن      ، ئـةو حكومـةتى هــةرَيمى كوردسـتان   دةكـةين 
ــةأل ثةرلـــة  ــةتى حكومـــةتى هـــةرَيمى كوردســـتان بكـــات و        لةطـ مان، ضـــونكة ثةرلـــةمان دةيـــةوَيت خزمـ

ضــاودَيرييةكةمان بــؤ ضــاك كردنــة حكومةتةكــة، حكومــةتى خؤمانــة، ثَيكهاتــةى ثةرلــةمان، ثَيكهاتــةى          
حكومةتة، نةبى لَيرة تةنيا موعارةزة هةبينت داواى بانط كردنى وةزير بكاتن، بةَلكو ئةوانـةى كـة بانطيـان    

ــة      دةكــة ــةو نزيكان ــةم ل ــد دةك ــدا، ئومَي ــة ثةرلةمان ــيليان هةيــة ل ــرة تةمس ــة لَي ن ثَيكهاتــةكانن هــةموويان ك
دابنيشني، زؤر سوثاسى دةكةم من خوآلسةى قسةكانى ئَيوة بةو شَيوةية دةبينم، تةبعةن هةموو نووسـراية،  

رةفزى ئـةو تةسـرحياتانة    دواتر رةنطة باشرت ئةوةى بكةين، بةآلم ئيجازةم ثآ بدةن كة  يةكةم شت ئةوةية،
دةكــةين كــة لــة توركيــاوة دةرضــووة، رةفــزى ئــةو كؤبوونةوةيــة دةكــةين كــة ئةجنامــدراوة لةاليــةن معهــدى  
ظطلؤثاَل، بةتايبةتى ثَيمان زؤر ناخؤشة ناِرةحةتني لةوةى كة نوَينةرى وةزارةتـى دةرةوة بةشـدارى كـردووة    
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ان كـردووة، داوةتـى سـةفاراتيان كـردووة، نـاِرازين لـة       تيدا، مةسنوولينى حزبـةكانى حـاكم  تيايـدا بةشـداري    
بةشدارى كردنى هةندآ لة حزبة سياسيةكانى عَيراقداو ئةوةش هةمووى ثَييان دةطةيةنني بة موزةكـةرةو  
نووسينةوةو ئةوانة ياداشتَيك ثَيشكةش دةكةين لةبةر ِرؤشنايى ئةم قسانةى كردتان بؤ ثةرلةمانى عَيراقـى  

فيدِراأل بـؤ نةتـةوة يـةكطرتووةكان، بـؤ ئـةمريكا، بـؤ بـةريتانيا، بـؤ يـةكَيتى ئـةوروثا            بؤ حكومةتى عَيراقى
نيطــةرانى خؤمــان دةردةبــِرين وة دةَلــَيني بــةناوى طــةىل كوردســتانةوة بــةناوى ئَيــوةى بــةِرَيزةوة، كــة ئَيمــة  

ة ناكــات، كــة نــاِرازين لــةو تةدةخوالتــة، ثَيمــان وايــة خزمــةتى طــةىل عَيــراق ناكــات، خزمــةتى ئــةو هةوآلنــ   
دةمانةوَيت عَيراقى فيـدِراَلى دميـوكرات دامـةزرَينني خزمـةتى خـودى توركيـا ناكـات، خزمـةتى دميـوكراتى          
توركيا ناكاتن، ِرَيز لَينان نيية لة ياسادا ئةم هةموو شتانة باس دةكةين و داواش لة توركيا دةكةين كـة ِرَيـز   

ؤ دراوة لـةذَير ضـاودَيرى نةتـةوة يـةكطرتووةكان ئـةم      لة دةستوورى عَيراق بطرينت، ئةم دةستوورة دةنطى بـ 
هةَلبذاردنة كـراوة رَيـز لـة ئةجنامـةكانى هةَلبـذاردن بطرَيـت، ئـةمِرؤ لـة كةركووكـدا ئةجنومـةنى ثارَيزطـاى            
كةركووك هةية، ثَيكهاتةكانى كةركووك هةمووى تَيدا بةشدارن بة دوو هةَلبذاردن دةبآ ِرَيز لة هةَلبـذاردن  

رَيز لة دةستوورى عَيراقـى بطـرآ، هاوكـارى ميللـةتى عَيـراق بـينت بـؤ جَيبـةجآ كردنـى ئـةو           بطرآ، ئينجا 
دةستوورة بؤ ئةوةى عَيراقَيكى دميوكراتى فيدِراَلى بة هَيز دوور لة تريؤر و تريؤرسـتان، دوور لـة هةِرةشـة،    

زينت و لة مةنفةعةتى دوور لة مل مالنآ، دوور لة ناكؤكى، ئةو وةختة بةرذةوةندى توركيا هةمووى دةثارَي
ئةوانيش داية، ئومَيد دةكةم كة ئةم كؤنفراسةو ئـةم بِريارانـةى كـة داويـةتى حكومـةتى توركيـا بةهةنـدى        
وةرنــةطرَى، ثةرلــةمانى توركيــا بِريــارى نــةطوجناوى بــؤ نــةدات بِريارَيــك نــةداتن كــة لــة بةرذةوةنــدى طــةىل  

ا طةىل عَيـراق و طـةىل كوردسـتان و ئومَيـد دةكـةم، ئَيمـة       توركيادا نةبَينت و زةرةر دةطةيةنَيتة ئةمنى توركي
لةبةردةوام دابني هاوكار بني لـة نَيـوان حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان و ثةرلـةمان و سـةرؤكايةتى هـةرَيم         
لةطةأل سةرؤك كؤمارو سةرؤكى تةحالوفى كوردستانى بؤئةوةى هةنطاوةكامنان بـؤ ِرووبـةِروو بونـةوةى ئـةو     

تازة مونةسةق بَيت بةهةموو اليةكان بطةيةنني، كة ئَيمة رةتى دةكةينـةوة، ئومَيـديش    سياسةتةى توركياى
دةكــةم ثَيكهاتــةكانى كوردســتان ثةيوةنديــةكانيان بــةهَيز بكــةن ِريزةكانيــان بــةهَيز بكــةن و نــةهَيَلن هــيض   

ان دةكـةم كؤتـايى   بؤشاييةك مبَينَينت لةاليةن توركياوةو ناحةزانى طةلةكةمانةوة بـةكار بـَينت، زؤر سوثاسـت   
 .بة كؤبوونةوةكةمان دَينني
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  دةستثَيك ثرؤتؤكؤلي دانيشتين

 13/3/7007 رَيكةوتي سَي شةممة

ي ئةجنومــةني نيشــتماني  19/9/0222رَيكــةوتي  شــةممة ســَي رؤذيي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير   
 َيزبـةرِ  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد مفـيت سـةرؤكي ئةجنومـةن و     كوردستاني عَيراق
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـدال سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبدال

ي ( 0222)سـاَلي  , دووةمهةَلبـذاردني   خـولي   كردنةوةي خـولي طرَيـداني يةكـةمي سـاَلي سـَييةمي     دانيشتين 
 .خؤي بةست

 :بةرنامةي كار
ي 1330ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة      (02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

 كردنـةوةي دةسـتةي سـةرؤكايةتي ئةجنومـةن بِريـاردرا دانيشـتين      , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيـراق 
بةرنامـةي  , عَيراق –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان طرَيداني يةكةمي ساَلي سَييخولي 

 :ةية بَيتكار بةم شَيو
 .دةقيقةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردو كوردستان-1
 .عَيراق –وتاري كردنةوةي خول لة اليةن بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان  -0

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كاري ئةمِرؤ, نةوةبةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةي
 –لة ثةيِرةوي ناوخؤي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان ( 01)ي ماددة (0,1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

بِرياردرا دانيشتين كردنةوةي خولي طرَيداني يةكةمي , ي هةموار كراودا1330ي ساَلي (1)عَيراق ذمارة 
 :عَيراق بةم شَيوةية بَيت –ماني كوردستان ساَلي سَييةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلة

 .دةقيقةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردو كوردستان -1
 .عَيراق –وتاري كردنةوةي خول لة اليةن سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان  -0

 .فةرموون, نسةرةتا داواتان لَي دةكةم دةقيقةيةك بوةسنت بؤ طياني ثاكي شةهيداني كورد و كوردستا
بةاَلم بة , بِريار وا بوو جةنابي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان بةشداري بكات لةم دانيشتنةداو وتاري هةبَيت

ئةويش , هةروةها جَيطري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان, سةردانَيكي فةرمييةوة رؤيشتووة بؤ سعودية
ديارة حةزمان , واني بةشدارميان بكةنمةشغولي كاروباري تايبةت بوو لةطةَل ئةجنومةني وةزيران نةيانت
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وةكو , كة جةنابي مام جةالليش لةم دانيشتنة حازر بَيت, دةكرد وةكو ثَيش ضةند مانطَيك بامسان كرد بوو
هَيشتا هةر , بةاَلم بةداخةوة خؤتان دةزانن ماوةيةكة تووشي ئةو نةخؤشيية بووة, سةرؤك كؤماري عَيراق

بؤ ئةوةي بطةِرَيتةوة بة , وترين كات داواي ضاك بوونةوةي بؤ دةكةينبةزو, لة نةخؤشخانةية لة عةممان
تاكو بةشداري بكاتن لةو خةباتة دوورو درَيذةي كة تةمةني خؤي زياتر لة ثةجنا ساَل لة , سةالمةتي

بؤ ئةوةي لةم قؤناغةشدا بةو توانايةي كة هةيةتي خزمةتي , خزمةتي طةلةكةمان بةسةري بردووة
ئينشائةَلاَل خةبةرةكة وا دةطةيةنَينت كة , و خؤشيش خباتة نَيو دَلي هةموو طةلةكةمانطةلةكةمان بكاتن 

 :وتارةكةي ئَيمةش بةم شَيوةية, تةندروسيت باشةو بةم زووانة دَيتةوة
 بةناوى خواى طةورة ميهرةبان، بةناوى طةىل كوردستان

 .َيز، ئةندامانى ثةرلةمانخوشك  برايانى بةِر
 .رؤذتان باش

، لة خوىل دووةمى هةَلبذاردنةكانى ثةرلةمانى 0222يشتنى كردنةوةى خوىل يةكةمى ساىل لة دان
كوردستاندا،  ثَيويستة هةَلوةستةيةك بكةين لةسةر بارودؤخى هةرَيمى كوردستان بةتايبةتى   عَيراق   

ةين لة هةروةها ثَيويستة هةَلوةستة لةسةر خودى ثةرلةمان   رؤل   ئةركةكانى بك. ناوضةكة بةطشتى
قؤناغى رابردوو و داهاتوودا، ئةويش بة هةَلسةنطاندنى كارةكانى ثَيشوومان  دةست نيشانكردنى 
كةموكوِريةكان   دانانى بةرنامة بؤ ئةم خولة بةثَيى طرنطى   ثَيداويسيت   تواناى جيبةجَيكردنى ياسا   

 . بِريارةكان لةسةر ئاستى  كوردستاندا
انى طةلةكةمان دةكةين، كة بةهاوكارى ئَيوة  حكومةتى هةرَيمى كوردستان سةرةتا ئاماذة بةدةستكةوتةك 

  هةموو دَلسؤزانى  طةلةكةمان  بةدةست هات، بةتايبةتى بةردةوامبوونى هةنطاوةكانى  يةكخستنةوةى دام 
مى و دةزطاكانى سةردةمى دوو ئيدارةيى حكومةت لة هةولَير  سلَيمانىدا، كة بةراطةياندنى كابينةى ثَينجة

 .دةستى ثَيكرد 0222\0\2حكومةتى هةرَيم لة 
ئةطةرضى تةمةنى ئةو كابينةية لة سالَيك كةمرتة، بةالم لة هةَلسةنطاندمناندا بؤى دةبينني هةنطاوى باش 
نراوة بةرةو يةكخستنةوةى سةرجةم دامودةزطاكان، لة ثَيش هةموويانةوةش يةكخستنةوةى وةزارةتى داد   

اوةِروان دةكرَيت لة ئايندةيةكى زؤر نزيكدا ديوانى ضاودَيرى دارايى وةك دادطاى تةميز، هةروةك ض
دةزطايةكى طرنطى ضاودَيرى كردنى حكومةت بؤ بةرةنطاربوونةوةى طةندةَلى يةك خبرَيتةوة، ئةو 

هةنطاوةكانى تريش بؤ .. دةزطايةش سةر بة ثةرلةمانى كوردستان دةبَيت سةربةخؤ دةبَيت لةكارةكانيدا
وة، و ثَيش دةضن  قؤناغى باشيان بِريةى وةزارتةكانى دارايى   ناوخؤ   ثَيشمةرطة بةرةيةكخستنةو

هةر لةم ضوارضَيوةيةشدا  هةوَلى . ئومَيدمان واية  كة لة ضةند مانطى داهاتوودا ئةوانيش تةواوبن
ئيجابى   رَيكخراو و سةنديكاكان بؤ يةكخستنةوةى تواناكانيان ئةجنامى باشى هةبووة، ئةمةش كاريطةرى

 . دةبَيت بةسةر هةوَلةكان بؤدامةزراندنى كؤمةَلطةيةكى مةدةنى
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بةر لةوةى ئاماذة بة رةخنة   كةموكوِريةكانى ئةدائى حكومةت بكةين، ثَيويستة دةستخؤشى لةو هةنطاوة 
ئيجابيانة بكةين كة لة بوارة جؤر بةجؤرةكاندا ئةجناميان داوة، لةوانة ثاراستنى ئاشتى   ئارامى   

بةرةو ثَيشضوونى ثرؤذةكانى , اسايشى هةرَيمى كوردستان لةهةِرةشة   ثةالمارى تريؤريستانئ
ئاوةدانكردنةوةو بيناسازى   دروستكردنى ثرد   رَيطا بان بؤ ئاسانكردنى هاتووضؤى هاوواَلتيان   

دا حكومةتى  0222ئومَيد دةكةين لة ساىَل .  طةشةثَيدانى تؤِرةكانى ئاو ئاوةِرؤ لةشارةكانى كوردستاندا
هةرَيم بتوانَى بةثالن   نةخشةى زانستيةوة طةشة بةكار   ثرؤذةكان بدات، لةثَيناو ضارةسةركردنى 
كَيشةكانى خةَلك   دابينكردنى ثَيداويستيةكانيان، كة لة بةشَيكى ترى ئةم و تارةدا  هةَلوةستةيان لةسةر 

 .دةكةين
 .َيزئةندامانى بةِر

 11ياسا    02دانيشتنى نائاسايى بوو،  تيايدا  1دانيشتنى طرَيدا، كة  12ةمان دا، ثةرل 0222لة ساىَل  -
بِريارى ثَيويستى لة سةرجةم بوارةكاندا دةركردووة، بؤ بةياسايى كردنى كؤمةَلطاى كوردستان   رَيكخستنى 

ن   لةوانة ياساى بةرةنطاربوونةوةى تريؤر و ياساى وةبةرهَينان   هةمواركرد. كارةكانى حكومةت
ئةو وةزارةتانةشى كةماونةتةوة، ثرؤذةى ياساكانيان . لة وةزارتةكانى حكومةت 19دةركردنى ياساى 

خوَيندنةوةى يةكةميان بؤ كراوةو ئاراستةى ليذنةكان كراوة بؤ ديراسةكردن، ئومَيد دةكةين لة 
 . ئايندةيةكى نزيكدا ئةو ياسايانةش تةواو بكةين

تخؤشى لة ليذنةى نووسينةوةى دةستوورى كوردستان بكةين، كة دواى لةاليةكى ترةوة جَيى خؤيةتى دةس
ضةند مانطَيكيشة لة . ساَلَيك لة كار   طفتوطؤى بةردةواميان، ثرؤذةى دةستوورى كوردستان راطةيةندرا

اليةن حزبة سياسيةكان   رَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى   ميدياكان بةطشتى طفتوطؤ   قسةو باسى 
ت، سةدان نامة   بابةتى زانستى   رةخنة   ثيشنيازي طرنطيان بؤ دةوَلةمةندكردنى ثرؤذةكة لةسةردةكرَي

بؤية لةسةرةتاى مانطى نيساندا ئةركى ليذنةى . ئاراستةى ليذنةى نووسينةوةى دةستوور كردووة
نووسينةوةى دةستوور ئةوة دةبَيت، كة ثاش هةمواركردنى ثرؤذةكةو بة لةبةرضاو طرتنى سةرنج   

َيشنياز   تَيبينيةكانى بةدةستيان طةيشتووة، ثرؤذةى دةستوورةكة بة ئامادةكراوى بيخاتة بةردةم ئَيوةى ث
بةو هيوايةى لةضةند مانطى داهاتوودا هةرَيمى كوردستان . بةِرَيز بؤ طفتوطؤكردن  بِرياردان لةسةرى

 .ببَيتة خاوةنى يةكةمني دةستوورى تايبةتى خؤى
 . َيزئةندامانى بةِر

لةسةر ئاستى ثةيوةنديةكانى دةرةوةش، لةساَلى رابردوو ضةندين وةفدى ثةرلةمانى  كوردستان، لةسةر  -
ئاستى دةستةى سةرؤكايةتى   ئةندامانى ليذنةكانى ثةرلةمان، بةرةمسى سةردانى ضةندين واَلتيان كرد، 

ستان   ثةرلةمانانى بة مةبةستى بةهَيزكردنى ثةيوةندى سياسى   دبلؤماسى لةنَيوان ثةرلةمانى كورد
واَلتانى دنيا، كة تيايدا طفتوطؤ لة بارةى ثةيوةندى دوو قؤَلى   بةدةستهَينانى ثشتيوانى نَيودةوَلةتى زياتر 

وةفدى . بؤ ئةزموونى دميوكراسى كوردستان   هةَلسةنطاندنى بارودؤخى عَيراق   ناوضةكة كراوة
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وةك كؤنفرانسى برؤكسل لة ثةرلةمانى , تيش كردووةثةرلةمان بةشدارى لة ضةندين كؤنفرانسى نَيودةوَلة
ئةوروثا   كؤبوونةوة لةطةَل سةرؤك   ثةرلةمانتارانى بةريتانيا   سويسرا   ئيتاليا   نةرويج   هؤلةندا 

لةاليةكى ترةوة، لة تةالرى ثةرلةماندا ثَيشوازى .   فةرةنسا   سويد و روسيا  كةنةدا   هةتا دوايى كراوة
لةوانة وةفدى كؤنطريسى ئةمريكا  وةفدى . ةفدى جياجياى واَلتانى بيانى   دؤست كراوةلة ذمارةيةك و

وَيراى ثَيشوازى كردن لة سةرؤك   وةفدى طشت . ثةرلةمانةكانى فةرنسا   ئوسرتاليا   فةلةستني
اَل   كوتلةكانى نَيو ئةجنومةنى نوَينةران   سةرؤك وةزيرانى عَيراق   لَيثرسراوانى ترى حكومةتى فيدر

 .بالَيوزى واَلتانى بيانى لة عَيراقدا
كة بةشَيكيان تا ئاستَيكى , لةاليةكى ترةوة ثَيوستة ئاماذة بة رؤَلى كاريطةرى ليذنةكانى ثةرلةمان بكةين

باش ئةركى خؤيان راثةراندووة، لة تاوتوَى كردنى ئةو ثرؤذة ياساييانةى كة ئاراستةيان كراوة  
ثَيش ئةوةى خبرَينة بةرنامةى كارى كؤبوونةوةكانى ثةرلةمان، بةثَيي . ةثةيوةنديان ثَييانةوة هةبوو

هةروةها هةندَي لةليذنةكان . تايبةمتةندَيتى   شارةزايى خؤيان ثرؤذة ياساكانيان دةوَلةمةندتر كردووة
سةركةوتووانة كارةكانى خؤيان لة ضاودَيرى كردن   بةسةركردنةوة  دةست نيشانكردنى كةموكوِريةكان 

لةو بوارةشدا بؤ يةكةمني جار ليذنةكانى ياسا  مايف مرؤظ   . دام ودةزطاكانى حكومةتدا ئةجنام داوة لة
ناوخؤ  ذنان   تةندروستى   كاروبارى كؤمةاَليةتى سةردانى طرتووخانةكانى هةولَير  سلَيمانى   

انى هاوبةش سةردانى ضاوةروانيش دةكرَيت لة رؤذانى داهاتوودا، لَيذنةيةكى ثةرلةم. دهؤكيان كردووة
زيندانةكانى ئاسايشى هةولَير   سلَيمانى   دهؤك بكةن، بؤ بةسةركردنةوةى بارى ياسايى    رةوشى 
طرياوةكان لة رووى كَيشةى ياسايى   ثةيِرةوكردنى بنةماكانى مايف مرؤظ لة ضؤنيةتى مامةَلةكردن لةطةَل 

ين خوىل زانستى لة بوارى فَيربوونى زمان   وَيراى ئةمانةش لةساَلى رابردوودا ضةند. طرياوةكاندا
بؤ زياد كردنى شارةزاييان لةو .كؤمثيوتةر بؤ طةشةثَيدانى تواناى فةرمانبةرانى ثةرلةمان كراوةتةوة

 .  بوارانةدا
 .َيزانبةِر 

ديارة ئةمانةى سةرةوة بةشَيكى اليةنة باشةكانن كة ئةجنامدراوة، بةاَلم ثَيويستة دةست نيشانى 
يةكانيش بكةين، بةتايبةتى ئةو طريوطرفتانةى كة  ثةيوةنديان بة ذيانى رؤذانةى هاوواَلتيانةوة كةموكوِر

كةبةشى زؤرى مةسةلةكانيش ثةيوةنديان بةحكومةتةوة هةية، جطة لةو طري طرفتة بابةتيانةى . هةية
 . دَينة ثَيشةوة  لةدةرةوةى دةسةاَلتى هةرَيم داية

هاوواَلتيان دةكةين  بةطشتى، ديارة كَيشةكانى  كةمى وزةى كارةبا    كة باس لة نةهامةتى   كَيشةكانى
سووتةمةنى   طرانى نرخى بازاِر، لةو كَيشانةن كة رؤذانة رووبةِرووى ذيانى هاوواَلتيان دةبنةوة  
ثَيويستيان بةهاوكارى   بةدةنطةوة هاتنى هةموو اليةكمان هةية، كة بةجدى كاريان بؤ بكةين، وةك 

هةريةكةمان رؤَلى خؤى لة بةدةنطةوة هاتنى داخوازيةكانى خةَلك   ضارةسةركردنى  دةسةاَلت،
ئَيمة وةك ثةرلةمان ضاودَيرى   بةدواداضوون بؤ هةنطاوةكانى حكومةت زياتر . طرفتةكانياندا ببينني
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لةسةر  بؤية لة دانيشتنةكانى داهاتووى ثةرلةماندا،. دةكةين لة ثَيناو ضارةسةركردنى طشت ئةو مةسةالنة
داواى خؤشتان وةزيرة ثةيوةنديدارةكان بؤ هةريةك لةو بوارانة بانطهَيشتى ثةرلةمان دةكةين، بؤ 
طفتوطؤكردن لة بارةى دةست نيشانكردنى كةموكوِريةكان   خستنةِرووى راستيةكان بؤ جةماوةرى 

 . كوردستان
 

 .َيزخوشك   برايانى بةِر
نَيو كؤمةَلطاكةماندا هةية، هَيشتا كؤتاييان ثَينةهاتووة،  ثَيمان واية زؤر لة كَيشةكانى تريش كة لة

ضونكة . بةشَيكيان ثةيوةندييان بةجَيبةجَي نةكردنى دةسةاَلتى ياسا   ثةيِرةونةكردنى دادوةرييةوة هةية
بةبَى رَيزطرتنى ياسا   جَيبةجَيكردنى بةسةر هةموو اليةك بةيةكسانى، ياسا ثَيشَيل دةكرَيت   مةترسى 

تة سةر خودى ئازادى   دميوكراسيةت   دةستكةوتةكانى ترى طةلةكةمان، كة بة خةبات و قورباني دةكةوَي
 ..داني بَى ذمار بةدةست هاتوون

بؤية ثَيويستة حكومةتى هةرَيمى كوردستان، ئةو دةسةاَلتة بة يةكسانى   بةبَى جياوازى بةسةر هةمووان 
يةى لة نَيو كؤمةَلطادا هةية نةمَينَى،   كؤمةَلطةيةكى بؤ ئةوةى ئةو ناخؤشى   نايةكسان. بةكاربهَينَى

راستة بؤ طةيشنت بةم خواستة ثَيويستيمان بة . مةدةنى   ثَيشكةوتوو و ياسايى لة كوردستان دامبةزرَى
بةرنامةيةكى فراوان بؤ باَلوكردنةوةى هوشيارى ياسايى   ثةروةردةيى   رؤشنبريي هةية، لةسةر ئةو 

ضونكة ئةطةر خةَلك هةست . كةس لة سةرووى ياسا  دةسةاَلتى دادوةريةوة بَيتبنةمايةى كة نابَى 
وةك كوشتنى .  بةدةسةاَلتى ياسا بكات، ئةو كاتة ئةو جؤرة تاوانانة لةناو كؤمةَل زؤر كةمرت روودةدات

لة  لة شَيوةى ئةو كارةساتةى. ئافرةت بةناوى شةِرةف، كة هةندَيك جار كارةساتى طةورةشى بةدوا دادَيت
كة بة هيض شَيوةيةك لةطةَل ثَيشكةوتنى كؤمةَل   ئةزموونى دميوكراسى   مايف . قةزاى شَيخان روويدا

هةرضةندة حكومةتى هةرَيم كؤنرتؤَلى بارودؤخةكةى كرد، ليذنةى . مرؤظ   سةروةرى ياسا ناطوجنَيت
ةاَلتى دادوةريةوة بةسزاى  ياسايى بةاَلم ثَيويستة تاوانباران لةرَيى دةس. تايبةتى  بؤ لَيكؤَلينةوة داناوة

سةبارةت بة كَيشةى زةوى   . بؤئةوةى رووداوى لةو جؤرةش لة هيض شوَينَيكى تر دووبارة نةبَيتةوة. بطةن
زار و موَلكايةتى بةطشتى كة زياتر  لة كةسَيك  داواى خاوةندارَيتى  دةكات،  ياخود بةهؤى شةرى ناوخؤ   

بؤ ئةوةى ئةو كَيشانة لة بنةِرةتدا ضارةسةر , ر بوونة، دةبَى هةنطاو بنرَيتدوو ئيدارةيى كَيشةكان ئاَلؤزت
كة كاريطةرى زؤرى دةبَيت بةسةر ئاسايى كردنةوةى  بارودؤخى كوردستان   نةهَيشتنى . بكرَين

، ثَيويستة دةسةاَلتى ياسا   دادوةرى هةموو ئةو كةسانة بطرَيتةوة, ئاسةوارةكانى شةِرى ناوخؤى طؤِر بةطؤِر
جا ئةو كةسانة لةهةر ثلة   ثاية   ئاستَيكى . يا كؤمةَل بةطشتى ئةجنام دةدةن, كة تاوان  بةرامبةر بة تاك

 .بةرثرسيارَيتى دابن
 . َيزانبةِر
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وةك دةزانن جطة لة دةركردنى ياسا   بِريار، ئةركَيكى ترى ثةرلةمان ضاودَيري كردنى دام  دةزطاكانى  -
ئةمةش ثَيويستى بة هاوكارى . دةى ناياسايي   طةندةَلى لة دامةزراوةكاندابؤ نةهَيشتنى ديار, حكومةتة

هةموو اليةك هةية لةثَيش هةموويانةوةش دةزطاكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، بؤ دذايةتى كردنى 
ثةتاى طةندةَلى كةئةمِرؤ عَيراق   زؤربةى واَلتانى ناوضةكة   دنياى طرتؤتةوة بة هةرَيمى 

ثَيويستة ليذنةكانى ثةرلةمان بةو ثةِرى بةرثرسياريةتيةوة رؤَل   ئةركى خؤيان لةو . ةكوردستانيشةو
هةروةها بةثَيى . بوارةدا ببينن، بة هاوكارى   هةماهةنطى لةطةَل ديوانى ضاودَيرى دارايى   ئابوورى

تر دةبَيت لة  دادةمةزرَيت، ئةويش هةنطاوَيكى( نةزاهةت)ثرؤذةى دةستوورى كوردستان، دةزطاى دةستثاكى 
هاوكات دةبَى دةسةاَلتى دادوةرى بةهَيز بكرَيت . خةبات دذ بة دياردةى ناياسايى   طةندةَلى لة كوردستاندا

 .  لةاليةن طشت اليةكةوة رَيزى لَي بطريَيت
 .َيزخوشك   برايانى بةِر

تَيثةِر دةبَيت بةهؤى  ئةم دانيشتنةى ثةرلةمان لة كاتَيكداية، كة عَيراق بة قؤناغَيكى هةستيار   دذوار
بةردةوامبوونى شةِرى دذ بةتريؤريزم   بةرةنطاربوونةوةى ئةو كؤسثانةى لةاليةن دوذمنانى دميوكراسى   

لةطةَل ئةوةشدا حكومةتى عَيراقى فيدراَل بة . فيدراَل   دةست تَيوةردانى دةرةكى رووبةِرووى دةبَيتةوة
داية بؤ طريانةوةى ئةمن   ئاسايش بؤ بةغدا   شارةكانى ثشتيوانى هاوثةميانان لة هةوَل   كؤششى زؤر 

ترى عَيراق   سةرخستنى ثرؤسةى ئاشتبوونةوةى نيشتمانى   طةشةثَيدانى دامةزراوة دميوكراسيى   
دةستووريةكان لة عَيراقى فيدراَلدا، لةو بوارةشدا لة ضةند رؤذى رابردوودا  كؤنطرةيةكى طرنطى 

َيوة ضوو بؤ هاوكارى كردنى طةالنى عَيراق لة زاَلبوون بةسةر كَيشة   ئاستةنطة نَيودةوَلةتى لة بةغدا بةِرة
كة هيوادارين ئةجنامى باشى لة بةرذةوةندى طةالنى عَيراق   سةرخستنى , ناوخؤيى   ناوضةييةكان

لَيرةوة تةئكيد لةسةر ثشتيوانى خؤمان بؤ ئاشتبوونةوةى نيشتمانى   . ثرؤسةى سياسى لَيبكةوَيتةوة
ِرى دذ بةتريؤر   ضةسثاندنى دامةزاروة دةستووريةكانى عَيراق لةسةر بنةماى دميوكراسى   فيدراَلى شة

دةكةينةوة  ةك لة دةستورى هةميشةيى عَيراقدا هاتووة، بةتايبةتى ثةلة كردن لة جَيبةجَيكردنى مادةى 
تر داوا لة حكومةتى   ئاسايى كردنةوةى بارودؤخى كةركووك   ناوضةكانى تر، لَيرةوة جارَيكى 112

. بكات 112عَيراق دةكةين، كة هاوكارى   ثشتيوانى زياتر لة هةنطاوةكانى ليذنةى  جَيبةجَيكردنى مادةى 
كة لة ماوةى رابردوودا ليذنةكة ضةند هةنطاوَيكى هَيواش  ئيجابى ضؤتة ثَيشةوة، بةاَلم ثَيويستة 

ثشتيوانى لة بِريارةكانى ليذنةكة بكات، بؤ ئةوةى تا حكومةتى بةِرَيز ماليكى بةشَيوةيةكى خَيراتر  زياتر 
بةو هيوايةى ببَيتة هؤى . كؤتايى ئةمساَل، هةموو قؤناغةكانى ئةو ماددة دةستوورية جَيبةجَي بكرَيت

ئاسايى كردنةوةى بارودؤخى كةركووك  ثتةوكردنى ثَيكةوة ذيانى برايانةى نَيوان طشت ثَيكهاتةكان   
 .اوضةكانى تر بؤ سةر هةرَيمى كوردستانطَيِرانةوةى كةركووك ن
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لة ثةرلةمانى  112لَيرةدا دةمةوَى  ئاماذة  بة رؤَلى ليذنةى تايبةتى بةدواداضوونى جَيبةجَيكردنى مادةى 
كوردستان بكةم،  كة بةثَيى توانا ئةركى خؤيان لة كاركردن   هاوكارى كردنى اليةنة ثةيوةنديدارةكان 

 .112ان بةردةوامن بؤ ضاودَيرى كردنى هةنطاوةكانى جَيبةجَيكردنى  ماددةى ئةجنامداوة  لةسةر كارةكاني
 .َيزانبةِر

ئاشكراية مةسةلةى دامةزراندنى حكومةتَيكى دميوكرات   فيدراَل لة عَيراق هةر لة سةرةتاوة رووبةِرووى 
نيان لة زؤر رووةوة ضةندين ئاستةنط بؤتةوة، بةتايبةتى رؤَلى واَلتانى دراوسَى كة زؤر جار هةَلوَيستةكا

بةرانبةر بة ئةزموونى نوَيى عَيراق، هةَلوَيستَيكى سلبيى بووة  لةطةَل خواست   داواكانى طةالنى عَيراق   
لةو بوارةشدا زؤر جار واَلتانى دةوروبةر هةوَلى دةستخستنة نَيو كاروبارى ناوخؤى . كوردستان نةطوجناوة

هاوكارى لةسةرخستنى دامةزراندنى ئةم سيستمة نوَيية  لة جياتى ئةوةى. كوردستان   عَيراق دةدةن
دميوكراسية بكةن لة ناوضةكةدا، لةم بارةيةوة حكومةتى توركيا، لةم ضةند مانطةى دواييدا بة ئاشكرا 
هةَلوَيستى نادؤستانةى بةرانبةر بة طةىل كوردستان   ئةزموونى دميوكراسى   فيدراَلى   شارى كةركووك 

، ئةمةش بؤ جارَيكى تر بؤتة مايةى نيطةرانى كؤمةاَلنى خةَلكى كوردستان   زياتر .وةبةتايبةتى دةربِريو
لةطةَل ئةوةشدا لةم . ئالؤزكردنى دؤخى ناو شارى كةركووك، كة ثَيويستى بة هاوكارى هةموو اليةك هةية

 كوردستان دوايةدا ضةند طؤِرانَيكى ئيجابى لة هةَلوَيستى بةرثرسانى توركيا دةركةوتووة،  بؤية طةىل
بةخؤشحاَليةوة ثشتيوانى لة قسةكانى ئةم دوايةى بةِرَيز رةجةب تةيب ئؤردوطان سةرؤك وةزيران   

بؤ مامةَلةكردن لةطةَل حكومةتى , عةبدوَلاَل طوىل وةزيرى دةرةوةى توركيا دةكات، كة ئامادةييان نيشانداوة
 .كانى هةردووال دةثارَيزَيتئةمةش هةنطاوَيكى ئيجابية   بةرذةوةندية هاوبةشة. هةرَيمدا

ضؤن رَيطا بةخؤمان , ئَيمة لة كاتَيكدا ثابةندبوونى خؤمان بة ياسا َنَيودةوَلةتيةكان دووثات دةكةينةوة 
نادةين دةست خبةينة ناو كاروبارى واَلتانى تر، بةهةمان شَيوة رَيطا بةهيض  اليةك نادةين دةست خباتة ناو 

ضونكة ثَيمان واية تاكة رَيطا بؤ طةشةثَيدانى ثةيوةنديةكان   . راقكاروبارى ناوخؤى كوردستان   عَي
ثاراستنى بةرذةونديية هاوبةشةكان، رَيطاى طفتوطؤ   لةيةك طةيشنت   قبوَلكردنى يةكرتيية وةك هةين، 

 .. نةك وةكو خواستى هةراليةك دذ بةاليةكةى تر
 .خوشك و براياني بةِرَيز

ةكانى ثةرلةمان ضةندين ئةرك   بةرنامةى طرنطمان لةثَيشة كة دةبَى لةطةَل دةستثَيكردنةوةى دانيشتن
 :ئةجناميان بدةين،  لةوانة

دةركردنى ياسا   بِريارى ثَيويست، كة خوَيندنةوةى يةكةميان بؤ كراوة  دةخرَينة بةرنامةى كارى -1
يا ذمارةي , كومةتى هةرَيمكؤبوونةوةكانى داهاتوو، لةطةَل ئةو ثرؤذة ياساييانةى كة لة ئايندةدا لةاليةن ح

 .  ياساى ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش دةكرَيت
طفتوطؤكردن   دةنطدان لةسةر ثرؤذةى دةستوورى هةرَيمى كوردستان كة ضاوةِروان دةكرَيت لة  -0

 .ئاييندةى نزيكدا داِرشتنى كؤتايى ئامادةبكرَيت   خبرَيتة بةرنامةى كار بةثَيى ياسا
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ى هةرَيمى كوردستان، بؤ ثةسةند كردنى، كة ضاوةِروان 0222ةسةر بودجةى ساَلى طفتوطؤكردنى ل -9
ديارة هؤى دوا كةوتنةكةشى تا . دةكرَيت لةم نزيكانة لةاليةن حكومةتةوة ثَيشكةش بة ثةرلةمان بكرَيت

 . ئَيستا دةطةرَيتةوة بؤ حكومةت   ثةرلةمانى عَيراقى

 .نةكانى ثةرلةمان، بة مةبةستى كاراتر كردنى ليذنةكانثَيداضوونةوة بة ذمارة  ثَيكهاتةى ليذ -1

بؤ ئةوةى دةورى خؤيان لة , بةثَيى بةرنامةيةكى داِرَيذراو, ضااَلكرت كردنى رؤَلى ليذنةكانى ثةرلةمان-0
ديراسةتكردنى ناكؤكيةكان   دياردة ناياساييةكانى ناو كؤمةَلطا   دامةزراوةكانى حكومةتدا  ببينن، 

لة كةسانى ثسثؤر   شارةزا لةدامةزراوةكانى حكومةت   ناوةندة زانستيةكان  بةسوود وةرطرتن
 .رَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى

هةمواركردنى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان   طوجناندنى لةطةَل قؤناغى ئَيستاي كارةكانى ثةرلةمان،  -2
انيزمَيكى نوَي كة ببَيتة هؤى كاراتر لةبةر رؤشنايى ئةزموونى كاركردنى سااَلنى ثَيشوو، بؤ دانانى ميك

 .   كردنى رؤَلى ثةرلةمان بةطشتى

بؤ , ئومَيد دةكةم ئةمساَلمان ساَلي زياتر ئيش كردن بَينت, لة كؤتاييدا داواي سةركةوتنتان بؤ دةخوازم
اني ئةوةي ئةركةكاني سةرشامنان بةجَي بطةيةنني لة خزمةتكردني كؤمةاَلني خةَلكي كوردستان و وةديهَين

, بؤ ئةوةي ئَيمةش بتوانني كؤمةَلطايةكي مةدةنيمان هةبَينت, واجيبمان بةرامبةر ئةم ميللةتة
هةر كةموكوِريةكيشم , ئةزموونةكةمان سةربكةوَينت و ئاشيت و ئازادي و طوزةراني خةَلك باشرت بكةين

زؤر سوثاستان , سةركةوتوو بن ئومَيدةوارم, داواي لَيبووردن دةكةم, هةبَينت لة وتارةكةمدا لةبريم كرد بَيت
 .دةكةم و كؤتاييش بة وتارةكةم دةهَينم هةر بذين

لة دانيشتين داهاتوو غياباتي ئةو دانيشتنة , خاَلَيك هةية تةبعةن ئَيمة لةو دانيشتنةوة باسي دةكةم
اتة ئةوةي بةبَي عوزر نةه, يان بةهؤي عوزرَيكةوة, ئةوةي بةهؤي نةخؤشي خوانةخواستة, دةخوَينينةوة

بؤ ئةوةي هةموومان , دانيشنت ئةوة ثةيِرةوي ناوخؤ تةتبيق دةكةين لةسةري و ئيجرائات وةردةطرين
داوا لة ليذنةكانيش دةكةم لةمةودوا ثَيويست دةكات زياتر لة جاران دةوامي , ثابةند بني بة دانيشتنةكامنان

ضونكة , ةسةر شانيانة جَي بةجَيي بكةنبتوانن ئةو ئةركانةي ل, بةرنامة دانَين بؤ كارةكانيان, خؤيان بكةن
ئَيستاش , هةموومان ئيشةكامنان بة تةواوي ثَي ناكرَينت, ئةطةر ئةو ليذنانة بة دةوري خؤيان هةَلنةسنت

بؤ ئةوةي , داوا لة سةرؤك ليذنةكان دةكةم بفةرموون بؤ ذوورةكةي من, كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينم
 .لةسةر مةسةلةي داهاتوومانتؤزَيك طفتوطؤي تايبةت بكةين 
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 ( 1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 72/3/7007 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     02/9/0222رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ي سةر لة بةياني (12،92)كاتذمَير   
ــراق  ــتاني عَي ــةن و      كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــيت س ــاد مف ــدنان رش ــةِرَيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

بــةِرَيز فرســت أمحــد عبــدال ســكرتَيري  , ســةرؤك و جَيطــري( كمــال كــةركووكي.د)بةِرَيزحممــد قــادر عبــدال
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (1)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1330ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

ي (1)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيراق –خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان  سَييةميةمي ساَلي طرَيداني يةكخولي 

 :كار بةم شَيوةية بَيت
 .طفتوطؤ كردني ياسايي وةزارةتي كشتوكاَل لة هةرَيمي كوردستان -1

 :جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنيةكةمان دةكةينةوة
 ي1330هةمواركراوى ساَلى ( 1)خؤى ذمارة ةوى ناوةِرلة ثَي 02ماددة ( 1)بِرطة بةثَيى حوكمةكانى

دا بةرنامةى كارى اريتةى سةرؤكايةتى ئةجنومةن بِريدةس ,ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستانى عرياق
ى ثَيش نيوةِرؤ رؤذى دوو شةممة (12,92)ي خوىل دووةمى هةَلبذاردن لةكاتى (1)دانيشتنى ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت 02/9/0222رَيكةوتى 
 .طفتوطؤ كردني ياسايي وةزارةتي كشتوكاَل لة هةرَيمي كوردستان -1

سعد خالد )وةزيري كشتوكاَل و براي بةِرَيز كاك ( طيبعبدالعزيز )سةرةتا بةخَيرهاتين براي بةِرَيز كاك 
, وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان دةكةين، كة بةشدارميان دةكةن لةو كؤبوونةوةية( حممد امني
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داوا لة , بةرنامةي كاري ئةمِرؤمان طفتوطؤ كردنة لةسةر ياساي وةزارةتي كشتوكاَل لة هةرَيمي كوردستاندا
تاخري , داواي لَيبوردن دةكةم كة تاخري بووين, ةي كشتوكاَل دةكةم بَين لَيرة دابنيشنليذنةي ياسايي و ليذن

ئةويش ئةوة بوو ليذنةيةك لة براياني عةرةبي هاوردة لة , بوونةكةش ئةسبابي موجيبةي هةبوو
ي ئةوة جَي, كةركووكةوة هاتبوون، كارَيكي طرنط بوو هةمووتان مةبةستتان بوو ئيهتيمام بدةينة ئةوان

كة ذمارةيةكي زؤر لة عةرةبة هاوردةكان خؤيان ئامادةن بطةِرَينةوة، ذمارةي ئةوانةي كة تا , دَلخؤشيية
لةوانة ثَينج هةزاريان , يان ئامادةن بِرؤنةوة طةيشتؤتة نزيكةي دوازدة هةزار خَيزان, ئَيستا رؤيشتوون

كة لة  112نةي بةداواضووني ماددةي كة ليذ, بةاَلم ئَيستا ئةو كؤسثةيان هاتؤتة ثَيش, رؤيشتوونةتةوة
ئةم ليذنةية بِرياري داوة لةسةر بِريارةكاني بةِرَيز سةرؤكي , اليةن حكومةتي فيدراَلي بةغداوة ثَيك هاتووة

بةهؤي ئةو هةوامشانة ئةو بِرة ثارةي كة بؤيان , هامشي نووسيووة( نوري مالكي)حكومةتي فيدراَل 
, كة بيست مليؤن دينارة بكرَيتة دة مليؤن دينار, ئيالنةي كة دةطةِرَينةوةدانراوة، بؤ هاوكاري كردني ئةو عا

ئةوةش تةبعةن ثارةيةكي كةمة ئيحتيجاج دةكةن، ئَيمةش ثَيش ئةوةي ئةوان بَين ناِرةزايي خؤمان 
جطة لة , ضونكة خَيزانَيك لة شارَيكةوة بضَيتة شارَيكي تر ئةو بِرة ثارةية بةشيان ناكاتن, دةربِريووة

ئَيمةش دةنطمان خستة ثاَل دةنطيان و , خؤشيان لة رؤذنامةكان قسةيان كرد و, ةسائيلي تر بامسان كردم
بؤية تاخري بوونةكةمان لةبةر ئةو , داوا لة حكومةتي فيدراَل بكةين كة بِرياري ليذنةكة جَي بةجَي بكات

دا خوَيندنةوةي يةكةمي 8/1كة لة , ئَيمة ئةمِرؤ ثرؤذةي ياساي وةزارةتي كشتوكاَل باس دةكةين, هؤية بوو
وابزامن لةطةَل جةنابي , بؤ ئةوةي تاوتؤ بكرَيت, بؤ كراو تةحويل كرا بؤ ليذنةي ياسايي و ليذنةي كشتوكاَل

بؤ ئةوةي وةخت لة دةست نةدةين، لةطةَل , وةزيريش دانيشتوون و، هةردووكيان راثؤرتيان حازر كردووة
ئَيستاكة لة جياتي , ئَيمة خوَيندنةوةي يةكةممان بؤ كردووة, كرد دكتؤر كةمال و كاك فةرسةتيش بامسان

يةكسةر لة ماددةي يةكةوة دةست , ئةوةي راثؤرتةكان هةموو خبوَينينةوةو دوايَي يةكة يةكة بضينة سةري
ئينجا رةئي ليذنةي ياسايي لةسةر ماددةي يةكةم و رةئي , ثَي بكةين و بة عةرةبي و كورديةكة خبوَينينةوة

ئينجا ئةطةر كةسَيك رةئي هةبوو لةسةري، جةنابي وةزير ئةطةر تَيبيين هةبوو قسة , نةي كشتوكاَلليذ
فةرموو كاك شَيروان لة ماددةي يةكةمةوة بة , بؤ ئةوةي لة وةختةكةي ئيستيفادة بكةين, دةكاتن لةسةري

 .دة بة ماددةئينجا رةئي ليذنةي ياسايي و ليذنةي كشتوكاَل ماد, عةرةبي و كوردي خبوَيننةوة
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 ياساي وةزارةتي كشتوكاَلي هةرَيمي كوردستان
 :بةرامبةريانة ماناكاني, بؤ ئةم ياساية, مةبةست لةم دةستةواذانةي خوارةوة: ماددةي يةكةم

 .هةرَيمي كوردستان ـ عرياق: ـ هةرَيم1
 .شتوكاَلي هةرَيمي كوردستانوةزارةتي ك: ـ وةزارةت0
 .وةزيري كشتوكاَلي هةرَيمي كوردستان: ـ وةزير9
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 بريكاري وةزارةتي كشتوكاَلي هةرَيمي كوردستان: ـ بريكاري وةزارةت1
 .ئةجنومةني راوَيذكاري وةزارةتي كشتوكاَلي هةرَيم: ـ ئةجنومةن0

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 وزارة الاراعة القليم كوردستان قانون
 :يقصد بالتعاب  االتية املعاني املبينة ازاءها الغراض هذا القانون: املادة االوىل

 .اقليم كوردستان العراق: االقليم -1
 .وزارة الاراعة القليم كوردستان: الوزارة -0
 .وزير الاراعة: الوزير -9
 .وكيل وزارة الاراعة: وكيل الوزارة -1
 .ولس وزارة الاراعة ن االقليم: لس الوزارةو -0
 .اجمللس االستشاري للوزارة: اجمللس -2

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة هةر حاَل فةرموون ليذنةي قانوني رةئي خؤتان ( ولس الوزارة)لة ثَينجةم ضية , خؤي ئيشكالَيك هةية

 .بَلَين
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
منهحا  ( 2)و ححذف التسلسحل  ( املصحطليات )بكلمحة  ( التعحاب  )فيما يتعلق باملادة األوىل تقرتح اللجنة تبديل  - 1

بالنظر لوجود االزدواجية ن موضوع اجمللس اإلستشاري مع ولس الوزارة و ترى اللجنحة ألجحل الفحا  علحى     
لوزارة ال سيما أن هنحا  مستشحارين ضحمن ولحس     خصوصية وزارة الاراعة ن اداء اعماهلا االبقاء على ولس ا

 .الوزارة و حيلون حمل اجمللس اإلستشاري
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي كشتوكاَل
 :رضا امحد عبدالرمحن بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, ئَيمة وةكو ليذنة تَيبينيمان نيية لةسةر ماددةي يةك

 :ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ
 .بةَلَي كاك شَيروان

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةوة , بة حةقيقةت ئةو فةقةرةي جةنابت ئيشارةتت ثَيدا مةجليسي ئيستيشاري و مةجليسي وةزارةت
نها ئةو مةجليسة تة, لة قانونةكاني تر تةنها مةجليسي ئيستيشاري هاتووة, حةز دةكةم تةوزحيي بكةم

مةجليسي ئيستيشاري , بةاَلم لة ياسايةكة دوو نوعة مةجليس هاتووة, ئيستيشارةت تةقديم وةزارةت دةكات
ئَيمة دواي ئةوةي لةطةَل جةنابي وةزير دانيشتني لةسةر ئةوة رَيككةوتووين , و مةجليسي وةزارةت هاتووة

ن لة موستةشاريين خؤم ئيستيفادة وتي م, (جملس الوزارة)كة مةجليسةكة هي وةزارةتي كشتوكاَل ببَيتة 
بؤ ئةوةي ئةو مةجليسة , بةاَلم مومكينة لة موستةقبةل هةندَيك دةسةاَلت بدةمة ئةو مةجليسة, دةكةم

 .زؤر سوثاس, بؤية ئةو مةسةلةيةمان هَينا طؤِرَي, صاحَيب قةرار بَينت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةجنومةني راوَيذكاري )دةبَيتة , دةبَيتة ثَينجةم, و مادام واية فةقةرةي ثَينج و شةش يةك دةطرَيت
, برادةران ض قسةيان هةية, جةنابي وةزير ض قسةت هةية لةسةر ئةوة, بةو شَيوةية( وةزارةتي كشتوكاَل
 .كاك رةشاد فةرموو

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةجليسي , هةموو وةزارةتةكان بةو شَيوةية هاتووة نةك شةشةم لة, دةبواية ثَينجةم ئيلغا بكرَيت
, جةنابي وةكيل دووةمني مةسنوولة لةو ليذنةية, جةنابي وةزير سةرؤكَييت, ئيستيشاري مةجليسَيكة

واي بة باش دةزامن ثَينجةم حةزف , مةجليسي وةزارةت لة هيض وةزارةتَيك نةهاتووة, موستةشاريين تَيداية
 .زؤر سوثاس ,بكرَيت و شةشةم مبَينَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 كاك شَيروان وةزارةتةكاني تر ضؤنة؟

 :حيدري ناص  شَيروان بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

بةاَلم ئةو وةزارةتة هةروةكو جةنابي , هاتووة( اجمللس االستشاري)لة قانوني وةزارةتةكان بة ناوي 
دةَلَينت من دةمةوَي , ثَيداو تايبةمتةندي خؤي هةية وةزيريش كة لةطةَلي دانيشتووين و ئيشارةتي

مودير عامةكاني تَيدايةو , مةجليسةكةي من  مةجليسَيك بَيت صاحَيب قةرار بَيت و خؤشم تَيدا مب
بؤية , ئةطةر هاتوو ثَيويسيت كرد بيانهَينم, مومةسيلي خارجي دائريةكاني تَيداية, موستةشارةكاني تَيداية

 .زؤر سوثاس, رةئيش رةئي ئَيوةو ئةنداماني ثةرلةمانة, فاقي هةردوو المان بووبة حةقيقةت بة ئيتي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .با جةنابي وةزير رةئي خؤي بدات
 :كشتوكاَل وةزيري/ طيب عبدالعزيز بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان
ئةو وةختة بةس , ضونكة ئةطةر تةبعي ئيستيشاري هةبَيت, يي دةكةممن تةئكيدي ثَيشنياري ليذنةي ياسا

, لةبةر ئةوة كردمانة دوو ليذنة، وةخيت خؤي يةكَيكيان مةجليسي وةزارةت, موستةشارةكان تَيدا دةبَيت
لةبةر ئةوة ئيتيفاقمان كرد ثشيت , كة بةس موستةشار تَيدا بَيت, ئةويرتيشيان مةجليسي ئيستيشاري

لةبةر , ضونكة ئةمة تةبعَيكي ئيجرائي تَيدا دةبَيت و تةبعَيكي ئيستيشاريشي تَيدا دةبَيت, وانةموداوةلةو ئة
, ئةوة ثَيشنياري من ئةوةية كو بة عينواني مةجليسي وةزارةت بَيت باشرتة لة مةجليسي ئيستيشاري

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةمة يةك, تر هةمووي وا هاتووةجةنابي وةزير لةبةر ئةوةي قانوني وةزارةتةكاني 
, دةبَيتة ئيلزامي و تةنفيز دةكرَينت, مةجليسي ئيستيشاريش بَينت دواتر وةزير ئيمزاي لةسةر خست/ دوو

ئةوة , ئيقراري كرد, كة وةزير ئيمزاي كرد, يان وةزارةت بَينت, يةعين ناوي مةجليسي ئيستيشاري بَينت
لةبةر ئةوة من بة باشي دةزامن وةكو , ةزيرةكة دةبَيتة ئيلزامييان لة ثاش ئيمزاي و, دةبَيتة ئيلزامي

كة ئةو موبةريرةي كة دةدةين بة موجةِرةد خستين ئيمزاي وةزير لةسةر مةحزةري , وةزارةتي تر بَينت
لةبةر ئةوة ئةو , مةجليسي ئيستيشاري دةبَيتة ئيلزامي بةو ئيعتيبارةي دةسةاَلتي ثَي دراوة بةثَيي قانون

ئَيمة مةجليسي , دوايَي يةكَيك بَيت بَلَينت بؤ وةزيرة تةنها ناوي مةجليسي وةزارةية, نةبَينت تةناقوزة
ياخود زؤربةيان ئةو ثَيويستيةيان هةية قوةتي تةنفيزيان , هةموويان ئةو حوجةتةيان هةية, ئيستيشارية

ليسةكة، سةرؤكي كة دةسةاَلتي هةية لةطةَل مةج, بةاَلم تةنفيزةكة لة الي وةزيرة خؤي, هةبَيت
ئةطةرنا بة غيابي ئةو هةتا , كة موافةقةتي كرد لةسةر ئيستيشارةي ئةوان دةبَيتة ئيلزامي, مةجليسةكةية

 .بؤ ئةوةي تةناقوزيش نةبَيت لةطةَل قانونةكاني تر, ناوي مةجليسش بَينت نابَيتة ئيلزامي
 :كشتوكاَل وةزيري/ طيب عبدالعزيز بةِرَيز

 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم
بة تةسةوري من مةرج نيية قانوني هةموو وةزارةتَيك ضؤن هاتووة دةبَيت هةموو وةزارةتةكان وةكو يةك 

يةعين لة , تؤ دةتوانيت هةردوو تابعةكةي بدةيَي, بة تةسةوري من زؤر زؤر ئيعتياديية مةجليس بَيت, بن
, تيشاريش بَينت ئةمةي بكةينرووي عةمةليةوة وةكو جةنابت دةَلَيي ئَيمة دةتوانني لة مةجليسي ئيس

بةس بة تةسةوري من مادام شاملرتة كو لة ديباجةكةي ئَيستا دةهَيت، ضونكة لةوانةية لة هةندَيك 
مةسةلةن ئَيمة باسي جةمعيات و , فةقةراتي تر من موختةليف مب لةطةَل ئةو موالحةزاتانةي كة هاتووة

ة ئةركي خؤي رابنب، ئةمةش داخيل ببَيت كة مونةزةماتي موجتةمةعي مةدةني ب, نةقابات دةكةين
لةبةر ئةوة دةَلَيم مةجليسي وةزارةت بَيت , ئةو وةختة تابعَيكي ئيستيشاري نايطرَيت, مةجليس بنب

, شاملرتةو بةقوةتر دةبَيت و ديسان تةئكيد دةكةمةوة بة رةئي من ئةوة ببَيتة مةجليسي وةزارةت باشرتة
 .سوثاس
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 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك فةرسةت قسةي هةية

 :بةِرَيز فرست امحد عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, بة رةئي من مةجليسةكة ئيستيشاري بَيت، يان غةيري ئيستيشاري بَيت صةاَلحياتي ئةسيَلي نيية
و  ئةطةر هاتوو وةزير موافيق بَيت ئةوة قوةتي ئيلزامي وةردةطرَينت, صةاَلحياتةكة لة وةزير وةردةطرَينت

هةتا زؤربةي ئةنداماني مةجليس موافيق , بةس هاتوو وةزير موافيق نةبَينت, قةرارةكة تةنفيز دةبَينت
بِرياري وةزارةت ببَيتة ئيجرائَيكي , يةعين قةراري نيهائي, نابَيت ئَيمة دةسةاَلت لة وةزير بسةنني, بن

بةاَلم ئةطةر بَيتو واي لَي بكةين , تتةنفيزي و جَيطاي خؤي بطرَيت لة تةنفيز مةفروزة وةزير موافيق بَي
, بة رةئي من ئةوة خياليف قانونة, ثةرلةمانَيكي بضووكة لةناو وةزارةت بة تةصويت بِريارةكان وةردةطرَيت

هةتا ئةطةر بَيتو ئةغلةبيةي ئةنداماني , ضونكة الزمة وةزير موصادةقة لةسةر بِرياري ئةجنومةن بكات
, ضونكة ئةنداماني ئةو ئةجنومةنة فةرمانبةرن لةناو وةزارةت, بِريارةكة ئةو ئةجنومةنة موافيق بن لةسةر

 .زؤر سوثاس, نابَيت بِريارةكةيان لة بِرياري وةزير بةقوةترت بَيت و لةسةر سةاَلحياتي وةزير بَيت
 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو ثَيشنيارةي وةزير بؤ خؤي خراثة
 :كاَلكشتو وةزيري/ طيب عبدالعزيز بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

من تةسةور دةكةم ئةطةر بَيني موناقةشةي , من جارَيكي تر تةئكيد لة ثَيشنياري خؤم دةكةمةوة
سةير دةكةين ئةو نصوصانةي كة ئَيستا هاتووة لة , فةلسةفةي داِرشتين ئةم قةوانينة هةموويان بكةين

باوةِرت هةبَيت , ة لة مةتين ياساكاني وةزارةتئةو نصوصانةي كة ئَيستا هاتوو, هةموو وةزارةتةكان
سيستةمي سياسي , فةلسةفةي زةماني كؤن نةماوة, قةواليب هَيشتا هي زةماني كؤنة, قةواليب هَيناينة

بةرةو دابةش كردني , طؤِراوة، لة سيستةمَيكي ديكتاتؤري ئَيستا بةرةو سيستةمَيكي دميوكراسي دةِرؤي
بة تةسةوري من ئةمة , بةرةو دابةزاندني سوَلتة دةِرؤي, ي جةماعي دةِرؤيبةرةو قةرارات, سوَلتة دةِرؤي
من لةطةَل , ئينسيجامي باشرت دةكات لة رووي جةماعييةوة باشرت دةكات لة سوَلتةي وةزير, قوةتي باشرتة

مودير ئةو , تؤزَيك تابعَيكي تري جةماعي بَيتة دانان, ئةوةمة سوَلتةي وةزير هةتا حةددَيك كةم بكرَيتةوة
عامة ئينسانن هاتينة هةَلبذاردن، كةفوئن، ئةو موستةشارانة كةفوئن، مةفروزة رةئي ئةوان بَيتة وةرطرتن، 
موشكيلة نيية ببَيتة قةرارَيكي جةماعي، من تةسةور دةكةم وةك وةزير دةسةاَلتي وي لة زميين مةجليس 

 .فةلسةفةي كؤن بَيت، سوثاس بَيت، دةسةاَلتي وي باشرتة كو بة فةرديةت بَيت و ديسان هةر بة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد فةرةج فةرموو
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 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيم واية لة رووي ثَيكهاتةكةوة مةجليس وةزارةت، ئةطةر ئةو ئةندامانةي كؤ دةبنةوة لةو مةجليسانة 
ست بَيت، جطة لةوةي موخاليفة بة ئةتةكَييت وةزارةتةكاني ديكة، تةنها وةزارةتةكة بَيت، لةوانةية درو

بةاَلم ئةمة ثَيويسيت بة وةزارةتي تريش هةية، مةسةلةن وةكو وةزارةتي بينة، يان وةكو وةزارةتي صناعة، 
لةبةر ئةوة ناكرَيت ناوي بنَييت مةجليسي وةزارةت، هةر دةبَيت ئيستيشاري بَيت، ضونكة كؤمةَلَي خةَلكي 

بةشداري تَيدا دةكةن لة دةرةوةي بازنةي وةزارةتةكة، بةاَلم ئةطةر وةزير بيةوَيت ئةم ئةجنومةنة لة  تر
الي ئةم، يةعين تابعَيكي بةهَيزتر وةربطرَيت، ئةوة خؤي دةتوانَيت سةاَلحيةتي بداتَي، يةعين ثةيوةندي 

رَيطةيةي كة ئةو سةاَلحيةتي خؤي بة وةزيرةوة هةية، كةسي يةكةمي ناو وةزارةتةية، ئةو دةتوانَيت لةو 
هةيةتي قوةتَي بدات بةو مةجليسة زياتر لة جَيطايةكي تر، بةاَلم ناكرَيت ناوي مةجليسي وةزارةت بَيت، 
لةبةر ئةوة خةَلكَيك لة دةرةوةي ئةم وةزارةتة، وةكو وةزارةتي بينة، وةكو وةزارةتي صناعة، هةتا لةوانةية 

 .ةوةي وةزارةتةكان بَين بةشداري تيادا بكةن، زؤر سوثاسمةسةلةن خةَلكَيكي تريش لة دةر
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومسان فةرموو
 (:ماراني باني) قادر عبدال عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة رةئي من مةجليسي وةزارةت قةتيس كردني ثَيشنيارةكاني موستةشارةكانة، يةعين لة وةزارةت بضووك 

ةبَيتةوة، لة اليةكي تريش دةسةاَلتي وةزير كةم دةكاتةوة، ضونكة وةزير ثَيويستة موصادةقة لةسةر د
بِريارةكاني مةجليسي ئيستيشاري، يان مةجليسي وةزارةت بكات، بؤية منيش ثشتطريي لةوة دةكةم فيعلةن 

وة، هةم قةتيس ناكرَيت، مةجليسي ئيستيشاري بَيت باشرتة، هةم لةطةَل وةزارةتةكاني تر وةكو خؤي دَيتة
خةَلكي موختةس دةتوانَيت لة دةرةوةي وةزارةتةكة بَيت بةشداري بكات و رةئي خؤي تَيدا هةبَيت، ئةوة 
بضووك كردن و قةتيس كردنةوةي فراوان كردني بِريارةكان و كةم كردنةوةي دةسةاَلتي وةزير دةبَيت لةو 

 .حاَلةتةدا، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ك عومسان ئةمحةد فةرمووكا
 :محدامني امحد عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةجنومةني راوَيذكاري بؤ خؤي مةرج نيية هةر ئةجنومةنَيك هةبَيت لة داخيلي وةزارةت، ئةطةر راوَيذكاري 

ئةو ئةجنومةنة،  نةبَيت لةو وةزارةتة، يةعين كة طوترا ئةجنومةنَيكي راوَيذكاري لةو وةزارةتة، بةِراسيت
مةجالي دةبَيت ئيستيشارة بة خةَلكَيكي موختةس بكات لة دةرةوةي ئةو وةزارةتةي خؤي، بةاَلم كة 
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ئةجنومةني وةزارةت بَيت، ئينجا دةسةاَلتي وةزير بةِراسيت نابَيت هيض شتَيك لة وةزارةت تةئسري بكاتة سةر 
جنومةني وةزيران، دةبَيت حيسابي وةزير و دةسةاَلتي وةزير، ضونكة وةزير بةرثرسة لة بةرابةري ئة

دةسةاَلتي وةزير بكرَيت، ضونكة ئةجنومةني وةزيران لة وةزير دةثَيضَيتةوة، نةك لة راوَيذكارةكان، زؤر 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك كةريم

 
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ياساييةوة ناكرَينت دةسةاَلتةكان، واتا سةاَلحيةتي وةزير دابةش بكرَيت بةثَيي ياسا، بةاَلم بةِراسيت لة رووي 
وةزير بؤي هةية دةسةاَلتةكاني خؤي بداتة هةر كةسَيك بة ثَيويسيت بزانَيت، ئةوةش لةبةر ئةوةي لة 

شةخسي يةكةمي  رووي ياساييةوة ناكرَيت، كة لَيثرسينةوة جةماعي بَيت، دةبَيت لَيثرسينةوة تةنها
وةزارةت بطرَيتةوة، ئةطةر هاتوو دةسةاَلتةكة بةثَيي ياسا تةوزيع كرا، ئةوة هةموو ئةوانةي لة ئةنداماني 
ئةجنومةن مةجليسن، بةثَيي ياسا هةموويان مةسنوول دةبن بةرامبةر ثةرلةمان، بؤية لة رووي ياساييةوة 

وةكة موشكيلة نيية، مةجليسي وةزارةت بَيت، يان ناكرَينت، من ثشتيواني لةو بؤضوونة دةكةم، ضونكة نا
 .مةجليسي ئيستيشاري بَيت، بةاَلم مةهامةكة دةبَيت ئيستيشاري بَيت، نةك ئيجرائي، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك تةَلعةت فةرموو

 :الدين سيف طلعب خضر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ياسايية، ئايا ض جياوازييةك لةنَيوان مةجليسي وةزارةي زراعة لةطةَل  من ثرسيارةكةم ئاِراستةي ليذنةي
مةجليسي ئيستيشاري هةية؟ لة قوةت و قانوني جةنابي وةزير كةمرت دةكاتةوة، يان زياتر دةكاتةوة، 

 .جياوازيةكةيان ضية؟ سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .موومن لةجياتيان دةَلَيم فةرقيان نيية، كاك خورشيد فةر
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيم واية ئةو مةجليسي وةزارةي زراعة، ثَيشرت مةجليسي زراعةي ئةعال هةبوو لة قانونةكاني ثَيشرت لة 
ثةرلةماني حكومةتةكاني ثَيشرت، بة تةسةوري من ئيزديواجيةت دروست دةكات لةو مةجليسة، يةكيان 

زارةت كة مةجليسي ئةعالية وةكو مامؤستا حمةمةد طوتي، وا تَي دةطةين كة خةَلكي ئةوةي مةجليسي وة
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ديكة جطة لة مونتةسيبيين وةزارةت ناتوانَيت بةشداري لة كؤبوونةوةي ئةو مةجليسة بكات، بةاَلم ئةطةر 
مةجليسي ئيستيشاري بَينت، حةقي شةخسي تريش هةية بةشداري بكاتن وةكو برادةران باسيان كرد، 
ئةطةر هةر ئيسرار دةكةن ببَيتة مةجليسي وةزارةتي زراعة، ببَيتة مةجليسي ئةعالي وةزارةتي زراعة، 
ئةوة ضؤن هةية، ئةوة مةجليسةكة سابيتة قانون خؤشي هةبووة وةخيت خؤي، مةجليسي ئيستيشاري هةر 

 .جياية، هةر دةبَيت هةبَينت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةرمووكاك دكتؤر كةمال ف
 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةِراستيدا زؤر طرنطة ئةو ئيستيشاري هةبَيت، ضونكة ئةو خةَلكةي مودير عامة، يان كارَيكي تري هةية 
ري مةجليسي ثسثؤر نيية لة زؤر بوارةكان، بؤية بة رةئي من هةردوو قةرارةكة هةبَيت، بةاَلم قةراري ئةخ

وةزارةت وةريبطرَيت، ئةو ئيستيشاريانة دةهَينن هةندَيكي لة وةزارةت نني لة دةرةوةن و دةيهَينن رَييان 
نيشان دةدةن، مةرج نيية هةموو رةئيةكانيان وةربطريَيت، بةاَلم قةراري ئةخري مةجليسي وةزارةت 

زيرة، ضونكة وةزير لة ثَيش ثةرلةمان وةريبطرَيت، ثَيويستة لةسةر ئيمزاي وةزير قةراري ئةخري بؤ وة
مةسنوولة، لة ثَيش ئةجنومةني وةزيرانيش بةرثرسة، لةبةر ئةوة مةجليسي ئيستيشاري زؤر زؤر طرنطة 
هةبَيت، كة رَييان نيشان بدات، مةرج نيية بة قسةيان بكات، لةوانةية هةندَيك جار رَيطا نيشان دةدات، 

دةبينن موناسيب نيية، هةندَيكي موناسيبة وةريدةطرن، بؤية  بةاَلم مةجليسي وةزارةت ئةو رةئيةيان
 .قةراري ئةخري بؤ مةجليسي وةزارةت بَيت، بؤية بة رةئي من هةردووكي هةبَيت باشة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ببَيتة  سوثاس، ئَيستا ليذنةي ياسايي تةرحي ئةوةي كردووة كة ئةو دوو فةقةرةية ببَيتة فةقةرة يةك، كة

مةجليسي وةزارةت، جةنابي وةزيريش ئةوةي تةئيد دةكاتن، ئةنداماني ثةرلةمانيش ذمارةيةك قسةيان 
كرد ثَييان واية دةبَيت ناوةكةي ئيستيشاري بَينت، لةبةر ئةوة دةخيةمة دةنطدانةوة، ناوةكةش تةئسريَيكي 

جليسي وةزارةت ئيمزاي وةزيري واي نيية بة حةقيقةت، طرنط ئةوةية ئةطةر ئيستيشاري بَيت، يان مة
تَيدا نةبَيت تةنفيز نابَيت، بةاَلم لةسةر ناوةكةية ئيشكالةكةش فةرقَيك ناكاتن غةيري ئةوةي لةطةَل 

 .قةوانيين تردا بطوجنَيت، خاَلي نيزامية فةرموو
 :بةِرَيز مال سعدالدين عبدال مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نابي وةزير بكةين، بزانني ئةوانةي كة لةو ليذنةية بةشدارن لةو مةجليسة ثَيشرت دةبَيت ثرسيار لة جة

كَينة؟ ئةطةر نوَينةري وةزارةتي ديكةية، ئةوة دةتوانرَيت ببَيتة مةجليسَيك، ضونكة مةجليسي ئيستيشاري 
 .هةر هةية
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةوة، لة ماددة يةكدا لةوَي دةَلَيت ئةو يةوة لَيرة خوَيندراوةت(8/1)جارَي ئةوة تؤ ئةو ثرؤذةية لة 

مةجليسة كَيية؟ وةزيرة، بريكارة، مودير عامةكانن، موستةشارةكانن دياري كردووة كَينة، ئةوة مةعلومة، 
خؤي دةتوانَيت دةعوةتي نوَينةري وةزارةتةكاني ثةيوةنديدار بكات، ئةو مةجليسة لةوة دَينت، هةر ئةوة 

جليسي ئيستيشاري، ضونكة لةوانةية لة وةزارةتي تر خةَلكَيك هةية داواي بكاتن، خاَلَيكة ناوي لَي بنَيني مة
بؤ ئةوةي بةشداري بكاتن ض قوةتَيكي تةنفيزي هةية، بة هةر حاَل قسة زؤر كرا، ئةطةر خاَلي نيزامي نيية 

 .تةواو، بةَلَي فةرموو
 :بةِرَيز احسان عبدال قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ماددة ثَينجَي ظَي ثرؤذا وةزارةتا هاتي، هةر تةصنيفَيك و مةجليسَي ئيستيشارَي هةمي  ظي تةصنيفَي
وةزارةتا دي هاتية، ل ماددة ثَينجَي تةصنيفاكة داناي ل وةزارةتا تر ئةظ تةصنيفة بؤ مةجليسي 

 .ئيستيشاري وةزارةت هاتية، بةس وةكو تةوزي ، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دانةوة، ئةوةي لةطةَل ثَيشنياري ليذنةي قانونيية كة دةَلَيت نابَيت ببَيتة مةجليسي وةزارةت، دةخيةمة دةنط
ثَينج و شةشةكة ببَيتة يةك فةقةرة دةبَيتة مةجليسي وةزارةت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي 

س، بة زؤرينةي دةنط لةطةَل ئةوةية ببَيتة مةجليسي ئيستيشاري وةزارةت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا
وةرطريا، دةبَيتة مةجليسي ئيستيشاري، يةعين دةبَيتة خاَلَيك مةجليسي ئيستيشاري وةزارةت، ئَيستا 
ماددةكة وةكو ماددةي يةك ثَينج فةقةرةكة خوَيندرايةوة دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية 

ةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ماددةكة بة كؤي دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية د
 .دةنط وةرطريا، ماددةي دووةم تكاية

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :وةزارةت، ئةم ئةركو فرمانانةي خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ: ماددةي دووةم
( رووةكي و ئاذاَل)هةردوو اليةني( االنتاج)اتي ـداناني ثالنطةلي كشتوكاَل بةجؤرَي فراذوكردني رةنَيوه1

 .دةستةبةر بكات
كشتوكاَل و لَيكؤَلينةوةو  ـ ثَيشكةشكردني رَينماييكاري و فةراهةمكردني ثَيداويستةكاني رةنَيوهانيين0

و بةدواداضووني (السارية)ديراساتي كشتوكاَلي بةِرةفتارو سةرثةرشتيي بةكارخستين ياسا بة حوكمةكان 
َيناني ضاالكييةكاني وةبةرهانيين زةويوزاري كشتوكاَل و ثشتطريي كردني ِرةنَيوهانيين كشتوكاَل لة بةجَيه

 .هةرَيمدا
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دادةنَي و بةرنامةكان ( التصاميم)ـ ديراساتي تايبةت بة ثرؤذةكاني وةزارةت ئامادة دةكاو هَيلكارةكان 9
اليةنةكاني ديكةي ناوةوةي، يان دةرةوةي هةرَيم دادةِرَيذَي و خؤي يةكة و رِ است جَيبةجَييان دةكا، يان بة

 .بةجَيياندةهَييَن و بةدواداضوون و سةرثةرشتيي جَيبةجَيكردنيشيان دةكات
هاني وةبةرهانينيش دةدات كة ثرؤذةكان جَيبةجَي بكةن و سةنعةتطا , ـ ثشتطريي لة كةرتي تايبةت دةكاو1

 .وو اليةني ئاذةَل و رووةكي دامبةزرَيننو كارطةي تايبةت بة رةنَيوهانيين كشتوكاَليي هةرد
ـ ثشتطريي بانكة كشتوكاَلييةكاني هةرَيم دةكا و بةرةو ضاكرتيان دةطؤِرَي و بة وةزارةتةوة دةيانبةسيَت و 0

 .بؤ سانا كردني ئيشةكانيشيان لة كوردستاني عرياقدا، رَينماييطةلي ثَيويست دةردةهَييَن
ثةييين كيميايي و قِركةرةكان كؤشش دةكاو، دةرمان و ئةجهيزةو ـ بؤ فةراهةمكردني تؤوي ضاككراوو 2

و (زيادة االنتاج)مةكينةطةلي كشتوكاَل دةستةبةردةكاو رَيطاكاني  زامنكردني ثرت بووني رةنَيوهات 
 .ضاككردني رةنَيوهات دةطرَيتةبةر

اذةَل و ثاشكوكانيان لة ثرؤذةطةلي ساماني ئ( احياء تطوير)ـ بؤ زيندوو كردنةوةو بةرةو ضاكرت طؤِريين 2
كؤشش دةكاو، ( اللقاحات البيطرية)هةرَيمدا، دةكةوَيتة كارو، بؤ فةراهةمكردني دةرمان و ثَيكوتي بةيتةري 

 .بؤ ضارةسةركردني نةخؤشيي درم و بؤ خؤثارَيزي لة نةخؤشي رَيطاي زانسيت دةطرَيتةبةر
ةري كشتوكاَل دادةنَي و، رَيطاكاني مسؤطةر كردني ـ ثالنطةلَي بؤ روبةِرووبوونةوةي دةردو بةاَلي لة ناوب 8

 .بؤ فةراهةم دةكات, خؤثارَيزي و ضارةسةركردنيشي
 .ـ طرنطي بة ساماني  ماسي و هةنط دةدات 3

و وة بازاِر ( اخلزن)ـ طرنطي بة رةنَيوهاتي كشتوكاَل دةداو، بؤ رَيكخستين ئيش و كاري تاقتكردن  12
 .ش دةكاتناردني بةروبوومي كشتوكاَل كؤش

وةك سامانَيكي نةتةوةيي كة , ـ بة جةنطةَلي خؤِرسك و دةستكرد، طرنطي دةداو، بؤ ثاراستنيشيان11
 .دةكات( احملميات الطبيعية)ثَيويستة بثارَيزرَين كاردةكاو، ثشتطريييش لة قةدةغة سروشتيةكان 

وو كاروبارو مةسةلةيةكي ـ سنووري جةنطةلستانةكان وجؤرةكانيان بة ثَيي ياسايةكي تايبةت كة هةم10
 .دارستانةكاني هةرَيم رَيك خبات، دةستنيشان دةكات

ـ وةزارةت ثرؤذةي ياسايةكي نوَي ثَيشنياز دةكا، بؤ ضارةسةر كردني كَيشةطةلي زةويوزار، كة لةطةَل  19
 .واقيعي ئَيستا و ئايندةي كوردستاندا بطوجنَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

 :ةِرَيز عوني كمال سعيد بزازب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي
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وثَيشنيار دةكات بةم شَيوةية ( 19،10)لةبارةى ماددةى دووةم ليذنة ثشتطريى دةكات جطة لةدوو بِرطةى 
 .بَيت

كة كاركردن بؤ ديارى كردنى سنوورى دارستان وجؤرةكانى و رَيكخستنى هةموو ئةو مةسةالنةى -10)
 .ثةيوةسنت ثَيوةى لة هةرَيمدا

كاركردن بؤ ضارةسةرى طرفتةكانى زةوى بة شَيوةيةك كة بطوجنَى لةطةَل واقيعى ئَيستا و داهاتووى لة -19
 (.هةرَيمدا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي كشتوكال

 
 :رضا امحد عبدالرمحن بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ةو تَيبينيانةي هةيةليذنةي كشتوكاَلي ئ

زياد بكرَيت و خبرَيتة ثاش وشةي دامةزراني ( املختربات)ماددةي دووةم بِرطةي ضوارةم وشةي تاقيطةكان 
 (.انشاء املصانع)كارطةكان 

واتا بةخَيوكردني هةنط زياد بكرَيت و خبرَيتة ( تربية)هةروةها لة ماددةي دووةم لة بِرطةي نؤيةم وشةي 
 (.ةالسمكي)دواي وشةي 

ليذنةي كشتوكاَلي ثَيشنياز دةكات هةردوو بِرطةي يازدةو دوازدة تَيكةَل بكرَين و بةم شَيوةيةي خوارةوة 
 :خبوَيندرَيتةوة

طرنطي دان بة شةتَلطةو لةوةِرطاو دارستانة سروشيت و دةستكردةكان و دياري كردني جؤر و سنوورةكانيان )
 (.احملميات الطبيعية)زراوة سروشتيةكان و كار كردن بؤ ثاراستنيان و ثشتطريي لة ثارَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .جةنابي وةزير ض رةئيةكت هةية لةسةر ثَيشنيارةكاني ليذنةي ياسايي و ليذنةي كشتوكاَلي

 :كشتوكاَل وةزيري/ طيب عبدالعزيز بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

العمل على معاجلة )بة مةتين نصوصي عةرةبي هاتووة ( 19)ئةو موالحةزةي ليذنةي قانوني لةسةر خاَلي 
، رةئي من ئةوةية ئةمة وةكو (مشاكل األراضي بالشكل الذي يتالئم مع الواقع الالي و املستقبلي لإلقليم

تقوم الوزارة باقرتاح مشاريع القوانني اجلديدة ملعاجلة مشاكل االراضي تتألم واقع )خؤي مبَينَيت، بَلَيت 
، يةعين ئةو نةصة بَيت، بة تةسةوري من بةقوةترتة، ئةوة باسي مةشاكيل دةكات، (ليمومستقبل االق

مةشاكيلي زراعي موهيمةي وةزارةتي زراعة بة تةنيا نيية، ليذنةي فةصل و مونازةعات هةية بة رةئيسي 
وة بة بةسرتاوة، لةبةر ئةوة ئيختيصاصي وةزارةتي زراعة بة تةنيا نيية، لةبةر ئة وةوةحدةي ئيداريية
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رةئي من مةشاكيلي زراعي ئةوةية ئيقترياحي مةشاريع بكرَيت باشرتة، بؤية وةكو خؤي مبَينَيت باشرتة لة 
ئةوي ديكة، ئةو موالحةزةي ليذنةي كشتوكاَلي هيض موشكيلةيةك نينة دةمج بكرَيت و ئَيك نوقتة بَيت، 

 .دوو نوقتة بَيت الي من موشكيلة نيية، سوثاس
 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

 .فةرموو كاك شَيروان
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت ئيقترياحي مةشاريع زؤر تةبيعي و زؤر ئيعتيادي هةر وةزارةتَيك حةقي هةية ئيقترياحي 

ةماني مةشاريعي قةوانني بكات بؤ ئةجنومةني وةزيراني بنَيرَيت، ئةجنومةني وةزيرانيش ئاِراستةي ثةرل
بكات، بؤية ئَيمة ئةم نةصة عموميةمان دانا، ئةم نةصة بةِراسيت ضارةسةر كردني كَيشةي زراعيية 
بةشَيوةيةكي طشيت لة كوردستان، بيما فيهيم ئيقترياحي قةوانينيش دةطرَيتةوة، ئةوةي كة جةنابي وةزير 

ي زؤر تةبيعي و زؤر ئيعتياديية و ئيشارةتي ثَيدا لة قانوني هيض وةزارةتَيك نةهاتووة، ضونكة ئةوة شتَيك
حتصيل حاصليشة، هةر وةزارةتَيك حةقي موقتةرةحي مةشروعاتي قةوانيين هةية، جطة لة وةزارةتي 

 .زراعة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تعيني حدود الغابات واصنافها مبوجب تشريع )خؤي ئةسَلي مةشروعةكة كة خؤتان ناردووتانة دةَلَيت 
، رةئي ليذنةي ياسايي دةَلَين بيكةنة (تناول تنظيم كافة االمور واملسائل املتعلقة بالغابات ن االقليمخاص ي

 .دوو فةقةرة، با بيخةينة موناقةشةوة، فةرموو كاك ئارَيز
 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ياسايي ثَيشنياري كردووة، ضونكة وةزارةت بؤي هةية ثشتيواني لةو طؤِرانكاريية دةكةم، كة ليذنةي / يةكةم

 .هةموو كاتَيك ثَيشنياري هةر ياساييةك بكات، ئةوة يةك
 .لة دةسةاَلتي خؤشيدا هةية ثَيشنيار كردن ثَيويست ناكات بة رةئي من/ دووةمني

ارم ثَيش ئةوةي خاَلي دووةميش ئةوةية ثرؤذة ياساييةكة كراوةتة كوردي، بةاَلم بة كورديةكي خراث، داواك
بكرَيتة كوردي و باَلو بكرَيتةوة، ضاوي ثَيدا خبشَيتةوة، بكرَيتة كورديةكي باش، ئينجا باَلو بكرَيتةوةو 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك بارزان

 :بةِرَيز بارزان حممد قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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فتأ )طةي بؤ زياد بكرَيت باشرتة، وا دةزامن ئةركي وةزارةتة من ثَيم واية لة مةهامي وةزارةتدا ئةم بِر
دورات تأهيلية وتدريبية لكوادر الوزارة داخل وخارج وذلك لرفع مستوى كوادر الوزارة واالرتقاء مبستوى 

 .، ثَيم واية لة ئةرك و واجيباتي وةزارةية ئةمةش بكات، سوثاس(الاراعة ن االقليم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثةخشان خان فةرموو
 :بةِرَيز ثةخشان عبدال زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة دةزانني شَيواوترين و داماوترين قيتا  هةمانة قيتاعي زراعيية، بؤية من بة ثَيويسيت دةزامن لة 

وفريي مةكائني ياساي وةزارةت يةكةم ئةركي وةزارةت ئيعادةي تةئهيلي قيتاعي زراعيية، بة ئةرزةوة، بة تة
و ئاالتةوة، بة بةشةرةوة، بة هةموو شتَيكةوة، ضونكة بةِراسيت كة دةضينة بازاِر كةرةوزي سوريايةو توري 
ئَيرانةو مريشكي بةرازيلة، بؤية دةبَيت ئةمة لة ئةركة هةنوكةيةكاني وةزارةت بَيت، بةِراسيت صيغةكةم 

ني صيغةيةكي بؤ دابِرَيذَيت، تةنيمةي حاَلةتَيكة هةية، لةبةر دةستدا نيية، جا ثَيشنيار دةكةم ليذنةي قانو
مةوجودة تةمنيةي دةكةيت و طةشةي ثَي دةدةيت هةتا دوايي، بةاَلم هي ئَيمة داِرماوة، سةيري هةمووم 
كرد شعورم نةكرد، يةعين ياساي وةزارةت لة حاَلَيكي تةبيعيداية، يةعين تةوفريي ئةمسيدة دةكةيت، 

 .ا دوايي، سوثاستةمنية دةكةيت و هةت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جياتي جةنابي وةزيريش دةَلَيم ئةوةي فةرمووت راستة، بةاَلم لة سَي خاَل هةريةكة بةشَيكي تَيدا  لة
هاتووة، لة يةكةم هاتووة، لة حةوتةم هاتووة، لة جَييةكي تريش موالحةزةم كردووة هاتووة، هةشتةميش 

 .فةرمووهةر ئةوةي تَيداية، كاك بةكر 
 :بةِرَيز بكر فتاح حسني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيشنيار دةكةم مةركةزَيكي حبوس بكرَيتةوة، مةركةزي حبوس بؤ بةحس كردن، نةك تةنها لة رووي 
بةحسي عيلميةوة، ئةوةي كة ثةخشان خان باسي كرد، كة بيناي تةحيت كوردستان وَيران بووةو، 

تووة، لة كوردستاندا هيض نةوعة زراعةتَيك نةماوة، لةبةر ئةوة هةم لة زراعةتيش بةشي شَيري بةركةو
رووي عيلميةوة، هةم لة رووي ضؤنيةتي تةفعيل كردني قيتاعي زراعي بةشَيوةيةك كة بتوانَيت 
ثَيداويستيةكاني ميللةتةكةمان دابني بكات و، دووبارة ئَيمة ئيعتيماد بكةينةوة سةر قيتاعي زراعي بؤ 

 .يناي تةحيت بَلَيني ئابووري كوردستانثَيشخستين ب
خاَلي دووةميشم ئةوةية وابزامن كاك ئارَيزيش باسي كرد كورديةكةي باش نيية، يةعين عةرةبيةكةي 

 .باشرتة لة كورديةكةي، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك جةمال فةرموو
 :بةِرَيز مجال مشعون ايليا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَينج شيت تياية جيا جياية، هيض تةناسوقَيك : موالحةزةيةكم هةية سةبارةت بة ماددةي دووةم ضةند

ض عيالقةي بة ( تقديم خدمات االرشادية)لةنَيوانياندا نيية، بةِراسيت ثَيويستة ثةرت ثةرت بكرَيت، كة 
، دوايي دةَلَيت (ات الاراعيةاجراء البيوث والدراس)هةية، دوايي دةَلَيت ( توف  مستلامات االنتاج الاراعي)
، يةعين ثَينج شيت جيا جياية، يةعين هيض تةناسوقَيك لة نَيوانياندا نيية (االشراف على تطبيق القوانني)

 .لة يةك خاَل هةمووي حةسر بكرَين
 .ةطةَليزيادة بكرَيت، واتا باَلندةش ل( الطيور)و( االهتمام بالثروة السمكية والنيل)لة بِرطة نؤ / خاَلي دووةم

، ضونكة باسي خةزن و (االهتمام باملنتوج الاراعي)ببَيتة ( االهتمام باالنتاح الاراعي)بةنيسبةت بِرطةي دة 
 .تةسويق دةكات، ئةوة مةنتوجة، باسي ئينتاج ناكات

لة هةموويان طرنطرت ثَيويستة ئينسيجامَيك هةبَيت لةنَيوان ئةهدايف وةزارةت و هةيكةل، ضونكة هةيكةل 
وةيةك دادةنرَيت بؤ جَي بةجَي كردني ئةهدافةكان، مةعقول نيية موديريةتَيكي عام هةبَيت بةناوي بةشَي

 .مةِراعي لةناو ئةهدافةكان ناوي مةِراعي هةر نيية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حاتةم فةرموو

 :بةِرَيز حا  حممد جان حسن
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةكةم ئةو ياساية زياتر ديراسة بكرَيت، زياتر ضؤن دةَلَي دةوَلةمةندتر بكرَيت، ضونكة ئةمة من ثَيشنيار 
 :قودسيةتَيكي تايبةتي خؤي هةية، ئةوةي كة من لَيرة باسي دةكةم دوو خاَلة

هةوَلدان بؤ -1)ئةوةية بِرطةيةكي زياد بكرَيت، بؤ ئةوةي بةم شَيوةيةي من ثَيشنياري دةكةم / يةكةم
سيستةمَيكي باش، بؤ وةرطرتين بةروبوومَيكي كشتوكاَلي و ئاذةَلي هةتا ببَيتة تةشجيعَيك بؤ  داناني

، يان لةطةَل بِرطة ثَينجي ماددةي دووةم دةمج (جوتياران و بؤ بةهَيز كردني ذَيرخاني ئابووري واَلت
 .بكرَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك بةَلَين فةرموو

 (:بةَلَين)ال حممود بةِرَيز محد عبد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من لة ئةركة هةنووكةييةكاني وةزارةتي كشتوكاَل و ئاودَيري، بةِراسيت كشتوكاَل مةسةلةي ئاودَيري زةوي و 
زاري كشتوكاَلي تَيدا نيية، نازامن ثرؤذةي ئاودَيري لة كوردستان زؤر ئيهمال كراوة، ئايا لة ئةركةكاني 
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ضاوة ئاويةكانة، ياخود ئةركي وةزارةتي كشتوكاَلة، ئةطةر لة ئةركي وةزارةتي كشتوكاَلة وةزارةتي سةر
 .مةفروزة لَيرة لة فةقةرةيةك جَيي ببَيتةوة

لة فةقةرةي سَيزدةم بةِراسيت طةورةترين كَيشة لة كوردستان ضارةسةري مةسةلةي زةوي و / دووةميش
ووة، من ثَيشنيار دةكةم بَيتة ثَيشةوة لة ئةركة ي وةرطرت(19)زارة، كة لَيرة تةسةلسولي ذمارة 

هةنووكةييةكاني وةزارةتي كشتوكاَل بَيت، كة ثرؤذة ياسايةك ئامادة بكات بؤ ضارةسةري كَيشةي زةوي و 
 .زار، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .جةنابي وةزير لةسةر ئةوانةي قسةيان كرد فةرموو

 
 

 :كشتوكاَل ريوةزي/ طيب عبدالعزيز بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من تةئكيد لة خاَلي سَيزدة دةكةم، تةبعةن موناقةشة لةنَيوان ئَيمةو ليذنةي قانوني بوو، برادةران لةسةر 
ئةساسي ئةوةي رةئي لةسةر ئةو خاَلة بدرَيت، تةركيز لةسةر ئةو خاَلة بكرَيت، ضونكة برادةران لة 

ة نةدا، زياتر هاتنة خاَلةكاني تر، بؤضي من تةئكيد لةسةر مةشروعي ثةرلةمان ئيشارةتيان بةو خاَل
ثةرلةماني كوردستان تةشريعي قةوانني دةكات، ئَيمة تةدةخولَيكي سوَلتامتان /قةوانني دةكةم؟ يةكةم

هةية، لة وةزارةتي زراعة تةدةخولي سوَلتات هةية، سوَلتةي قةزائي و سوَلتةي تةنفيزي تةدةخولَيكي 
ةية، من تةسةور ناكةم هيض وةزارةتَيك وةكو وةزارةتي زراعة تةدةخول لة سوَلتةي قةزائي موباشري ه

دةكات ئيشةكاني ئةوان، يةعين ئَيمة و، رةئيسي وةحدةي ئيداري دةوري مةحاكمدا دةبَيت بؤ حةللي 
رةسةر دةكرَيت، كَيشةكان، ئةمة تةدةخولي سوَلتاتة، دذي فةسَلي سوَلتاتة، لةبةر ئةوة ئةم كَيشةية بة ض ضا

بة دوو مةشرو  ضارةسةر دةكرَيت، لةبةر ئةوة تةركيز لةسةر وشةي مةشاريع دةكةم، كةليمةي مةشاريعي 
تةعديلي قانوني نوات بَيتة كرن، ئةوة مةشروعَيكة ئَيمة تةقدميان / قانوني، بة دوو مةشرو ، يةك

تةسويةي مةناتيقي ريفيةكان، كردووة بؤ ماددةي هةشت بَيتة موعاجلة كرن، بؤ تةعديل كرن، بؤ 
ةوة تاكو ئَيستا 1320مةناتيقي طوندةكان، ناحيةكان تةسوية نةبووة، ئَيستا ئةرازي وَيرَي لة ساَلي 

هةمووي بةناوي وةزارةتي مالي كراوة، ئةمة فيعلةن موحتاجي مةشروعَيكة، مةشروعةكةمشان ناردؤتة 
سةور دةكةم مةعلومات هاتيتة ثةرلةمان، ئةمة ئةجنومةني وةزيران تاكو بَيتة ثةرلةمان، من وا تة

مةشروعَيكة لةبةر هةندَي من تةركيز لةسةر قةوانيين مةشاريع دةكةم، ضونكة قةزيةكةي طةورةترة، 
ديسان مةشاكيلَيك و كَيشةيةكي زؤرمان هةية لة عقودي  112جانيب تريش ئَيمة بَيينة سةر قانوني 

ةسةر نةكرَيت لةكوردستان، ئَيمة موعالةجةي ئةو تةداخولي زراعي، هةتا كَيشةي عقودي زراعيةش ضار
سوَلتاتي تةنفيزي و قةزائي ناتوانني بكةين، ضونكة ئةو ليذنةي ئَيمة ئَيستا دروسيت دةكةين بة ريناسةتي 
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رةئيسي وةحدةي ئيداري هةمي حلولةكاني ئَيستا كة دةيكةن، هةمي حلولي تةوفيقيية، بَي موعالةجةي 
ئةوة سةيري كَيشةكاني زراعة بكة عةمةليةكي بةردةوامة، لةبةر ئةوة من تةئكيد لةسةر نيهائي، لةبةر 

نةكةينة مةشاكيل، ئةمة لة موشكيلة طةورةترة، بيكةينة مةشاريعي قةوانني،  بَيذين ئةو خاَلة دةكةم،
ت كة ئَيمة ضونكة هةتا ئَيمة هةردوو تةشريعاتي دروست نةكةين، تؤ ناتوانيت ئةو فةسَلي سوَلتاتة بكةي

داخوازي دةكةين، ئةوي ثةرلةمان داخوازي دةكات، ئةوي ئةجنومةني وةزيران داخوازي دةكات، هةموو 
طلةيي و طازةندةي مةحاكم لة ئَيمةية، كة ئَيمة ئيشي مةحاكم دةكةين، فيعلةن ئَيمة ئيشي مةحاكم 

ر، ضونكة موعالةجاتي تةوفيقية، دةكةين، لةبةر ئةوة كَيشةكاني ضةند ساَل هةموو ماوةتةوة بةبَي ضارةسة
موعالةجاتي جةزري نيية، ديسان من تةئكيد لةوة دةكةم كة مةشاريعي قةوانني مبَينَيت بةقوةترتة، راستة 
بؤ وةزير هةية، بؤ وةزارةت هةية ئيقترياح بكات و مةشاكيليش حةل بكات، ئةطةر وابَيت هةموو دةسةاَلتي 

ات بَينينة دةرَي، ضونكة ئَيمة تةركيز لةسةر هةموو ئةو فةقةراتانة وةزارةتة، ئَيمة دةتوانني زؤر فةقةر
دةكةين لَيرة، جانيب تريش زؤر لة برادةران باسي ئةوةيان كرد، بة تةسةوري من ئةطةر ئَيمة مةهامةكاني 
وةزارةت خبوَينني بة ديقةت تةحليلي بكةين، عادةتةن نصوصي قةوانني و مةوادةكان بة موجةزة دةهَيت، 

ئةطةر ئَيمة خبوَينني و تةحليلي ئةو موجةزة بكةين باوةِرت هةبَيت شاملة، ئةو موالحةزاتانةي  بةس
برادةران باسي مةمحيةي تةبيعييان كردووة، ئةمةي تَيداية، باسي تةسويقيان كردووة ئةمةي تَيداية، 

ي موجيبة، ديسان يةعين لة مةتين ديباجةكة هةموو شتَيكي تَيداية، ئينجا ض لة مةهام، ض لة ئةسباب
بضيتة ئةسبابي موجيبة ئةو تةفاسيالتانةي هةمووي تَيداية، برادةرَيك باسي رةي كرد، رةيي ئَيستا 
موهيمةي ئَيمة نيية، وةزارةتةكان جيا بوونةتةوة، ئَيستا وةزارةتي زراعة و رةيي جيا بوونةتةوة، ئةمة 

ت، ضونكة زؤر زؤر طرنطي خؤي هةية، ئةمة موهيمةي وةزارةتي رةيية، داوا دةكةم ئةم فةقةرةية هةبَي
جزوري موشكيلةكة حةل دةكات، من داوا دةكةم ئيقترياحي مةشاريع تةسبيت بكرَيت، زؤر سوثاستان 

 .دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي وةزير بؤ تةئكيد ئةو ماددةية، خؤ ئيقترياحةكةت بةالي منةوة مةنتيقي هةية، ئةطةر 
ارةت هةردةم حةقي هةية ثرؤذةي ياسا تةقديم بكات، هةتا ئةطةر لَيرةش نةنووسرَينت، نةشنووسرَيت وةز

كةواتة نووسيين بة رةئي من شتَيكي تةبيعيية، بةاَلم ئَيمة كة ماددةكة بة عام موناقةشة دةكةين، راستة 
اقةشة دةكةين ليذنةي ياسايي ثَيشنياري تةنيا لةسةر فةقةرةي دوازدة و سَيزدة كردووة، بةاَلم كة مون

هةموو خاَلةكان كة لة ماددةي دووةمدا هاتووة، كة ئةركي وةزارةتة، كة ئةنداماني ثةرلةمان رةئي لةسةر 
هةموو خاَلةكان دةدةن و، مةسةلةن شتَيك هةبَيت نةنووسرا بَيت لَيرة ثَييان وابَينت ئةوة مةهامي 

عام موالحةزاتيان وةربطريت، ئةطةر خاَلَيكي  وةزارةتة، ئةويش ئاماذة ثَي دةكةين، بؤية ئةطةر جةنابت بة
تازةيان هةبوو، يان رةئيةكي تازةيان هةبوو، بؤ ئةوةي رةئي لةسةر بدةيت، هةروةها ليذنةي قانوني ئةو 
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موالحةزاتانة لة الي خؤيان وةربطرن، بؤ ئةوةي لة كؤتاييدا ثَيش ئةوةي دةنط بؤ ماددةكة بدةين بةطشيت 
 .دةكرَينت، دواتر خبرَيتة دةنطدان، كاك خةليل فةرمووبؤ ئةو تةغرياتانةي كة 

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من هةندَيك ثَيشنيارم هةية، هةر ضةندة هةندَيكيان لة ئةسبابي موجيبة تَيداية، بةاَلم ئةسبابي موجيبة 
ة تةمنيةي زراعي دروست نابَيت بةبَي خؤي الزمة وَينةيةك بَيت لة ئةهداف و مةهامي وةزارةت، لَير

تةمنيةي ريفي، ئَيمة ثَيويستمان بة خاَلَيكي سةري  هةية باسي تةمنيةي ريفي و تةفعيلي رؤَلي ئافرةت لة 
مةجالي زراعة، خؤمان دةزانني موجتةمةعي كوردستاني خؤمان ضؤنةو دَييةكان ئَيستا ضؤنة، دةوري 

 .ئافرةت لة زراعة ئةمة خاَلَيك
لة هةمووي طرنطرت باسي ئةمين غيزائي، يةعين تةوفريي ئيحتياجاتي مواتن لة سيلةعي / كي دووةمخاَلَي

غيزائي ئةوةي خةَلك رؤذانة ثَيويسيت ثَييةتي، وةكو خوشكة ثةخشان ئيشارةتي كرد، هةموو شيت 
سي ئةمين دةرةوةية ئَيستا، بةس هي خؤماَلي نيية، ئةمة بة بِرطةيةكي وازحيرت بَيت، هةر ضةندة با

غيزائي لة ئةسبابي موجيبة هاتووة، بةاَلم لَيرة بِرطةيةكي تايبةت زياد بكرَيت لة مةهام لةو مةوزوعة، 
 .صياغةشم كردووة

باسي ئيدخالي تةكنةلؤذيا و قةناتي حةديس بؤ بواري زراعة، يةعين ئةوةش خاَلَيكي موهيمة / سَييةم
 .راشكاوةتر باس بكرَيت لةمة

ئيستريادي دةكرَيت هةر ئيحتيمالة داخيلي ئةمين غيزائي ببَيت، بةاَلم ئةويش ثَيم  مةوزوعي صادرات و
باشة لة زؤربةي زؤري قةوانيين وةزارةتي زراعة لة واَلتاني عةرةبيم خوَيندووة، خاَلي يةكةم تةقريبةن 

ي بكةين، ئةوانة ، ئةو موقتةرةحاتانة دوايَي دةتوانني صياغةت(العمل على زيادة الصادرات الزراعي)دانرا 
 .ثَيم باشة لة مةهام بنب، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك خورشيد فةرموو
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة بِرطةي حةوت باسي زيندوو كردنةوةي ثةرةثَيداني ثرؤذةطةلي ساماني ئاذةَل دةكات، لة بِرطة نؤش 

ساماني ماسي دةكات، ماسي بة ناو هاتووة، ئاذةَليش مةعلوم حةيواناتة، بة تةسةوري باسي طرنطيدان بة 
من شتَيكي زؤر طرنطرت لةبري كراوة مةسةلةي دةواجن و مريشك و شيت وا تَيدا نةهاتووة، كةوا طرنطي ثَي 

هاتووة، ناوي بدرَيت، ناوي نةهاتووة، لةبةر ئةوة لة شوَينَيك جَيي بكرَيتةوة باشة، ضونكة ناوي ماسي 
ئاذةَل هاتووة، بةاَلم ناوي دةواجن نةهاتووةو لةوي كةمرت نيية، حةساس تريشة، ئةطةر لة شوَينَيك جَيي 

 .بكرَيتةوة، ثَيم واية شتَيكي باشة، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤر دلَير فةرموو

 :دلَير امساعيل حقي شاويس.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةِراستيدا ئةرك و فةرمانةكاني وةزارةتي كشتوكاَل، ئةركَيكي زؤر سةخت و طرانة، وةزارةتي كشتوكاَل 
يةكَيكة لة وةزارةتة طرنط و سرتاتيجيةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان و ئةركَيكي زؤري دةكةوَيتة سةر 

تي رذَيمةكاني يةك لة دواي يةكي شان، ضونكة بة درَيذايي هةشتا ساَلي مَيذووي هةرَيمي كوردستان، سياسة
عَيراق وَيران كردن و كاول كردني طوندةكاني كوردستان بووة، بةتايبةتي لة سي و ثَينج ساَلي دواييدا، 

سةرةكيةكاني وةزارةتي كشتوكاَل دةبَيت برييت بَيت لة طرنطيدان بة  ة بة يةكَيك لة ئةركة هةنووكةييةبؤي
كردني باري كؤمةاَليةتي و ئابووري طوند نيشينان، بؤية من بة  ئاوةدانكردنةوةي طوندةكان و طةشة

ثَيويسيت دةزامن ئةمة بكرَيت بة خاَلَيك و لة ئةرك و فةرمانةكاني وةزارةتدا دانةنرَيت، ضونكة ئةو خاَل و 
 .ئةرك و فةرمانانةي كة دانراوة بةبَي ئةو ئةركة ناتوانرَيت جَي بةجَي بكرَيت، زؤر سوثاس

 :ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر
 .كاك دلَير فةرموو

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةِراستيدا ئَيمة هةموومان دةزانني لة ثاش قيتاعي صناعة يةكَيك لة طرنطرتين بوارةكاني بينا كردني 
تة، بَيطومان ئةو دةوَلةت زيراعة بوو، يان بيناي تةحيت دةوَلةت هةرَيم ئةطةر ناوي بَينني لَيرة زراعة

وةزارةتةش ئةركَيكي طةورةي دةكةوَيتة سةر، كة بتوانَيت دةورَيك ببينَيت لة ثةرةثَيدان و سةر لة نوَي 
دروست كردنةوةي بيناي تةحيت لةم قتياعةية، من بةش بة حاَلي خؤم وةكو ئةندامَيكي ليذنةي ياسايي 

اسيت ثَيشنيارَيكي ترم هةية، ثَيم واية ئةمةي بةِرَيز لةطةَل ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياساييم، بةاَلم من بةِر
وةزير تةرحي كرد لة فةقةرةي سيازدة بةِراسيت زةرورة مبَينَيت، راستة لة ئةخريدا تةحصيل حاصلة 
هةموو وةزارةتَيك مايف خؤيةتي كة ثَيشنياري قانون بكات بؤ ثةرلةمان، بةاَلم لةِراستيدا ئَيمة هةموومان 

لة طرفتة سةرةكيةكاني كؤمةَلطاي كوردستان لة مةجالي ئَيمة بة حوكمَيك كة  دةزانني يةكَيك
موجتةمةعَيكي فةالحني زؤرتر زةويية، بؤية بةِراسيت ئةمة بكرَيتة ئةركَيك لةسةر وةزارةت زؤر باشرتةو 
بة موهيمةيةكي خؤي بزانَيت و تةرحي بكات، ضونكة فيعلةن دةكةوَيتة سةر وةزارةتَيكي تريش، 

ومان دةزانني لة مةسةلةي تةسويةش و ئةتفاي ئةرازي وةزارةتي تريش مشول دةكات، بةس ئةم هةمو
مةوزوعة ئةطةر راستةوخؤ خبرَيتة سةر وةزارةت زةرور واية باشرتة، ثَيم واية ئةركةكة وازي  دةبَيت و 

جَيي خؤيةتي،  طوجناوتر دةبَيت، لة هةمان كاتيشدا ئةو دوو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي كردوويةتي لة
ضونكة دةكرَيت ئَيمة لة جياتي ئةوةي بَلَيني طرفيت زةوي، دةتوانني بيكةينة طرفيت زراعي بةِراسيت، لة 
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ثَيشنياري دووةمياندا كة دةَلَيت مةشاكيلي زةوي دةبَيتة مةشاكيلي زراعي لة فةقةرةي سيازدةش مبَينَيت، 
 .سوثاستان دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .شاد فةرمووكاك رة

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لقيام الدراسات اخلاصة باملشاريع )تَيبينيم لةسةر ماددةي دووةم فةقةرة سَي هةية، بةنيسبةت كة دةَلَيت 
ات االخرى العائدة هلا ووضع التصاميم واعداد املناهج والعمل على تنفيذها اما تنفيذًا مباشرًا او من قبل اجله

داوا دةكةم حةزف بكرَيت، ( او من قبل اجلهات االخرى داخل االقليم وخارج )، ئةو (داخل االقليم وخارج 
لةبةر ئةوةي لة زميين ميزانيةي وةزارةت مةفروزة ئةو مةشاريعانة تةنفيز بكرَيت، ضونكة وةزارةت 

ميزانيةي سااَلنةي خؤيةتي، لة دةبَيت دوو نةوعة مةشاريع رةضاو بكات، مةشاريع ئةوةي لة زميين 
بةرنامةي خؤيةتي لة حدودي بودجةي خؤي تةنفيزي دةكات، بةشي دووةم قيتاعي خاص ثَيي 
هةَلدةستَيت، ئةو دةبَيت بانقي زراعي تةفعيل بكرَيت و دةعمي مةشاريعي قيتاعي خاص بكات و قةرديان 

 .نبداتَي، بؤ ئةوةي بة فائيدةيةكي كةم بتوانن ئيشي خؤيان بكة
، بانقي زراعي رةبيت (دعم وتطوير املصارف الاراعية ن االقليم وربطها بالوزارة)بةنيسبةت فةقةرةي ثَينج 

بة وةزارةتي زراعة ناكرَيت، ضونكة ئةوة مالي عامي تَيداية، رةبيت بة وةزارةتي ماليية، ئةو ثارةيةي كة 
رَيت بة تةعليماتَيكي مالي خاص خازيعة بؤ تةرخان دةكرَيت بؤ ئةو بانقة لة وةزارةتي مالية تةرخان دةك

 .رةقابةي مالي
بةنيسبةت فةقةرةي دوازدةو سَيزدة، تةئيدي دةكةم هةروةكو لة مةشروعةكةي هاتووة مبَينَيت، لةبةر 
ئةوةي لة مةشروعةكةي زؤر بة رَيكي هاتووةو قانون تةشريع بكرَيت بؤي و ئيشي ثَي بكرَيت، هةتا 

، ثَيشنيار دةكةم بِرطةي دوازدةو سَيزدة هةروةكو خؤي مبَينَيتةوة، هةروةكو لة ميزاجيةتي تَيدا نةبَينت
 .ياسايةكةدا هاتووة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جةنابي وةزير دوو، سَي ثَيشنياري طرنطت بؤ هاتووةو، كاك رةشاديش مةسةلةي موهيمي تةرح كرد، 

تةوة لة رووي فةنيشةوةو لة رووي تةعليماتيشةوة، دةبَيت عايدي يةكَيكي رةبيت مةسرةيف زراعية بة وةزارة
تةعليماتي بانقي مةركةزي وةزارةتي مالية بَينت، ئةواني تريش كة برادةران قسةيان كرد، ثَيش ئةوةي 

 .بضينة سةر موداخةلةي ئةنداماني تر، ئةوةندةي وةاَلم بدةيتةوة
 :كشتوكاَل وةزيري/طيب عبدالعزيز بةِرَيز

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي



 021 

بةنيسبةي خاَلي بانقي زراعي، تةبعةن سيغةكة وا هاتووة، الي من مانع نيية عايدي وةزارةتي مالية بَيت، 
بةس مةسةلةي تةشخيص و دان و موخاتةبةي ئةم بانقة لة الي وةزارةتي زراعة بَيت، ضونكة لة كؤتايي 

نةي كة تةوزيع دةكرَيت لةسةر جوتيارةكان، سبةييَن وةزارةتي زراعة مةسنوولة لة بةرامبةر ئةو مةباليغا
ئةو مةباليغانة تةحصيل بكةيت، موِراقةبةي ئينتاج بكةيت، لةبةر ئةوة ئةطةر هةمووي عايدي وةزارةتي 
مالية بَيت، زؤر زةمحةتة ئةطةر وةزارةتي زراعة لةناو مةوزوعةكة نةبَيت، لةبةر ئةوة لة كؤنةوة 

راعة دةوام دةكات هةر موختةبةي بةشَيوةيةكي موباشري دةكرَيت، لةبةر ئةوة مةساريفي زراعة لة فروعي ز
مةسةلةكة تةسهيلة، بةس تةصميمي قةرد و ئةوانة بكرَيت بة موافةقةتي وةزارةتي زراعة، يةعين ئةم 

 .صيغةية دروست ببَيت
كةمةوة كة مةسةلةي ديسان لة خاَلةكاني تر باسي كراوة بؤ مةسةلةي تةمنيةي ريفي، ديسان من تةئكيد دة

، (وضع اخلطط الاراعية مبا حيقق تنمية االنتاج الاراعي بشقيها النباتي واليواني)تةمنيةي ريفي هاتووة، 
تؤ مومكني نينة عومقي ئيقتيصادي و عومقي زراعي طوندة، ئةطةر تؤ طوند بينا نةكةيت مومكني نينة 

لةسةر ئةوة دةكةمةوة، ئَيمة وا ضووينة بؤ ئةم تؤ زراعةت ثَيش خبةيت، لةبةر ئةوة من ديسان تةئكيد 
ياساية ضةند كورت و ثوختة بَيت باشرتة، ئَيمة داخيلي تةفاسيل نةبني، لةبةر ئةو مةسائيالنة، مةسةلةن 

برادةرَيك ثَيشنيارَيكي كردووة، ديسان ئةوة مةشروعَيك بؤ ثةرلةمان ( تشجيع إصالح االراضي الاراعية)
ئَيستا لة رَيطاية، برادةرَيكي تر باسي ئينتاج و حيمايةي ئينتاج دةكات، ديسان  هاتووة، مةشروعي دووةم

قانونَيك هاتووة قانوني حيمايةي ئينتاج بؤ ثةرلةمان هاتووة، لة ئةجنومةني وةزيرانيش تَيثةِر بووة 
زراعة  هاتؤتة ثةرلةمان، يةعين سيلسيلةيةكي مةشاريعي قةوانينمان هةية، ضؤن ئَيمة مةعاجلةي كَيشةي

بكةين، ئةطةر ئَيمة بضينة باسي تر، لةوانةية لَيرة وةخت لة ئَيوة بضَيت، زؤر ئةفكار هةنة، زؤر مةشاريع 
هةنة، ئَيستا لة رَيطةنة، بةس ئةمة بؤ حاَلةتَيكي تر، ئَيمة دةتوانني موناقةشةي ئةوة بكةين، كة من بَيمة 

ت، بؤ ئةوةي موناقةشةي مةوازيع بة تةفسيلي خزمةتي جةنابتان بؤ ئيستجوابَيك، بؤ داخوازي وةزارة
بكةين، تا بزانني ئَيمة ضي دةكةين تاكو ئينتاج زياد ببَيت، خوتةمان هةية، بةرناجممان هةية بةس 

 .لةوانةية مةجال نةبَيت ئَيمة داخيلي ئةو تةفاسيلة بني
يمةيةك ئةطةر ئيزافة ببَيت تشيت وةسا هاتووة، بةس كةل( املكننة الديثة)لة مةوزوعي تةكنةلؤذيا ديسان 

لة تةكنةلؤذيا لة ماددةكاني تر يةك لةو مةوادانة موشكيلة نيية، كةليمةي تةكنةلؤذيا ئيزافة بكرَيت، من 
تةسةور دةكةم هاتووة، ديسان مةسائيلي عيلمي هاتووة، ئةوانة ئَيمة ئيستيفادةي لَي بكةين لة زؤر 

 .فةقةرات هاتووة، سوثاس
 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

 .دكتؤرة رؤذان فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 :سةبارةت بة كارو ضاالكيةكاني وةزارةت، ضةند ثَيشنيارَيكم هةية
ئةوةي بؤ هةماهةنطي لةنَيوان وةزارةتي كشتوكاَل و كؤليذي كشتوكاَل، وابزامن ئةطةر ئةو خاَلة / يةكةميان
ت، ئةو شَيوازة نوَييانةو زانستيانةي كة هةية بؤ باشرت كردني بةرهةمي كشتوكاَلي و زياد كردني زياد بكرَي

بةرهةمةكان، زياتر دةتوانَيت وةزارةت ئةو ئةركةي بةجَي بطةيةنَيت، لةو خاَلةي باسي ئةسيدة و دةرمان و 
دوازدة دةمج بكرَيت ببَيتة يةك ئةو شتانة دةكات، ثاراستين ذينطة زياد بكرَيت، ثَيم باشة خاَلي يازدةو 

خاَل، خاَلي سَيزدة ال بدرَيت، ضونكة هةر ضةند جةنابي وةزير تةئكيدي لةسةر كرد، رَيكخستين كاري 
وةزارةت و ضارةسةر كردني كَيشةكان، يان بة دةركردني رَينمايي دةبَيت، ئةويش لة دةسةاَلتي وةزيرة 

اسايةك دةبَيت، ئةوةش ئةطةر هةبَيت و نةبَيت ئةو خاَلة خؤي، ياخود بة ثَيشنيار كردني ضةند ثرؤذة ي
 .هةر زيادة، ضونكة ضارةسةر كردني كَيشةكان بةو شَيوةية دةبَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثَيشنياري يةكةمت ئةطةر صيغةيةك هةبَيت بة وةرةقة بؤمان بنووسيت، كاك سةردار فةرموو

 
 

 :هركي بةِرَيز سردار صباح بوزو
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة فةقةرة ضوار باسي تةشجيعي ئيستيسمار دةكات، هاندان و وةبةرهةمهَيناني قيتاعي خاص، ثَيم واية 
ئَيمة زؤر اليةني ترمان هةية وةكو هةينةي ئيستيسمار و مةجليسي ئيستيسمار و اليةني تر، كة لةوانةية 

بالتنسيق مع اجلهات املختصة، )ة ئةطةر ئيزافةي بِرطةيةك بكةين تةشجيعي ئيستيسمار بكات، بؤية ثَيم باش
 .، بة هةماهةنطي كردني لةطةَل اليةنةكاني تر(او اجلهات االخرى

فةقةرةي شةش و حةوت، ثَيم واية مةوادي قانوني دةبَيت طةورةتر و شاملرت بَيت، نابَيت بةو شَيوةية 
  البذور احملسنة وااليمدة الكيمياوية واملبيدات وتأمني توف)بضَيتة ناو تةفاسيل، لَيرة كة باس دةكات 

العمل على توف  كامل )، من ثَيشنيار دةكةم لة فةقةرةي شةش بةو شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة (االدوية
 (.مستلامات االنتاج الاراعي مبا ي دي اىل تطويرجم وزيادت  وحتسن 

والعمل على توف  االدوية واللقاحات البيطرية )ةكات لة فةقةرةي حةوتةم لة بِرطةي دووةمي باسي ئةوة د
، ثَيم واية ئةوةش زيادةية، ئةطةر بنووسني (واتباع االساليب العلمية ملعاجلة االمراض السارية والوقائية

 .زؤر باشرت دةبَيت( وتوف  كامل العناية الصيية للثروة اليوانية)
، لة (تمام باالنتاج الاراعي والعمل على تنظيم عملية اخلانااله)فةقةرة دة ثَيم واية زيادة، ضونكة باسي 

فةقةرة دوو باسي موستةلزةماتي ئينتاجي زراعي دةكات، ئايا خةزن موستةلزةماتي ئينتاجي زراعي نيية؟ 
 .يةعين كةواتة لَيرةوة ضارةسةر كراوةو ئةوة زياد دةبَينت
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يي دةكةم، لةبةر ئةوةي لة فةقةرةي دوازدة باسي لة فةقةرةي دوازدةو سَيزدة ثشتطريي لة راي ليذنةي ياسا
، ئَيمة ئةو تةشريعةمان نيية، لَيرة (تعيني حدود الغابات واصنافها مبوجب تشريع خاص)ئةوة دةكات 

مةجليسي وةزةرا بؤي هةية ثَيشنياري ( واقرتاح تشريع خاص هلا اىل ولس الوزراء)دةبَيت ئيزافة بكرَيت 
 .ن بكات، نةك وةزارةت، لَيرة دةبَيت ئةو تةفاسيلة بنووسنيثرؤذةي ياسايي بؤ ثةرلةما

ئةويش دةبَيت بنووسرَيت بؤ ئةجنومةني وةزيران، بؤية ئةو ( باقرتاح تشريع)لة خاَلي سَيزدةميش هةروا 
 .رةئيةي ليذنةي قانوني ثَيم واية شاملرتة، نةوةك بضَيتة ناو ئةو هةموو تةفاسيلةوة، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
 .خاتوو سؤزان فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسيت ثَيويستة ئَيمة لَيرة سياسةتَيكي زراعي دياري كراومان هةبَيت، ئَيستا ئةم ثرؤذة ياساية لةنَيوان 
كةوة، بؤ منوونة لة خاَلي ياسايةكي ئيشترياكي و كرانةوةية، ئةم تَيكةاَلو بوونة ئَيمةي خستؤتة طَيذاوَي

البذور احملسنة توفري ) ضوارةمدا باسي دةعمي قيتاعي خاص دةكات، بةاَلم لة خاَلي شةشةمدا باسي 
دةكات، كة ئَيمةش زؤر زؤر باش دةزانني ئةمانة هيضي ( وااليمدة الكيمياوية واملبيدات وتأمني االدوية

يةكي وا نابَيت ئيستيفادةي لَي بكات، لةبةر ئةوة ناطاتة دةسيت جوتيار خؤي، ئةطةر طةيشتيش بةشَيوة
يةكةمني شت لةسةر وةزارةتي زراعة ئةوةية كة دياري بكات سياسةتة زراعيةكةي بةرةو كرانةوةية، يان 

 .بةرةو حاَلةتي ئيشترياكيةت بوونة، بؤ ئةوةي نةجامتان بَيت لةو دوو فاقية
االهتمام بالثروة السمكية وتربية النيل ووضع )نابَيت ( نيلاالهتمام بالثروة السمكية وال)لة خاَلي نؤيةمدا 

 .، ضونكة ئَيستا هةية، بةاَلم ناهَيَلن زياد بَيت، خؤمشان دةزانني بؤضي ناهَيَلن زياد بَيت(السبل لايادتها
و ئةوانة، دةنطم (االهتمام باالنتاج الاراعي والعمل على تنظيم عملية اخلان)هةروةها لة خاَلي دةيةم 

 .خةمة ثاَل دةنطي كاك سةردار ئةوة ثَيويست ناكات، ضونكة لة خاَلي يةكةم و دووةم باس كراوةدة
بةنيسبةت خاَلي يازدة غاباتي تةبيعي و غاباتي صناعي حيماية كردنيان عيالقةي هةية بةسةر بينةي 

، (مع وزارة البي ة تفاقباال)واَلتةكةتةوة، عيالقةي هةية بة بينةتةوة، لةبةر ئةوة دةبَيت يان بوترَيت 
ضونكة ئةوة كاري بينةية، مةمحياتي تةبيعي كاري بينةية، وةزارةتي بينةية، هي زراعة نيية، ئةطةر 

تعيني حدود الغابات )ئةوة دةكرَيت كارَيكي هةماهةنطي بَيت، هةروةها بؤ ( تفاق مع وزارة البي ةباال)
بَيت وةزارةتي بينة هيض ئيشي نامَينَيت، ئةوة كاري وةزارةتي بينةية، ضونكة ئةطةر وا( واصنافها

مةمحياتي تةبيعي حةز دةكةم بزانن لة كوردستاندا مةمحياتي تةبيعي بة ماناي ئةوةية نابَيت بة هيض 
شَيوةيةك هةتا تةنانةت جادةيةكيشي بؤ بضَيت، بةاَلم بةداخةوة لة واَلتي ئَيمة مةمحييةمشان هةية 

 .ةو جادةي قريتاويشي بؤ رؤيشتووةتةبيعيشة و يوئَينيش ئيقراري كردوو
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بةنيسبةت خاَلي سَيزدةوة، نازامن ئَيمة بؤضي ئَيستا خؤمان دةخةينة ئيشكالةوة، هةموو موقتةرةحي 
رَيت بؤ ئَيمة، ئَيمة نَييمةشروعَيك وةزارةت بةرزي بكاتةوة بؤ ئةجنومةني وةزيران، ئةجنومةني وةزيران دة

ئةطةر بةشَيوةي ليذنةي ياسايي بَيت، بةاَلم من يةك موالحةزةم هةية دةخيةينة ناو ثرؤذةكامنانةوة، ئيرت 
 ، ئةطةر ئةزيةت نيية(تقوم الوزارة باقرتاح تشريع قانون جديد ملعاجلة مشاكل االراضي)لةسةري دةَلَيت 

، بؤ ئةوةي بةر ضاومان روون بَيت، ضونكة ئةرازي جؤري هةية ئةمانة عيالقةيان هةية (االراضي الاراعية)
 .بةسةر ئةرازي زراعييةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك زرار فةرموو

 :امني طاهر زرار بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .من لةطةَل ليذنةي ياسا هاوِرام، بةاَلم بةِراسيت بة ضاكردني زمانةواني داواي لَيبوردنيان لَي دةكةم
هاندةر بؤ جوتياران و بةرهةمهَينةرةكاني كوردستان، ض رووةكي بَيت، ض طةورةترين هَيزي ثاَلنةر و / دووةم

ئاذةَلي بَيت، هةموو ئةو خااَلنةي بةِرَيزان باسيان كرد بة قةد ئةوةندة بَيت كة نرخيان بؤ زياد دةبَيت، 
ة ضونكة بةِراسيت بةرهةمي كشتوكاَلي ض رووةكي بَيت، يان ض ئاذةَلي هيض نرخيان نيية، من خؤم كوِر

ديناري تةبعة، تووتن كيلؤي ( 002)جوتيارَيكم لةناوضةي بيتوَين دةذيم، طوَلة بةِرؤذة ئَيستا نرخةكةي 
بة ضوار دينارة، ئَيمة ئةطةر بَيتو ئينتاجةكان زياد بكةين، ئةطةر بَيتو بانقة كشتوكاَليةكان دابنَيني و 

ةكانيان بدةييَن، جوتياران ئينتاجَيكي زؤر ثارةيان بدةييَن، ئةطةر ئاسانكاريان بؤ بكةين بؤ ئةوةي مةكين
بة دةست بَينن، ئايا ئةطةر بؤيان نةفرؤشرَيت واز لة جوتياري دةهَينن، يان نا؟ ئايا طوندةكان ضؤَل دةكةن، 
يان نا؟ لةبةر ئةوة داوا لة بةِرَيزتان دةكةم و داوا لة وةزيريش دةكةم لةناو وةزارةتةكةي ليذنةيةك هةبَيت 

طوَلة بةِرؤذة  ينرخ بدات و لةطةَل سةردةم بطوجنَيت، لةوانةية ثَينج ساَل ثَيش ئَيستا كيلؤكة بايةخ بة 
تووتن ثَينج ديناري كرد بَيت، بةاَلم  يدينارَيكي كرد بَيت زؤر بوو بَيت، بةاَلم بؤ ئيمِرؤ نابَيت، ئةطةر كيلؤ

جا ض ئةو بةرهةمانة كشتوكاَلي بن،  بؤ ئيمِرؤ نابَيت، لةبةر ئةوةي بايةخدان بة نرخ شتَيكي زؤر طرنطة،
يان رووةكي بن، بةِراسيت ئةوةش دةبَيتة هاندةرَيكي طةورة بؤ بةرهةمهَينةرةكان، دةبَيتة هؤي ئةوةي كة 
طوندةكان ضؤَل نةكرَين، كابرايةك دة دؤمن زةوي هةية لة طوندَيك، ئةطةر بَيتو بةرهةمةكةي فرؤشت و 

بوو، ضؤن ئةو طوندة بةجَي ناهَيَلَيت، لةبةر ئةوةي ئةو خااَلنةي  نرخةكةي ضوار هةزار ديناري سويسري
كة باس كران، بةِراسيت ئةمانة ثَيويستة هةموويان ثشتطرييان لَي بكرَيت، بةاَلم ئةطةر بَيتو ضارةسةري 
نرخ نةكرَيت بؤ بةرهةمة كشتوكاَليةكان، موذدةتان دةدةمَي هةرضي جوتيارة كؤض دةكات لة طوندةكانةوة 

شار، هيض شتَيكيش ضارةسةري ئةوة ناكات، لةبةر ئةوة داناني نرخَيكي طوجناو بؤ ئةو سةردةمةو، بؤ  بؤ
 .سااَلني دادَي ئةوة شتَيكي زؤر طرنطة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .دكتؤرة شوكرية فةرموو
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
و ثرسيارَيك لة وةزير و ئيزافةيةكم هةية، بةِراسيت من كة بري لة كؤليذي زراعة دةكةمةوة، من تَيبينيةك 

كؤليذي زراعة بريتيية لة دوو بةش، ئينتاجي حيواني، لةطةَل ئينتاجي زراعيية، لةناو ماددةي دووةمدا 
البةال لةطةَل كشتوكاَليةكة  تةنها لة سَي خاَلة لة كؤي سَيزدة خاَلدا طرنطي بة بابةتي ئاذةَل دةدرَيت، ئةويش

 .دادةنرَيت، ئةمة خاَلَيك
خاَلَيكي تر، من لةطةَل كاك بةكر هاوِرام و لةالي خؤشم نووسيومة، ئةم خاَلي دووةم كة دةَلَيت لَيكؤَلينةوةو 
ديراساتي كشتوكاَلي، خاَلي سَيهةم كة دةَلَيت ديراساتي تايبةت لة جياتي ئةمة مةركةزَيكي ديراساتي 

اَلي و ئاذةَلي دابنرَيت و، ثةيوةنديةكي تايبةتيشيان بة كؤليذي زراعةوة هةبَيت، ضونكة ئةوانة تةنها كشتوك
خةريكي زراعةن و سةدان مامؤستاي ثسثؤِريشمان هةية، دةتوانن سوديشيان لَي وةرطرن و نةقليشيان بكةن 

 .بؤ وةزارةتةكةو ئةركَيكيشيان ثَي بسثَيرن
دةَلَي طرنطي بة ساماني ماسي و هةنط بدرَيت، ئةي باشة ئَيمة مةِر و مااَلت و بةنيسبةت خاَلي نؤيةمةوة، 

 .ثةلةوةِر و مريشك و دةواجنمان نيية، ئةطةر ئةوانة ئيزافة بكرَيت
لة خاَلي دة ثرسَيارَيكم لة بةِرَيز وةزير هةية، كة دةَلَي طرنطي بة رةنَيوهاتي كشتوكاَلي دةدات، بؤ 

اقت كردن، كة ئةمة قةد نةطوتراوة، كة خةزن هةَلطرتنةو، بؤ بازاِر ناردني رَيكخستين  ئيش وكاري ت
بةروبوومي كشتوكاَل كؤشش دةكات، زةمحةت نةبَيت بازاِر ناردني بةروبوومي كشتوكاَل، ئايا ئَيمة بازاِر 

 .دةنَيرينة دةرةوة؟ ياخود بةرهةمي كشتوكاَلي دةنَيرينة دةرةوة، ئةو ثرسيارةم لة بةِرَيزي هةية
ثرسيارَيكي تريشم هةية، ئَيمة لة هةندَي شوَيين كوردستاندا، من لة جةذندا سةرداني قةرةداغم كرد، 
لةوَي قةدةغة بوو راوي هةندَي ئاذةَل بكرَيت، هةروةها لة هةندَي شوَيين تري كوردستانيشدا، بةتايبةتي لة 

ديت بؤ قةدةغة كردني راو، هةندَي ئاذةَل بارزاندا، لةناو ئةم ياساية لة ماددةي دووةمدا هيض شوَينَيكم نة
هةية كة ثَيويست ناكات راو بكرَيت، هاوِراشم لةطةَل كاك زرار لة الي خؤشم نووسيوومة بؤ هاوين تكا 
دةكةم كةم طرنطي بة هَيناني سةوزةوات و ميوة بدرَيت لة دةرةوةي واَلت و لة واَلتاني دراوسَيماندا، طرنطي 

 .َيت لةو هاوينة، زؤر سوثاسبة بةروبوومي خؤمان بدر
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، هةروا تةعليقَيك لَي دةدةم، ثرؤذةيةكمان هةية بؤ مةنعي جطةرة، ثاش ئةو ثرؤذةية ئيجازة 
دةرضوون نيية بؤ جطةرة خواردن، ضونكة مةنع دةكرَيت لة هةموو ثةرلةماندا، لة هةموو دةوائريةكان، 

جلسةدا بؤ جطةرةش و بؤ شيت تايبةتيش كة دةكرَيت تةئجيل بكرَينت، ئةويش  شيت تريش دةبَيت لة
 .رَيطاي نادةين لةمةودوا، كاك عةبدوَلرمحان فةرموو

 :بةِرَيز عبدالرمحن امساعيل سليم
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نةتيجةي  ئةوةي كة من دةمويست باسي بكةم برادةران زؤر باسيان كرد، تةنها يةك تَيبينيم هةية لة

سياسةتي حكومةتي عَيراق، تةبعةن دَيهاتةكان ئةغلةب ضؤل كران، وةكو دةَلَين ستووني فةقةراتي 
زراعةش، حيوان و زراعة لة دَي دةست ثَي دةكاتن، ئةم دَيهاتانة هةمووي ضؤل كران و ميللةتي كورد 

ةبةر ئةوة ثَيويستة هةمووي بوو بة موستةهليك، تةقريبةن هةمووي موستةهليكة و مونتيج نةما، ل
دَيهاتةكان و خةَلكي دَيهات تةشجيع بكرَين و بطةِرَينةوة جَيطةي خؤيان، بؤ ئةوةي دةست بة ئيش و كاري 

 .خؤيان بكةن، ئةمة يةك
دةبينني ئَيمة زؤر شت خؤمان هةمانة، كةضي لة دةرةوة دةهَينني، بؤ منوونة ئَيمة طةمن دةضينني، / دوو

ية، ئةطةر هةشبَيت بة نرخَيكي زؤر كةمة كابرا زةرةر دةكاتن، ناتوانَينت ساَلَيكي ئةو طةمنة بازاِري بؤ ني
تر ئةو زراعةتة بكاتن، ئَيمة دةضني ئارد لة دةرةوة دةهَينني، تةبعةن ئةوة هةمووي زةربةية بة ميللةت 

َيمة تةشجيعي دةكةوَينت، ئةو ئينتاجة حةيةويةي ئَيمة كةضي ئيهماملان كردووة، لةبةر ئةوة ثَيويستة ئ
دَيهاتةكان بكةين و بطةِرَينةوة جَيطاي خؤيان و دةست بة ئيش و كاري خؤيان بكةن، ئةوة باشرتين ثاَلثشتة 

 .بؤ زراعةت، زؤر سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عومسان ئةمحةد فةرموو

 :محدامني امحد عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ت هةر سَيزدة خاَل لة ماددةي دووةم بةِراسيت مةهامي ضاك و قسةي باشي تيا كراوة، مةهامةكاني وةزارة

بةاَلم خاَلي سَيزدة لة مةهامي وةزارةت كة ليذنةي قانونيش قسةي لةسةر كردووة لة دوازدةو سَيزدة، من 
ابي وةزير وادةزامن ئةو خاَلة ثَيويستة بكرَيتة خاَلي يةكةم و دووةم، ضارةسةري طرفيت زةوي كة جةن

ئيشارةي ثَيدا مةشرو  قانونَيك دةربضَيت بؤ تةسويةي ئةرازي، ئةسَلةن هةتا جوتيار دَلي بة زةويةكةي 
خؤش نةبَيت و طرفيت هةبَيت، ناتوانَيت تةمنيةي هةر شتَيكي زراعة بكات، ئينجا هةريةكَي لةو مةهامانةي 

راعيية، ئةطةر مةسرةيف زراعيية، كة بةِراسيت كة باس كراوة، واتا هةر سَيزدة مةهامةكان، ئةطةر خوتةي ز
شتَيكي زؤر طرنطن، ئةطةر ئيهتيمام بة ئيستيسمار و شتةكان بدرَيت، تةبعةن زراعة بؤ خؤي نةفتَيكي 
دائيمة، ئةطةر مبانةوَيت كوردستان ئاوةدان بكةينةوة، بةِراسيت دةبَيت طوندةكان ئاوةدان بكةينةوة، 

ا بة قسةو ئيديعا نابَيت، دةبَيت يةكَيك لةو خااَلنة ثَيشي لَي بطريَيت و بة ئاوةدانكردنةوةي طونديش تةنه
ثَيش طرتن لة كؤضي جوتيارةكان لة طوندةوة بؤ شار، ئةو كؤضي جوتيارةكان لة طوندةوة بؤ شار سةبةبي 

ؤمان هةية، طوندي وا هةية دوو جار ضؤل كراوة، جارَيك رذَيم ضؤلي كرد بة تةرحيل، جارَيكي ديكة بؤ خ
بة ضؤل كردمنان داوة، ئةوةي كاك زرار باسي كرد نرخي بةرهةمة كشتوكاَليةكان، كة نرخَيك و زةوابتَيك 
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نيية، كابراي جوتيار بةخؤي و ماَل و منداَلةكانيةوة عارةقةي رةش و شني دةكات و يةك ساَل بةرهةم 
ة شار و تةعني دةكرَيت ثارةو دَينَيت، دوايي نةتيجةيةكي نييةو نابَيت، دوايي ئةو خةَلكة كة دَيت

مةعاشَيكي مانطانةي باشي دةدرَييَت، لةبةر ئةوة ئامادة نيية بضَيتةوة طوندةكةي، طوندي وا هةية هةشتاو 
دوو ماَل بووة، دواي ئاوةدانكردنةوةو دواي ئينتيفازة، ئَيستا ضوار ماَلي تيا ماوةتةوة، ئَيستا لة مةنتيقةي 

ستاي نيية، لة تاوي منداَلةكاني ناضار دةبَيت بَيتة شار، لة شاريش تةعني ثشدةر طوندي وامان هةية مامؤ
 .دةكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
قسةكانت بةجَيية، بةاَلم رةبيت بة قانوني وةزارةتةوة نيية بةزؤري، تةسلسوليش ئةطةر يةكةم نووسرا 

مومكينة سَيزدةم نووسراوة يةكةم جَي بةجَي بكرَيت،  بَيت، يان سَيزدة، بة تةسةلسول جَي بةجَي ناكرَيت،
 .كاك عومسان باني ماراني فةرموو

 (:ماراني باني) قادر عبدال عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةرضةندة بةشَيك لة ثَيشنيارةكاني من باس كرا، بةاَلم ثَيم واية ئةركي وةزارةتي زراعة يةكجار زؤرة، 
ياسايةكةي شاملرت و طةورةتر بواية، لةبةر ئةوةي لة كوردستان بةِراسيت جوتيار هةرةسي دةبوو ثرؤذة 

هَينايةو بةرهةمي كشتوكاَلي و بةرهةمي جوتيار نةماوة، لة ثالني وةزارةتي زراعة دةبواية بؤ ضؤينةتي 
حةقيقي لة  دروست كردنةوةي جوتيار بابةتَيك و خاَلَيك هةبواية باسي بكات، ضونكة ئَيستا جوتياري

واَلتي ئَيمة نةماوة، لةبةر ئةوةي يان ثؤليسة، يان ثَيشمةرطةية، يان فةرمانبةرة زةويشي هةية، بؤية 
تةشجيع كردني وةزارةتي زراعة بؤ جوتيار دةبَيت بة ثالن دروست بكرَيتةوة، فيعلةن جوتيار ئَيستا 

ة تةنها ئيشي جوتياري بَيت لةو واَلتة يةك نةماوة، ئَيمة هةموو لَيرة دانيشتووينة جوتيار بة ماناي كةليم
جوتيار نةماوة، بؤية دةبَيت وةزارةت ثالنَيكي هةبَينت بؤ دروست كردنةوةي جوتيار، ضونكة نةماوة، بؤ 
دروست كردنةوةشي برادةران باسيان كرد، دةرةجةي يةك هةرضةندة عيالقةي بةو بابةتةي ئَيمةوة نيية، 

َي كردن خاَلَيكي طرنطة بؤ دروست كردنةوةي جوتيار، ئَيمة كة وةزارةتي بةاَلم دروست كردنةوةو نيشتةج
نيشتةجَي كردنيشمان هةَلوةشاندؤتةوة، فيعلةن لَيرةش كة ثةيوةندي وةزارةتي نيشتةجَي كردن بة 
الدَييةكان و ئاوةدانكردنةوة هةية، ئةويشمان هةَلوةشاندةوة، كةواتة ئَيمة ضؤن بتوانني الدَي ئاوةدان 

نةوة، كة وةزارةتَيكي تايبةت بةوةمان نيية، لة بةرنامةي وةزارةتي زراعةش ئةوةي تَيدا نيية، بؤية بكةي
باشرت واية لة ياساي وةزارةتي زراعة ئيشارةتي ثَي بدرَيت و جوتيار دروست بكرَيتةوة، ثَيشنياريش دةكةم 

ئةو ياسايةي هةيةتي، ئَيمة  دؤمنة، يان هةرضةندَيكة بةثَيي( 22)ئةو ثارضة زةويةي جوتيار هةيةتي 
وةزارةتي زراعة، يان ثرؤذة ياسايةك هةبَينت ئةو ثارضة زةوية بةناوي بكرَيت، بؤ ئةوةي زياتر 
موتةمةسيك بَي بة زةويةكةو كاري لةسةر بكات، كة هةموومان ئَيستا دةزانني كةرةوز و خيار و شتَيكي 

 .ة، زؤر سوثاسخؤمان نيية و خةَلكي بةتاَليش هةية لة واَلتي ئَيم
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حمةمةد حةكيم فةرموو

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

منيش باسي طوندةكامن دةكرد كة كاك دكتؤر دلَير و برايان كرديان، بةس يةك ثَيشنيارم هةية خارجي 
ياساي وةزارةت، هةر ( 10)وةزارةمتان هةية، ( 10)مةوزو  بيكةم، عيالقةي بةو ياسايانةوة هةية، ئَيمة 

وةزارةتَيكيش لق و ثؤثي لَي دةبَيتةوة، دةبَيتة حةفتا، هةشتا ياسا، من ثَيم واية دوايي جةنابتان وةكو 
سةرؤكايةتي رَي بدةن وةكو هةريةكَيك، هةر برايةك ثَيشنيارَيكي هةبَينت، بؤ ئةوةي ئاليةتَيك دابنَيني، كة 

ة شوَينَيكي تر بكرَينت، لَيرة كةمرت بكرَيتةوة، ليذنةكان و ليذنة ثةيوةنديدارةكان قسةي ئةو مشتومِرة ل
زياتري لَي بكةن، ثَيش وةخت برايان و خوشكاني ئةنداماني ثةرلةمان، ئةطةر رَي بدةن من لةو بوارةوة 

دوو رؤذ بة ياساي  هةندَيك ثَيشنيارم هةية لة خزمةتتاندا باسي بكةم، بؤ ئةوةي لة جياتي ئةوةي ئَيمة
وةزارةتَيكةوة مةشغول بني، با بةو دوو رؤذة ضوار، ثَينج وةزارةت لَيرة تةسديق بكةين، ضونكة شيت زؤر 

ئَيمة بةس فرياي وةزارةتةكان دةكةوين، ئةو وةزارةتة زؤرانة كة  0222طرنطرتمان لة ثَيشة، ئةمساَل ساَلي 
ا ثَيويست نني، لق و ثؤثةكانيش دَينة سةرةوة، ئةوةتا بة قةرارَيكي سياسي وا زؤرمان كردووة، ئةطةرن

ة، (112)وةزارةتي زراعة دوو ياساي تريشم لةبةر دةست داية، يةكة، يان دووة، ئينجا ئةمساَل ساَلي 
 ئةوةية ئةمساَل ساَلي كةركووكة، ئةمساَل ساَلي دةركردني دةستوورة، زؤر شيت ترمان لة ثَيشة، ساَلي

لةمان، ساَلي بودجةي حيسابة، زؤر شيت طرنطرتمان لة ثَيشة باسي لَي بكةين، ساَلي ميزانية بَيتةوة ثةر
لَيداني واَلتاني دةوروثشتمانة، لة ئَيران دةدرَيت، ثةرلةمان رةئي ضية، ئةوانة شيت طرنطن ثةرلةمان ثَيوةي 

 .خةريك بَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثشتطرييت دةكةين، بةاَلم عةمةليةن ئَيمة وامان %( 1222)ةَلَيم لة ثَيشنيارةكةت بةجَيية، حةز دةكةي د
كردووة، ئةوةندةية ئةنداماني ثةرلةمان كة قسة دةكةن، دةتوانن لة جياتي سَي دةقيقة قسة بكةن نيو 
دةقيقة قسة بكةن، يان يةكَيك قسةي كردو بَلَيت فالن قسةكاني مين كردووة، ئَيمة سوثاسي دةكةين، 

ةب ئةوانةي قسةيان كرد شةرحي مةسةلةكان بوو، بؤية ثَيويست ناكاتن، دةتوانَيت بَلَيت يةعين ئةغل
فةقةرةي ئةوةندة ئةو كةليمةية زياد بكةن و تةواو، يان فةقةرةي ئةوةندة تَييدا نيية سوثاس، بةو 

رةئي خؤيان داوة شَيوةية كاتةكةمان زؤر لة دةست دةمَينَيت، بةاَلم ليذنةكانيش ئةوةندةي ثَييان كرا بَيت 
لةسةري و لةطةَل جةنابي وةزير قسةيان كردووة، بةس لَيرةشدا هةموو ئةندامةكان حةقيان هةية هيين 

 .بكةن، ثَيشنيارةكةت بةجَيية، بؤية سوثاست دةكةم، كاك ديلمان فةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةِرَيز حممد امحد صاحل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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دةكةم بِرطةي يةكةم و شةشةم و نؤيةم حةزف بكرَيت، لة جياتي هةرسَي بِرطةكان  من ثَيشنياري ئةوة
محاية وتنمية االنتاج الاراعي وفق القانون مبا ي دي اىل ايقاف اهلجرة من الريف اىل )ئةوة بَيتة جَيي 

اجي زراعي هةردووكيان موعاجلة دةبن، يةعين ئةوانة لة زميين ئةو ثرؤذة ياساية حيمايةو ئينت( املدينة
 .هةية، كة بةدةسيت ئَيمةية

مومكينة هةردووكيان دةمج بنب بضَيتة ( الثروة اليوانية)لة زميين ( الثروة السمكية)بِرطةي حةوت و نؤ 
 .بِرطةي حةوت

لة هةموو كوردستان نيية، مةِرعا هةنة لة طوندةكان، ( احملمية الطبيعية)لة بِرطةي يازدة، من نازامن 
، ضونكة ئةوة (مبا فيها اليوانات الربية والفا  على نسلها)شة ئةطةر ئيزافةيةك هةبَينت مةمحية نيية، با

 .ئيشارةت نابَيت
لة بِرطةي سَيزدةم، فيعلةن مةشاكيلي زةوي تةنها ياسايي نيية، ئَيستا ئاو نيية، ئَيستا صحة نيية، 

ة كرن، كة لة موقتةرةحي ليذنةي بَيتة ئيزاف( وفق القوانني)مةشاكيلي قانونيية، من لةطةَل ئةوةمة 
، ئةمة قةزيةكي مةتاتيية (مبا يتالئم مع الواقع الالي واملستقبلي)ياسايي هاتووة، بةتايبةتي كة دةَلَينت 

تةعامول ( واقع احلالي)نازامن ضية، تةجاوةزاتن لةسةر زةوي زراعي بووينة، يان بةثَيي ( واقع احلالي)
ي قانون بَيت تةنزيم كردني، بَيتة تةغري كردن، لةبةر ئةوة باشرتة دةكةين، يان واقيع حاليةكة بةثَي

 .بَيت، زؤر سوثاس( وفق القوانني بالتنسيق مع اجلهات املعنية)ئيشارةت بةثَيي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .طوَلناز خان فةرموو

 :بةِرَيز طولناز عزيز قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

برادةران باسيان كرد و ثشتطريي لة رةئيةكانيان دةكةم، بةاَلم ئةوةي زياتر هةرضةند ثَيشنيارةكامن 
مةبةستمة لَيرة ئاماذةي ثَي بدةم، ئةو رَيطاو بانانةية كة بؤ هةندَي ناوضةي كوردستان راكَيشراوة، ئةو 

د هةية رَيطايانة زياتر مةبةسيت سةيرانطةو طشت و طوزاريية، نةك مةبةسيت كشتوكاَلي، ئَيستا زؤر طون
خةَلكي لَيية، بةاَلم لةبةر هؤي خراثي رَيطا و بةرهةمي ئاذةَلي و بةرهةمي كشتوكاَلي بة ئاساني ناطاتة شار، 
بؤية يةكَيك لة ثالنة طرنطةكاني وةزارةت ئةوةية كة رَيطة لة هاوردة بطرَيت، كة بازاِري ناوخؤي 

َيت، يان بؤ بايةخدان بة رَيطاوباني هاتوضؤ، من شكاندوةو، كار ئاساني بكات بؤ طوندةكان، ض بؤ طةِرانةوة ب
منوونةيةكي حكومةتي ئَيران دةهَينمةوة لة مانةوةي طوندا، هةر هاوواَلتيةكي ئَيراني تةمةني ضووة  

ساَل، ئةطةر ذن بَيت، يان ثياو بَيت، بيمةي بَيكاريان بؤ دةبِرَيتةوة بة مةرجَيك لة الدَي ( 22)سةرووي 
كارةبا و تةلةفؤن لة الدَييةكان جياوازيةكي زؤري هةية لةطةَل شار، بؤ ئةوةي الدَي  دانيشن، نرخي ئاو و

ببووذَيتةوة، ئَيمة ناتوانني سوود لةو ئةزموونانة وةربطريين و، بةِراسيت بازاِريشمان بؤتة بازاِرَيكي 
 .بةكارهَينةري دراوسَيكان، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ووكاك حمةمةد فةرةج فةرم

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من لةطةَل ئةو خااَلنةم هةمووي، بةاَلم هةندَي ثَيشنياري ئيزافيم هةية، لةم ياسايةدا زؤر طرنطي نةدراوة 
بة هةندَي شيت طرنط، مةسةلةن فةرةنسيةكان سةروةتي ئاذةَل و سةروةتي كشتوكاَليان ناوة طوان، دةَلَين 

دوو طوانة لة فةرةنسا بةردةوام بَيت ئؤمةتي فةرةنسا بةخَيرة، يةعين هةموو قوةتةكي خؤيان  هةتا ئةم
ئةوةيان كردؤتة سةرمايةي خؤيان، ئةوةيان كردؤتة خةزَينةي خؤيان، لَيرة ثَيم باشة ئةم خااَلنةي تر 

س لةوة ناكات، يةعين ئيزافة بكةين، طرنطي دان و ئاسانكاري بؤ دروست كردن و بايةخداني، لةم ياساية با
بةرهةمي ميوةجات لة كوردستاندا زؤر بةرةو الوازي رؤيشتووة، ئةطةر موقارةنةي بكةين لةطةَل ساَلةكاني 
حةفتا و بةرةو ثَيشةوة، بةِراسيت تةواو نةماوة، نيشتةجَيبوونيش تةواو ئةوةي كة بووة بنرِبي كردووة، 

 .كاتةوة لة بايةخدانيثَيويستة وةزارةتي زراعة اليةك لةم مةسةلةية ب
بةرةو  ز بَينن لة ئاذةَلي، يةعينثرؤذةي ثةلةوةِر، يةعين ئَيستا خةَلك بةرةو ئةوة دةضن دةَلَين وا/ دووةم

خبؤري نةباتي بِرؤين، يةكَيك لةو ثاية طةورانةي كة بةرةو نةباتي ضوون، ثةلةوةِرة، لةم ياسايةشدا هيض 
ةكاني ثةلةوةر، وادةزامن لة مةسةلةكاني كشتوكاَلدا ئَيمة خاَلَيكي باسَيكي لَي نةكراوة، طرنطيدان بة ثرؤذ

طرنطمان ديار نةكردووة، ئةويش بريتيية لة جوتيار، ضؤن طرنطي بة جوتيار بدةين، يةعين بايةخدان بة 
جوتيار، جوتيار ئةطةر دَلي خؤش نةبَيت ناتوانَيت كشتوكاَل بةرةو ثَيش بةرَيت و، هيضيشيان بةرةو ثَيش 

 .ضن، بةاَلم ئةطةر جوتيار دَلخؤش كرا، ثَيم واية ئةو مةبةستةي كة ئَيمة هةمانة بةرةو ثَيشي بةريننا
خاَلي كؤتايي، ساماني ئاذةَلي بة يةك خاَل ئاماذةي ثَي كراوة، ئةويش زياتر طرنطي دراوة بة هَيناني دةرمان 

ئاذةَل لة كوردستاندا مةسةلةيةكي و نةخؤشيةكاني، بةاَلم زياد كردن و كردنةوةي ثرؤذةي جؤراوجؤري 
 .زؤر زؤر طرنطة

خاَلي يازدةش سامان نووسراوة نةتةوةيية، ثَيم واية نيشتمانيي جوانرت بَيت هةتا نةتةوةيي، ضونكة 
 .كوردستان نيشتمانة، نووسراوة ئةمة سامانَيكي نةتةوةيية، بنووسرَيت نيشتمانيي، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .مال فةرمووكاك جة

 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةبيعي ئةطةر سةيري ئةركةكاني وةزارةتي كشتوكاَل بكةين، دةبينني شيت تيايةو خاَلي زؤر رَيك و ثَيكي 
تيا نووسراوة، بةاَلم ئةوةي من تَيبيين دةكةم دوو خاَلي طرنط كة ئةمِرؤ لةسةردةم و لةسةر مستةواي 

ة ثَيشكةوتوخوازةكان ضارةسةر كراوة، ئَيمة لةم ثرؤذةية طرنطيمان ثَي نةداوة، باران، هةر ساَلَي لة واَلت
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كوردستان ئةطةر باران نةبارَيت، ئةو ساَلة نةهامةتةو هيض شتَيكمان نيية، ئيمِرؤ لة واَلتة ثَيشكةوتووةكان 
ة باراني صناعي دروست دةكرَيت، كة باراني صناعي هةية، ئَيمة ئاومان هةية، بريي ئريتيوازميان هةي

باراني صناعيمان هةبوو، دةتوانني ئةرزةكةش وةكو ثَيويست بةكاري بَينني، ئيمِرؤ بة اليةني كةمةوة سَي 
جار لة ساَلَيكدا زةوي بةكار دَيت، يةعين تةنها يةك حاصالتي نابَيت، دةتوانرَيت سَي جار بةكار بَيت، 

بة طةمن، لة دواييدا دةتوانرَيت بكرَيت بة طَيزةر، دواي ئةوة دةكرَيت بة  مةسةلةن هةمان ئةرز كة دةكرَيت
ثياز، هةم زةويةكةش بةقوةت دةبَيت و هةم ئينتاجةكةشي زياد دةبَيت، لةبةر ئةوة من هيوام واية لَيرة 

ةسةر شتَيك زياد بكرَيت، كة طرنطي بةو خاَلة بدرَيت و ئيرت بؤ ئةوةي نةجامتان بَيت لة نةهامةتي و ل
 .مستةواي سةردةم، بتوانني ضارةسةري كَيشةكاني كشتوكاَلي بكةين، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دوو كةسي تر ماون كاك حمةمةدي حاجي حممود فةرموو

 
 

 :بةِرَيز حممد حاجي حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةزارةتي زراعة كؤمةَلَيك خاَلي طرنط من هةندَيك تَيبينيم هةبوو لةسةر زؤربةي خاَلةكان، هةَلبةتة و
هةية، كة ئةمِرؤ ئةركيةتي، يةكَيك مةسةلةي ئةرز و قانونةكاني ثَيشوو، يةعين يةك دوو قانوني ثَيشوو 
هةية شتَيك كراوة بؤ ئةو قانونانةي ثَيشوو و، ئيلغا كردني بؤ تةسبيت كردني قانونَيكي نوَي، ضونكة 

 .كَيشةو طريوطرفيت هةية لة مةنتيقةكانيش تاكو ئَيستا بةردةوامة و نةوةتيش كؤمةَلَيك( 112)قانوني 
مةسةلةي كاري خزمةتطوزاري بؤ جوتياران و، بؤ طوندةكان، وةكو ئيشارةتي ثَيدا و كاري ئينتاجي و 
خةزن، ئةمانة ئةو خاَلة سةرةكيانةن كةوا ئَيستا رووبةِرووي كؤمةَلَيك مةسةلة بؤتةوة،  يةكَيك لةوانة 

دَيهاتةكان و طةِراندنةوةي دَيهاتةكان، لةبةر ئةوةي بة كاري خزمةتطوزارةييةكانيان نيية، يان  مةسةلةي
وةكو باسيان كرد بةروبوومةكانيان قيمةت ناكات، ئةوةي رابردووش لةو ماوةية، مةسةلةن زياتر لة 

هةموو طرييان دووسةد، سَي سةد جوتيار بة سةدان تةن تووتنيان هةية، تاكو ئَيستا قيمةت ناكات و 
خواردؤتةوة بة دةستيةوة، نامةشيان بؤ ثةرلةمان نووسيووة، لؤكة تاكو ئَيستا كةوتووةو قيمةت ناكات هي 
كؤن، يةعين نةك ئةوانةي ئَيستا، بؤية من ثَيم واية ثَيويستة هةوَلي ئةوة بدرَيت مةسةلةي كِرينةوةي 

كردووة، زةرةرم كردووة، لةبةر ئةوة كةس  بةروبوومةكان لة خةَلك، ضونكة من بؤ خؤم كاري جوتياريم
نةيكِريووةو زةرةرم تيا كردووة، تراكتؤرةكةش هي خؤم بووة، هةموو شتةكان هي خؤم بووة زةرةريشم تيا 
كردووة، لةبةر ئةوة دةبَيت طرنطييةكي تايبةتي ثَي بدرَيت بؤ ضارةسةر كردني، مةسةلةي ئاذةَلداري كة 

ئةطةر ئَيستا موقارةنةي ثَي بكةين لةطةَل سَي ضوار ساَل ثَيش ئَيستا  يةكَيكة لة كؤَلكة ئةساسةكان،
ئاذةَلداري زؤر كةم بؤتةوة، ضونكة ضةند ساَلَيك ثَيش ئَيستا بة مليؤن مةِرو مااَلت لة كوردستان هةبووة، 
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هةية، ئَيستا بةثَيي ئةو مةعلوماتانةي كة هةية ئَيستا زؤر كةمي كردووة، ئةوانة هةموو عيالقةي بةوة 
بؤية ثَيم واية ئةوة ثَيويستة هةم مةسةلةي قانونةكاني ثَيشوو و هةم كَيشةي زةوي، هةم جوتيارةكة، ئايا 
زةوي ئةو جوتيارةي كة ئيشي تيا دةكات، يان جوتيارةكة ئةرزةكة جَي دةهَيَلَيت، ئةوانة ثَيويستة رةضاو 

 .بكرَينت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةرمووظيان خان ف
 :بةِرَيز ظيان سليمان حاجي بشار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من يةك ثَيشنيارا هةي، ئةويش ئةز دبَيذم لةطةل خاال يةكَي داناني ثالنطةلي كشتوكاَل، بة طةلةك هةظاالن 

ا باسي ئاظةدانكردنةوةي طوندان كر، ئاظةدانكردنةوةو ئيهتيمامدان بة جوتيار، ئةظ هةردووكي هةنَي، هةت
كاك زراريش بةحسَي بلند كرنا نرخي كرد، ئةظة نابَيت، ئةطةر ئَيمة بةرَي خؤ بكةينة نوكة كَيشةيةكي 
زؤر مةزني جوتياري هةي، ئةويش زةويية، ئةوذي عةردي زراعي طةلةكَيمة، جوتياري مة سي دؤمنَي هةي، 

ري من حةز كرد طةل خاال طةلةك جيهازي دؤمن عادر فةالحي هةي، سي دؤمني ثَي ناذيت، دبَيت طةل ظَي
ئَيكَي طةل دانانا وَي ئاماذة ذي هةندَي ثالن بَيتة دان كو ئاظةدانكردنا طوندا ئةز طةل سةروشين بةالظة 
كرنا عاردا سةر جوتياري، ثَيشرت لة سةردةمي بوريدا، ئةطةر يةك جوتيار بوا هةتا حةوت جوتياريَي ساقت 

ة ناظي جوتيارا، هةم كارمةندة، فةرمانبةرة، هةم خودان نةكردبا، نةدظي كارمةند، بةس ظَي هةمي ب
شؤلَيكي ترة لة باذَيري، كةواتة ئةوة جَي ناظَيت، ئان دظَيت فةرمانبةر بَيت، يا جوتيار بَيت، دبَيت بةتيَن 
جوتيار بَيت، دبَيت ئةظ ئةهدايف يةكال هةمي بؤ يةك كةسي بَيتة دابني كردنَي، ئةوي بتةنَي ئةركي 

ةنة عاردةكي باشي هةبت، هاريكاري وَي بَيتة كرنَي لة اليةني كةرةستة، بة اليةني جوتياري ه
ئاظةدانكردنةوةي طوندا، كةواتة دظَيت ئةظ ثالنة بؤ ئاظةدانكردنةوا طوندا و سةروشين بةالظة كردن، يان 

 .تةوزيع كردني عاردا سةر جوتياران بَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .اك شةعبانفةرموو ك
 :صادق طاهر حممد شعبان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشنيارَيكم هةية، ئةوةش بؤ جةنابي وةزير، بةِراسيت يةش هةمي بدرَيت ئةسريي بةرهةمَي فةالحَي كرد، 
 ئةظ بةرهةمَي فةالحَي ئيش دةرةوة دَيت، ئةو ذي وةك ثَيشنيار بؤ جةنابَي وةزيرَي تؤ وةخيَت بةرهةمي

فةالحي مة دةركةظةت، لةو وةخيت يان طومرطي قةتع كر، يان ذي طومرا بَيتة طران كرنَي، جا تةئسريَي 
لة بةرهةمَي فةالحي مة داخيلي دبَيت، يةعين ئيش هةمي طرنطرت تةئسريي فةالحَي مة دبَيت ئةمةية، 
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ت، راسيت ناهَيَلَيت سةرف ئةطةر ئةمة نةيَيت بةرهةمي فةالحي مة دَيتة سةرف كرن، ئةطةر ئةو داخيل بَي
 .بيت و زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، ئةو ماددةية طرنطرتين ماددةية لة ثرؤذةي قانونةكة، برادةران زؤر موداخةلةيان كرد و، 

ينة هةندَيك لة موداخةلةكان لة يةكَيك لة خاَلةكاندا هاتووة، بةاَلم بةو شَيوةيةي ئةو تةركيز نةكرا، مومك
ئينتباهي نةكرد بَيت، هةندَي موداخةلةش هاتووة، كة جَيطاي سةرجنة، ئةوة دةبَيت بة نةزةري ئيعتيبار 
وةربطريَيت، بؤية ئَيمة دانيشتنةكةمان دوا دةخةين بؤ سةعات سَيي ثاش نيوةِرؤ، لة سةعات دوو و نيو 

و موالحةزاتانةي كة دران لَيرة، دةكرَيت جةنابي وةزير و ليذنةي ياسايي و ليذنةي زراعة دابنيشن، ئة
ئةطةر تةواوي بكةن و حازري بكةن و بؤمان بَينن، كةواتة دانيشتنةكةمان سةعات سَي و نيو دةست ثَي 

 .دةكاتةوة، زؤر سوثاس
 
 
 

 دانيشتين دووةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

قانوني و ليذنةي كشتوكاَلني، بةناوي خواي طةورة، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، تةبعةن ضاوةِرواني ليذنةي 
كة لةطةَل جةنابي وةزير هَيشتا دانيشتنةكةيان تةواو نةكردووة، بؤ ئةوةي رةئي نيهائيمان بدةنَي، وةكو لة 
دانيشتين ثَيشوو لة ئيفتيتاح بامسان كرد، طومتان لةمةودوا غياب دةخوَينينةوة، ئةوةي لة دانيشتين 

ينةوة، ئةوةي بة عوزر غايب بووة، يان ئةوةي بةبَي عوزر غايب بووة، ثَيشوودا غائيب بووة، ناويان دةخوَين
كاك ئةدهةم بارزاني عوزري هةية، كاك ئارام رةسول مامةند لة لةندةنة )غيابي بةيانيمان ئةمانةن 

ئةويش بة تةلةفؤن عوزرةكي نيشان دابوو ئيجازةي وةرطرتبوو، بةاَلم نازامن عوزرةكةيان ضةند بةقوةتة 
ستا تاخري بووة، بةِرَيز ضرؤ محد ئةمني عوزري نيية، غايبة ماوةيةكة نةهاتووة، بةِرَيز رؤميؤ هةتا ئَي

ئيجازةي هةية، بةِرَيز شَيردَل عبدال حةوَيزي كاك عومسان عوزري هةية، يان غايبة، بريم كةوتةوة عوزري 
ةتا غايب بوو، بةِرَيز هةية، غةفور مة ووري ئيجازةي هةية، كةرخي نةمجةدين هاتةوة، بةس لة سةر

 .نازناز عوزري هةية، فةرموو دكتؤرة شوكرية
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةِرَيز ضرؤ لةبةر ئةوةي منداَلي بووة، ئيجازةي ئومةمةية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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تةوة، تةنيا لةو ماوةيةي لة نةخؤشخانةية مة بؤ موةزةفة، ئةندامي ثةرلةمان موةزةف نيية، نايطرَيوئوم
 .دكتؤر ئيجازةي داوةتَي ئةوةندةية، ئةطينا نابَي، فةرموو

 :بةِرَيز ظيان سليمان حاجي بشار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت ضرؤ خان دكتؤرة شوكرية باسي كرد كة منداَلي بووة، بةاَلم لةطةَل ئةوةشدا لة دةرةوةي واَلتة، 
 .ةطةِراوةتةوةهَيشتا ن

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةتا لة دةرةوةي واَلتيش بَيت، ئيجازةي هةبوو، ئيجازةكةي تةواو بووة، منداَلي دةبَيت، ئةطةر بَيتو 
ئيجازةي ساَلَيك بَينت دةورةي ثةرلةمان خؤي سَي ساَلة، با خؤي تةرشي  نةكردبواية بة رةئي من، ئيجازةي 

ن تةنيا ئةو ماوةيةي نةخؤشة كة دكتؤر ئيجازةي ثَيداوة، وةكو موةزةف ئومومة بؤ ئةندام ثةرلةما
ئيعتيبار ناكرَيت، رةنطة موةزةف ضَل ساَل موةزةف بَيت حةقي خؤيةتي ساَلَيك ئيجازة وةربطرَيت، بةاَلم 

كةي ئةندام ثةرلةمان رةنطة دةورةكةي هةر سَي ساَل بَيت، بة هةر حاَل ئةطةر لة دةرةوةي واَلتة با عوزرة
بؤمان بنووسَيت، ئةطةرنا هةموو جلسةيةك ناوي دةهَينني بة غايبيشي لة قةَلةم دةدةين و بةثَيي نيزامي 

 .داخيلي ثارةكةي لَي دةبِرين، فةرموو
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .هةر ناو خوَيندنةوةكة غايبة، يان سزامشان دةدةن

 :ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم
كة غايب تةسجيل كرا بةبَي عوزر سزايةكةشي بةثَيي نيزامي داخيلي مةبلةغَيك تةحديد كراوة، بةاَلم لة 
ثةيِرةوي ناوخؤ كة هةمواري دةكةينةوة، ئةو مةبلةغة رةنطة زياد بكةين، ثَيشنياري وا هةية بة ثارةي 

لةغةكةش زياد دةكةين، ناوةكان بة ديناري سويسري نووسراوة، ئةوةش الدةدةين دةيكةينة ديناري تازة مةب
تةنيا بؤ خوَيندنةوة نيية، خوَيندنةوةي بؤ ئةوةي ئيلزام بَيت، لةسةر ئَيمةش ئيجرائاتةكة، كَي ثةيوةندي 
بة ضرؤ خانةوة هةية ثةيوةندي ثَي بكات، ضونكة ئَيمة لةو جلسةية غيامبان نووسيووة، ئةطةر نةخؤشة 

مةيةك بنووسَيت ماوةيةكي موحةدد ئيجازة وةربطرَينت، دواتر دةبَيت بؤ بنَيرَيت، يان نا طبيمانتةقرير 
 .دةوام بكات، ئَيستا ئةو جلسةية ئيعتيبار دةكةين تا جوابي دَيتةوة غايبة

 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثةرلةمان بَيت، نابَيت منداَلي ئَيمة ئةطةر باسي زياد بووني نةسل بكةين، نابَيت ئةطةر ئافرةت ئةندام 
 .ببَيت؟ حةقَيكي شةرعي خؤيةتي، ئَيمة لَيرة ض دةكةين لةطةَل ياسا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئيجازة وةردةطرَيت بؤ والدة، ثَيش والدة بة ثازدة رؤذيش، ثاش والدةش بة ضل رؤذ، ئةوة هةمووي دةكاتة 
ية تا ساَلَيك ئيجازة وةربطرَيت، ئةندام ثةرلةمانة، مةفروزة دوو مانط بةسة، بةاَلم بؤ ساَلَيك موةزةف ني

خةَلكَيكي هةية لة ماَلةوة ئاطايان لة منداَلةكةي دةبَينت، ئةطةر دةتانةوَي ئيجازةي ئومومةي بدةييَن بةبَي 
، لة راتب مانيعمان نيية، ساَلَيك بةبَي راتب دةتوانَيت ئيجازةي ئومومة وةربطرَيت بةبَي راتيب ثةرلةماني

هةموو دنيادا ئةندام ثةرلةمان موةزةف حيساب نيية، نيزامي موةزةف لةسةر ئةندامي ثةرلةمان تةتبيق 
 .ناكرَينت، ئةطةرنا زؤر شت هةية سلبيية، قورسة لةسةر ئةندام ثةرلةمان

ةية، بةِرَيزان، ثرؤذةيةكي يةكجار زؤرمان لة ثَيشة، دةبَيت تةواوي بكةين، تةقريبةن دوازدة ثرؤذةمان ه
دةبَيت خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ بكةين، سبةييَن ذمارةيةك لةو ثرؤذانة دةخوَيندرَينةوة، رؤذاني دواتريش 
ئةواني تر دةخوَيندرَيتةوة، ئينجا ئةو ثرؤذانةي كة خوَيندراون ثَيشي ثشوو دةبَيت تةواوي بكةين، نيزامي 

دةوَينت، دانيشتنةكانيشمان هةمووي  داخيلية وةكو عةرزم كردن لة دةستووردا، بةهةر حاَل هيمةتي
دةكةينة رؤذانة، هةندَي رؤذ بةيانيان و ئَيواران، تاكو ئَيواران بَي تاقةت دةبن و زوو موافةقةت لةسةري 
دةكةن بةبَي موناقةشة، ئَيستا دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةينةوة، بةوةي كةوا ئومَيد دةكةين ليذنةي 

طةَل جةنابي وةزير طةيشتبنة صياغةي كؤتايي بة وةرطرتين ئةو ياسايي و ليذنةي كشتوكاَلي لة
موالحةزاتانةي كة ئَيوة داتان و بة رَيكةوتن لةسةر موالحةزاتي خؤيان هةيان بوو لةسةر هةردوو 
راثؤرتةكة، ئةطةر شتَيكي كؤتاييان طةاَلَلة كردووة، بؤ ئةوةي بيخوَيننةوة ئينشائةَلاَل بةبَي موالحةزة 

 .نطدان و بتوانني ئةو ثرؤذةية تةواو بكةين، فةرموو كاك شَيروان ضيتان ئيتيفاق كردووةدةخيةينة دة
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا لةطةَل ليذنةي كشتوكاَل و جةنابي وةزير دانيشتني و، موناقةشةي ماددةي 

ي و، هةندَي موالحةزامتان لة جةنابي وةزير وةرطرت بة نةزةري دووةممان كرد بةشَيوةيةكي تةفسيل
ئيعتيباريشمان وةرطرت و هةندَي موالحةزاتيشمان لة ليذنةي كشتوكاَل وةرطرت، ئةويش داخيلي 
ياسايةكةمان كرد، رةنطة ئةو موناقةشاتانةي كة كرا لة اليةن ئةنداماني ثةرلةمان، ئةوةي بة ثةسندمان 

كةمان كرد، لَيرةدا ثَيشنيارةكة ئَيستا بةو شَيوةيةي كة دةخوَينمةوة بةو شَيوةية، ئةوة زاني داخيلي ياساية
 .تةمسيلي وةجهةي نةزةري ليذنةي ياسايي و ليذنةي كشتوكاَل و جةنابي وةزير دةكاتن

فةقةرة يةك و دوو و سَي هيض موالحةزةمان نيية، لة فةقةرة ضوارةوة )بةنيسبةت ماددةي دووةم 
ان دةست ثَي دةكات، ئيعادةي فةقةرةي ضوارمان كردؤتةوة لةطةَل فةقةرة ثَينج، لةطةَل فةقةرة موالحةزةك

نؤ و يازدةو دوازدةو، يةك، دوو فةقةرةي قانوني ئيزافةمان كردووة، بةو شَيوةيةي كة هةية ئَيستا بؤتان 
 .دةخوَينمةوة

دعم القطاع اخلاص وتشجيع االستثمار القيام ب)بةنيسبةت فةقةرةي ضوارةم، صياغةكةي بةو شَيوةية بوو 
 (.ن تنفيذ املشاريع وإنشاء املصانع واملختربات واملعامل اخلاصة باالنتاج بشقيها اليواني والنباتي
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دعم وتطوير املصارف الاراعية ن االقليم واصدار التعليمات )بةنيسبةت فةقةرةي ثَينج بةو شَيوةية هات 
 (.مع وزارة املالية واالقتصاد ن االقليمالالزمة لتسهيل عملها بالتنسيق 

 (.االهتمام بالثروة السمكية وتربية النيل)بةنيسبةت فةقةرة نؤ بةو شَيوةية هاتووة 
االهتمام باملشاتل واملراعي والغابات الطبيعية واالصطناعية )بةنيسبةت فةقةرةي يازدة بةم شَيوةية 

 (.بيعيةومحايتها لكونها ثروة وطنية ودعم احملميات الط
حتديد حدود الغابات واصنافها مبوجب تشريع خاص يتناول )بةنيسبةت فةقةرةي دوازدة بةم شَيوةية 

 (.تنظيم كافة االمور واملسائل املتعلقة بالغابات ن االقليم
اقرتاح مشاريع قوانني جديدة ملعاجلة مشاكل االراضي يتالئم واقع )بةنيسبةت فةقةرةي سَيزدة بةم شَيوةية 

 (.قبل كوردستانومست
تنمية املوارد البشرية ن وال تدريب الكوادر )بةنيسبةت فةقةرةي ضواردة، كة فةقةرةيةكي ئيزافةية 

 (.الفالحية والاراعية مبستوياتها املختلفة
ئةمة بة حةقيقةت موالحةزاتةكاني ئَيمة بوو، كة ئيتيفاقمان لةسةر كردووة، دوا رةئيش رةئي ئَيوةو 

 .مانة، زؤر سوثاسئةنداماني ثةرلة
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيم واية زؤربةي ئةو موداخةالت و موالحةزاتانةي كة داتان بة نةزةري ئيعتيبار وةرطرياوة، ئةوةي 
وةرنةطرياوة هةندَيكيان هاتووة لة مةتين خاَلةكاني تر، لةبةر ئةوة ئةطةر ئيجازة هةبَينت ئةو 

يةكة يةكة دةخيةمة دةنطدانةوة، بؤ ئةوةي دواتر ماددةكة هةمووي خبةمة طؤِرانكاريانةو ثَيشنيارة تازانة 
دةنطدانةوة، دةبَيت فةقةرة فةقةرة بَيت، ضونكة هةمووي طؤِرانكاري لةسةر كراوة، كاكة بيخوَينةوة بؤ 

القيام بدعم القطاع اخلاص وتشجيع االستثمار ن تنفيذ )ئةوةي خبةمة دةنطدانةوة، فةقةرةي ضوارةم 
، كَي لةطةَل ئةو (اريع وإنشاء املصانع واملختربات واملعامل اخلاصة باالنتاج بشقيها اليواني والنباتياملش

خاَلةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي 
قليم واصدار التعليمات الالزمة لتسهيل دعم وتطوير املصارف الاراعية ن اال)دةنط وةرطريا، خاَلي ثَينجةم 

، ئةوة تةبعةن لةسةر داواي ئَيوة بوو، كَي لةطةَل ئةو (عملها بالتنسيق مع وزارة املالية واالقتصاد ن االقليم
خاَلةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي 

، كَي لةطةَل ئةو خاَلةية دةسيت بةرز (االهتمام بالثروة السمكية وتربية النيل)نؤيةم  دةنط وةرطريا، خاَلي
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، خاَلي 

عي والغابات الطبيعية االهتمام باملشاتل واملرا)يازدة، ئةوةي كة تةبعةن تَيدا نيية وةكو خؤي ماوةتةوة، 
، كَي لةطةَل ئةو خاَلةية دةسيت بةرز (واالصطناعية ومحايتها لكونها ثروة وطنية ودعم احملميات الطبيعية

بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، خاَلي 
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تشريع خاص يتناول تنظيم كافة االمور واملسائل املتعلقة  حتديد حدود الغابات واصنافها مبوجب)دوازدة 
، كَي لةطةَل ئةو خاَلةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت (بالغابات ن االقليم

اقرتاح مشاريع قوانني جديدة ملعاجلة )بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، خاَلي سَيزدة 
، ئةمةش وةكو بَلَيي بةديهيية، بةاَلم هةبَيت باشرتة، بؤ (كل االراضي يتالئم واقع ومستقبل كوردستانمشا

ئةوةي كةس رَيطاي لَي نةطرَينت، كَي لةطةَل ئةو خاَلةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا 
تنمية املوارد البشرية ن )ي ضواردة نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، فةقةرة

، ئةمةش تازةية، كَي لةطةَل ئةو خاَلةية (وال تدريب الكوادر الفالحية والاراعية مبستوياتها املختلفة
دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط 

ةخةمة دةنطدانةوة لة يةكةوة تاكو ضواردة، ئةوانةي كة نةخوَيندرانةوة وةرطريا، ئَيستا ماددةكة هةمووي د
وةكو خؤي لة ئةسَلي ماددةكة هاتووة، كَي لةطةَل ماددةكةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا 

 .نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ماددةكة بة كؤي دةنط وةرطريا، ماددةي سَييةم تكاية
ةي سَي و ضوار بة ثَيشنياري ليذنةي ياسايي دةمج كراوة ببَيتة يةك ماددة، ئةو ثَيشنيارة مادد

 .خبوَيندرَيتةوة، بؤ ئةوةي ئةوة موناقةشة بكةين، فةرموو
 

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة ثَيشنيار دةكات دةمج بكرَيت لةطةَل لة ثرؤذةكة ليذن( 1،9)بةاَلم ئةوةى ثةيوةستة بة هةردوو ماددةى 
 :و بةم جؤرة دابرَيذرَيتةوة( ثَيكهاتةكانى وةزارةت)دا لة ذَير ناوى (9)ماددةى 

 :وةزارةت لةم ثَيكهاتانة ثَيك دَيت: ماددةى سَييةم
سةرؤكى بااَلى وةزارةتةو بةرثرسة لة كارو ئاراستةكردنى سياسةتةكانى وةزارةت و : وةزير: يةكةم

شتى و ضاودَيرى و بة ئيشرافى ئةو دةركردنى و جَيبةجَى كردنى هةموو بِريارو فةرمان و رَينمايى سةرثةر
لة هةموو شتَيك ثةيوةندى هةبَيت بة ئةركى وةزارةت و ثَيكهاتةكانى و صالحيات و هةموو كاروبارة 

دةم ئةجنومةنى هونةرى و دارايى و رَيكخستنةكانى بة ثَيى حوكمةكانى ياسا و بةرثرس دةبَيت لةبةر
وةزيران بةو ثَى يةى ئةندامَيكى هاوكارة تيايدا و بؤى هةية هةندَيك لة دةسةاَلتةكانى بداتة جَيطرى 

 .وةزارةت يان بةرَيوةبةرة طشتييةكان يان هةر يةكَيك كة بةطوجناوى بزانَي لة وةزارةت
ت وسةرثةرشتى كردن لة يارمةتى وةزير دةدات لة ئاراستةكردنى وةزارة: بريكارى وةزارةت :دووةم

كاروبارةكانى لة ضوارضَيوةى ئةو دةسةاَلتانةى كة لة اليةن وةزيرةوة دةيدرَيتَى بة مةرجَى خاوةنى 
 .بِروانامةى سةرةتايى زانكؤ و ثسثؤرى بَيت

فةرمانبةرَيك سةرؤكايةتي دةكات و بةِرَيوةي دةبات بة ثلةى بةرَيوةبةر : نوسيينطةى وةزير: سَييةم
 .ِروانامةى سةرةتايى زانكؤ بَيت و ذمارةيةك فةرمانبةر هاوكارى دةكةنهةَلطرى ب
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فةرمانبةرَيك سةرؤكايةتى دةكات و بةرَيوةى دةبات بة ثلةى : نوسينطةى بريكارى وةزير: ضوارةم
 .بةرَيوةبةر هةَلطرى بِروانامةى سةرةتايى زانكؤ بَيت و ذمارةيةك فةرمانبةر هاوكارى دةكةن

ذمارةيان لة ضوار زياتر نةبَيت و هةَلطرى بِروانامةى سةرةتايى زانكؤ و خاوةن : ارانِراوَيذك: ثَينجةم
 .ئةزموون و ثراكتيك بن

بةرَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات : بةِرَيوةبةرايةتى طشتى بؤ كاروبارى كارطَيرى و دارايى: شةشةم
 .يك بَيتهةَلطرى بِروانامةى سةرةتايى زانكؤ و خاوةن ئةزموون و ثراكت

بةرَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى و بةرَيوةى : بةرَيوةبةرايةتى طشتى ثالن دانان وبةدواداضوون :حةوتةم
 .دةبات هةَلطرى بِروانامةى سةرةتايى زانكؤ و خاوةن ئةزموون و ثراكتيك بَيت

و بةرَيوةى دةبات بةرَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى : بةرَيوةبةرايةتي طشتى بؤ زةوى كشتوكاَلى :هةشتةم
 .هةَلطرى بِروانامةى سةرةتايى زانكؤ و خاوةن ئةزموون و ثراكتيك بَيت

بةرَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى و بةرَيوةى دةبات : بةرَيوةبةرايةتى طشتى دارستان و لةوةِرطا :نؤيةم
 .هةَلطرى بِروانامةى سةرةتايى زانكؤ و خاوةن ئةزموون و ثراكتيك بَيت

و  كى طشتى سةرؤكايةتىبةرَيوةبةرَي: وةبةرايةتى طشتى لَيكؤَلينةوةو رَينوَينى كشتوكاَلىبةرَي :دةيةم
 .بةِرَيوةي دةبات هةَلطرى بِروانامةى سةرةتايى زانكؤ و خاوةن ئةزموون و ثراكتيك بَيت

بةرَيوةى  بةرَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى و: بةرَيوةبةرايةتى طشتى سامان و تةندروستى ئاذةَل :يازدةيةم
 .دةبات هةَلطرى بِروانامةى سةرةتايى زانكؤ و خاوةن ئةزموون و ثراكتيك بَيت

بةرَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى و بةِرَيوةى : بةرَيوةبةرايةتى طشتى خزمةتطوزارى كشتووكاَلى :دوازدةيةم
 .دةبات هةَلطرى بِروانامةى سةرةتايى زانكؤ و خاوةن ئةزموون و ثراكتيك بَيت

سةرؤكاتى و : بةِرَيوةبةرايةتية طشتيةكانى كشتوكاَلى لة ناوةندى ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان :زدةمسيا
بةِرَيوةبةرايةتى هةريةكان بةِرَيوةبةرَيكى طشتى دةيكات كة هةَلطرى بِروانامةى سةرةتايى ثسثؤِرى زانكؤ 

جآكردنى ثِرؤذة كشتوكاَليةكان لة بَيت و خاوةن ئةزموون و ثراكتيك بَيت بؤ سةرثةرشتى كردنى جآ بة
ثارَيزطا و بةِرَيوةبورايةتيةكان و لقة كشتوكاَليةكانى ثارَيزطا ثَييان دةبةسرتَيتةوة لة سنوورى هةر 

 .ثارَيزطايةك لةو ثارَيزطايانة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي كشتوكاَل فةرموو
 :رضا امحد عبدالرمحن بةِرَيز

 .ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ
 .ئَيمة وةكو ليذنةي كشتوكاَل تَيبينيمان نيية لةسةر ئةو دوو ماددةية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك شَيروان
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 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نابي وةزير ئةو ماددةية كة براي بةِرَيزم مامؤستا كاكة خوَينديةوة، ئَيمة دواي ئةوةي كة لةطةَل جة
دانيشتني و، لةطةَل ليذنةي زراعةش دانيشتني، ضةند تَيبينيةكمان هةبوو لةسةر ئةو مةسةالنة، كؤي 
موالحةزةكان بةم شَيوةية بوو، ئيعادةي نةزةر لة هةيكةلةكة كراوةتةوةو تةشكيالتي وةزارةت هاتؤتة 

َيتة خوارَي موديرياتي عام و وةكو سةري لة رةئسي هةرةمةكة جةنابي وةزيرة تةشكيلي وةزارةت، دوايَي د
 .وةزارةتةكاني ديكة، بؤية ئيعادةي صياغة لة هةندَيك فةقةرات كراوةتةوة

دةزطاكاني هةيكةلي تةنزميي تةعريفي نةبووة، ئَيمة تةعريفمان كردووة، ضونكة لة ئةسَلي ثرؤذةكة / دوو
 .نةهاتووة

ة ضوار موستةشارمان وةكو وةزارةتةكاني ديكة بةنيسبةت عةدةدي موستةشارين تَيدا نةبووة، ئَيم/ سَي
 .دةست نيشان كردووة لة بِرطةيةكدا

املديرية العامة للغابات )هةندَيك طؤِرانكاري بةسةر ناوي موديرياتةكان هاتووة، يةك لةوانة / ضوار
ديرية امل)ش ئيزافة كراوة، واتا فةقةرةي حةوت بووة (البستنة)، بة ئيقترياحي جةنابي وةزير (واملراعي

 .، ئةوة لةسةر ثَيشنياري جةنابي وةزير بوو(العامة للبستنة والغابات واملراعي
املديرية العامة للثروة والصية )، لة جياتي (املديرية العامة للثروة اليوانية والبيطرة)فةقةرة نؤش 

 .، ئةوةش لةسةر ثَيشنياري جةنابي وةزير بوو(اليوانية
حةقيقةت جَيطاي ئَيرة نيية، ئَيمة ثَيشنيار دةكةين كة فةقةرة دوازدةش بةنيسبةت فةقةرة دوازدةش بة 

 .لةغو بكرَيت، ئةوة كؤي موالحةزةتةكاني ئَيمة بوو، لةطةَل رَيزماندا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يكون حاصاًل على شهادة جامعية أولية  :وكيل الوزير)من يةك موالحةزةم هةية، ئةويش وةكيل وةزيرة، 
بنووسرَيت، يةعين بَي خبرِيةت نةبَيت وةكو مودير عام بَي ( ية ومن ذوي اخلربة واالختصاصاختصاص

ومن ذوي اخلربة )، ئيختيصاصيةت نووسيووة، (ومن ذوي اخلربة واملمارسة)خيرِبةت داوا نةكردووة 
كةس ئيعتريازي ، وابزامن ئةوة لة هةموو وةزارةتةكاندا هاتووةو ئيتيفاقي لةسةر كراوة، ئةطةر (واملمارسة

لةسةر نيية، يان موناقةشةي لةسةر نيية دةخيةمة دةنطدانةوة، ثَيشنياري ليذنةي ياسايي كة دوو 
ماددةكةي كردؤتة يةك ماددة، ئةو طؤِرانكارييةي كردووة، بة موافةقةتي جةنابي وةزير، دةخيةمة 

َلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطة
 .سوثاس، ماددةكة بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، ماددةي ثَينج كة ئَيستا بووة ماددةي ضوار تكاية

 :شوكرية رسول ابراهيم. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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( 020)مب كردووة وةزارةت، حيسا( 11)ئَيمة ناتوانني قسةيةكي تيا بكةين، ئةو هةموو مودير عامانة بؤ 
مودير عاممان هةية، هةر مودير عامَيك سَي مليؤن وةردةطرَيت، دةكاتة مليارَيك و حةوت سةد و نازامن 
ضةند مليؤن دينار، وةَلاَلهي ئةمة تةئسري دةكاتة سةر ميزانيةي دةوَلةت، من داوا لة وةزيري بةِرَيز دةكةم 

 .طشتيانة، بةِراسيت طوناحة ئةو هةموو ميزانيةيةئيعادةيةكي نةزةري بكةنةوة بةو بةِرَيوةرةبةرة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .يةكةم جار طومتان كَي رةئي هةية، دةنطت نةكرد
لة دةنطداندا تةنيا تؤ ئيعتريازت كرد، طومتان بة زؤرينةي دةنط، دوايَي بة خاَلي نيزامي ناتوانني / دووش

ةي كة هَيناوتة، دةبَيت خاَلي نيزام لة تؤ بطرين، ضونكة تؤ نة بطةِرَيينةوة، بِريار دراو تةواو، ئةو رةقم
قسةت كرد، دةنطيشت نةدا بة قسةي ئةوةمان كرد كة دةنطت نةداوة، كردمانة ئةكسةريةت بة تةنيا تؤ 
دةنطت نةدا، حةقي خؤتة دةنط نةدةيت، حةقي خؤتة قسة بكةيت، قسةت نةكرد، حةقي خؤتة دةنطيش 

 .خؤتة، فةرموو كاكة بؤ ماددةي ثَينج كة بؤتة ماددةي ضوارنةدةيت، ئةوة عايد بة 
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وفق مقحرتح اللجنحة القانونيحة    ( املادة الرابعة)أما فيما يتعلق باملادة اخلامسة من املشروع واليت ستصبأ برقم 

 :تقرتح اللجنة صياغتها كاآلتي

  :املادة الرابعة
- :يشكل ولس االستشاري الوزارة من / أواًل

 .رئيسًا / الوزير-أ
 .عضوًا و يرأس اجمللس ن حالة غياب الوزير / وكيل الوزارة-ب

 اعضاء / املستشارون ن الوزارة-ج
 .اعضاء/ املدراء العامني ن الوزارة -د
 .اعضاء/ مس ولي النقابات واجلمعيات ذات العالقة -هح

 .اضافة ممثلني عن الوزارات األخرى أو خرباء من خارج الوزارة عند الضرورةللوزير  / ثانيًا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك شَيروان
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو  مومكينة سةهوةك هةية لةوَي، نازامن وةكيل وةزير لة هةموو وةزارةتةكان نائيب رةئيسة بةنيسبةت

 .مةجليسة، نةك عوزو، لَيرةش دةبَيت وا بَيت، ئةوة يةك
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، بةِراسيت دةَلَيت مةسةلةكة (ممثلي النقابات)جةنابي وةزير ثَيشنيارَيكي هةبوو بةنيسبةت / دوو
ممثلي )بةنيسبةت وةزير ئيختياري نةبَيت، واتا وجوبي بَيت، جةوازي نةبَيت، من حةز دةكةم 

 .ةو مةجليسةيش داخيل ببَيت ل(النقابات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيوة نووسيوتانة
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئاخر ئةوة جةوازية، دةبَي وجوبي بَيت بةنيسبةت ئةمة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نائبًا )ت وةكيل وةزير ، كةواتة بةنيسبة(ممثلي النقابات واجلمعيات ذات العالقة)ئةمة يةك شت هةية، 

للوزير اضافة ممثلني عن الوزارات األخرى أو خرباء من خارج الوزارة او  /ثانيًا)دةبَينت، بةنيسبةت ( للرئيس
 .، كاك رةشاد قسةت هةبوو فةرموو(ممثلي النقابات واجلمعيات ذات العالقة عند الضرورة

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت ليذنةي ئيستيشاري ئةو سةاَلحيةتة بؤ وةزير مبَينَيت كَيي داوا دةكات، بةاَلم ئةطةر وجوبي بوو 
نةقابات ئيشترياك بكات، ضةند ئةتراف زياد بَيت، ئةوةندة كَيشةي زياد دةبَيت، ثَيشنيار دةكةم وةكو خؤي 

 .مبَينَيتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةزير تةحديدي دةكاتن، مومكينة كةس داوا نةكات، ئَيستا دةسةاَلت داوا ( القةعند الضرورة وذات الع)
 .كردن بؤ وةزيرة، كة ئةو داواي نةكرد يةعين هيض، فةرموو كاك دلَير

 :دلَير امساعيل حقي شاويس.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

انةوة هةية، من وا تَيدةطةم كة نوَينةري بةِراسيت وةزارةتي كشتوكاَل ثةيوةندييةكي راستةوخؤي بة جوتيار
يةكَييت جوتياران زةروريية لةو هةينة ئيستيشارية هةبَيت، يةعين ئةو دةبَيت بة زةروريةت حازر بَيت، 
ضونكة ئةمة اليةنَيكي طرنطة، بةرذةوةندييةكي طشيت تَيداية، دةبَيت نوَينةري جوتياران لةو هةينة 

 .سئيستيشارية حازر بَيت، زؤر سوثا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .يةكةم رةقم ئةوان دةطرَيتةوة، فةرموو جةنابي وةزير( ذات العالقة)كة وتت 
 :كشتوكاَل وةزيري/ طيب عبدالعزيز بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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رة للوزير اضافة ممثلني عن الوزارات األخرى أو خرباء من خارج الوزا)تةبعةن لة مةتين نةصةكة هاتبوو 
، بة ثَيضةوانةوة ئَيمة وامان لَي كردووة، ئَيستا ثشيت (وممثلي النقابات واجلمعيات ذات العالقة عند الضرورة

موستةشارين، ثشيت مودير عامة، ئةوانةمان داناون لة خاَلي ثَينجةم كردومانة ئيلزامي، مةسنووليين 
ترمان كردية  لةو مةجليسة، خاَلي راعة عوزونةنةقابات و جةمعيات ئةوي زات عيالقة بة وةزارةتي ز

، يةعين ئةو دةسةاَلتةمان داوةتة وةزير، بةس ئيزافةي (للوزير اضافة ممثلني عن الوزارات األخرى)
مةسنووليين مونةزةمات و نةقابات و جةمعيات كردوومانة شتَيكي ئيلزامي، من ئةوة بة مةسَلحةت دةزامن، 

ةنيةي ئةوي عيالقةي بة وةزارةتي زراعة هةية با بَيت كة فيعلةن ئةو مونةزةماتي موجتةمةعي مةد
هةست بة مةسنووليةتي خؤيان بكةن و موشارك بن لة سونعي قةرارات، لةبةر ئةوة ئَيمة كردمانة 

 .ئيلزامي، وةكي دكتؤر باسي كرد، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك سةردار
 :بةِرَيز سردار صباح بوزو هركي

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س
لة شةرحي كاك شَيروان باسي ئةوةي كرد كة موستةشارن عةددةكةي تةحديد كردووة بة ضوار، بةاَلم لة 

 .خوَيندنةوةي كاك عةوني باسي عةددةكةي نةكرد، ئةوة يةك
ات ئةو خاَلةي كة ثَيشنيار كرا وةزير بؤي هةبَيت اليةنةكاني تر لة وةزارةتةكاني ديكة ئيزافةيان بك/ دوو

بؤ ئةو مةجليسة، من ثرسيار دةكةم وةزير سةاَلحياتي هةية لةسةر وةزارةتي ديكة خةَلك ئيزافة بكات، 
 .ياخود بطوترَيت ئيستيزافةي خةَلكي تر، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك عةوني

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك سةردار سةهو رؤيشتووة، ئَيمة بامسان كردووة، لة بِرطةي ثَينجةم لة  بةنيسبةت موستةشارين
 .، ئةوة باس كراوة(املستشارون ال يايد عددهم عن اربعة)راثؤرمتان 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من نازامن موالحةزةكةي هينة، كة جةنابي وةزير دةَلَيت ئيلزامي بَينت، بةس من ثَيم واية ئيلزامي بؤ 

ن موشكيلةية، يةعين بة قةراري ئيلزامي رةنطة كؤسث بَيتة ثَيش، ئةطةر بة ئيلزام بكةيت رةنطة خؤتا
يةكَيك بَلَيت بةثَيي قانون ئةي فالن نةقابة، ئةي فالن جةمعية، يةعين ئةوة بةِراسيت مرونةتةك بؤ خؤت 

ثَيي قانون كة بؤت دةرضووة، تؤ ناهَيَليت، كؤبوونةوةكان دةبَيتة كؤسث بؤي، يةكَيك هةَلدةستَيت دةَلَيت بة
دةَلَيي ئيلزامية بؤ تؤ، فالن نةقابة بؤ هينت نةكردووة، ئةويش بؤي شةرح دةكاتن كة ثةيوةندي بة 
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ئيشةكةيةوة هةية، تؤش قةناعةتت نيية بةوةي، لةبةر ئةوةي ئةوة بؤ وةزير مبَينَيت، تةقدير بؤ وةزير 
عين ليذنةي قانوني ضؤني دةكةيت، كاك خورشيد خاَلي نيزامي مبَينَيت باشرتة، نازامن كةيفي خؤشتانة، ية

 .هةية
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نازامن خاَلي نيزاميية، يان نا، بةس من تةئيدي قسةي جةنابت دةكةم بؤ ئةو مةوزوعة، تةنها رةئيسي 

َير دةكةم، ئةويرت تةئيدي جةنابت دةكةم، جةمعيةي فةالحني زةرورة دانَييت، تةئيدي كاك دكتؤر دل
ضونكة بةوة موشكيلة دروست دةبَيت، بيست نةقابة هةية، بيست جةمعياتيش هةية، رةئي ض جةمعيةي 
فةالحينة عيالقةي موباشريي بة وةزارةتي زراعةوة هةية، هةموو جةمعياتي زراعي عيالقةي بة 

 .جةمعياتي فةالحينةوة هةية، زؤر سوثاس
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س

 .جةنابي وةزير فةرموو
 :كشتوكاَل وةزيري/طيب عبدالعزيز بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ض قةيدية، ئَيمة تةشجيعي نةقابات و جةمعيات دةكةين بَيتة تةشكيل كرن و، بابةتةكة زراعيية، شتَيكي 

ي دةوري زؤر زؤر موهيمة ئةوانة زراعي ئَيمة شتَيكي سِرميان نيية، خاصةتةن لة ئيجتيماعاتي موةسع
حازر بن، بة ثَيضةوانةوة مةشاكيل تةخفيف دةبَيت، ئةوانة موتةليع دةبن لةسةر هةموو بِريارَيك، كة 
ئَيمة بِريارَيك دةدةين، يةعين سبةييَن ئةوانة دةتوانن بضن لةناو موجتةمةعي خؤيان، لة قيتاعي خؤي 

َين ئَيمة ئاطامان لةو قةرارة نةبووة، هيض شتَيكي نهَيين نيية و ديفا  لة قةراراتي وةزارةت بكات، نةك بَل
ئَيمة باسي شةفافيات دةكةين، با ئةو نةقابات و مونةزةماتانة هةمووي بَين داخيل بنب و موناقةشة 
دةكةين و، ئةو ئيستيعدادةش دةبَيت هةمان بَيت و، ئةو نةفةسةش دةبَيت نةفةسي دميوكراسي دةبَيت 

 .ةوري منهةبَيت بة تةس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ئيشكالة نايَيتة ثَيشتان، مةسةلةن ئةو قانونة سبةييَن دةرضوو، جةنابت ئةو مةجليسةت دةعوةت كرد 
بؤ ئةوةي كؤبوونةوة بكةن، رةئيس جةمعيةي فةالحني، كام رةئيس جةمعية، يةك جةمعيةمان هةية هي 

 .ةديدةفةالحني، كة تؤ دةعوةتي بكةيت، يان موتةع
 :كشتوكاَل وةزيري/طيب عبدالعزيز بةِرَيز

  .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بِريارَيك لة ئةجنومةني وةزيران دةرضووةو هةموو نةقاباتيش تةبليغ كراون، دةبَيت هةتا كؤتايي ئةمساَلة، 

ماعةدا يةعين ساَلي رابردوو دةبَيت هةموو يةكرت بطرن، فعلةن هةموو نةقاباتيان يةكرتيان طرتووة، 
 .جةمعياتي فةالحني ئَيستا وا خةريكة بؤ يةكرت طرتنةوة، ئَيمة باسي مةشروعَيكي موستةقبةلي دةكةين
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةكة بةو شَيوةية دةبَينت (ه)وةكو خؤي مبَينَينت، بةاَلم لةوَي جةمعياتةكة شةتب بكةن، يةعين ( ثانيا)
لة دةسةاَلتي وةزير بَينت خوبِرا و نةقابات و وةزارةتي تر كَي داواي ، ئةوة (للوزير اضافة ممثلني: ثانيا)

دةكاتن، با نةقابةي فالحني ئيلزامي بَينت، ئَيستا بةم شَيوةية بيخوَينةوة تاكو بيخةينة دةنطدانةوة، 
 .فةرموو

 :بةِرَيز احسان عبدال قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

فةالحني هةنة، مةتي حةفت فةالحني هةية يَيكرت طرتينة، ئةو لة كوردستانَي كؤمةَلَيك جةمعياتي 
قةوانينة دَيتة ثَيشي جارَي هَيشتا ض شَيوةيةك صياغةيةك بؤ حةد ض كرية بة ضؤلي كة، ئةطةر بَيذي 

ئيحتيمالة تؤ حةسر بكةيت، ئةطةرنا كؤمةَلَيك جةمعيا فةالحيا يا فالن زراعةتي، ( الفالحني ذات العالقة)
 .تاجي كؤمةَلَيك شت دروست دةبَيتيا فالن ان

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوة خاَلي نيزام نيية/ كاك ئيحسان دوو موالحةزةم هةية، يةكةميان

من و جةنابي وةزير موناقةشةمان لةسةر ئةوةي كرد، من ئةو قسةي جةنابتم كرد، ئةويش وتي / دووةم
، دةبواية نيهايةتي ساَل تةوحيد بنب، ئَيمةش ناتوانني بةثَيي قةراري مةجليسي وةزةرا دةبَيت تةوحيد بنب

قانون دةربهَينني لةبةر ئةوةي تةوحيد نةبوونة، هةر تةوحيديش دةبن، مةبةدةئةكة لَيرة تةسبيت 
 .دةكةين، لةبةر ئةوة ئيعيرتازةكةت مةعقولة، بةاَلم بامسان كرد، بةَلَي

 :كشتوكاَل وةزيري/ طيب عبدالعزيز بةِرَيز
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

من ديسان باسي ئةوة دةكةمةوة، ضونكة ئةطةر ئَيمة بةس جةمعيات حةسر بكةين لةسةر جةمعياتي 
فةالحني، مةسةلةن موهندسيين زراعني قوتاعَيكي زؤر فراوانة، هةمووي طةجنن و ئَيمة ئَيستا خةريكني 

من تةسةور دةكةم با مشوليةت تَيدا  دةور بدةينة وان، وان راكَيشني بؤ عةمةليةي ئينتاجي، لةبةر ئةوة
، يةعين ئةوة عيالقةي بة وةزارةتي زراعة (مس ولي املنظمات واجلمعيات ذات العالقة)هةبَيت، يةعين 

هةبَيت، با بَينة كؤبوونةوةكة، ض موشكيلةمان نيية، كؤبوونةوةي دةورية مانطَي جارَيكة، با هةموو 
 .، بة تةسةوري من قوةتَيكي تر دةداتة قانونةكةمونةزةماتي نةقاباتي مةعين بَين حازر بن

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةزاني ضؤنة عةفوم دةكةن، يةعين مةسنوليةتةكة تةزامونيية، ئَيمة كة قسةيةك دةكةين، راستة جةنابي 
وةزير خؤي باشرت دةزانَينت، ئةوة مرونةتة دميوكراتيةت ئةو قسانة دةكاتن، بةاَلم عةفوم دةكةيت من 
عةمةلي بة واقيعي نازامن، ضونكة تؤ مةجليسَيك مانطَي جارَيك كؤ بكةيتةوة ئةو هةموو قةرةباَلغية 
ناتوانيت ئيش بكةيت، ئةوانةي جةنابت دةَلَيت دةبَيت لة دواي يةكيان بؤ بكةيت، دوو مانط، سَي مانط 
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س لة نةقابةي جارَيك، هةموويان داوا بكةيت، نةك يةك كةس، يان دوو كةس، دةكرَيت بيست كة
موهندسيين زراعة بَينت، سي كةس لة نةقابةي ئةوة بَينت، بةاَلم تؤ ئةجنومةنَيكي ئيستيشاريت دةوَيت، 
زوو زوو دةبَيت كؤببيةوة، تةحديدي بكةيت بةو تةريقةية فراوانة ناتوانَيت كؤببيةوة، هةموو جار ضوار 

ة ئَيستا هاتووة باشرتة، جةمعياتي فةالحني كةس لةوَي نةهاتووة، ثَينج كةس لةوَي نةهاتووة، ئةوةي ك
بكرَيتة خاَلَيك وةكو ئةواني تر، ئةواني تر مبَينَيتة دةسةاَلتي خؤت، جةمعياتي فةالحني زؤرتري هيين 

ةكةي تَيدا بَيت، ئةوي تريش ضةندت بؤ دةكرَينت نةقابةي زراعينة، حةز دةكةي (ه)هةية، يةعين 
خيرِبةي هةية، شارةزايي هةية لة وةزارةتةكاني تردا، ئةوة مبَينَيتةوة عةميدي كؤليذي زراعةية، ئةوةي كة 

سةاَلحياتي خؤت مرونةتي هةية، بؤ خؤت باشرتة، يةعين بؤ خؤت بؤ مرونةتي ئيشةكة، بؤ عةمةلي 
ئيشةكة ئةو تةريقةية باشرتة، ئةطةرنا ئَيستا تةحديد بكةيت هةموو مانطَييش مةجبور بيت بةثَيي 

ةو قانونة نةقابةي فالن بَينت، هي فالن بَينت بة تةحديد قورسرتة، كةيفي خؤشتة، من تةحديد كردني ئ
 .ئةو موالحةزةية دةدةم، بةاَلم كةيفي خؤشتانة، كاك عةبدوَلرةمحان فةرموو

 :رضا امحد عبدالرمحن بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةوة تةشجيع دةبن، لة اليةكي تريشةوة وةزارةت كة ئاماذة كرا نةقابةو سةنديكا ثةيوةنديدارةكان لة اليةك
دةوَلةمةند دةكةن، هةموومان يةك دةنطني كة ئيهتيمام بدرَيت بة زراعة، ئةو كاتة تؤ وتت 

 .ثةيوةنديدارةكان، ئيرت وةزير دةزانَيت كَي بانط دةكات، هةم مشولي دةبَيت و هةم ثةيوةنديداريش دةبَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زان فةرمووكاك بار
 :بةِرَيز بارزان عبدال نصرال

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مةجليسي وةزارةت رةمسي سياسةي وةزارةت دةكات و اليةنَيكي جَي بةجَي كةريشة بةِراسيت، رَيكخراوةكاني 

رَيت كؤمةَلطةي مةدةني، يان نةقابات و جةمعيات ضؤن دةبَيت بنب بة بةشَيك لةاليةني جَي بةجَيكةر، دةك
لة ليذنةيةكي ئيستيشاريدا ئةوان موشارةكة بكةن، ضونكة زؤر جار لةوانةية داواكاري ويست و 

 .داخوازيةكاني ئةو ضني و توَيذو جةمعياتانة بة دةل لة تواناي وةزارةت بَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةين، دوايَي ئةطةر عةمةلي نةبوو باشة، بة قةناعةتي من قورسايية بؤ وةزير، بةاَلم دةي با بة دَلي ئَيوة ب
 .داواي تةعديلي بكاتن، فةرموو

 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثرسيارةكةم بؤ جةنابي وةزيرة، ئةوةي كة جةنابي وةزير دةَلَيت، ئَيمةش دةَلَيني، ئةو دةيةوَيت ئيلزامي 
رةئيسي جةمعيةي فةالحني عيالقةي موباشريي بة  بَيت، ئَيمة دةمانةوَيت رةغبةتي وي بَيت، تةنها
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وةزارةتي زراعةوة هةية، دةبَيت هةينةي ئيستيشاري ئيلزامي بَيت، باقي تر جةنابي وةزير حةز دةكةيت 
هةرضي نةقابات و جةمعياتة داوا بكة، بةاَلم بة رةغبةتي خؤت بَيت، ئةوة باشرتة بؤ جةنابت، كةس مانيع 

ئيلزامي نةبَينت، تةنها رةئيسي جةمعيةي فةالحني حةقي هةية ئيلزامي بَينت،  نيية داواي بكةي، بةاَلم
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك شَيروان

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

و بةِراسيت بة قةناعةتي من كاريطةرترين جةمعية، جةمعيةي فةالحينة لة ناحيةي ذمارةي عوزوةكاني 
جةمعياتي فةالحني، بة قةناعةتي  دة لة هيض جةمعيةيةك لة كوردستان نيية ذمارةي ئةندامةكاني بطاتة

من مومةسيلي جةمعياتي فةالحني وجودي وجوبي بَينت، ئةواني تر نةقاباتةكاني تر لةطةَل فةقةرةي دوو 
 .، ئةطةر هاتوو وةزير داواي كرد(لعالقةاجلمعيات ذات ا)دةجمي بكةين لةطةَل وةزارةتةكان و مونةزةمات و 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ئَيستا ماددةكة بةو شَيوةيةي لَي دَيت

 .رئيسًا / الوزير-أ
 .نائبًا للرئيس / وكيل الوزارة-ب

 اعضاء  /اربعة/ املستشارون ن الوزارة-ج
 .اعضاء/ املدراء العامني ن الوزارة -د
 .عضو /رئيس اجلمعيات الفالحية -هح

للوزير اضافة ممثلني عن الوزارات األخرى أو خرباء من خارج الوزارة او ممثلي النقابات واجلمعيات  / ثانيًا
 (.ذات العالقة

باشة دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، دةنطماندا، بةاَلم 
ئيزافة كرا لة ئةوةلةن ئةويش ئةوةية ئيزافةتةن ئةندامي ( ه)تةعديلةكة جارَيكي تر شةرح دةكةمةوة، 

ئةو مةجليسي ئةجنومةني راوَيذكاري كَيية؟ جطة لة وةزير و وةكيل وةزير و هينةكان، رةئيسي جةمعيةي 
فةالحينة، دووةم لةو ماددةيةدا بؤ وةزير هةية نوَينةراني وةزارةتةكاني تر، يان خةبري لة دةرةوةي 

نةراني نةقابات و جةمعيات كة ثةيوةنديان بةو ئيشة هةية ئةوة بكاتن لة كؤبوونةوةي ئةو وةزارةت و، نوَي
ئةجنومةنةدا، دةنطمان بؤ دا، ئةوةي لةطةَليةتي دةنطي دا، كَي لةطةَلي نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر 

 .سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، زؤر سوثاس، ماددةكةي تر تكاية
 :مصطفى وبكراب عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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فرمانبةرَي، بة ثلةي بةِرَيوةبةري طشيت سةرؤكايةتي , هةر بةِرَيوةبةرايةتييةكي طشتييش :ماددةي شةشةم
 .دةكا، بِروانامةي زانكؤي هةبَي و، خاوةن ئةزموون و، ثسثؤِريش بَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

 :ن ناص  حيدريبةِرَيز شَيروا
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

ئَيمة لةطةَل ئةوةين ئةو ماددةية حةزف بَيت، ضونكة مودير عامةكان هةمووي بة تةفسيل و شةرحةوة 
 .هاتووة لة مةتين هةيكةل

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا حةزيف ئةو ماددةية دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت 

نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط ماددةي شةشيش حةزف كرا، ماددةي حةوتةم، كة 
 .دةكاتة ماددةي ثَينج ئَيستاكة

 
 

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 : ماددةي حةوتةم
وةزارةت و ئةرك و سةاَلحيياتي بةِرَيوةبةرايةتية طشتييةكان و  ـ مةركةز و ثَيكهاتةكاني1

 .بةِرَيوةبةرايةتيية واوةستةكانيان و دةستةكانيش، بة ثَيِرؤ ديار دةكرَين
ـ ئةجنومةني وةزارةتةكة، بؤي هةية، هةر كاتَي ثَيويست بكا، بةِرَيوةبةرايةتي و لق و بةش و هؤبةي نوَي 0

 .ن ئيلغايان بكاتخبا، يا بكاتةوة يان يةكيان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

فيما يتعلق باملادة السابعة من املشروع والتى ستصبأ برقم املادة اخلامسة وفق مقرتح اللجنة، تقرتح اللجنة 
 :إعادة صياغتها كاآلتي

 :املادة اخلامسة
 .حيدد بنظام مهام وأختصاصات تشكيالت الوزارة: اًلأو
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للوزير إستيداث أو دمج أو ألغاء أي من املديريات أو الفروع أو األقسام أو الشعب ضمن تشكيالت الوزارة : ثانيًا
 .وفق متطلبات عملها عند األقتضاء

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةليات، دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية ئةوةش وةكو وةزارةتةكاني تر دةطوجنَيت لةطةَل ئة

دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ئةو 
 .ماددةيةش وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ي وةزارةتي كشتوكاَل و ئاودَيري ئيلغا دةكرَي(1330)ي ساَلي (12)ساي ذمارة يا: ماددةي هةشتةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بعد أضافة  ت يدها اللجنة( املادة السادسة)فيما يتعلق باملادة الثامنة من املشروع والتى ستصبأ برقم 
 .اىل آخر املادة( وتعديالت )
 (.وتعديالت  1330لسنة ( 12)يلغى قانون وزارة الاراعة والري رقم )

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت 

 .دةنط ئةو ماددةيةش وةرطريا، ماددةكةي تر تكايةبةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي 
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةزير، بؤي هةية رَينماييطةلي ثَيويست بؤ ئاسانكردني بةجَيهَيناني حوكمةكاني ئةم ياساية : ماددةي نؤيةم

 .دةربهَييَن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليس للجنة أية مالحظة على املادة التاسعة من املشروع والتى ستصبأ برقم املادة السابعة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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دةسيت  دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية
 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ئةو ماددةيةش وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةر دةقَي، لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا نةطوجنَي، كاري ثَي ناكرَي: ماددةي دةيةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةي ياساييراي ليذن
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :أما فيما يتعلق باملادة العاشرة من املشروع والتى ستصبأ برقم املادة الثامنة تقرتح اللجنة صياغتها كاآلتى

 (.اليعمل بأى نص قانونى أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون: )املادة الثامنة
 :كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ

دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت 
 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ئةو ماددةيةش وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية

 
 

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثَيويستة لةسةر وةزيرة ثَيوةنديدارةكان، حوكمةكاني ئةم ياساية خبةنة كار: زدةمماددةي يا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رتح اللجنحة صحياغتها   أما فيما يتعلق باملادة الادية عشرة من املشروع والتى ستصبأ بحرقم املحادة التاسحعة تقح    
 :كاآلتي

 (.على ولس الوزارء واجلهات ذات العالقة تنفيد أحكام هذا القانون: )املادة التاسعة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت 

 .ةكؤي دةنط وةرطريا، ماددةكةي تر تكايةبةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ب
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ـةوة كاري ثَي دةكرَي(وةقائعي كورستان)ئةم ياساية لة رؤذي باَلوكردنةوةي لة : ماددةي دوازدةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

 :زبةِرَيز عوني كمال سعيد بزا
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

أما فيما يتعلق باملادة الثانية عشرة من املشروع والتى ستصحبأ بحرقم املحادة العاشحرة تقحرتح اللجنحة صحياغتها        
 :كاآلتى

 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون إعتبارًا من تاريخ إصدارجم وينشر ن اجلريدة الريمية : )املادة العاشرة
 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت 
 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا

 
 
 
 

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 هؤكارةكاني داناني ئةم ياساية 

. خاكي بة ثيتة و ساماني ئاوي زؤرة. كوردستان بؤ كشتوكاَل زؤر لةبارة( ئاو و هةواي خاك و)ذينطة    
كوردستان بةر لة هةزاران ساَل واَلتَيكي بة كشتوكاَل و بة نان و خوان بووة و، لةم رووةوة ثَيشةنطي واَلتاني 

ة كؤمةَلطاي زؤرة ملَي ئاخنني وةلَي زوَلمي كاول كاري و ِرا طواسنت و دةركردن و، خةَلك ل. رؤذهةاَلت بووة
و، داثؤشيين زةوي وزاري بة ثيت و بةرةكةتي كوردستان بة شِرةخانوو و ضادرطاي نا هةموارو، بَي بةش لة 
ئةسبابي ذيان، كة حكومةتة يةك لة دوا يةكةكاني عَيراق بة داخ لة دَلي و ركي شؤظيين و كينةي 

ئةمانة هةمووي بوونة هؤي كوَير بوونةوةي كشتوكاَل و دوذمنايةتي بةسةر طةلي كوردستانياندا هَينا، 
سةرةجناميش فةالو وةرزَيران كة رةنَيوهَيين بة هَيزي كشتوكاَل بوون و خاوةن سفرة و ديوةخان بوون بة 

ئةمة سةرباري . بَي بةروبووم( مستهلك)ناضاري بوون بة ناخنؤري بَي خةلةو خةرمان و بةكاربةري 
مةو تةعليماتي كوَيرانةي ثِر لة كينة بؤ كوَيركردنةوةي كاني و ضاوطةكاني ئاوو ئةوةش كة ياساو بةياننا

كاولكردني جؤطةو جؤبارو سووتاندني دارستان و ريشة كَيشكردني رةزو باخ و بَيستان دةردةكراو 
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جا بؤ ئةوةي ئاسةواري ئةم هةموو كاولكاريية  .سةرثاكيشي مينِرَيذكراو بة ناوضةطةلي حةرام دانران
مَييَن و كَيشة و طرفيت طوندةكان تةخت بكرَين و رةنَيوهاتي كشتوكاَل باشرت بكرَي و بةرةو ضاكرت نة

بؤ هَيزي كارو توانسيت سروشيت لة ( االستخدام االمثل)بطوِردرَي و خزمةت هَيناني ثِر بة ثَيست 
ي كشتوكاَل ثةيدا بكرَي و كوردستاندا بِرةخسَي و، كةش و هةوايةكي لة بار بؤ بنيادنانةوةي ذَيرخاني كةرت

بَيتة دي و ئاسايشي خؤراكسازي وةدةست بَيت و ( االكتفاء الذاتي)خؤطوزةراني , ئاماجني خؤشطوزةراني و
كؤضي ثَيضةوانةش دةست ثَي بكاو ذيانَيكي ئاسوودةو بةختياريش بؤ دَيهات و طوندي كوردستان دابني 

شيان بضنةوة سةر زَيدي خؤيان، لةبةر ئةوانة هةمووي بكرَي و فةالو وةرزَيرو رةزةوان و باخةوانةكاني
 .داناني ئةم ياساية بة ثَيويست زانرا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

 :رضا امحد عبدالرمحن بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ليذنةكةمان هؤكاري داناني ئةم ياسايةي بةم شَيوةية داِرشتووة
كشتوكاَل كؤَلةكةيةكي بنضينةيي ئابوورييةو، هةروةها بؤ زةمانةت كردني ئاسايشي  لةبةر ئةوةي كة

خؤِراك، لةبةر ئةوةي كة هةرَيمي كوردستان لة رووي خاك و ئاو و كةش و هةواوة بؤ كشتوكاَل لةبارة، 
لة ثَيشرتيش تووشي نةهامةتي و كاولكاري و راطواسنت بووةو، لة ثَيناوي هانداني كؤضي ثَيضةوانة 

 .شارةكانةوة بةرةو طوندةكان ئةم ياساية دانرا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي ئةسَلي ئةسباب موجيبةكة دوو فةقةرةية، فةقةرةي يةكةم زيادة، ئينشاية باسي تاريخ دةكاتن، ئةوةي 
ة، ي ثةرةطرايف دووةمي ئةوةي لة ئةسَلي قانونةكة هاتوو%(82)ليذنةي كشتوكاَليش طوتي تةقريبةن لة 

ثَيم واية ئةسَلي قانونةكة بة عةرةبيةكةي زؤر باشة، كورديةكةش فةرقَيكي واي نيية، بةس ئةوةندةية 
لةوَيوة دةست ثَي بكات، تةماشاي بكةن ليذنةي ( لغرض تطوير وحتسني)فةقةرةي يةكةم حةزف بكرَينت 

نتاج الاراعي وااجاد اللول لغرض تطوير وحتسني اال)قانوني و ليذنةي كشتوكاَل و جةنابي وةزير، لةوَيوة 
السليمة امام هذجم املعوقات املوجودة لتيقيق االستخدام االمثل لالمكانيات الطبيعية واملادية والبشرية ن 
كوردستان لغرض تهي ة االجواء املالئمة العادة بناء البنية التيتية ن القطاع الاراعي وحتقيق االكتفاء 

بغية الوصول اىل حياة افضل ن قرى ( من املدينة اىل الريف)هلجرة املعاكسة الذاتي واالمن الغذائي وتشجيع ا
، وابزامن ئةوةي ليذنةي (وارياف كوردستان واحيائها والجل تنفيذ ما ورد اعالجم مت تشريع هذا القانون

كشتوكاَليش هةر هةمان شتة، جةنابي وةزير ئةطةر موالحةزةت نيية فةقةرةي يةكةمي ئةسبابي موجيبة 
ةتب بكةين، موافيقي، ئةو ضوار دَيرةي كة بة عةرةبي خوَيندمةوة كة هةمان شتة بة كوردي ش

خوَينديةوة، ئةطةر كةليمةيةك رةنطة لةوَي زياد بَيت ئةسباب موجيبةكة لةطةَل قانونةكة هةمووي 
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ةسيت بةرز دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل داية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية د
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، زؤر سوثاستان دةكةم، ثريؤزبايي لة جةنابي وةزير دةكةم، 

 .فةرموو
 :كشتوكاَل وةزيري/ طيب عبدالعزيز بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان

يةن بةِرَيزتانةوة، من ثَيم خؤشة بة ناوي ثشيت كؤتايي هاتين ئةم ثرؤذةو هاتة تةصديق كردن لة ال
وةزارةتي زراعة دةست خؤشيتان لَي بكةم و سوثاسي جةنابتان بكةم، بؤ ئةو هةموو ماندوو بوونةو ئةو 
زةمحةتيةتان كَيشاوةو تةحةمولي ئَيمةتان كردووة، بؤ ئةو موناقةشاتانةي كة ئَيستا كراوة، ئومَيد دةكةم 

توانني بة ئةو ئاليةتةوة ئةو ئارماجنانةي تةحقيقي هةدةفةكةي بكةين، من بة كة ئَيمة وةزارةتي زراعة ب
 :موختةسةري ئارماجنةكة بة سَي خاَل دةبينم

 .زؤر سوثاستان دةكةمقؤناغي تةصدير، / ئةمين غيزائي، سَي/ بةرهةم، دوو/ ئَيك
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

امةكةي ئةجنام دةداتن لة ثَيناوي ئةو ئةهدافانةي كة لةم زؤر سوثاس، ئينشائةَلاَل وةزارةتي كشتوكاَل بةرن
خوَيندنةوةي ( 12،92)ياسايةدا هاتووةو جَي بةجَي دةكاتن، دانيشتين داهاتوومان سبةينَيية سةعات 

يةكةمي ضةند ثرؤذةيةكة كة بؤمان هاتووة، كؤتايي دةهَينني بة دانيشتنةكةمان زؤر سوثاس، فةرموو كاك 
 .دكتؤر نوري

 :نوري مجيل تاَلةباني.ز دبةِرَي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خراية بةر دةست و ( اطفاء)ئَيمة لة دواي كؤبوونةوةي ثةرلةمان ثَيش ثشوو، ثرؤذةي قانوني بةناوي 
خةريك بوو دةست بة تةماشا كردني بكةين، ثاشان خراية دةنطدان بؤ ئةوةي دواخبرَيت، يان دوا نةخرَيت، 

َيكي زؤر داواي ئةو ثرؤذة قانونة دةكات بة زووترين كات بيخةنة ناو ئةجندةوة، زؤر تكاكارين كةوا خةَلك
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة لة ئةولةوياتي ئَيمة بوو، بةاَلم لةطةَل ليذنةي ثةيوةنديدار بامسان كرد و ثَيمان باش بوو هةموو 

، ئينجا بَينةوة موناقةشة كردن، ضونكة رةئي ليذنةكان بةيةكةوة دانيشن و رةئي خؤيان تةوحيد بكةن
جياواز هةية لةاليةن ليذنةكان، طومتان هةمووتان ثَيكةوة دانيشن و رةئيةكانتان تةوحيد بكةن و بة يةك 
راثؤرت، بؤية ضةند رؤذَيك دواكةوتووة لة هةفتةي داهاتوو لة ثَيشمانة و دةخرَيتة ئةجندةي ثةرلةمان، 

 .سةرضاوان
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 ( 0)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 77/3/7007 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     02/9/0222رَيكـةوتي   شةممةسَي رؤذي ي سةر لة بةياني (12،92)ذمَير كات  
ــراق  ــتاني عَي ــةن و      كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــيت س ــاد مف ــدنان رش ــةِرَيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

ســكرتَيري  بــةِرَيز فرســت أمحــد عبــدال , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةِرَيزحممــد قــادر عبــدال
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (0)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1330ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

ي (0)ا دانيشتين ذمـارةي  دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياردر, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيراق –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان طرَيداني يةكةمي ساَلي سَييخولي 

 :كار بةم شَيوةية بَيت
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي مايف مرؤظ -1
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي داد -0
 .ةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي رؤشنبرييخوَيندن -9
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 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي تةندروسيت -1
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ئةوقاف -0
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي لَيبوردن -2
ي ساَلي (12)ثارَيزةرايةتي ذمارة  خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني دووةمي ياساي -2

1333. 
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني دووةمي ياساي سندوقي خانةنشيين ثارَيزةران  -8

 .1333ي ساَلي (18)ذمارة 
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي خاوةنيةتي هزري و هونةري لة كوردستان -3

لة ( 1291)ياري راطرتين كاركردن بة بِرياري ذمارة خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي بِر -12
 .ي ئةجنومةني سةركردايةتي شؤِرشي هةَلوةشاوة0/3/1380لة ( 1199)و  92/12/1382
لة ياساي باري ( 10)ي ماددة (0)خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني بِرطة  -11

 .11/1/1381لة ( 121)لة بِرياري ( 1)ي راستكراو بِرطة 1322ي ساَلي (01)شارستاني ذمارة 
لة ( 11)ي ماددة (1)خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي بِرياري تايبةت بة راطرتين كاركردن بة بِرطة  -10

 .سةبارةت بة ئافرةتان 1323ي ساَلي (103)ياساي داواكاري طشيت ذمارة 
 .1332ي ساَلي (00)ذمارة  خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي بِرياري راطرتين كاركردن بة بِرياري -19
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنيةكةمان دةكةينةوة
ي 1330هةمواركراوى ساَلى ( 1)لة ثرٍيةوى ناوةخؤى ذمارة  02بةثَيى حوكمةكانى بِرطة يةكى ماددة 

دةستةى سةرؤكايةتى ئةجنومةن بِريارى دا بةرنامةى كارى ,تانى عرياقئةجنومةنى نيشتمانيى كوردس
ى ثَيش نيوةِرؤي رؤذى سَي شةممة (12,92)ي خوىل دووةمى هةَلبذاردن لةكاتى (0)دانيشتنى ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت 02/9/0222رَيكةوتى 
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي مايف مرؤظ-1
 .يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي داد خوَيندنةوةي -0
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي رؤشنبريي -9
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي تةندروسيت -1
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ئةوقاف -0
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي لَيبوردن -2
ي ساَلي (12)يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني دووةمي ياساي ثارَيزةرايةتي ذمارة خوَيندنةوةي  -2

1333. 
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خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني دووةمي ياساي سندوقي خانةنشيين ثارَيزةران  -8
 .1333ي ساَلي (18)ذمارة 

 .لة كوردستانخوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي خاوةنيةتي هزري و هونةري  -3
لة ( 1291)خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي بِرياري راطرتين كاركردن بة بِرياري ذمارة  -12
 .ي ئةجنومةني سةركردايةتي شؤِرشي هةَلوةشاوة0/3/1380لة ( 1199)و  92/12/1382
لة ياساي باري ( 10)ي ماددة (0)خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني بِرطة  -11
 .11/1/1381لة ( 121)لة بِرياري ( 1)ي راستكراو بِرطة 1322ي ساَلي (01)ستاني ذمارة شار
لة ( 11)ي ماددة (1)خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي بِرياري تايبةت بة راطرتين كاركردن بة بِرطة  -10

 .سةبارةت بة ئافرةتان 1323ي ساَلي (103)ياساي داواكاري طشيت ذمارة 
 .1332ي ساَلي (00)ةمي ثرؤذةي بِرياري راطرتين كاركردن بة بِرياري ذمارة خوَيندنةوةي يةك -19

هةندَيك موالحةزات لةسةر ئةو ياسايانةي لة وةزارةتدا هةيةو , سَيزدة ثرؤذةمان لة ثَيشة بؤ خوَيندنةوةي
 بةَلَي كاك دكتؤر نوري خاَلي نيزامت هةية؟, بؤمان هاتووة

 
 
 

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيشنياري ئةوة دةكةم تةنيا بة زماني كوردي خبوَيندرَيتةوةو بة زماني , ثرؤذةكان طةلَيك زؤرن
زؤر , عةرةبيش ضاث بكرَيت و دابةش بكرَيت بةسةر ئةنداماندا كاتَيكي زؤرمان بةدةستةوة دةمَينَيت

 .سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, سَي دةقيقة قسة بكةم, جطة لةوةش بؤية دةمويست دوو, م يةك لة موالحةزاتةكامن ئةوة بووهةر خؤ
, تةنيا بة كوردي دةخوَيندرَيتةوة, بَيجطة لةوةي ئةوةي كة و  ئةطةر ئةوةي بة كوردي و عةرةبي هةية

 .تةوةيةعين بة يةك زمان دةخوَيندرَي, ئةوةي تةنيا بة عةرةبيية بة عةرةبي دةخوَيندرَيتةوة
واتا وةزارةتةكان هةيانة , ياسايةكة خؤي هةية, هةروةكو موالحةزةيةك بةشَيك لةو ياسايانة: دوو

لةبةر ئةوة , لةِراستيدا دووبارةية، رةنطة هةموار كردني ضةند بِرطةيةك و ماددةيةكي تَيدا بَينت
ئةوة رةضاو بكةن ئةطةر , يليذنةي ياسايي بةتايبةت, دةخيوَينينةوةو ئةو ليذنانةي كة تةكليف دةكرَين

بؤ ئةوةي نةضينةوة ناو تةفسيل و دووبارةي , هةموار كردن بَيت ثرؤذةكة بةشَيوةيةك تةرتييب بكةن
تةسةور , ثرؤذةكة بكرَيتة هةموار كردن, وةكو قانون دةرضووة, هةمان ماددةكاني ثَيشرت بوو, بكةينةوة

ياسايان هةية بة , نة هةن، تاكو ئَيستا ياسايان نييةواية، ئةوة ماعقول نيية؟ ضةند ساَلة ئةو وةزارةتا



 011 

داوا , دةبواية وةكو ثرؤذة بؤ هةموار كردني ياساكانيان بنَيرن, ئَيستاكة طؤِرانكاري بةسةردا كراوة, تةئكيد
هةروةها دةكرَيت لة خوَيندنةوةدا موقةريري هةندَيك لة , لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَين لَيرة دانيشن

 .بةَلَي كاك شَيروان, ةشداري بكةن لة خوَيندنةوةي ثرؤذةكانليذنةكان ب
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رةنطة ئةطةر تةماشاي هةيكةلةكة , بةنيسبةت هةندَيك وةزارةت هةيكةلي وةزارةتةكة بة كاميلي هاتووة

كة , ئةجنومةني وةزيران داواي كردووة بةاَلم, ئيمكان هةية بة تةعديلَيك ضارةسةر بكرَيت, بكةين
, مةفروزة ئةطةر ئَيمة رةئي خؤماندا وةكو ليذنةي ياسا كة هةموار بكرَيت, هةيكةلةكة هةمووي بطؤِرَيت

ئينجا , ثرؤذةيةكي تايبةتي بة هةموار كردن بنَيرن, دةبَيت ئةوة ئاطاداري ئةجنومةني وةزيران بكرَيت
 .ثاسزؤر سو, خبرَيتة بةردةم ثةرلةمان

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا , كة ديراسةت دةكةن طةيشتنة ض قةناعةتَيك؟ بة قسةي ئَيوة دةكةين, بة هةر حاَل لة ليذنةكة
بؤ خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي , يان لَيثرسراوي ليذنةي مايف مرؤظ, بِرياردةر, فةرموون ليذنةي ياسايي

كاك , ليذنةي ياسايي ئَيوة فةرموون, كليفي ليذنةي ياسايي دةكةنياخود هةر تة, ياساي وةزارةتي مايف مرؤظ
 .فةرموو, شَيروان فةرموو جةنابت

 :بةِرَيز شَيخ ال ابراهيم شَيخ ال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, هيضي لة المان نيية, يان ئةو بةندانةي كة دةَلَين لةوَي هةموار بكرَينت, زؤربةي هةرة زؤري ئةو ثرؤذانة
بؤ ئةوةي ئَيمةش بريو , ويستة بةالي كةمي بةندَيك لةو بةندانةي كة هةموار دةكرَين بطاتة دةستمانثَي

 .سوثاس, راي خؤمان لةسةر دةربرِبين
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, هةم دةدرَيتة ئةندامةكانيش, هةم دةدرَيتة ليذنةكان و, خؤي ثاش ئةوةي خوَيندنةوةي يةكةمي دةكرَيت
 .خوَيننةوةو رةئي خؤيان لةسةر حازر بكةنبؤ ئةوةي بي

 :بةِرَيز امساعيل حممود عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم كوردي , هةموويان خوَيندةوار و قانونني, ئةطةر بكرَيت هةندَي خةَلكي ناَلَيم ئةوانة نةخوَيندةوارن
هةندَي خةَلكي تر , بَي سةروبةر كردووةبةِراسيت ئةو برادةرانةي ليذنةي قانوني كورديةكةيان , زان نينة

 .زؤر سوثاس, بؤ ئةوةي بة باشي كورديةكة خبوَينَيتةوة, بانط بكرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شةوقي حةز دةكةيت جةنابت ثرؤذةي ياساي مايف مرؤظ بة كورديةكةي خبوَينةوة
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 :بةِرَيز شوقي حسني ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 اي وةزارةتي مايف مرؤظياس
 ـ:مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة ـ:ماددةي يةكةم

 .هةرَيمي كوردستاني عرياقي فيدراأل: هةرَيم -1
 .ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان: ئةجنومةني وةزيران -0
 .وةزارةتي مايف مرؤظ: وةزارةت -9
 .وةزيري مايف مرؤظ: وةزير -1
 .بريكاري وةزارةتي مايف مرؤظ: بريكاري وةزارةت -0
جاِرداني جيهانيي مايف مرؤظ ودوو بةَلَينة دةوَلةتييةكان وثرؤتؤكؤلة ثَيوة : ثةميانةكاني مايف مرؤظ -2

                .                                                   لكاوةكانيان وثةميان ورَيككةوتننامةكاني ثةيوةسنت بة مايف مرؤظ
 :ماددةي دووةم

سةرؤكي باآلي وةزارةتة وبةرثرسة لة جَيبةجَي كردني كاروباري وئاراستةكردني سياسةتةكةي و : وةزير -1
سةرثةرشيت كردني هةموو بِريارو فةرمان ورَينماييةكي ثةيوةندييان هةبَيت بة  ئةركي وةزارةت وثَيكهاتة 

 .                                                       نةري ودارايي وكارطَيِريي ورَيكخستنةكاني بةثيَي حوكمةكاني ياساو دةستةآلتةكاني وهةموو كاروبارة هو
يارمةتي وةزير دةدات لة ئاراستة كردني وةزارةت و سةرثةرشيت كردني كاروبارةكاني : بريكاري وةزارةت -0

 .                                                             ثَيردرَي و دةبَي خاوةني بِروانامةي بةرايي زانكؤبَيتلةضوار ضَيوةي ئةو دةستةآلتانةي كة ثَيي دةس
 .ذمارةيان لة ضوار ثرت نابَي ودةبَي خاوةني بِروانامةي بةرايي زانكؤبن: راوَيذكاران -9

 :دَييَنوةزارةت ئةم ئامانج وئةركانةي خوارةوة بةجَي  :ماددةي سَييةم
شياندني هوشياريي مايف مرؤظ لة كؤمةَلطاي كوردستاني وئةمةش لة رَيطةي بآلوكردنةوةي هوشياريي -1

رؤشنبرييي لةبارةي مايف مرؤظ ومايف ئافرةت ومنداأل بةثَيي ثَيوةري نَيو دةوَلةتي و بنةما مرؤظايةتيةكاني 
                                                     .        كةلةثووري كؤمةآليةتي وئايين كؤمةَلطاي كوردستاني

ضاودَيري كردني بارودؤخي مايف مرؤظ ودةرخستين ئةو ثَيشَيلكارييانةي كة لةئةجنامي بةكار هَينانَيكي  -0
            .                                                هةَلة لة دةزطا وفةرمانطةكاني حكومةت لة هةرَيمدا روودةدةن

 .بةهَيزكردني سةروةريي ياسا وضةسثاندني رَيزطرتن لة مايف مرؤظ -9
 .كاركردن لةثَيناوي ثيادةكردني ثةميان وبةَلَينةكاني مايف مرؤظ -1
هةَلسةنطاندني ياساكاريية نيشتمانيةكاني هةرَيم بؤ جةخت كردن لةسةر ئةوةي كة دةشَين لةطةأل  -0

 .                                                                                                 مرؤظناوةرؤكي ثةميانةكاني مايف 
وطرتووخانة بة شَيوةيةكي دةوري وئامادةكردني ( حجز)سةرداني بةندخيانة ومةَلبةندةكاني طلدانةوة -2

                                                        .   راثؤرت لةبارةي رةوشي ذياني بةندكراوو طلدراو وطرياوةكاندا
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 .ئامادةكردني راثؤرتي ساآلنة لة بارةي مايف مرؤظ لةهةرَيمي كوردستاندا -2
هاريكاري كردن لةطةأل ئةورَيكخراوانةي كة طوَي بة مايف مرؤظ دةدةن لة ناو هةرَيم ولة دةرةوةيدا،  -8

وري و كؤمةآليةتي و هزري و هاووآلتياندا بؤ دابني كردني ضاك لةطةأل حزبي سياسي و كؤمةَلةي ئابو
ثيادةكردني رَيككةوتننامة نَيو دةوَلةتيةكان و ئةو ياساكارييانةي دةرضوون لة بارةي مايف مرؤظ لة 

 .                           هةرَيمدا
رَيكخراوة ناوخؤيي و هاريكاريي و هاوئاهةنطي كردن لةطةأل دةزطاو وفةرمانطة حكومةتيةكان و -3

نَيودةوَلةتيةكان بؤ بةرجةستةكردني ضةمكي مايف مرؤظ و دةرخستين ئةو ثَيشَيلكارييانةي مايف مرؤظ كة 
 .                                                                                                                   تووشي طةلي كوردستان بوون

 .كاركردن لة ثَيناوي نةهَيشتين ثاكتاو كردني رةطةزيي -12
 .بةشداريي كردن لةو كؤنطرة وكؤبوونةوة نَيودةوَلةتييانةي كة ثةيوةنديدارن بةمايف مرؤظ -11

 :ثَيكهاتةكاني وةزارةت لةمانةي خوارةوة ثَيكدَين :ماددةي ضوارةم
وةني بِروانامةي بةرايي زانكؤبَيت و ذمارةيةك فةرمانبةرَيك سةرؤكايةتي دةكات خا: نووسينطةي وةزير -1

 .                                                                                          لة فةرمانبةران ياريدةي دةدةن
ت فةرمانبةريك سةرؤكايةتي دةكات خاوةني بِروانامةي بةرايي زانكؤ بَي: نووسينطةي بريكاري وةزارةت -0

 .                                                                                 وضةند فةرمانبةرَيك ياريدةي دةدةن
 .بةِرَيوةبةرايةتي طشتيي كاروباري كارطَيِريي ودارايي -9
هةولَير )طاكاني هةموو بةِرَيوةبةرايةتيةكاني مايف مرؤظ لة ثارَيز:بةِرَيوةبةرايةتي طشيت مايف مرؤظ  -1

 .                                                                                              ي ثَيوة دةلكَي( وسلَيماني ودهؤك
وةزير بؤي هةية طرَيبةست لة طةأل كةسايةتي سروشيت ومةعنةوي لة خاوةن شارةزايي و : ماددةي ثَينجةم

دةرةوةي هةرَيم ساز بدات بؤ جَيبةجَي كردني ئةو كارو ئةركانةي كة ثَيي ثسثؤِريي لة ناوةوةو 
دةسثَيردرَي بؤ ئةو ماوةيةي كة بةطوجناوي دةزانَي و ئةمةش بةمةبةسيت بةديهَيناني ئاماجنةكاني 
وةزارةتةو ماف و ئةركةكانيان لة دواي وةرطرتين رةزامةنديي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران لةاليةن 

 .                                                                                          ةوة دةسنيشان دةكرَينوةزير
وةزير دةستةآلتي ثَيكهَيناني ليذنةي هةميشةيي وكاتي هةية بؤ جَيبةجَي كردني كارو : ماددةي شةشةم

                                                          .                                   ئةركي دياري كراو
وةزير دةستةآلتي داناني بةِرَيوةبةرايةتي وبةش وهؤبةي نوَي يا لَيكدان يا خود  :ماددةي حةوتةم

هةَلوةشاندنةوةيان لة كاتي ثَيويستدا هةية، هةروةها دةستةآلتي داناني ليذنةي هةميشةيي و كاتي هةية بؤ 
 .                                                                        ردني كارو ئةركيي دياريكراوجَيبةجَي ك

نووسينطةكاني سةر بة ثارَيزطاي كةركووك جارَي بةشَيوةيةكي كاتي سةر بة ثارَيزطاي : ماددةي هةشتةم
                                                                               . ي دةستووري عرياق جَيبةجَي دةكرَي112سلَيماني دةبن تاكو ماددةي 
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 .وردةكاري ثَيكهاتةكاني وةزارةت بةثَيِرةو دةسنيشان دةكرَين :ماددةي نؤيةم
 .، ياساي مايف مرؤظ لة هةرَيمي كوردستان هةَلدةوةشَيتةوة0221ي ساَلي (0)ياساي ذمارة: ماددةي دةيةم

 .كار بة هيض دةقَيك ناكرَي طةرناكؤك بي لةطةأل حوكمةكاني ئةم ياساية: دةمماددةي ياز
 .ثَيويستة لة سةر وةزيرة ثةيوةندارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن  :ماددةي دوازدةم
 .كاري ثَيدةكرَي(وةقائيعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة  :ماددةي سَيزدةم

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س
 .ئةم ثرؤذةية ئيحالةي ليذنةي ياساو ليذنةي مايف مرؤظ و ئةنداماني بةِرَيز دةكرَيت

ثرؤذةي ياساي وةزارةتي داد لة اليةن كاك , خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي داد/ خاَلي دووةم
 .كةريم بةحري دةخوَيندرَيتةوة

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز

 ثرؤذةي ياساي وةزارةتي داد
 ـ:مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة: ماددةي يةكةم

 .هةرَيمي كوردستاني عرياقي فيدراأل: هةرَيم -1
 .وةزارةتي دادي هةرَيم: وةزارةت -0
 .وةزيري دادي هةرَيم: وةزير -9
 .ئةجنومةني وةزارةتي داد: ئةجنومةن -1
 .بريكاري وةزارةتي داد: بريكاري وةزارةت -0

ئاماجني وةزارةت هَينانةدي داد و ثاراستين مافةكاني هةرَيم و هاوواَلتييانة لة رَيطةي : ماددةي دووةم
ثةرةثَيدان و ئامادة كردني ياساكان و رَيزلَينان لة ناوةرؤكيان بة جؤرَيكي وا ثارَيزطاري لة مافةكاني مرؤظ 

 .جاِري جيهاني مافةكاني مرؤظ و ثةميانة نَيو دةوَلةتية ثةيوةنديدارةكان ثَييانةوة بطوجنَي بكات كة لةطةَل
وةزير سةرؤكي باآلي وةزارةتة و بةرثرسة لة بةِرَيوةبردني كارةكانيدا و هةموو بِريارو : ماددةي سَييةم

هةموو كاروبارة كارطَيِري و  فةرمانَيك لة ضوارضَيوةي ئةركةكاني وةزارةت و ثَيكهاتة و دةستةآلتةكاني و
هونةرييةكان لةنَيو سنووري ئةم ياسايةو ياسا كار ثَيكراوةكان لةوةوة دةردةضَي و بةرثرسيشة لةبةردةم 

 .ئةجنومةني وةزيران بةو ناوةي كة ئةندامَيكي هاوكارة لةو ئةجنومةنةدا
ِرَيوةبردني كاروباري وةزارةت و جَي يارمةتي وةزير دةدات لة بة, وةزارةت بريكارَيكي هةية: ماددةي ضوارةم

بةجَي كردني ئةركةكاني و بةرثرسة لةو ثَيكهاتانةي كة وةزير ثَيي دةسثَيردرَي و هةندَي لةو دةستةاَلتانة 
 .دةطرَيتة ئةستؤ كة وةزير ثَييدةدات

 :وةزارةت لةم ثَيكهاتانةي خوارةوة ثَيكدَين :ماددةي ثَينجةم
 .                                                                                          كة خاوةني بِروانامةي بةرايي زانكؤبَيت, َيوةبةرَيك بةِرَيوةي دةباتبةِر: نووسينطةي وةزير: يةكةم
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                                                                                 . كة خاوةني بِروانامةي زانكؤ بَيت, بةِرَيوةبةرَيك بةِرَيوةي دةبات: نووسينطةي بريكاري وةزارةت: دووةم
بةِرَيوةبةرَيكي طشيت بةِرَيوةي دةبات و لةم بةِرَيوةبةراتييانةي : بةِرَيوةبةرايةتي طشتيي داد: سَييةم

 :خوارةوة ثَيكدَي
 .كة خاوةني بِروانامةي زانكؤ بَيت ,بةِرَيوةبةرَيك بةِرَيوةي دةبات: بةِرَيوةبةرايةتي تاكةكان-1
كة خاوةني بِروانامةي زانكؤ بَيت و خاوةن , بةِرَيوةبةرَيك بةِرَيوةي دةبات: بةِرَيوةبةرايةتي ذمَيرياري -0

 :ثسثؤِريي بَيت و ئةمانةي ثَيوة دةلكَي
 .بةشي ذمَيرياري-أ

 .بةشي ورد كاري -ب
كة خاوةني بِروانامةي زانكؤ بَيت و , ك بةِرَيوةي دةباتبةِرَيوةبةرَي: بةِرَيوةبةرايةتي خزمةتطوزاري -9

 .كَيي كؤطاكاني ثَيوة دةلبةش
كة خاوةني بِروانامةي , بةِرَيوةبةرَيك بةِرَيوةي دةبات: بةِرَيوةبةرايةتي ثةيوةندية دادي و ياساييةكان -1

 :يان هاوشاني بَي و لةم بةشانةي خوارةوة ثَيك دَيت, بةكالؤريوس بَي لة ياسا
 .بةشي ثةيوةنديية دادييةكان-أ

 .بةشي ثةيوةنديية ياساييةكان -ب
 .بةشي راطةياندن -ج
كة خاوةني بِروانامةي زانكؤ بَيت , بةِرَيوةبةرَيك بةِرَيوةي دةبات: بةِرَيوةبةرايةتي  ثالن و بةدواداضوون -0

 :و لةم بةشانةي خوارةوة ثَيكدَيت
 .بةشي ثالندانان-أ

 .بةشي بةدواداضوون -ب
 .بةشي ئامار كردن -ج
 .بةشي بيناكان -د

 :ماددةي شةشةم
 :دةزطاكاني داد لةمانةي خوارةوة ثَيكدَين: يةكةم

 .ئةجنومةني راوَيذكاريي بااَل-1
 .داواكاري طشيت -0
 .دةستةي سةرثةرشيت دادي -9
 .بةِرَيوةبةرايةتي طشيت تؤمار كردني خانووبةرة -1
 :ادييةكان و ئةمانةي ثَيوة دةلكَيبةِرَيوةبةرايةتي طشيت فةرمانطة د -0

 .بةِرَيوةبةرايةتي جَي بةجَي كردن-أ
 .فةرمانطةكاني دادنووسةكان -ب
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 .بةِرَيوةبةرايةتييةكاني ضاودَيري ناكامةكان -ج
 .بةِرَيوةبةرايةتي طشيت ضاكسازي طةورةو مندااَلن -2

ةمتةندييةكاني جَي بةجَي دةكات دةزطاكاني داد بةثَيي ياساي تايبةت بةخؤي كارو ئةرك و تايب: دووةم
 .بةمةرجَيك لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك نةبَيت

 :ماددةي حةوتةم
 :و لةمانة ثَيك دَيت(ئةجنومةني وةزارةتي داد)ئةجنومةنَيك لة وةزارةت ثَيكدَيت ثَيي دةطوترَيت : يةكةم

 .سةرؤكة: وةزير-1
 .جَيطري سةرؤكة: بريكاري وةزارةت -0
 .ئةندامة: ئةجنومةني راوَيذكاري طشيت سةرؤكي -9
 .ئةندامة: سةرؤكي داواكاري طشيت -1
 .ئةندامة: بةِرَيوةبةري طشيت داد -0
 .ئةندامة: بةِرَيوةبةري طشيت تؤمار كردني خانووبةرة -2
 .ئةندامة: بةِرَيوةبةري طشيت فةرمانطة دادييةكان -2
 .ةندامةئ: بةِرَيوةبةري طشيت ضاكسازي طةورةو مندااَلن -8

يان هاوشاني و خاوةن شارةزايي و , مةرجة بةِرَيوةبةري طشيت خاوةن بِروانامةي زانكؤ بَيت لة ياسا: دووةم
 .ساَل كةمرت نةبَيت( 10)خزمةتَيك بَيت لة 

ئةجنومةن مانطانة لةسةر بانطهَيشيت سةرؤك جارَيك كؤ دةبَيتةوةو لة كاتي نةهاتنيشي جَيطرةكةي : سَييةم
 .تةوةجَيي دةطرَي

نيسابي بةستين ئةجنومةن بة ئامادة بووني دوو لةسةر سَيي ئةنداماني تةواو دةبَيت و بِريارةكاني : ضوارةم
بة زؤرينةي دةنطي ئةندامة ئامادة بووةكان دةدرَيت و لة كاتي يةكساني بووني دةنطةكانيش ئةو اليةنة 

 .ثةسند دةكرَيت كة سةرؤكي لةطةَلداية
تَيرَيكي دةبَيت كة خاوةني بِروانامةي بةرايي زانكؤ بَيت لة ياسا و كاروباري ئةجنومةن سكر: ثَينجةم

 .ئةجنومةن رَيك دةخات
 :ئةجنومةن ئةم ئةركانة دةطرَيتة ئةستؤ: ماددةي هةشتةم

 .دانان و وتووَيذ كردن لةسةر ئاماجني طشيت ثالني سااَلنةي وةزارةت و بِرياردان لةسةري-1
 .ةزارةت و ميالكيئامادة كردني بودجةي و -0
يان لَيكداني , يان هةَلوةشاندنةوة, لَيكؤَلينةوة لةو ثَيشنيازانةي كة تايبةتن بة دامةزراندن -9

 .فةرمانطةكاني سةر بة وةزارةت
 .لَيكؤَلينةوة لةو بابةتانةي كة وةزير بؤي دةنَيرَي -1
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َيم بكات بؤ رةزامةندي دةربِرين وةزيري داد بؤي هةية روو لة ئةجنومةني دادوةري لة هةر: ماددةي نؤيةم
لةسةر ئينتيدابي دادوةر و دادوةري دادطاي تةمييزيشي لةطةَلدا بَيت بؤ سةرؤكايةتي يةكَيك لة دةزطاكاني 

 .وةزارةتي داد
 :ماددةي دةيةم

 .ئةرك و تايبةمتةندي و ثَيكهاتةكاني وةزارةت بة ثَيِرةو دةست نيشان دةكرَي-1
 .يان لَيكيان بدات, ثَيويستدا بةِرَيوةبةرايةتي و بةش و هؤبة لة نوَي دابيَن وةزير بؤي هةية لة كاتي -0
 .وةزير بؤي هةية رَينمايي بؤ ئاسانكاريي جَيبةجَي كردني ئةم ياساية دةربضوَييَن -9

لة هةرَيم بةسرتاونةتةوة بة وةزارةت ( ئيستنناف)كارمةنداني دادطاكاني ثَيداضوونةوة : ماددةي يازدةم
بة مةرجَيك لة رووي كارطَيِرييةوة لة ذَير سةرثةرشيت سةرؤكةكاني دادطا ناوبراوةكان , دادوةرةكان جطة لة

 .بن
ي وةزارةتي دادي هةرَيمي كوردستاني عَيراق 1330ي ساَلي (10)ياساي ذمارة : ماددةي دوازدةم

كة لةطةَل , ثَيدةكرَي هةَلدةوةشَيتةوةو ثَيِرةو و رَينماييةكاني بةثَيي ئةو ياسايةي دةرضوون كاريان
 .تاكو ثَيِرةو و رَينمايي تر جَييان دةطرنةوة, حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك نةبن

 .دةبَي وةزيرة تايبةمتةندةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن: ماددةي سَيزدةم
دا جَي بةجَي (تانوةقائيعي كوردس)ئةم ياساية لة رؤذي باَلوكردنةوةي لة رؤذنامةي : ماددةي ضواردةم

 .دةكرَيت
 هؤيةكاني دةرضوواندني ئةم ياساية

لة ثَيناوي ضةسثاندني بنضينةي جياكردنةوةي دةستةاَلتةكان و سةربةخؤيي دادوةريي و رَيز لَينان لة ماف 
, و ئازادي و لة ثَيناو ثةرةثَيداني دةزطاكاني داد كة بةرثرسيةتيةكي زؤريان بؤ هَينانةدي دادوةري هةية

تاكو بتوانَي كارو , ويست وا دةخوازَي هةيكةلي وةزارةتي داد لةسةر بنضينةيةكي زانسيت دامبةزرَيتةوةثَي
بةو ناوةي بةشَيكة لة , ئةركة ياسايي و دادوةري و جياكردنةوةي ئةركة دادوةرييةكان لَييانةوة ئةجنام بدات

وبراوةكان و بؤ دابني كردنيان ئةم دةستةاَلتي جَي بةجَي كردن و لةبةر رؤشنايي و رابةري ئاماجنة نا
 .ياساية دةرضوَينرا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا خاَلي سَييةم لة , ئةم ثرؤذةيةش دةدرَيتة ليذنةي ياسايي و ئةنداماني ثةرلةمان, زؤر سوثاس

 .فةرموو كاك تارق, بةرنامةي كار خوَيندنةوةي يةكةمي ياساي وةزارةتي رؤشنبريي
 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ياساي وةزارةتي رؤشنبريي

 :مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة لةم ياسايةدا: ماددةي يةكةم
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 .هةرَيمي كوردستاني عَيراق: هةرَيم-1
 .وةزارةتي رؤشنبريي هةرَيم: وةزارةت -0
 .وةزيري رؤشنبريي هةرَيم: وةزير -9
 .بريكاري وةزارةتي رؤشنبريي هةرَيم: بريكاري وةزير -1

 :وةزارةت ئةم ئةرك و فرمانانة دةطرَيتة ئةستؤ: ماددةي دووةم
ثاراستين رةسةنايةتي رؤشنبرييي كوردستاني و ثةرةثَيداني بة جؤرَيكي وا كة لةطةَل بةها رةوشتيةكاني -1

وازيي كوردستان و بؤضوونة دميوكراتيةكانيدا كؤمةَلطاي كوردستان و ئاماجنةكاني بزووتنةوةي رزطارخي
بطوجنَي و طياني لةطةَل يةكرت طوجنان و برايةتي لةناو رؤَلةكاني طةلي كوردستاندا طةشة ثَي بدات و 

 .ثةيوةنديي رؤشنبريي لة نَيوان طةلي كورد و طةالني ناوضةكة و جيهان دروست بكات
وةرطَيِران و باَلوكردنةوة لة هةرَيمدا و يارمةتيداني  ثشتطريي كردن و هانداني بزووتنةوةي دانان و -0

 .نووسةر و ئةديب و شاعري و هونةرمةندان بؤ باَلو كردنةوة و ياريدةداني ضاثكردني بةرهةمةكانيان
 .دامةزراندني دةزطاي ضاث و رؤذنامةنووسي و باَلوكردنةوةو دابةشكردن -9
 .دامةزراندني كتَيبخانةي نيشتمانيي هةرَيم -1
 .دامةزراندني مةَلبةندَيكي طشيت بؤ هونةرةكان -0
 .هانداني  بةهرةي ئةدةبي و هونةري و زانسيت و وةرزشي داهَينةر لة الي الوان -2
 .ئاراستة كردني طرنطي دانَيكي تايبةت بة رؤشنبرييي منداَل لة رووي ئةدةبي و هونةرييةوة -2
 .ونةري ميللي و ثيشةسازيي سينةماي كورديثشتطرييي كردن و هانداني بزووتنةوةي شانؤ و ه -8
ثشتطرييي كردن و هانداني يةكَييت و رَيكخراو و يانةكان و تيثة رؤشنبرييي و ئةدةبي و هونةري و  -3

 .زانسيت و وةرزشي
سازداني ميهرةجان و بةيةكطةيشنت و كؤِري رؤشنبرييي ئةدةبي و وةرزشي و رَيكخستين ثَيشانطاي  -12

 .يهونةري شَيوةكاري
ئةدةبي هونةري و ثيشةسازيية )ذياندنةوةي كةلةثووري نةتةوايةتي ميللي لة هةموو بوارةكاني  -11

و دامةزراندني مؤزةخانةي تايبةت بةوانةو ثشتطريي كردن و فراوان كردني ئةوةي تا ئَيستا (ميللةكان
 .هةبووة

انةي لة دةرةوةي هةرَيمن و بةدوا داطةِراني ئاسةواري كؤن و ثاراستنيان و طةِراندنةوةي ئةو -10
دامةزراندني مؤزةخانةي نيشتمانيي و مؤزةخانةي خؤجَييةتي و ثشتطريي كردن و فراوان كردني ئةوانةي 

 .هةنة
 .دامةزراندني ئَيستطةي راديؤ و تةلةفزيؤن و مؤَلةتدانيان بةثَيي ياسا -19
 .دامةزراندني ئاذانسي دةنطوباس -11

 :ماددةي سَييةم
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سةرؤكي بااَلي وةزارةتةو بةرثرسة لة كارةكاني و ئاراستة كردني سياسةتةكةي و لةوةوة : وةزير: يةكةم
كة ثةيوةندييان بة ئةركةكاني وةزارةت و ثَيكهاتةكاني و , ئةو بِريار و فةرمانانةو رَينماييانة دةردةضن

 .اوة هةيةدةستةاَلت و هةموو كاروبارة هونةري و دارايي و رَيكوثَيكي بةثَيي حوكمةكاني ياس
يارمةتي وةزير دةدات لة ئاراستة كردني كاروباري وةزارةت و سةرثةرشيت كردني : بريكاري وةزارةت: دووةم

 .كارةكاني لة ضوارضَيوةي ئةو دةستةاَلتانةي كة ثَيي دةدرَي و دةبَي خاوةني بِروانامةي بةرايي زانكؤ بَيت
 نابَي و دةبَي خاوةن بِروانامةي بةرايي زانكؤ بن و راوَيذكار ثرت( 1)ذمارةيان لة : راوَيذكاران: سَييةم

 .شارةزايي و كارامةييان هةبَيت
 :وةزارةت لةم ثَيكهاتةو بةِرَيوةبةرايةتييانةي خوارةوة ثَيك دَيت: ماددةي ضوارةم

كة خاوةني بِروانامةي بةرايي زانكؤ بَيت و ضةند , فةرمانبةرَيك سةرؤكايةتي دةكات: نووسينطةي وةزير-1
 .ةرمانبةرَيك ياريدةي دةدةنف
كة خاوةني بِروانامةي بةرايي زانكؤ , فةرمانبةرَيك سةرؤكايةتي دةكات: نووسينطةي بريكاري وةزارةت -0

 .بَيت و ضةند فةرمانبةرَيك ياريدةي دةدةن
 :بةِرَيوةبةرايةتية طشتييةكاني كاروباري كارطَيِري و دارايي لةمانة ثَيك دَيت -9

 .تي كارطَيِري و كاروباري تاكةكانبةِرَيوةبةراية-أ
 .بةِرَيوةبةرايةتي ذمَيرياري و وردكاريي -ب
 .بةِرَيوةبةرايةتي ثالن و بةدواداضوون -ج
 .بةِرَيوةبةرايةتي ثةيوةندييةكان -د
 .بةِرَيوةبةرايةتي كاروباري ياسايي -ه
 :ك دَين لةبةِرَيوةبةرايةتي طشيت رؤشنبريي و هونةري لة ثارَيزطاكاني هةرَيم ثَي -1

 .بةِرَيوةبةرايةتي دانان و وةرطَيِران و باَلوكردنةوة-أ
 .بةِرَيوةبةرايةتي هونةري شَيوةكاري -ب
 .بةِرَيوةبةرايةتي سينةماو شانؤ -ج
 .بةِرَيوةبةرايةتي ضاودَيري زانسيت -د
 .فةرمانطةي رؤشنبريي مندااَلن -ه
 .بةِرَيوةبةرايةتي كةلةثووري ميللي -و
 .رايةتي لَيكؤَلينةوةي ئاواز و مؤسيقابةِرَيوةبة -ز
 .بةِرَيوةبةرايةتي رؤشنبريي توركماني -ح

 .بةِرَيوةبةرايةتي رؤشنبريي ئاشووري -ا
 .بةِرَيوةبةرايةتي رؤشنبريي سرياني -ى
 .بةِرَيوةبةرايةتي رؤشنبريي لة ثارَيزطاكاني هةرَيمدا -ك
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 .بةِرَيوةبةرايةتي خانةي جل و بةرطي كوردي -ل
 :َيوةبةرايةتي راطةياندن ثَيك دَيت لةبةِر -0

 .بةِرَيوةبةرايةتي راديؤ و تةلةفزيؤن-أ
 .بةِرَيوةبةرايةتي ئاذانسي دةنطوباسي كوردستان -ب
 .بةِرَيوةبةرايةتي طشيت كتَيبخانةكان -2
 .بةثَيي ثَيِرةوَيكي تايبةت دادةمةزرَيت, دةزطاي ضاث و رؤذنامةنووسي و باَلو كردنةوة -2

يان كاتي لة ثَيناوي هَينانةدي هةر ئةركَيكي كة لة , وةزير بؤي هةية ليذنةي هةميشةيي: َينجةمماددةي ث
 .ي ئةم ياسايةدا هاتووة دابنَيت(0)ماددةي 

 :ماددةي شةشةم
بةثَيي ثَيِرةوَيك هةيكةلي رَيكخستين ثَيكهاتةكاني وةزارةت و تايبةمتةنديةكانيان دةست نيشان : يةكةم

 .دةكرَين
 .وةزير بؤي هةية بةِرَيوةبةرايةتي و بةش و هؤبةي نوَي لة كاتي ثَيويستدا دروست بكات: دووةم

 .وةزير بؤي هةية هةندَيك لة دةستةاَلتةكاني بدات بة سةرؤك فةرمانطة سةرةكيةكان: ماددةي حةوتةم
وةرزش و الوان  ئةو ياساو بِريارو ثَيِرةو و رَينماييانةي تايبةتن بة رؤشنبريي و هونةرو: ماددةي هةشتةم

, كة لة حكومةتي ناوةنديي دةرضوون و ناكؤك نني لةطةَل ئاماجنةكاني طةلي كوردستان كاريان ثَي دةكرَي
بة مةرجَيك لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية , يان هةَلدةوةشَينرَينةوة, تاكو هي تازةيان لة جَي دةردةضَي

 .ناكؤك نةبن
 .َيويستة حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةنوةزيرة تايبةمتةندةكان ث: ماددةي نؤيةم
 .دا كاري ثَي دةكرَي(وةقائيعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي باَلوكردنةوةي لة رؤذنامةي : ماددةي دةيةم

 هؤيةكاني دةرضواندني ئةم ياساية
ئازارداني بري لةبةر ئةوةي طةلي كورد و كةمة نةتةوايةتيةكان لة كوردستاندا ضةوساندنةوةي رؤشنبريي و 

و كوشتين طياني داهَينانيان ضةشتووةو هةوَلَيكي زؤر دراوة بؤ شَيواندني مَيذوو و كةلةثووري ئةدةبي و 
رؤشنبرييي هاتؤتة ثَيش تاكو طةلي كوردستان عَيراق ضَيذ لة دميوكراتيةت وةرطرَي و نوَينةراني خؤي بؤ 

زيراني ثَيك بَييَن و ئةم بارة نوَييةي هةرَيم ثَيويسيت ثةرلةمانَيكي دميوكراتي هةَلبذَيرَي و ئةجنومةني وة
بة وةزارةتي رؤشنبريي هةية تاكو طرنطي بة رؤشنبريي و راطةياندن و باَلوكردنةوةو هونةر و وةرزش بدات 

ئةم ياساية , و هةر شتَيكي تر لة كاروباري طرنطي هةمةجؤر كة ثةيوةنديي بةم اليةنانةوة هةبَيت
 .دةرضوَينرا

 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
ئةم ثرؤذةية دةدرَيتة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةيوةندييةكان و كاروباري رؤشنبريي و , زؤر سوثاس

 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي تةندروسيت، كاك زانا فةرموو: خاَلي ضوارةم, ئةندامان
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 (:زانا) خضر سعيد قادر بةِرَيز
 .نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة

 :بؤية بة زماني عةرةبي دةخيوَينمةوة, دةقي ثرؤذةكة بة زماني كوردي ئامادة نةكراوة
 مشروع قانون وزارة الصية

 :يقصد بالتعاب  التالية املعاني املبينة ازاءها الغراض هذا القانون: املادة االوىل
 .العراق –اقليم كوردستان : اقليم-1
 .العراق -م كوردستان ولس الوزراء القلي: ولس الوزراء -0
 .وزارة الصية لالقليم: الوزارة -9 
 .وزير الصية لالقليم: الوزير -1
 .وكيل وزارة الصية لالقليم: الوكيل -0
 .اجمللس االستشاري للوزارة: اجمللس -2
 .اهلي ة العليا للعيادات الطبية الشعبية واالستشارية: اهلي ة -2

 :ام التاليةتتوىل الوزارة امله: املادة الثانية
 .بدنيًا وعقليًا ونفسيًا, تهي ة املستلامات اليت تكفل للمواطنني حق التمتع باللياقة الصيية الكاملة-1
 .تأسيس وادارة ومتابعة الوحدات الصيية الوقائية والعالجية وتطويرها ن االقليم -0
الطفولة والصية املدرسية وصية العناية خبدمات الرعاية الصيية االولية مبا ن ذلك رعاية االمومة و -9

 .االسرة والشيخوخة
مكافية االمراض االنتقالية والسيطرة عليها ومنع تسربها من خارج االقليم اىل داخل  وبالعكس ومن  -1

 .والد من انتشارها ن االراضي واملياجم واجواء االقليم, مكان اىل اخر في 
ى مقوماتها والعمل على منع تلوثها بالتنسيق مع وزارة محاية البي ة وحتسينها وتطويرها والفا  عل -0

 .البي ة
العناية بالصية والسالمة ن مشاريع العمل ورفع املستوى الصيي هلم ومحايتهم من االخطار وامراض  -2

املهنة واصابات العمل ووضع الضوابط واملواصفات والشروط اخلاصة بها وسالمة موقع العمل ومراقبة تطبيق 
 .ابط واملواصفات والشروطتلك الضو

 .العناية بالصية النفسية للمواطن واملساهمة ن توف  اخلدمات الالزمة ل  -2
غرس مفاهيم الرتبية الصيية ونشر الوعي الصيي والبي ي مبا يكفل محاية االنسان وااللة من خالل منع  -8

 .حوادث العمل واالمراض املهنية
عدات الطبية املختلفة الالزمة لتقديم اخلدمات الطبية والوقائية والعالجية توف  االدوية واملستلامات وامل -3

 .واالشراف على العيادات الشعبية وتوف  االجهاة اخلاصة باملعوقني
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املساهمة ن اعداد الكوادر الصيية املساعدة ورفع املستوى للعاملني ن قطاع الصية وتطوير الدراسات  -12
اد الكوادر املهنية وفق متطلبات خطط التنمية لالقليم مبا يكفل رفع الكفاءة الطبية والصيية وكذلك اعد

 .االنتاجية وحتسني نوعية العمل وتشجيع البيث العلمي ن واالت الصية املختلفة
 .تنظيم ورقابة ممارسة املهن الطبية والصيية والسالمة املهنية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة -11
 .مان التأمني الصيي للمواطننيالعمل على ض -10
 .االهتمام برعاية وتأهيل االحداث واملعوقني واملتخلفني من الناحية الصيية -19

 :تقسيمات مركا الوزارة: املادة الثالثة
هو الرئيس االعلى واملس ول االول عن اعماهلا وتوجي  سياساتها وتصدر عن  القرارات واالوامر : الوزير-1

مال  عالقة بهمام الوزارة وتشكيالتها وسائر ش ونها االدارية واملالية والتنظيمية والفنية والتعليمات ن كل 
ول  ختويل بعض من صالحيات  , ضمن احكام القوانني واالنظمة ذات العالقة وتنفيذها باشراف  ومراقبت 

ء باعتبارجم عضوًا متضامنًا ويكون مس واًل امام ولس الوزرا, للمدراء العامني او من يراجم مناسبًا ن الوزارة
 .في 

 .يساعد الوزير ن االشراف على اعمال الوزارة ويتوىل املهام اليت يوكلها الي  الوزير: وكيل الوزارة -0
املشورة للوزير ن كل مال  عالقة بش ون الوزارة فيما  ويبدون: علمية والبيث العلمياملستشارون للش ون ال -9

 .ختيارهم باقرتاح من الوزير ومبوافقة ولس الوزراءويتم ا, يتعلق باختصاصاتهم
 :تتكون مديريات وتشكيالت مركا الوزارة من -1
 .يرأس  مو ف بدرجة مدير ويعاون  عدد من املو فني: مكتب الوزير-أ

 .يديرجم مو ف ويساعدجم عدد من املو فني: مكتب الوكيل -ب
 .ترتبط مبكتب الوزير: مديرية العالقات واملنظمات -ج
 .ترتبط مبكتب الوزير: مديرية است اد وتوزيع االدوية واملستلامات الطبية -د
 .ترتبط مبكتب الوزير: مديرية املتابعة والتفتيش -هح
 .ترتبط مبكتب الوزير: مديرية االعالم -و
 .معهد الطب العدلي -ي

 :ون منللوزارة ويتك( اجمللس االستشاري)ي لف ن الوزارة ولس يسمى : املادة الرابعة
 .رئيسًا: الوزير-1
 .نائبًا للرئيس: وكيل الوزارة -0
 .اعضاء: املستشارون ن الوزارة -9
 .اعضاء: املدراء العامني ن الوزارة والدوائر التابعة هلا -1
: ممثل عن كل من الوزارات ذات العالقة وامل سسات الصيية العلمية على ان اليقل درجاتهم عن مدير عام -0

 .اعضاء
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اثنان من ذوي اخلربة واالختصاص من خارج او داخل الوزارة باقرتاح من الوزير ومبوافقة رئيس ولس  -2
 .عضوين: وزراء االقليم
 :املادة اخلامسة

ينعقد اجمللس برئاسة الرئيس او نائب  عند غياب  وحبضور ثلثي االعضاء ويتخذ قرارات  باغلبية : اواًل
 .وات يرجأ اجلانب الذي في  الرئيساالعضاء الاضرين وعند تساوي االص

يعقد اجمللس اجتماعًا اعتياديًا كل ثالثة اشهر وللرئيس دعوت  بصورة استثنائية كلما دعب الاجة اىل : ثانيًا
 .ذلك

 :ميارس اجمللس الصالحيات التالية: املادة السادسة
 .اء االقليماعداد وصيانة االهداف العامة خلطط الوزارة على ضوء توجيهات ولس وزر-1
مناقشة مشاريع املياانيات املالية واالستثمارية السنوية للوزارة والدوائر التابعة هلا وابداء الرأي فيها  -0

 .وتقديم ما يراجم مناسبًا من توصيات
مناقشة اخلطط االولية القص ة واملتوسطة والبعيدة املدى اليت تعدها دوائر الوزارة وابداء الرأي فيها  -9

 .مايراجم مناسبًا بشأنها من توصيات وتقديم
 .رقابة تنفيذ اخلطط دوريًا وابداء ما يراجم ن هذا الشأن من مالحظات وتوصيات -1
مناقشة املقرتحات والتوصيات املقدمة بصدد تعديل او توسيع الدوائر التابعة للوزارة او استيداث دوائر  -0

 .جديدة فيها
عمال الوزارة اليت تعدجم دائرة التخطيط واملتابعة وبيان ما يراجم ن هذا مناقشة التقرير الدوري العام عن ا -2

 .الشأن من مالحظات وتوصيات
 .دراسة كل ما يعرض  علي  الوزير وبيان الرأي في  وتقديم مايراجم من مقرتحات وتوصيات -2

 :وتتكون من( ة واالستشاريةاهلي ة العليا للعيادات الطبية الشعبي)ت لف ن الوزارة هي ة تسمى : املادة السابعة
 .رئيسًا: وكيل الوزارة -1
 .نائبًا: مدير عام الش ون االدارية واملالية -0
 .عضو: مدير عام االمور الصيية -9
 .اعضاء: املدراء العامني للدوائر التابعة للوزارة -1
 .عضو: مو ف حسابي -0
 .عضو: مو ف قانوني -2
 .عضو: مو ف اداري -2

 :مديريات ديوان الوزارة والتشكيالت التابعة هلا :املادة الثامنة
يِراسها ويديرها مو ف بدرجة مدير عام حيمل الشهادة اجلامعية : املديرية العامة للش ون االدارية واملالية-1

 :االولية وترتبط بها االقسام التالية
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 .مديرية االدارة وش ون االفراد-أ
 .مديرية السابات -ب
 .التدقيق املاليمديرية الرقابة و -ج
 .مديرية الش ون القانونية -د
 :يرأسها طبيب بدرجة مدير عام ترتبط بها املديريات واالقسام التالية: املديرية العامة لالمور الصيية -0
 :مديرية التفتيش والش ون الصيية-أ

 .قسم االوب ة-1
 .قسم محاية البي ة -0
 .ةيسالمة املهنالقسم الصية و -9
 .ة الصيية االوليةقسم الرعاي -1
 .قسم الرقابة الصيية -0
 .قسم التفتيش الصيي -2
 :مديرية اخلدمات العالجية وتتكون من االقسام التالية -ب
 .املستشفيات واملراكا الصيية والعيادات الريمية واالهلية-1
 .قسم صية االسنان -0
 .قسم اللجان الطبية -9
 .قسم املختربات -1
 .قسم العيادات الطبية -0
 .قسم الصيدلة -2
 :يرأسها طبيب بدرجة مدير عام وتتكون من االقسام التالية: املديرية العامة للتخطيط والتعليم الصيي -9
 .قسم التخطيط الصيي-أ

 .قسم التعليم والتدريب الصيي -ب
 .قسم االحصاء -ج
 .قسم اهلندسة والصيانة -د
 .قسم الرقابة والتفتيش -هح

 .بالوزارة دوائر الصية ن حمافظات االقليم ويرأس كل منها طبيب بدرجة مدير عامترتبط : املادة التاسعة
 .حتدد بنظام تقسيمات ومهام واختصاصات تشكيالت الوزارة: املادة العاشرة

 .ختضع حسابات مركا الوزارة والدوائر التابعة هلا لديوان الرقابة املالية ن االقليم: املادة الادية عشر
 : ية عشراملادة الثان

 .للوزير استيداث او دمج مديريات او اقسام او شعب عند االقتضاء-أ
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 .للوزير تشكيل جلان دائمية او وقتية حسب الاجة -ب
 .للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون: املادة الثالثة عشر

 االسباب املوجبة
ولضمان , ولغرض سد الثغرات ن النواحي الصيية, قليمنظرًا للتوسع الذي شهدجم اخلدمات الصيية ن اال

سواء من الناحية الصيية والبدنية والعقلية او , تقديم افضل اخلدمات وبأحدث الوسائل املتطورة لالفراد
ودعم مس ة العدل عن طريق تنظيم م سسات الطب العدلي واعداد , النفسية وحنو بي ة خالية من التلوث

ولكون , قد خص اجلانبني الصيي واالجتماعي معًا 1339لسنة ( 1)حيث ان القانون رقم و, الكوادر الكفوءة
 .هذا ال يتماشي مع املرحلة اجلديدة حيث اصبيب الاجة ملية لسن قانون بأسم قانون وزارة الصية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خاَلي , اماني بةِرَيز دةكرَيتئةمةش ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي تةندروسيت و ئةند, زؤر سوثاس

 .لة اليةن كاك زاناوة دةخوَيندرَيتةوة, ثَينجةم را خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ئةوقاف
 
 

 (:زانا) خضر سعيد قادر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ياساى ثَيشنياركراوى وةزارةتى ئةوقاف وكاروبارى ئايينى
- :لةم زاراوانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة لةم ياسايةدا مةبةست: ماددةى يةكةم

 .هةرَيمى كوردستانى عَيراق: هةرَيم( 1
 .وةزارةتى ئةوقاف كاروبارى ئاينى هةرَيم: وةزارةت( 0
 .وةزيرى ئةوقاف كاروبارى ئاينى: وةزير( 9
 .بريكارى وةزارةتى ئةوقاف كاروبارى ئاينى: بريكارى وةزير( 1
 .ئةجنومةنى بااَلى ئةوقاف كاروبارى ئاينى: نئةجنومة( 0

- :وةزارةت بؤ ئةم ئاماجنانةى خوارةوة كار دةكات :ماددةى دووةم
طةشةثَيدانى وشيارى موسوَلمانيةتى و باَلوكردنةوةى ِرؤشنبريى موسوَلمانيةتى وطةوهةرى ثةيامة -1

 .شكؤمةنديةكةى
 .كخستنى بةِرَيوةبردن  ثاراستنيانضاودَيرى كردنى كاروبارى شوَينة ثريؤزةكان  ِرَي-0

ِرَيكخستنى كاروبارى حةجكردن عةمرة بؤ موسوَلمانان، بة شَيوةيةك دادثةروةرى لة دةستنيشانكردنى -9
ئةوانةى حةجكردن دةيانطرَيتةوة دابني بكرَى، وثَيداويستيةكانى سةفةركردن ومانةوةو خزمةتطوزارية 

بكرآ، بة جؤرَيك ئاسايش دابني بكرآ وكارةكان بة باشرتين شَيوة كارطَيِريةكانى طوجناو بة حاجيان دابني 
 .راثةِرَيندرآ بةهةماهةنطى لةطةَل وةزارةت اليةنة ثةيوةنديدارةكان
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ِرَيكخستنى كاروبارى بةِرَيوةبردنى ئةوقاف  سةرثةرشتيكردن ضاودَيريكردنى بة جؤرَيك مةرجةكانى -1
 . بكاتوةقفةكان بة باشرتين سوود بؤ وةزارةت دابني

كردنةوةى حيسابَيكى تايبةتى بؤ وةزارةتى ئةوقاف لة بانكةكانى ثشت ثآبةسرتاو، بؤ سثاردنى -0
داهاتةكانى وةقف خةرجكردنى بة شَيوةيةك خزمةت بة مةرجةكانى خاوةن وةقف سوودى وةزارةت 

 . لةطةَل ثالنى طةشةثَيدانى هةِرَيمدا كؤك بَيت

و كةلتورةكةى   رَيزطرتنى زانايانى ئايينى ئيسالم  ثاراستنى ثايةى  بايةخدان بةتايبةتى ثاكى ئيسالم -2
كؤمةاَليةتيان  ضاككردنى بارى طوزةرانيان  دابني كردنى ثَيداويستيةكانى ضاالكى ئاينى  نيشتمانى 

 . نةتةوةيى  كؤمةاَليةتى

 .كوردستان بة هَيزكردنى ثةيوةندى لة نَيوان جؤرةها ئايني  ِرَيبازو تايةفةكانى هةرَيمى-2

نؤذةنكردنةوةى مزطةوت  شوَينة ئايينةكانى ديكة  دابينكردنى ثَيداويستيةكانيان  بيناكردنيان لةو -8
 .شوَينانةى كة ثَيويسنت  دابينكردنى خانوو بؤ ئيمام   وتاربَيذةكان لةو مزطةوتانةى كة بينا دةكرَين

ماهةنطى كردن لةطةَل زانا  دةزطا ِرؤشنبريى ئاطاداربوون لة ِرَيِرةوى بريى ئيسالمى لة جيهاندا، وهة-3
 . زانستيةكاندا، بؤ سوود وةرطرتن لة زانيارى ئيسالمى  ناساندنى جيهان بة طةىل كورد

بة دواداضوونى ثةرةسةندنى ثِرؤطرامةكانى خوَيندنى ئيسالمى بة جؤرَيك ببَيتة هؤى وةالنانى بريى -10
قؤناغةكانيدا  دابينكردنى قوتاخبانةى طوجنا  لة اليةنى  تةكفريى  توندوتيذى ئاينى  تريؤر لة هةموو

 .بيناو وكارطَيرى ومامؤستا  دابينكردنى ثَيداويستيةكانى خوَيندن
ضاودَيريكردنى كاروبارى ئايني وتايةفة وِرَيبازةكان لة هةرَيمدا،بة جؤرَيك طيانى لَيبوردةيى لة نَيوان -11

بكات و، بايةخدان بة شوَينةكانى خواثةرستى لة كلَيسا و دَيرةكان  ئاينةكان و ثةيوةندى لة طةَلياندا دابني
و هاوشَيوةيان و دةستنيشانكردنى موَلكةكانيان و بة دواداضوونى ثَيداويستيةكانيان وكاركردن بؤ 

 .كةمكردنةوةى كؤسثةكانى بةردةميان
ى زانستى وئاينى بةرزبن لة كاركردن بؤ ئامادةكرنى نةوةيةك لة زانايانى موسوَلمان، خاوةن ئاستَيك -17

ضوارضَيوةى بريوباوةِرى موسوَلمانيةتى دوور لة توندوتيذى وزَيدةِرؤيى وبريى تةكفريى وبة ِرؤشنبرييةكى 
 .فراوان و بة طيانَيكى نةتةوةيى بةرطرى لة دةستكةوتةكانى طةىل كورد بكات

يستيةكانى بؤنة ئاينى ئامادةكردنى هةموو ئامرازةكانى خزمةتطوزارى لة هؤَل  وثَيداو -13
 .وكؤمةاَليةتيةكان، بة جؤرَيك لةكاتى ثَيويستيدا باشرتين خزمةتطوزارى ثَيشكةش بة كؤمةَلطا بكات

بةردةوامبوون لة كردنةوةى خولةكانى ثَيويست بؤ بةهَيزكردنى ئيمام و وتاربَيذةكان لة هةرَيمدا،  -11
ردنى قورئانى ثَيرؤز لة ثشووى هاويندا، بؤ سوود هةروةها كردنةوةى خول بؤ قوتابيانى بضووك بؤ فَيرك

 .وةرطرتن لة كاتى بَيكارياندا و فَيركردنى قورئانى ثَيرؤز هةر لة منداَلياندا
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وةرطرتنى دةرضووانى ئامادةيى وثةميانطا وكؤليذة ئيسالميةكان لة فةرمانطةكانى وةزارةتى ئةوقاف،  -11
َيوةرطرن، بةهؤى كةسانَيك خاوةنى ئاستى زانستى بةرزو بؤ ئةوةى سووديان لة شوَينة ثَيويستةكان ل

 .وشيارى نةتةوةيى تةواوةوة
ثةسند نةكردنى بِروانامةى دةرضووانى قوتاخبانة ئيسالمية ئةهليةكان بة هةموو ئاستةكانيانةوة كة  -12

ى سةرثشك كراو لة لة اليةن وةزارةتى ئةوقافةوة يان لة اليةن وةزارةتى فَيركردنى بااَلوة يان هةر اليةنَيك
اليةن حكومةتى هةرَيمى كوردستان دانيان ثَيدانةنراوة، بةجؤرَيك نابَى لةطةَل بِريارةكانى ئةجنومةنى 

 .يان ثَيضةوانة بَيت( كؤك نةبَيت)نيشتيمانى كوردستان 
ثةرةسةندن وداهَينانى ئاستةكانى خوَيندنى ئاينى لة ثةميانطاو خوَيندنى بااَلوة، بةجؤرَيك  -17

 .ةرضووانى زانايانى خاوةن توانا لة وتاربَيذى وِرَينمايى ئاينى وفةتواى شةرعى دابني بكاتد
 :ماددةى سَييةم

سةرؤكى بااَلى وةزارةتة و بةرثرسيارة لة كارةكانيدا وئاِراستةكردنى سياسةتةكةى لة : وةزير: يةكةم
نمايى ولة هةموو ئةو كارانةى خؤيةوة دةردةضَى و بة ضاودَيرى ئةوةوة هةموو بِريار وفةرمان وِرَي

ثةيوةنديان بة ئةركةكانى وةزارةت ودامةزراو دةسةاَلتةكان وطشت كاروبارةكانى هونةرى ودارايى وكارطَيرى 
 .وِرَيكخستنةوة بة ثآى حوكمةكانى ياسا جَيبةجآ دةكرآ

بة ثآى ئةو دةسةاَلتةى لة ئاراستةكردنى وةزارةت وضاودَيرَيكردنى كاروبارةكانى : برَيكارى وةزارةت: دووةم
 .ثَيى دراوة يارمةتى وةزير دةدات ودةبآ خاوةن بِروانامةى بةرايى زانكؤ بَيت

ذمارةيان لة ضوار كةس تَيناثةرَيت، دةبَى خاوةن بِروانامةى بةرايى زانكؤ بن ودةبَى : ِراوَيذكاران: سَييةم
 .شارةزاو خاوةن ئةزموون بن

- :ارةوة ثَيك دَيتوةزارةت لةمانةى خو :ماددةى ضوارةم
فةرمانبةرَيك خاوةن بِروانامةى بةرايى زانكؤ سةرؤكايةتى دةكات وضةند : نوسينطةى وةزير-1

 .فةرمانبةرَيك هاوكارى دةكةن
فةرمانبةرَيك خاوةن بِروانامةى بةرايى زانكؤ بةِرَيوةى دةبات، وضةند : نوسينطةى بريكارى وةزير-0

 .فةرمانبةرَيك هاوكارى دةكةن

َيوةبةرايةتى طشتى كارطَيرى وكاروبارى دارايي فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةِرَيوةبةرى طشتى، خاوةن بةِر-9
يان هاوشَيوةى سةرؤكايةتى دةكات، ئةم بةِرَيوةبةرايةتيانةى خوارةوةي ثَييوة , بِروانامةى بةكالؤريؤس

 -:بةندن

 .بةِرَيوةبةرايةتى كارطَيِرى -أ
 .بةِرَيوةبةرايةتى تاكةكان -ب
 .بةِرَيوةبةرايةتى ذمَيريارى -ج
 .بةِرَيوةبةرايةتى ثةميانطاو قوتاخبانة ئيسالميةكان -ه
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 .بةِرَيوةبةرايةتى مزطةوتةكان -و
 .بةِرَيوةبةرايةتى ثالندانان وبةدواداضوون -ز
 .بةِرَيوةبةرايةتى ئةندازيارى وبنياتنان -ر
 .بةِرَيوةبةرايةتى ِرَينمايى ئاينى -ح
 .موَلكةكان بةِرَيوةبةرايةتى -ى
 .بةِرَيوةبةرايةتى كتَيبخانةكان -ت
 .بةِرَيوةبةرايةتى كاروبارى ياسايى موَلكةكان -ن
 .بةِرَيوةبةرايةتى ضاودَيرى و ووردبينى ناوةوة -ل
 .دةبَى خاوةنى بِروانامةى بكالؤريؤس يان هاوشَيوةى بَيت: ِراوَيذكارى ثشكنني-1
فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةِرَيوةبةرى طشتى سةرؤكايةتى : انبةِرَيوةبةرايةتى طشتى تاينزا مةسيحيةك-1

 .دةكات ودةبَى خاوةن بِروانامةى بكالؤريؤس يان هاوشَيوةى بَيت
فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةِرَيوةبةرى طشتى سةرؤكايةتى : بةِرَيوةبةرايةتى طشتى ئايينزا يةزيديةكان-2

 .َيوةى بَيتدةكات ودةبَى خاوةن بِروانامةى بكالؤريؤس يان هاوش
 :ئةجنومةنى بااَلى ئةوقاف وكاروبارى ئاينى: ماددةى ثَينجةم

ئةجنومةنى بااَلى ئةوقاف وكاروبارى ئاينى دادةمةزرَيت )لة ديوانى وةزارةتدا ئةجنومةنَيك بة ناوى  -1
- :ثةيوةندى بة وةزيرةوة دةبَيت ولة مانةى خوارةوة ثَيك دَيت

 .سةرؤك/ وةزير -أ
 .ئةندام/ وةزارةتى شارةوانيةكان بة ثلةيةك لة بةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيت نوَينةرَيك لة -ب
 .ئةندام/ نوَينةرَيك لة وةزارةتى دارايى وئابوورى بة ثلةيةك لة بةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيت -ج
 .مئةندا/ نوَينةرَيك لة وةزارةتى كشتوكاَل بة ثلةيةك لة بةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيت -د
 .ئةندام/ نوَينةرى وةزارةتى داد بة ثلةى بةِرَيوةبةرى طشتى  -ه
 .ئةندام/ بةِرَيوةبةرى طشتى ديوانى وةزارةت -م
 .ئةندام/ نوَينةرى وةزارةتى فَيركردنى بااَل  -و

 .ئةندام/ بةِرَيوةبةرةطشتيةكانى ثارَيزطاكانى هةرَيم -ى
 .ئةندام/ بؤ ضوار ساَل هةَلياندةبذَيرَى ضوار لة طةورة زانايانى ئايينى ئيسالمى وةزير -ز
بة ثآى داوا كردن لة وةزير، ئةجنومةن لة كاتى ثَيويستيدا بؤى هةية ثشت بة شارةزاو ثسثؤِران  -0

 .ببةستَى
 .تايبةمتةنديةكانى ئةجنومةن بة ثآى سيستةمَيكى تايبةت دةستنيشان دةكرَى -9
 .رَيدةدرَىئةجنومةن بة سةرؤكايةتى وةزيرو جَيطرةكةى ط -1

 :دامةزراوةكانى وةزارةت :ماددةى شةشةم
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فةرمانطةى حةج  عةمرة فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةِرَيوةبةرى طشتى سةرؤكايةتى دةكات،  :يةكةم
وبةِرَيوةبةرايةتيةكانى حةج وعةمرة لة ثاِرَيزطاكانى هةرَيمدا ثةيوةسنت ثَييةوة وبةِرَيوةبردنى حةج بةم 

- :تؤ دةطرَيتشَيوةيةى خوارةوة لة ئةس
رَيكخسنت وبةِرَيوةبردنى كاروبارى حةج وعةمرة، ودابينكردنى ثَيداويستيةكانى مانةوةو ضاودَيرى -1

 .حاجيان وعةمرةكاران بؤ ديارى ثريؤز لة ئةستؤ دةطرَيت

مؤَلةتدانى تايبةتى حةج وعةمرة بة كؤمثانياو بةلَيندةرو ئةو كةسانةى حةملةدارن دواى هؤشيار -0
 .ِراهَينانيان ئةطةر بة ثَيويست زانراكردنةوة و

وةرطرتنى ِراستةوخؤى داواكارى ئارةزومةندانى ئةجنامدانى فةريزةى حةج يان لة ِرَيطةى -9
 .بةِرَيوةبةرايةتيةكانى حةج وعةمرة لة ثاِرَيزطاكان يان سةرؤكى يةكة ئيداريةكان

آى مةرج وبنةماكانى فةرمانطة هةَلبذاردنى ذمارةى ثَيويست لة ئارةزوومةندانى حةجكردن بة ث-1
دةستنيشانى دةكات و وةزير ثةسندى دةكات، ئةطةر بةديار كةوت ذمارةيان لة ذمارةى بِريار لةسةر دراو 

 .ثرتة

 .ِراطةياندنى ناوى ثالَيوراوان ويةدةا بؤ حةجكردن بةر لة ِرؤذى سةفةركردن بة كاتَيكى طوجناو-0

كؤمةَلةى وةكو يةك ودابةشكردنيان بةسةر مؤَلةتدراوان بؤ دابةشكردنى ثالَيوراوانى حةجكردن بؤ -2
 .ئةوةى بتوانن حةملةكان بةِرَيوة ببةن

هاوكارى لةطةَل وةزارةت وفةرمانطةكانى ثةيوةنديدار لة هةرَيمدا بؤ ئةوةى  هةماهةنطى و-2
 .ثَيداويستيةكانى حةجكردن دابني بكرآ

 .َيوِرةمسى عةمرةةندانى جَيبةجآ كردنى رئارةزووم َيكخستنى كاروبارىر بةِرَيوةبردن و -8

ئاسانكردنى ثِرؤسةى تةواوكردنى ثاسةثؤِرت بؤ حاجيان وعةمرةكارانى عَيراقى وئاسانكردنى  -3
 .طواستنةوةيان بؤ ديارى ثريؤزة

َيكارة ياسايييةكان، مؤركردنى ِرَيكةوتنامة لةطةَل اليةنى نى طرَيبةست وطرتنة بةرى هةموو رطرَيدا-10
 .نديدار لة ناوةوة ودةرةوة، بة جؤرَيك لةطةَل هَينانة دى ئاماجنةكانى فةرمانطة كؤك بَيتثةيوة
فةرمانطةى حةج وعةمرة دارايى سةربةخؤى دةبآ و دةتوانآ بؤ ساَلى ئايندةى بطوازَيتةوة، ولةمانة -11

 -:ثَيك دَيت

 .ئةوةى حكومةت ثَييان دةدات-1
 .انى فةرمانطة بة دةستى دَينآئةو داهاتانةى لة ضااَلكى ومجوجؤَلةك-0

 .ئةو يارمةتيانةى ثَيشكةش بة فةرمانطة دةكرآ دواى وةرطرتنى ِرةزامةندى ئةجنومةنى وةزيران-9

فةرمانطةكانى ئةوقاف لة ثارَيزطاكانى هةرَيم، بؤ هةر يةكَيكيان فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةِرَيوةبةرى  :دووةم
 .سنتطشتى سةرؤكايةتى دةكات و ثَييةوة ثةيوة
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ئةجنومةنَيكى زانستى لة وةزارةت دادةمةزرآ وبةتةمةنرتين زانا دةبَيتة سةرؤكى : ماددةى حةوتةم
ئةجنومةن وثةيوةندى ِراستةوخؤى بة بريكارةوة دةبآ، دامةزراو وتايبةمتةنديةكانى بة ثَيي سيستةمَيكى 

 .تايبةت دةستنيشان دةكرآ
 :ماددةى هةشتةم

 .سيستةمَيك دةستنيشان دةكرَيت َييدامةزراوةكانى وةزارةت بةث -1
وةزير بؤى هةية لة كاتى ثَيويستدا بةِرَيوةبةرايةتى بةشةكان سةر لة نوآ دامبةزرَينآ، يان يةكيان خبات -0

 .يان هةَليانوةشَينَيتةوة

 .وةزير بؤى هةية بة ثَيي ِرَينماييةكانى  وةزارةتى دارايي دةرماَلة وثاداشت سةرف بكات-9

ةية ليذنةكانى هةميشةيى يان كاتى لة وةزارةت دامبةزرَينآ و، ئةركةكانى تايبةتى وةزير بؤى ه-1
ثةيوةست بة ضاالكى ومجوجؤَلةكانى ثَييان دةسثَيرَى، بة ثَيي حوكمى ياساكانى ثةيِرةو كراو وثَيِرةو 

 .ةستَيتوِرَينماييةكانى دةركراون ودةتوانآ ثشت بة شارةزاو ثسثؤِرانى ناوةوةى هةرَيم ودةرةوةى بب
 .ثَيويستة وةزيرة تايبةمتةندةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجآ بكةن :ماددةى نؤيةم
هةموو ياسا وثَيِرةو وبِريارةكانى ئَيستا بةركارن وتايبةتن بة ئةوقاف ولةطةَل حوكمةكانى  :ماددةى دةيةم

يان دةطرَيتةوة يان ئةم ياساية ناكؤك نني، كاريان ثَي دةكرَي، تاوةكو ياسايةك دةردةضآ شوَين
 .هةَلدةوةشَينرَيتةوة

 .ئةم ياساية لة ِرؤذى باَلوكردنةوةى لة ِرؤذنامةى فةرميةوة جَيبةجآ دةكرآ: ماددةى يازدةم
 هؤكارةكانى دةركردنى ئةم ياساية

ئةم ياساية دةركراوة بؤ هةماهةنطى كردن لةطةَل ئةو بارودؤخة ثةرةسندووة وطشتطريةى طةىل كودرستانى 
ق، دواى بة دةستهَينانى ئةو دةسكةوتة نةتةوةيى و نيشتمانية و بوونى ئةجنومةنى نيشتمانيي عَيرا

هةَلبذَيردراو وحكومةتى هةرَيمى كوردستانى عَيراق كة هةموو ثارت واليةنةكانى نيشتمانيي و نةتةوةيى 
 .و ئايينةكانى لةخؤ طرتووة

وةى ثةيوةندى ِراست ودروست ويةكرت ويسنت لة ثَيناو هَينانةدى ثةيامى ثريؤزى ئيسالم وقولكردنة
وخؤشةويستى لة نَيوان ئاينزاو ِرَيبازةكان وئامادةكردنى نةوةيةك لة زاناي بة توانا وهؤشيار وضةكدار بة 
وشيارى ئاينى ونةتةوةيى و نيشتمانيي دذ بةبريى تةكفريى وتوندوتيذى و خاوةن ِرؤشنبرييةكى طشتى 

كردنى باشرتين خزمةتطوزارى بؤ شوَينةكانى خوا ثةرستى وبةِرَيوةبردنى فراوان و، لة ثَيناو ثَيشكةش 
كاروبارى وةقف  بةهَيزكردنى ثةيوةندييةكانى نَيوان ئاينزاو ِرَيبازةكان و ثاراستنى كةلتورى زانستى 
زانايانى كورد كة بة بةشَيكى طرنطى كةلتورى ئيسالمى جيهانى بة درَيذايى مَيذوو دادةنرَيت، هةروةها 
تَيكةاَلوكردنى هؤكارةكانى فَيركردنى نوَى وسوود ىَل وةرطرتنى وبةكارهَينانى بؤ بةرزكردنةوةى ئاستى 

 . زانستى و ثَيشكةشكردنى باشرتين خزمةتطوزارى بؤ طةىل هةرَيمى كوردستان لة جؤرةها بؤنة ئاينيةكاندا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ياسايي و ليذنةي ئةوقاف و كاروباري ئايين و ئةنداماني  ئةم ثرؤذةيةش ئاراستةي ليذنةي, زؤر سوثاس
ئَيستاش خاَلي شةشةم لة بةرنامةي كارمان خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي لَيبوردن , بةِرَيز دةكرَيت

 .لة اليةن كاك كةرميةوة دةخوَيندرَيتةوة
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراقسةرؤكايةتي / بؤ
 ثرؤذةي ياسايي/ ب

 .ساَلو و رَيزمان
ئَيمةي ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان ثرؤذةي هاوثَيضمان بةناوي ثرؤذةي 

ومةن تكاية خبرَيتة بةرنامةي كاري كؤبوونةوةي داهاتووي ئةجن, ياساي لَيبوردني طشيت طةاَلَلة كردووة
 .لةطةَل رَيزدا

 
 :ناوةكان

 .شَيروان حةيدةري-1
 .عةوني بةزاز -0
 .عةبدولكةريم ئةبوبةكر -9
 .خةليل ئيبرباهيم -1
 .تارق جامباز -0
 .كةريم بةحري -2
 .قادر سةعيد -2
 .سةردار هةركي -8
 .ظيان دزةيي -3

 .ئارَيز عةبدوَلاَل -12
 . دلَير حمةمةد شةريف -11

 7002ي ساَل) ( ياساي ذمارة 
لةو سزاية سةرةكييةي بةسةريان % 92كةم كردنةوةي ماوةي سزاي زيندانيةكان بة رَيذةي : يةكةم

سةثَيندراوةو بؤ مةبةسيت بةرداني مةرجداريش ماوة كةم كراوةكة وةك ئةو ماوةية دةذمَيردرَيت كة 
 .لةنَيوان فةرمانطةي ضاكسازي بردوويةتية سةر

, لةو كَيشانةي ئاشتةوايي لةنَيوان اليةنةكاني ئةجنامدراوة لةبةردةم دادطالَيبوردن لة زيندانيان : دووةم
 .لةسةر دراوة( اعدام)بةدةر لة زيندانياني ئةو تاوانانةي خوارةوةو ئةوانةي بِرياري نةهَيشتنيان 
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 .تاوانةكاني تريؤر-1
 .كوشتين ئةو بيانيانةي لة هةرَيمدا كار دةكةن -0
 .كوشتين هاوِراي دزي -9
 .ماددة بَي هؤشكةرةكان -1
 .تاوانةكاني دذ بة ئاسايشي ناوةوةو دةرةوةي هةرَيم -0
 .ناثاكي و دزي لة ساماني هةرَيم( اختالس) -2
 .طزي لةو نووسراوة فةرميانةي ثةيوةسنت بة ئابووري و ئاسايشي هةرَيم -2
 .بةرتيل -8
 .كردةوةي سَيكسي بة زؤر -3

 نَيربازي -12
 .رةمانسَيكسي لةطةَل مةح -11

لَيبوردني زيندانيية مَيردمنداَلةكان لةو ماوة زيندانيةي ماويانة بة مةرجَي حوكم نةدرابَي بةو : سَييةم
 .تاوانانةي لة بِرطةي دووةمدا هاتوون

راطرتين رَيكاري ياسايي بةيةكجارةكي لة هةردوو قؤناغي لَيكؤَلينةوةو دادطاييكردندا لة طشت ئةو : ضوارةم
, لةبةر دةم دادطا, ئةم بِريارة روويان داوةو اليةنةكان ئاشتةواييان لةطةَل يةكدا كردووةتاوانانةي ثَيش 

بة مةرجَيك سكااَلكارو خاوةن مايف شارستاني ( جطة لةو تاوانانةي لة بِرطةي دووةمي سةرةوة بةدةر كراون)
 .رؤذ لة دةركردني ئةم ياسايةدا لة مايف كةسينةي خؤيان خؤش بووبن 92لة ماوةي 

ئةو زيندانيانةي سوودمةندبوونة لةو بِريارانةي كةم كردنةوةي سزاكة ثَيش ئةم ياساية : ثَينجةم
 .دةرضوونة لةم ياساية سوودمةند نابن

ئةو كةسانةي بِرياري زينداني كردني ثاش ملةيان لةسةر دةرضووةو خؤيان بة دةستةوة نةداوةو : شةشةم
 .ةند نابن لةم ياسايةتاكو دةرضووني ئةم ياساية نةطرياون سوودم

ئةطةر سكااَلكار و داواكاري مايف شارستاني لة مافةكانيان , زيندانيان لةم ياساية سوودمةند دةبَيت: حةوتةم
خؤش بوون لةو داوايةي حوكمةكةي لَي دةرضووةو ئةطةر سكااَلكار و داواكاري مايف شارستاني لة كاتي 

يان هةية لة ماوةي سَي مانط لة دةرضووني ئةم ياساية دادطايي كردندا لة مافةكانيان خؤش نةبوون بؤ
لةبةردةم دادطا لة مافةكانيان خؤش بن ئةو كات دادطا بِريار دةدات كة لَيبوردن بةند كراو دةطرَيتةوةو 

 .بةريدةدات
هةر طرياو و زيندانيةكي سوودمةند لةم ياساية ئةطةر لة ماوةي سَي ساَل لةبةردانيدا تاوانَيكي : هةشتةم

ئةوا بِرياري راطرتين ريكارة , ةجنامداو دادطا سزايةكي بةسةردا سةثاند كة لة سَي ساَل كةمرت نةبووئ
ياساييةكاني لَيي سوودمةند بووة ثووضةَل دةكرَيتةوةو دةست بة رَيكارةكان لة دذي دةكرَيتةوة لةو كَيشةي 

ي ثووضةَل دةكرَيتةوةو طشت ئةو يان كةم كردنةوة, هةروةها بِرياري لَيبوردنةكةي, كة لةسةري طرياون
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, ئةطةر ئةو كردةوةي ئةجنامي دابوو تاوان بوو, سزايةي لةسةري الضووة بةسةريدا جَي بةجَي دةكرَيت
 .ئةطةر كةتنيش بوو ئةوة نيوةي سزاكةي بةسةردا جَي بةجَي دةكرَيت

ادوةرَيك لة ثلةي دووةم بؤ جَي بةجَي كردني ئةم بِريارة ليذنةيةك ثَيك دَيت بة سةرؤكايةتي د: نؤيةم
كةمرت نةبَيت كة سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران رايدةسثَيرَي و نوَينةرَيك لة هةر يةك لة وةزارةتةكاني 
ناوخؤ و كاروباري كؤمةاَليةتي و مايف مرؤظ و نوَينةرَيك لة سةرؤكايةتي داواكاري طشيت بؤ بةدواداضووني 

 .جَي بةجَي كردني حوكمةكاني ئةم بِريارة
ئةطةر مايف ثَيشَيَل كرا , زيان لَيكةوتوو لةو تاوانةي حوكمةكاني ئةم بِريارة دةيطرَيتةوة بؤي هةية: يةمدة

 .بوو لةبةردةم دادطا شارستانيةكان داواي قةرةبووكردنةوة بكات
 .وةزيرة تايبةمتةندةكان ئةم بِريارة جَي بةجَي دةكةن: يازدةم

وةقائيعي )وةي جَي بةجَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي فةرمي ئةم بِريارة لة رؤذي دةركردنية: دوازدةم
 .باَلو دةكرَيتةوة( كوردستان

 هؤية ثَيويستكارةكان
لةبةر ئةوةي ئاماجني بنةِرةتي لة سزاداندا ضاكسازي  تاوانكارةو راست كردنةوةي رةفتاريةتي و ئةو 

ةزطا ضاكسازيية كؤمةاَليةتيةكان بةسةر يان لة د, بةنديانةي ئةم لَيبوردنة دةيانطرَيتةوة ماوةيةكي زؤر بوو
يان بة كةم , بؤ ئةوةي هةليان بؤ بِرةخسَيت و بؤ طةِرانةوةيان بؤ ناو كؤمةَلطا بة ئازاد كردنيان, بردووة

يان راطرتين رَيكاري ياسايي دةرهةق ئةوانةي لة قؤناغي لَيكؤَلينةوةو , كردنةوةي ماوةي بةندَيتيان
طرتنةوةي ماَلي كوردستاني و كارطَيِري لة هةرَيمداو بايةخداني دةسةاَلتةكاني بةو بؤنةي يةك, دادطاييداية

بةم بؤنة مَيذووييةو بؤنةكاني نةورؤز و ئادار و بؤ شادي خستنة ناو دَلي , لة هةرَيمي كوردستان
 .ئةم ياساية دانرا, كةسوكاري بةندي و نَيوجةوانان و ضاكسازييةكاني كة ئاشتةواييان كردووة

 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
ئةم ياساية ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي مايف مرؤظ و ليذنةي ناوخؤ دةكرَيت بؤ تاوتؤ , زؤر سوثاس

خاَلي حةوتةم لة بةرنامةي كار , هةروةها بؤ ئةنداماني ثةرلةمان, كردن و ئامادة كردني راثؤرتةكانيان
 1333ي ساَلي 12ووةمي ياساي ثارَيزةرايةتي ذمارة خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني د

 .لة اليةن كاك كةرميةوة دةخوَيندرَيتةوة
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 هةمواركردنى ياساى ثارَيزةرايةتى
 بةناوى خواى طةورةوميهرةبان

 بةناوى طةل
 ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانى عَيراق
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 :ارذمارةى بِري
 :ِرؤذى بِريار

  لةسةر خستنة 1330ى ساَلى (1)لة ياسايى ذمارة ( 02)لة ماددةى ( 1)ثاَل ثشت بة حوكمةكانى بِرطة
ئةم  0221/ /ِرووى ئةجنومةنى وةزيران، ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانى عَيراق لة دانيشتنى ِرؤذى 

- :ياسايةى بِرياردا
 7001ساَلى )   ( ياساى ذمارة 

 1111ى ساَلى (17)ردنى دووةمى ياساى ثارَيزةرايةتى ذمارة هةموارك
ى هةمواركراو بةم 1333ى ساَلى (12)سةرةتاى ماددةى دووةم لة ياساى ذمارة : ماددةى يةكةم

ثارَيزةرايةتى فاكتةرَيكة لة فاكتةرةكانى هَينانة دى دادثةروةرى بةوةى كة دادوةرى : شَيوةيةدةبَيت
- :داكؤكى ثريؤزة وئامانج لةو ياساية ئةوةيةوةستاوةو دةستةبةرى مافى 

- :ماددةى شةشةم بةم شَيوةية هةمواردةكرَيت: ماددةى دووةم
 .نابَيت ئةندامَيتى سةنديكا فةرمانبةرَيتى طشتى لة دةوَلةت بةيةكةوة كؤبكرَينةوة -يةكةم
 .دةكرَيت ئةندامَيتى سةنديكا كارى ئازاد بةيةكةوة كؤبكرَينةوة -دووةم

- :ماددةى ثانزةهةم بةم شَيوةية هةمواردةكرَيت: سَييةمماددةى 
 :يةكةم

ثةجنا حةوت هةزاروثَينج سةد دينار بؤ ئةوانةى تةمةنيان لة ضل ساَل تَينةثةِريوة  سَى ( 02022)-1
 .ساَل ثرت بةسةر وةدةستهَينانى بِروانامةى بةكالؤريؤس لة ياسا يا بةرامبةرةكةى تَيثةِريوة

هةزاروثَينج سةد ديناربؤ ئةوانةى ثَيشرت كارى دادوةرى يا طوتنةوةى  سى حةوت( 92022) -0
زانستةكانى ياسا يا سةرؤكى داواكارى طشتى يا داواكارى طشتى يا ِراوَيذكارى ياسايى كردووة لة 
فةرمانطةكانى هةرَيم بؤ ماوةى سَى ساَلى بةردةوام و ثَينج ساَل بؤ ئةوانةى كارى جَيطرى داواكارى طشتى 

 .وة بة بةردةوامىكردو
سى هةزار دينار بؤ ئةوانةى كة تةمةنيان لة ضل ساَل تَينةثةِريوةو ماوةى سَى ساَل بةسةر ( 92222) -9

بةدةستهَينانى بِروانامةى بة كالؤرَيوس لة ياسا يا بةرامبةرةكةى تَينةثةِريوة  هةروةها بؤ ئةو كةسةى كة 
 .سَى ساَل بةسةر كارى ثارَيزةرايةتى ِرةتنةبووة

شةست هةزار دينار بؤ ئةوانةى كة تةمةنيان لة ضل ساَل تَيثةِريوة  ماوةى سآساَل بةسةر ( 22222)-1
 .بة دةستهَينانى بِروانامةى بة كالؤريؤس لة ياسا بةرامبةرةكةى تَينةثةريوة

 .حةوتا  ثَينج هةزار دينار بؤ ئةوانةى كة ناويان لة خشتة دوور خراوةتةوة( 20222) -0
- :بةم شَيوةية دةبَيت( رةمسى ثلةبةندى)مسى فراوانكردنى دةسةاَلت رة: دووةم

 .ثانزة هةزرا دينار لة ِراهَينراوةوة بؤ كارا( 10222) -1
 .سى هةزار دينار لة كاراوة بؤ ِراوَيذكار( 92222) -0
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 :بةرامبةرى هاوبةشى سااَلنة بةم شَيوةية دةبَيت: سَييةم
 .ارَيزةرى ِراهَينراوثانزة هةزار دينار بؤ ث( 10222) -1
 .بيست دوو هةزار ثَينج سةد دينار بؤ ثارَيزةرى كارا( 00022) -0
 .سى هةزار دينار بؤ ثارَيزةرى ِراوَيذكار( 92222) -9

 :دووةم بةم شَيوةية هةموار دةكرَيت( 9)لة ماددةى شازدةهةم  بِرطةى ( 1)بِرطةى : ماددةى ضوارةم
 :يةكةم

سةد ثةجنا ( 102222)شارستانى  ناكؤكية دادوةريةكان طةر بةهاكةى لة بةبريكاربوون لة داواى  -1
 .هةزار دينار ثرت نةبوو

 .طرَيبةستكردن بة سيفةتى ِراوَيذكارى ياسايى لةطةَل كؤمثانياكان: دوةةم
كةرتى تايبةت يا هةر ثِرؤذةيةكى ثيشةسازى يا كشتوكاَلى يا نوسينطةكانى بةَليندةرايةتى    -0

حةوتا ثَينج مليؤن دينار ( 20222222)انى زانستى  هونةرى  بازرطانى كة سةرمايةكةى لة بةلَينكاريةك
 .ثرت نةبَيت

 :ى يةكةم لة ماددةى نؤزدةهةم بةم شَيوةية هةمواردةكرَيت(0)لة بِرطةى ( أ)بِرطةى : ماددةى ثَينجةم
سآمليؤن حةوت ( 9202222)ة ئةو داوايانةى كة فةرمانطةكانى دةوَلةت اليةنَيك بن تيايدا  بةهاكةى ل-أ

 .سةد ثةجنا هةزار دينار ثرت نةبَيت

 :ماددةى بيست ثَينج بةم شَيوةية هةمواردةكرَيت: ماددةى شةشةم
دةبَيت كؤمثانيا نيشتمانيةكانى بازرطانى  ثيشةسازى  كشتوكاَلى  خزمةتطوزارى يا ِراوَيذكارى جا  :يةكةم

سآمليؤن حةوت ( 9202222)راو كة سةرمايةكةى لة هاوبةشى بن يا خاوةن بةرثرسيارَيتى دياريك
سةدوثةجنا هةزار دينار كةمرتنية كة لة هةرَيم كار دةكةن يا لقَيكيان لة هةرَيم هةية لةطةَل ثارَيزةرَيك يا 

 .ثرت طرَيبةست مؤر بكةن بؤ ثَيدانى ِراوَيذى ياسايى
ار وةك بذاردن دةسةثَينرَيتة سةر ئةو ثازدة هةزار دين( 10222)بؤ هةر ِرؤذَيك دواكةوتن بِرى : دووةم

 .بِرطةية يان جَي بةجَى نةكردن
ثارَيزةر بؤى نية طرَيبةست لةطةَل ثرت لة ضوار كؤمثانياى نيشتمانى  دوو كؤمثانياى بيانى مؤر : سَييةم

 .بكات بة ثَيى بِرطةى يةكةمى سةرةوة
لة بةرامبةرى ِراوَيذكاريةكة % 12ة ِرَيذةى ئةو اليةنانةى كة لة بٍرطةى يةكةم باسكراون لةسةريان: ضوارةم

برِبن بؤ ساَلَيك  بةشَيكى ساَليش بؤ مةبةستى رةسم بة ساَلَيك دةذمَيردرَيت  دةبَيت ئةو بِرةش بؤ 
 .حةوتا ثَينج هةزار دينار كةمرت بَيت( 20222)سةنديكا ِرةوانة بكرَيت، بةمةرجَيك نابَيت سااَلنة لة 

( يةكةم)ى راستاندنى طرَيبةست لة سةنديكا لةطةَل اليةنةكانى دياريكراو لة بِرطةى ثارَيزةرلة ِرؤذ: ثَينجةم
 .بة ثارَيزةرى ئةو اليةنانة دةذمَيردرَيت
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لة ياساكة هةَلدةوةشَينرَيتةوة  بِرطةى يةكةم ( 02)بِرطةى دووةم  سَييةم لة ماددةى  :ماددةى حةوتةم
 .دةبَيتة دةقى ماددةكة

 :بةم شَيوةية هةمواردةكرَيت( 92)يةكةم لة ماددةى  بِرطةى: ماددةى هةشتةم
دادطا بريار بؤ ثارَيزةرى دانراو كة داكؤكى لة تؤمةتبار دةكات كة ثارَيزةرى نيية بؤ داكؤكيكردن لة : يةكةم

بةرامبةر دادوةرى لَيكؤَلينةوة  دادطاى كةتن  تاوان  نةوجةوانان دةدات بة ماندووبونى ثارَيزةرايةتى كة 
سةد و ثَينج ( 120222)ثةجنا و دوو هةزار و ثَينج سةد دينار كةمرت نةبَيت و لة ( 00022)ى لة بِرةكة

 .هةزار دينار ثرت نةبَيت كة لةاليةن خةزَينةى دةوَلةت دابني دةكرَيت
- :بةم شَيوةيةى هةموار دةكرَيت ( 93)بِرطةى يةكةم لة ماددةى : ماددةى نؤيةم

أل بريكارةكانى بة طرَيبةستَيكى نووسراو كة لةاليةن سةنديكاوة راسثَينرا ثارَيزةر بؤى هةية لةطة: يةكةم
 .ثَينج هةزار دينار بَيت ِرَيك بكةوَيت( 0222)بَيت بةرامبةر رةمسَيكى دياريكراو كة بِرةكةى 

- :بةم شَيوةية هةموار دةكرَيت( 03)ماددةى : ماددةى دةيةم
شوَينةكةى ضؤَل بوو بة هةر هؤكارَيك، بريكارى سةنديكا  طةر نةقيب مةرجَيكى ئةندامَيتى لة دةستدا يا

 .شوَينةكةى دةطرَيتةوة تا بة كؤتايي هاتنى خوىل هةَلبذاردنةكة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةم ثرؤذةيةش ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي و ئةنداماني بةِرَيز دةكرَيت, زؤر سوثاس
رنامةي كار خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني دووةمي ئَيستاش خاَلي هةشتةم لة بة

 .لة اليةن كاك كةريم دةخوَيندرَيتةوة 1333ي ساَلي (18)ياساي سندوقي خانةنشيين ثارَيزةران ذمارة 
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 7001ى ساَلى )     (ياساى ذمارة 
  1111ساَلى ( 18)مى ياساى سةندووقى خانةنشينى ثارَيزةران ذمارة هةمواركردنى دووة

- :بِرطةى دووةم لة ماددةى شةشةم هةمواردةكرَيت بةم شَيوةية : ماددةى يةكةم
بةرامبةرى هاوبةشى ساآلنة لة ثارَيزةران بة ثَيى ماددةى تؤماركردن بةم شَيوةيةى خوارةوة : يةكةم

- :وةردةطريَيت 
 .و دوو هةزاروثَينج سةد دينار طةر سَى ساأل بةسةر تؤماركردنى تَيثةِريبَيتبيست ( 00022)-أ

 .َيثةريبَيتطةر سَى ساأل بةسةر تؤماركردنى ت سى هةزار دينار( 92222) -ب
 .سى و حةفت هةزار و ثَينج سةد دينار طةر ثَينج ساأل بةسةر تؤماركردنى تَيثةريبَيت( 92022) -ج
 .ار دينار طةر دة ساأل بةسةر تؤماركردنى تَيثةريبَيتضل و ثَينج هةز( 10222) -د

 .ثةجناو دوو هةزارو ثَينج سةد طةر ثانزة ساأل بةسةر تؤماركردنى تَيثةريبَيت( 00022) -هـ
 .شةست هةزار دينار طةر بيست ساأل بةسةر تؤماركردنى تَيثةريبَيت( 22222) -و



 022 

دينار بؤ هةر مانطَيك لة ( 1022)سةر بنةماى مووضةى خانةنشينى تةرخان دةكرَيت لة :ماددةى دووةم
مانط بة مانطى ( جْز )ماوةى خانةنشينةكة بة ثَيى حكومةكانى ئةم ياساية و بؤ ئةو مةبةستة هةندَيكى 

 .تةواو دادةنرَيت
دةكرَيت مافى خانةنشينى ثارَيزةرايةتى و فةرمانبةرَيتى يا كاركردن يا هةرمافَيكى  :ماددةى سَييةم

( 102222)لة هةر سندوقَيكى ديكة خبرَيتة سةريةك بةمةرجَيك هةمووى لة خانةنشينى 
 .ضوارسةدوثةجنا هةزار دينار ثرت نةبَيت

 :بِرطةى دوةةم لة ماددةى بيستةم بةم شَيوةية هةموار دةكرَيت :ماددةى ضوارةم
ثانزة ( 10222)بِرى  طةر ثارَيزةر يا خانةنشني ناِرةزايى لة الى ئةجنومةنى ثاريزةر ووردبينى كرد -دووةم

 .هةزار دينارى لَيوةر دةطريَيت  طةر لة ناِرةزاييةكةى مافدار بوو بؤ دةطَيردرَيتةوة
 (وةك خؤى نووسراوةتةوة) :ماددةى ثَينجةم
حوكمةكانى ئةم ياساية ئةو ثارَيزةرانةش دةطرَيتةوة كة ثَيشرت خانةنشني كراون بةر لة  :ماددةى شةشةم

 .اية  مووضةكانيشيان هةموار دةكرَيتجَيبةجَيكردنى ئةم ياس
 .دةستةى سةندووقى خانةنشينى ثارَيزةران بة وةزارةتى داراييةوة ببةسرتَيتةوة :ماددةى حةوتةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خاَلي نؤيةم , ئةمةش ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي و ئةنداماني بةِرَيز دةكرَيت, زؤر سوثاس

كار خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي خاوةنيةتي هةزري و هونةريةتي لة كوردستان لة  لة بةرنامةي
 .اليةن مامؤستا كاكة دةخوَيندرَيتةوة

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ثرؤذةي ياساي ثاراستين موَلكايةتيي هزري و هونةرسازي لة كوردستاندا
 (مي هونةرسازيي هونةرمةندانثاراستين بةروبوو) 

 ثَيناسةكان -بةشي يةكةم
مةبةست لةم دةستةواذانةي خوارةوة، لة بواري جَيبةجَيكردني ئةم ياسايةدا، ئةو : ماددةي يةكةم

 :مانايانةية كة لةتةك هةريةكةيانةوة روونكراونةتةوة
 .وةزارةتي رؤشنبريي: وةزارةت -
- (MCH (:)نةرسازيي هونةرمةنداندةزطاي ثاراستين بةروبوومي هو.) 

ئةو كةسةية كة كارو بةروبوومي هونةرسازي و كتَيبـي موصةننةف، بةناوي خؤيةوة يان بةهةر : دانةر -
شَيوازَيكي دي يان بةناوَيكي نهَينييةوة بآلودةكاتةوة، تةنيا ئةوة نةبَي كة بةَلطةي ثَيضةوانةي لةسةر راست 

 .دةبَيتةوة
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دةفرَيكي مةعريفةية، بةرهةمَيكي : ازي يان كتَيبــي موصةننةفكار، يان بةروبوومي هونةرس -
هونةرسازيي تازةبابةتي تَيداية، سا، جؤري ئةو بةرهةمة، يان بايةخي، يان شَيوازي دةربِريين، يان 

 .مةبةسيت تةصنيفةكةي هةرضييةك دةبَي، با، ببـَي

و، سةماكاران و، سروودبَيذان و كةساني مؤسيقاذةن و طؤراني بَيذ(: فنانو األداء)هونةرسازةكاني ئةدا  -
ديكةش لةوانةي كة كارَيكي هونةرسازي لة موصةننةفَيكي ئةدةبي يان لة موصةننةفَيكي هونةرييةوة، 

 .بةشَيوةيةك لة شَيوةكان ئةدا دةكةن

 بريتيية لة طواستنةوةي كارو بةروبوومي هونةرسازي و موصةننةفةكان يان طةياندنيان بة: بآلوكردنةوة -
و شَيوازيكةوة، يان ( وسائط)جةماوةر بةشَيوةي ِراستةوخؤ يان ناِراستةوخؤ، لةرَيطاي هةموو ئامراز 

دةرهَيناني نوسخة يان وَينةي هةمووي يان هي بةشَيك لةبةشةكاني كة بتوانرَيت خبوَيندرَيتةوة يان 
 .ببيسرتَيت يان ببيندرَيت يان ئةدا بكرَيت

هةموو ئةو بةرذةوةنديية ماددي و مةعنةوييانةية كة بؤ دانةر لةسةر  كؤي: مايف موَلكايةتيي دانةر -
 .موصةننةفةكةي دةسةملَينرَيت

 
 

 ضوارضَيوةي ثاراسنت –بةشي دووةم 
كارو بةروبوومي هونةرسازي و موصةننةف، كة بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية ثاراسنت : ماددةي دووةم

     -:دةيانطرَيتةوة ئةمانةن
ةروبوومة هونةرسازي و موصةننةفانةية كة هاووآلتياني كوردستان بةرهةمي دَينن، يان هي ئةو كارو ب-أ

 .ئةو كةسانةية كة لة ناوةوة يان لةدةرةوةي وآلتن و لة حوكمي ئةواندان
كارو بةروبوومي هونةرسازي و موصةننةفاتي ئةو دانةرانةية كة لةهةرَيمي كوردستاندا بةرهةمي دَينن  -ب

 .نةوةو، هةرَيميشيان كردووة بة جَيطاي ئيقامةتي خؤيانو، بآلوي دةكة
ئةو كارو بةروبوومة هونةرسازي و موصةننةفانةية كة حوكمةكاني رَيككةوتين رؤشنبريي و  -ج  

 .رَيككةوتنةكاني دي دةيانطرَيتةوة كة حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئيلتيزامي ثَييانةوة طرتووة
وومَيكي هونةرسازي و موصةننةفَيك بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية، هةموو كارو بةروب :ماددةي سَييةم

 -:دةثارَيزرَين، بةتايبةتيش ئةمانةي خوارةوة
كارو بةروبوومي هونةرسازي و موصةننةيف نوسراوو كتَيب و ناميلكةو بآلوكراوةو دةستنووس و  -أ

 .موحازةرةو، شيت ديكةي نووسراوي لةو جؤرةبابةتانة
نؤتةداربَي، ( مورةققةم)هونةرسازي و موصةننةيف هونةرسازيي شانؤطةري و مؤسيقي  كارو بةروبوومي -ب

يان نةبَي، وشةي لةطةَلدابَي، يان نةبَي، هةروةها كاري سينةمايي و ِراديؤيي و تةلةفزيؤني و طؤراني و، 
 (.التمثيل اإلميائي) دابةشكردني مؤسيقي و تةصميمي سةماكردن و نواندني ئاماذةيي 
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 .ةننةفةكاني هونةري شَيوةكاري و تةتبيقي و وَينةي فؤتؤطرايفموص -ج
كة ثةيوةندييان ( ملخططاتا)موصةننةيف وَينة طرياوةكان و نةخشةي جوطرايف و تةصميم و هَيَلكارةكان  -د

 .بةتؤبؤطرافياوة يان بةهونةري بيناسازي و زانستةكانةوة هةية
 –ةي كة بة بةرنامةي كؤمثيوتةر جَيبةجَيكراون ئةو كارو بةروبوومة هونةرسازي و موصةننةفان -ه

عينواني كارةكان و بةروبوومي هونةرسازي  ثاراسنت. يم و كؤمةَلة بةياننامةكانيشةوةبةبةَلطةنامةي تةصم
و موصةننةفةكانيش دةطرَيتةوة، تةنها ئةو عينوانة نةبَي كة بريتيية لة قسةي دةماو دةم بؤ نيشانداني 

 .هونةرسازي و موصةننةف بابةتي كارو بةروبوومي
 مافةكاني دانةر -بةشي سَييةم

دانةري كار يان بةرهةمي هونةرسازي كة ثاراسنت دةيطرَيتةوة، تةنيا، خؤي مايف بِريارداني : ماددةي ضوارةم
بآلوكردنةوةي كارةكةي و شَيوازي بآلوكردنةوةكةي هةيةو، تةنها هةر خؤيشي يان ئةو كةسةي كة 

دةدات، مايف ئةوةي هةية كارةكةي بةشَيوةيةكي دارايي وةبةريبهَييَن سا بةهةر شَيوةو بةنووسني مؤَلةتي ثَي
لةخؤشي زياتر هيض كةسَيك، يةكسةر ئةو مافةي نيية بةبَي ئةوةي مؤَلةتي . شَيوازَيك دةيكات، با بيكات

 .نووسراو، لة خؤي يان لة جَيطري ثاش خؤي وةربطرَيت
هةر هةمواركردن و طؤِرينَيك لة كارةكةي خؤيدا بكات و، مايف ئةوةشي دانةر بؤي هةية، : ماددةي ثَينجةم

هيض كةسَيكي دي بؤي نيية ئةو ئيشانةي تَيدا بكات بةبَي ئةوةي . هةية، وةريطَيِرَيتة سةر زمانَيكي تر
 .مؤَلةتي نووسراو لةخؤي يان لة جَيطري ثاش خؤي وةربطرَيت

ي ئةم ياسايةدا هاتوون، (2 – 0) لةوانةي لةماددةي  لة جَيبةجَيكردني هةر كارَيك: ماددةي شةشةم
ئةوكارة بةناوي دانةرةكة دةكرَي وناوي ئةوي لةسةر دةنووسرَي، ئةمةش ئةو حاَلةتانة ناطرَيتةوة 
كةبةبؤنةي ِرووداوَيكةوة، ناوي موصةننةفةكة هةر وا بةشَيوةيةكي البةال لةتوَيي باسَيكي ِراديؤيي يان 

 . اراوةتةلةفزيؤنيدا بَيتة ئ
ي هةية دذ (دةفع)دانةر، خؤي، يان ئةو كةسةي كة بةثَيي ياسا نوَينةرايةتيي دةكا، مايف : ماددةي حةوتةم

بكرَيت و، مايف رَي نةداني هةر شَيواندن و الدان و ( بةرهةمةكةي) بةهةر ستةمَيك لة كارةكةي
ةر بطةيَينـَي و، مايف داواي هةمواركردن ودةستكاريةكيشي هةية كة زياني ماددي يان مةعنةوي بة دان

 .قةرةبوويشي هةيةو، ئةم مافةش دواي مردني خؤي بؤ مرياتطراني دةمَينَيتةوة
هونةرسازيي، هةر شيكردنةوةو كورتةيةكي لَي ( بةرهةمي) دواي بآلوكردنةوةي كاري  :ماددةي هةشتةم

يان طفتوطؤ يان رؤشنبريي يان  وةربطريَي هيض زيانَيك بةمايف دانةر ناطةيةنَي، ئةطةر بةمةبةسيت رةخنة
 .ئةطةر ناوةكةي زانراوبَيت –هةواَل وةرطريابن و ئاماذةي بة موصةننةفةكةو ناوي دانةرةكةشي كردبَي 

دانةري موصةننةيف زانسيت يان ئةدةبي مايف خؤيةتي موصةننةفةكةي لة دةستاو دةست  :ماددةي نؤيةم
ستاودةست كردن، بة مةرجَي قةرةبوويةكي طوجناوي ئةو بكَيشَيتةوة يان قةدةغةي بكات لة دة( التداول)

 .كةسة بكاتةوة كة  لة بِرياري ئةو كَيشانةيةوة زةرةرمةند بووة
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بآلوكردنةوة لة ِراديؤو تةلةفزيؤنةكاندا، مايف ئةوةيان هةية نةيةَلن بةبَي ( هي ة)دةستةي : ماددةي دةيةم
مةكانيانةوة بكرَيت، هةر لةبةرطرتنةوةيةكي ئةو مؤَلةتي نووسراوي خؤيان، هيض مامةَلةيةك بة بةرنا

بةرنامانةش، يان دووبارة بآلوكردنةوةيان بؤ جةماوةر لة ِراديؤو تةلةفيزيؤنةوة، يان فرؤشتنيان يان 
 .بةكرَيدانيان بةمامةَلةكردني قةدةغة لةقةَلةم دةدرَي

ةوَلةتيش مايف خؤيةتي هةر ثاراستين مايف دانةر، مايف دةوَلةت النابات، ضونكة د :ماددةي يازدةم
 .موصةننةفَيك لة دةستاودةست كردن قةدةغة بكات كة زيان بة سيستةمي طشيت و ِرةوشت بطةيةنَي

ليذنةيةكي تايبةت لة وةزارةتي رؤشنبريي ثَيك دةهَينرَيت، فرماني ثَيداضوونةوةي ئةو : ماددةي دوازدةم
كاني  رَيككةوتنةكاندا مؤركراون، بؤ ئةوةي مةرجةكاني رَيككةوتننامانة دةطرَيتة ئةستؤ كة لةنَيوان اليةنة

 .ئةو ِرَيككةوتننامانةو ياسايي بوونيان ديار بكات
هةموو ئةو بةرهةم و رشتة هونةرسازييانة دةطرَيتةوة (: القوق اجملاورة)مافة هاوسَيكان  :ماددةي سيازدةم

سيت و ديدةني، هةروةها ئةو كتَيب و كةلةناو ستؤديؤكاندا ئةجنام دةدرَين، وةك تؤماركردني طوَي بي
بآلوكراوةو نووسراوة هونةرسازيانةش دةطرَيتةوة كة تايبةتن بة مؤسيقاو طؤرانيةكاني هةرَيمي كوردستان 

بةثاراستين مايف كاري ) هونةرسازيي كؤمثيوتةريش دةطرَيتةوة( سي دي)و بآلوكردنةوةيان و، بةرنامةو 
 .ناريؤو دةرهَيناني سيناريؤي ض طوَي بيسيت و ض ديدةنيوةك سي( هونةرسازيي ياريدةدةريشةوة

دةزطايةكي سةربةخؤ، بؤ زةبت كردني بةَلطةنامةي رَيككةوتنةكاني هةموو بةروبووم و  :ماددةي ضواردةم
موصةننةف و بةرهةمة هونةرسازيةكاني طوَي بيسيت وديدةني دادةمةزرَيت و، سةر بة وةزارةتي 

دةبَيت، ئيشي ئةم دةزطاية ئةوةية ضاودَيريي مايف ضاثكردني بةرهةمي رؤشنبرييي هةرَيمي كوردستان 
( دةزطاي ثاراستين بةروبوومي هونةرسازيي هونةرمةندان) هونةرسازيي هونةرمةندان بكات و ناودةنرَيت 

ي بؤ دادةنرَي و، ثَيوةنديي ِراستةوخؤشي بة ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي (MCH): بةكورتيش هَيماي
ثشتطريي و بةدواداضووني ئةم كاروبارة ياسايي و ( املركاية) ةوة دةبَيت و، دةسةآلتي ناوةنديشكوردستان

 :هونةرسازييانةي خوارةوةيان دةطرَيتة ئةستؤ
سي )لة تؤماركردن و ِراديؤو بآلوكردنةوةي ) بةدواداضووني بةرهةمة هونةرسازيةكاني هونةرمةندان-1

 (.نيةوة تا هةموو اليةنةكاني ديكةيا( دي
كة تا  -بةدةستهَيناني مافةكاني هونةرمةندان، كة بةهؤي سةثاندني هةندَي ماددةي ناهةقي ياساوة-0

دةست بةسةر بةرهةمة هونةرسازيةكانياندا طرياوة، يان بةهؤي هةر ماددةيةكةوة بووبَي  -ئَيستاش لةكاردان
 .كة لةطةَل ماددةكاني ثرؤذةي ئةم ياسايةماندا ناكؤك بَيت

لةبارةي هةموو ئةو كارة (MCH)دن يان ِراطةياندن يان ئاطاداركردنةوةي دةزطاي تؤماركر-9
فةرمي و ياسايي ( إجراءات)هونةرسازييانةوة كة ثاشرت بةرهةم دةهَينرَين، بؤ ئةوةي هةموو رَيكارَيكي 

 .بطرَيتة بةر بؤ ثاراستين مايف داهَينةران و بةكارخةران و خاوةناني ئةم بةرهةمانة
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ثابةند نيية داكؤكي لةو مافانة بكات كة لةهةر بةرهةمَيكي هونةرسازيي مؤسيقي يان  (MCH)دةزطاي-1
طؤرانيةوة كةوتبنةوة، ئةطةر بةر لة بةرهةمهَينان و بآلوكردنةوةيان، تؤمارنةكرابن يان ِراطةياندنيان بؤ 

 .نةكرابَي

سةرشاني ئةوة دةبَيت كة  ثارَيزةرَيكي تايبةت لةالي خؤي دادةمةزرَينَيت، ئةركي (MCH)دةزطاي-0
داكؤكي لة هةموو كارمةنداني بواري طؤراني و مؤسيقا بكات، هةروةها داكؤكي لة خاوةن مافاني هاوسَي 

 . بكات، ئةوانةي كة بارودؤخي نالةباري داراييان بةشي هةندة ناكات كة ثارَيزةرَيك بة وةكالةت دابنَين

نةوةي تةواوي ئةم بةرنامةية بةدوورودرَيذي، بؤ ئةوةي ثرِيؤ ثَيكهَيناني بةرنامةيةكي لةبارو، ِروونكرد-2
 .بكرَيت

بيستةني يان ديدةني ( وسائط)كاري طواستنةوة، يان ثةخش، يان طةياندن بةهؤي ئامرازي : ماددةي ثازدةم
 :كة ئةمانةي خوارةوةو هاو حوكمةكانيان دةطرَيتةوة( مَلتيميديا) 
 .و، ئامسانيةكان( حمةللي) يؤنيئَيستطة زةمينيةكاني ثةخشي تةلةفيز-1
 .بنكةكاني ِراديؤ-0

 .تؤِري ئينتةرنَيت-9

 .واتا ئةوانةي كة طوَي لة طؤرانيةكان دةطرن و تؤماري دةكةن و ثاشان دةيانطوَيزنةوة: تاكةتاكةي خةَلك-1

يقا كة بةروبووم و كاري هونةرسازيي طؤراني و مؤس( املراكز) هةموو ئةو ناوةندانةي: ماددةي شازدةم
تؤماردةكةن، هةروةها خاوةناني هةموو بنكةكاني تؤماركردن و، ناوةندةكاني تؤماركردني بةروبووم و كاري 

شرييت ظيديؤ , و(سي دي)هونةرسازيي بيستةني و، ديدةني، ض بة شرييت تؤماركردني ئاسايي، ض بةكاسَييت 
(DVD)سةريانثَيويستة لة, ض بة لةبةرطرتنةوةي شرييت بيستةني و ديدةني, و: 
دةبَي لة ليذنةي رَيككةوتنةكان تؤماريان بكةن , هةر كارو بةروبووم و موصةننةفَيكيان لةالبَيـت ـ1

بة مةرجَي بة بةَلطةنامة كردن و تؤمار كردنةكة لة ماوةي يةك مانط , بةرامبةر بة مزةثارةيةكي دياركراو
 .وة تةواو بكرَينلة رؤذي ئيقرار كردن و دةرضواندن و باَلوكردنةوةي ئةم ياساية

باصداراتها )تةنيا بةدةرضواندنة ئةسَلي و بة بةَلطة كراوةكانيانةوة , بةروبووم و كارة هونةرسازيةكان -7
, فرؤشتنةكةش لة رَيطاي كؤمثانيا و دةزطاطاني باَلوكردنةوةو دابةشكردنةوة. دةفرؤشرَين( االصلية املوثقة

هةروةها لة , بيستةني و ديدةنييةوة ئةجنام دةدرَيتهةروةها بةهؤي ئامرازي جؤربةجؤري طةياندني 
رَيطاي خةَلكانَيكةوة دةفرؤشرَين بة ثَيي ريككةوتننامة لةطةَلياندا بؤ ئةوةي بطاتة بنكةكاني فرؤشنت و 

 .باَلوكردنةوة و دابةشكردن
يةك كة كار، ( سي دي)يان هةر, يان هةر شريتَيكي ظيديؤ, هةر نوسخةيةكي لةبةرطرياوةي هةر كاسَيتَيك ـ3

 .فرؤشنت و كِرين و دةساودةسكردنيان قةدةغةية, يان بةروبوومي هونةرسازييان تَيدابَيت
يان ( MCH)نيشانةي دةزطا , هةموو ئةو بةروبووم و كارة هونةرسازييانةي كة دةهَينرَينة دةزطاكة ـ1

 .نامةي فةرمي ئةجنام دةدرَيتئةوةش دواي تةواو كردني رَيككةتن, يان ثَيوةيان دةلكَينرَيت, دةخرَيتة سةر
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هةر سةرثَيضييةك رووبدات و ببَيتة هؤي رةواج ثَيداني نوسخةي ساختة لة هةر بةرهةمَيكي  ـ1
( املالحقة)سةرثَيضيكاريش دةكةوَيتة بةر راوةدوناني , خةبةري لَي دةدرَيت و, هونةرسازيانةي ئةسَلي

 .ياسايي
نوسخة زياتر بَيت و لة ِرَيطاي دةرضةكاني سنوورةوة يان  (12) هةموو بةرهةمَيكي هونةرسازيي كة لة ـ2

ثَيويستة بة شَيوةيةكي ئوسوَلي لةاليةن , لة رَيطاي فرؤكةخانةكانةوة بَينة ناو هةرَيمي كوردستانةوة
بكرَين و، ( بةَلطةدار) بةَلطة نامة بة(MCH)لة دةزطاي , خاوةنةكانيانةوة يان لةاليةن  هَينةرةكانيانةوة

 .ديي فةرميش بؤ دابةشكردن و دةستاودةست كردني وةربطريَي، دةنا، دةستيان بةسةردا دةطريَيِرةزامةن
 :ماددةي حةظدةم

ساَل بةسةر كؤضي ( 02)ئةو بةرهةمة فؤلكلؤري و هونةرسازيانة دةثارَيزرَين، كةخاوةنةكانيان زياتر لة -أ
 .دوايياندا تَيثةِريوة

بووةو ثةجنا ساَليش بةسةر كؤضي  ازيي  تؤماركراوةوة كةَلةكةئةو دةرامةتةي كةلةبةروبوومي هونةرس -ب
دةست دةهَينرَينةوةو، بةثَيي  دوايي خاوةنةكةيدا تَيثةِربووةو، دةرامةتي ثاش ئةوةش، بة

 .ِرَيككةوتننامةيةكي فةرمي دةدرَين بةمرياتطري شةرعيي مردووةكة
 :ماددةي هةذدةم

بةرهةمي كؤن كةماوةي ثاراستين  بةت بةطؤرانيي فؤلكلؤري ومايف ضامةي شيعر و، ئاوازو مؤسيقاي تاي -أ
 .مافةكانيان بةسةر ضووة، مافةكانيان دةطةِرَيتةوة بؤ وةزارةتي رؤشنبريي و، نابي دةستاكاري بكرَين

طؤرانيي فؤلكلؤري، بةدابةشكردنَيكي  ئةطةر هةمان ضامةي شيعري و ئاوازو مؤسيقاي تايبةت بة -ب
 .دةكرابنةوة، ئةوا، مافةكانيان دةطةِرَينةوة بؤ خاوةني ئةزموونة تازةكةمؤسيقيانةي نوَي ئاما

 سزاكان -بةشي ضوارةم 
بةثَيي دةسةآلتي ياسايي، كةدادطا ثسثؤِرةكان هةيانة، دةتوانرَيت ئةم سزايانةي خوارةوة، : ماددةي نؤزدةم

 :سةرثَيضي لة ماددةكاني ئةم ياساية دةكةن كةسانةدا بدرَيت كة بةسةر ئةو
داخستين دوكان يان مةركةزي ئيشكردني سةرثَيضيكارةكة بؤماوةيةك لةمانطَيك كةمرت  :سزاي يةكةم

مليؤن ديناري عَيراقي كةمرت ( ثَينج)نةبَيت و لةدوو مانطيش تَينةثةِرَيت، لةطةَل غةرامةي دارايي كة لة 
 .مليؤن ديناري عَيراقي زياتر نةبَيت( ثةجنا)نةبَيت و، لة 
ئةطةر سةرثَيضيكار وازي نةهَيناو بةردةوام بوو، ئةوا، خؤي تووشي سزاي قورسرت دةكات، كة  :سزاي دووةم

 .دةطاتة ِرادةي ئةوةي ئيجازةي دوكانةكةي لَي بكَيشرَيتةوةو لةكاريش خبرَيت
تؤمار كراوة، مايف خؤيةتي شكات لةو كةسانة بكات  (MCH)ئةو هونةرمةندةي لةدةزطاي : سزاي سَييةم

ريي ئاوازَيك لة ئاوازةكاني دةكةن يان طؤِرانكاريي تَيدا دةكةن بةبَي ئةوةي ِرةزامةندييان لَيي كة دةستكا
مليؤن ديناري عَيراقي ( سَي)ئةطةر ئةوةش ضةسثا، ئةوا، بةبِرَي ثارة تةغريم دةكرَين لة . وةرطرتبَيت

و بةروبوومةش لة هةموو مليؤن ديناري عَيراقي زياتر نةبَيت و، ثةخشي ئة( شةش)كةمرت نةبَيت و لة 
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دامودةزطاكاني ِراطةياندن لة هةرَيمي كوردستاندا دةوةستَيت و، سةرثَيضيكاريش قةرةبووي زياني 
 :شكاتكارةكة دةكاتةوة، بةم شَيوةيةي خوارةوة

 .ي غةرامةكة بؤ زيان لَيكةوتووةكةية% 1-20
تين بةروبوومي هونةرسازيي دةزطاي ثاراس) (MCH)ي غةرامةكة هةواَلة دةكرَيت بؤ دةزطاي %00-0

 (.هونةرمةندان

اليةني زةرةرمةند، تةنيا لةاليةن زةرةر بةخشةكةوة قةرةبوو دةكرَيتةوة، نةك لةاليةن دةزطاي -9
(MCH) يان هةر دةزطايةكي ديكةي وةزارةتي رؤشنبريييةوة. 

 بةشي ثَينجةم
 ثاساوةكان، يان هؤكارةكاني داناني ئةم ياساية

 اوةكان، يان هؤكارةكاني داناني ئةم ياسايةثاس: ماددةي بيستةم
كاريطةرييةكي ِراستةوخؤيان كردؤتة سةر ذيان  -هةتا ئَيستاش -هونةر وهونةرمةندان لةكوردستاندا

وثَيشكةوتين كؤمةَلطاي كوردةواري و، هونةر بووبووة ضةكَيكي كاريطةر دذ بةزاَلم وستةمكاران و، 
دةردةبِري و، داواي ضاكسازيي ( ئيجابي)ونةرةكانياندا بةئةرَيين هونةرمةندانيش ئةو نةهامةتييةيان لة ه

سياسي و ئابووري و كؤمةآليةتييان دةكردو، داوايان دةكرد كةباري كؤمةآليةتي ناهةموار بةرةو ضاكرت 
طؤراني و مؤسيقاي كوردي بووبووة دةفرو بةرهةمَي لةبةرهةمةكاني شؤِرشة دوابةدوا . بطؤِردرَيت

 .كورد كةلةثَيناو ئازادي وسةربةخؤييدا بةرثاي دةكرديةكةكاني طةلي 
يشدا، دةنط و ئامادةيي هونةرمةنداني كورد بوو بةدنةدةري بةردةوامبووني ذياني 1331لة بةهاري 

كاتَيكيش ميللةت بةرةو ثلةكاني ذياني شارستاني . ئازادي و سةربةرزي بؤ ئةم طةلة هةميشة زيندووة
نيشانة تازةكاني رؤشنبريي و هونةرسازي لة ذياني كوردستانيدا، ثَيشكةوت و كةوتة دؤزينةوةي 

تا هةمووكةسَيكيش ئازاديي خؤي بةدةست نةهَييَن، .هونةرمةندان بووبوونة ثَيشةنطي ئةم ميللةتة
 .عةدالةتيش نايةتة دي و، تا هةموو مافة بنةِرةتةكانيشي وةدةست نةهَييَن، ضاوي بةسةربةخؤيي ناكةوَي

دادةنرَيت، مايف هونةرمةندان دةثارَيزَي و حورمةتي هةموو هونةرمةنداني كوردستان بةرز ئةم ياسايةي كة
 .ِرادةطرَي

 حوكمةكاني موصةننةفة هاوبةشةكان
هونةرسازيدا بةشدارييان كرد، ( بةرهةمَيكي)ئةطةر زياتر لة يةك كةس، لة داناني كارَيكي  :ماددةي يةكةم

كيان لةو كارة هاوبةشةدا جيابكرَيتةوة، ئةوا هةموويان بة يةكساني كة لةوةدا ناتوانرَيت بةشي يةك بة ية
بة خاوةني ئةو موصةننةفة لة قةَلةم دةدرَين ـ ئةطةر رَيككةوتنَيكي نووسراويان لةسةر جؤرَيكي دي 

 .نةكردبَي ـ
ئةطةر بةشداربووني هةريةكة لة دانةرةكان لةسةر ئةوة بووبَي كة هةريةكة و جؤرة : ماددةي دووةم

بابةتَيك لة كارة هونةرسازييةكة ئامادة بكات، ئةوا هةريةكة و بة تةنيا مايف وةبةرهَيناني بةشةكةي خؤي 



 021 

هةية، بة مةرجَي زيان لة وةبةرهَيناني كارة هاوبةشةكة نةدات ئةطةر بة ثَيضةوانةي ئةوةوة رَيككةوتنَيكي 
 .نووسراويان نةبووبَي ـ

هونةرسازيي كة يةك كةس، يان ثرت لة يةك كةس ـ لةسةر رَينمايي ( بةرهةمَيكي)كارَيكي  :ماددةي سَييةم
كةسَيكي سروشيت يان كةسَيكي ئيعتيباري ـ بة هاوبةشي دايدةنَين و، ئةو كارة لة فيكرة طشتييةكةي ئةو 
كةسة سروشتيية يان ئيعتيبارييةدا يةك دةطرَيتةوة،كة ناتوانرَي ئيشي هةريةكةيان لة ئيشي ئةواني ديكة 

رَيتةوةو بة تةنيا بؤي دياربكرَي، لةمةدا، كةسة سروشتييةكة يان ئيعتيبارييةكة ـ كة خؤي رَينمايي جيا بك
دادةنرَي و، هةر ( كارةكة)تةنيا، هةر خؤي بة دانةري بةرهةمةكة  -كارةكةي كردووةو رَيكي خستووة 

 .خؤيشي مايف دانةرو مايف ثاراستين دةبَيت
ي كردن لة داناني كاري مؤسيقاي طؤرانيدا، ئةو كةسةي سةرجةمي لة حاَلةتي هاوبةش :ماددةي ضوارةم

بةشي مؤسيقاكة و دابةشكردني مؤسيقاكةش دادةنَي، مايف ئةوةي هةية مؤَلةتي ثَي بدرَيت هةموو كارة 
يان نوسخةي لةسةر , هونةرسازيية هاوبةشةكة بة ئاشكرا ئةدا بكات يان بيخاتةكار يان باَلوي بكاتةوة

ضونكة دانةري بةشة ئةدةبييةكةش مايف .. مةرجَي لة مايف دانةري بةشة ئةدةبييةكة النةداتبطرَيتةوة، بة
ئةوةي هةية كة تةنيا، خؤي، بةشةكةي خؤي باَلوبكاتةوة، بةاَلم ناشَي بيكاتة بنضينة بؤ كارَيكي مؤسيقيي 

 .دي ـ ئةطةر جؤرة رَيككةوتنَيكي ديكةيان لة نَيواندا نةبووبَي
لة حاَلةتي بةشداريكردن لة داناني ئةو كارة هونةرسازيانةدا كة هاوئاهةنط بة مؤسيقاوة  :ماددةي ثَينجةم

كة مؤسيقاي لةطةَلدابَي و، لة هةموو موصةننةفة / ئيسكَيتيشدا/ جَيبةجَي دةكرَين و،لة ئيستيعراز
درَيت هةموو هاوشَيوةكانيشياندا،دانةري بةشة غةيرة مؤسيقييةكة مايف ئةوةي دةبَيت كة مؤَلةتي ثَي ب

دانةري بةشة . كارة هاوبةشةكة بةئاشكرا ئةدا بكات، يان جَيبةجَيي بكات، يان نوسخةي لَي دةربضوَييَن
مؤسيقييةكةش مايف ئةوةي دةبَيت تةنيا بةشة مؤسيقييةكةي بةكاربهَييَن، بة مةرجَي لة كارَيكي 

 .جؤرة رَيككةوتنَيكي ديكةيان نةكردبَيهونةرسازيي هاوشَيوةي كارةهاوبةشةكةدا بةكاري نةهَييَن ـ ئةطةر 
ئةم كةسانةي خوارةوة، لة داناني كاري هونةرسازيي سينةمايي يان شانؤيي يان راديؤيي : ماددةي شةشةم

 :يان تةلةفيزيؤنيدا بة هاوبةش دادةنرَين
 .دانةري سيناريؤ ـ ئةطةر سيناريؤكة نوَي بَيت ـ أ

ةشَيوةيةك ديالؤا بكات كة بؤ هونةرسازيي سينةمايي يان ئةو كةسةي كارَيكي هونةرسازيي حازر ب ـ ب
 .شانؤيي يان راديؤيي يان تةلةفزيؤني بطوجنَي

 (.حوار)دانةري ديالؤا ـ ج
دانةري مؤسيقا، ئةطةر بة تايبةتي بؤ كارَيكي هونةرسازيي داينابَي، يان لة مؤسيقاكاني خؤيةوة  ـ د

 .هةَليبذاردبَيت
لة داهَيناني ( اجيابي)ردار دةسيت بة ريقابة كردووة و كارَيكي ئةرَينيشي ئةو دةرهَينةرةش كة بة ك ـ ه

كارَيكي هونةرسازيدا ئةجنامداوة و بة شَيوةيةكي هونةرسازانةش وةديي هَيناوة، يان، ئةطةر كارة 
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هونةرسازييةكة لة كارَيكي هونةرسازيي ديكةوة وةرطريابَي كة بة حوكمةكاني ئةم ياساية ثارَيزراو بوو 
 .َيت، ئةوا دانةري كاري يةكةم بة هاوبةش لة قةَلةم دةدرَيت لة داناني كارة نوَييةكةداب

سينةمايي، يان شانؤطةري، يان تةلةفزيؤني يان )دانةري كاري هونةرسازيي  :ماددةي حةوتةم
ةكةي بؤ (حيوار)ي كردووةو، ئةوةش كة ديالؤا (حيوار)ئةو كةسةش كة ديالؤطةكةي  ،(هتد...راديؤيي

هةموويان ثَيكةوة مايف ثيشانداني موصننةفةكةيان هةية، لةمةدا، نة : ناوةو، ئةوةش كة دةريهَيناوةدا
يان زانستيةكة كة ئةم كارةي لَي وةرطرياوة و، نةدانةري مؤسيقاكةش , يان فيكري, خاوةني كارة ئةدةبي

وايني النةدات كة بةسةر داناني مايف ناِرةزاييان نيية، بة مةرجَي ئةو ثيشاندانة لة مايف ئةم دوو كةسةي د
هةريةكةش لة دانةري بةشة . كارةكة و داناني مؤسيقاكةوة دةيانكةوَي و، زيانيش لة ناوبانطيان نةدات

ئةدةبي و بةشة فيكري و بةشة زانسيت و بةشة مؤسيقييةكةش، مايف لةو كارة هونةرسازييةدا ئةوةية كة 
ما يان تةلةفزيؤن يان شانؤ يان راديؤييةوة باَلوبكاتةوة ـ بةشةكةي خؤي لة رَيطايةكي ديكةي غةيري سينة

 .ئةطةر جؤرة رَيككةوتنَيكي ديكةيان لة نَيواندا نةبووبَي ـ
يان , يان شانؤيي, ئةطةر يةكَيك لةوانةي كة بة هاوبةشي كارَيكي هونةرسازيي سينةمايي :ماددةي هةشتةم

ة تايبةتةكةي خؤي تةواو بكات، ئةوة رَيطا لة هيض كام يان تةلةفيزيؤني دادةنَين رازي نةبوو بةش, راديؤيي
كة بةشة نيوةضَلةكةي ئةويش بةكاربهَينن، بة مةرجَي مايف دانةري , لة بةشداربووةكاني دي ناطرَي

موصةننةفة فيكري يان ئةدةبي يان زانستييةكة كة لةو بةشةدا دةيكةوَي، ثَيشَيل نةكرَي، ضونكة لة 
  .ةدانانةكةدا هاوبةشي كردوو

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثرؤذةيةكي طرنطة ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي رؤشنبريي و ليذنةي مايف مرؤظ و طشت , زؤر سوثاس

بةنيسبةت ئةندامانةوة خؤ ئامادة كردن , بةنيسبةت ليذنةكانةوة بؤ نووسيين راثؤرت, ئةندامان دةكرَيت
ي ئةمِرؤمان خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي بِرياري راطرتين خاَلي دة لة بةرنامةي كار, بؤ موناقةشةكةي

ئةجنومةني  0/3/1380لة ( 1199)ذمارة , 92/12/1382لة ( 1291)كاركردن بة بِرياري ذمارة 
 .سةركردايةتي شؤِرشي هةَلوةشاوة لة اليةن كاك تارقةوة دةخوَيندرَيتةوة

 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز
 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم

 عَيراق -بةِرَيز سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان / بؤ
 ثرؤذةي ياسايي/ ب

 .ساَلو و رَيز
ئَيمةي ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان ثرؤذةي هاوثَيضمان بةناوي ثرؤذةي 

لة ( 1199)ارة ذم, و 92/12/1382لة ( 1291)ياساي راطرتين كاركردن بة بِرياري ذمارة 
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تكاية خبرَيتة بةرنامةي , ي ئةجنومةني سةركردايةتي بةناو شؤِرشي هةَلوةشاوة طةاَلَلة كردووة0/3/1380
 .كاري كؤبوونةوةي داهاتووي ئةجنومةن لةطةَل رَيزدا

 :ناوةكان
 .شَيروان حةيدةري-1
 .عةوني بةزاز -0
 .عةبدولكةريم ئةبوبةكر -9
 .خةليل ئيبرباهيم -1
 .جامبازتارق  -0
 .كةريم بةحري -2
 .قادر سةعيد -2
 .سةردار هةركي -8
 .ظيان دزةيي -3

 .ئارَيز عةبدوَلاَل -12
 .دلَير حمةمةد شةريف -11

 7007ساَلي ) ( ياساي ذمارة 
ي هةموار كراو لةسةر 1330ي ساَلي (1)لة ياساي ذمارة ( 02)لة ماددةي ( 0)بةثَيي ئةحكامي بِرطةي 

يدا بِرياريدا ئةم ياساية 0222//ئةجنومةن لة دانيشتين رؤذي , ثةرلةمانتارانداواي ذمارةي ياسايي 
 :دةربضوَييَن

عَيراق بة بِرياري ئةجنومةني سةركردايةتي  –راطرتين كارثَيكردن لة هةرَيمي كوردستان : ماددةي يةكةم
 .0/3/1380لة ( 1199)و  92/12/1382لة ( 1291)شؤِرشي هةَلوةشاوةي ذمارةي 

لة ( 119)و (110)و (111)و (112)دووبارة كار بة سزاكاني دةقنووس لة ماددةكاني : دووةمماددةي 
ثَيش ئةوةي ئةو دوو هةموار كراوة , ي هةموار كراو دةكرَي1328ي ساَلي (111)ياساي سزاكاني ذمارة 

 .ئاماذة ثَيكراوةي كة لة ماددةي يةكةم لةم ياسايةدا هةبووة كاري ثَيكراوة
يان ئةوةي , كردن ييحوكمةكاني ئةم ياساية لة كَيشةو داواكاني قؤناغي لَيكؤَلينةوةو دادطا: ماددةي سَييةم

 .يان هَيشتا ثلةي بنرِبي وةرنةطرتووة, بِرياري بنرِبي بؤ دةرضووة دةطرَيتةوة
 وةقائيعي)ئةم ياساية لة رؤذي باَلوكردنةوةي جَي بةجَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي فةرمي : ماددةي ضوارةم

 .باَلو دةكرَيتةوة( كوردستان
 هؤكاري دةرضوواندني
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لةبةر ئةوةي ئةو بِريارانةي كة لةم ياسايةدا ئاماذةيان ثَي كراوة لةبارودؤخي جةنطي شوومي عَيراق و 
لةبةر ئةوةي هؤكارو دؤخةكة نةماوةو سزاكانيش لةطةَل طةورةيي تاوانةكة لة بارودؤخي , ئَيران دةرضووةو

 .ؤية ئةم ياساية دانرائاسايي ناطوجنَي ب
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئاراستةي ليذنةي , دةستتان خؤش بَينت, ئةم ثرؤذةية طرنطة دةبواية زووتريش دةرضووبواية, زؤر سوثاس
خاَلي يازدة لة بةرنامةي كار خوَيندنةوةي , ياسايي و ليذنةي مايف مرؤظ و ئةنداماني بةِرَيز دةكرَيت

ي (01)لة ياساي باري شارستاني ذمارة ( 10)ي ماددة (0)ةموار كردني بِرطة يةكةمي ثرؤذةي ياساي ه
لةاليةن تارق جامبازةوة  11/1/1381ي (121)ي راست كراو بِرطة يةك لة بِرياري ذمارة 1322ساَلي 

 .دةخوَيندرَيتةوة
 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ثرؤذةي بِريار

ي ساَلي (01)ي دةقي بِرطةي دووةمي ماددةي ثةجناو ضوار لة ياساي راذةي شارستاني ذمارة هةموار كردن
 :ي هةموار كراو بةم شَيوةيةي خوارةوة1322

ئةطةر خزمةتي تةواو بووني بة هةماهةنطي , ئةوةي سوودي لة ثشووةكاني قوتاخبانة وةرطرتبَيت -0
يان دةست ثَي لة كار كَيشانةوةي لة نيوةي , تي البردنيان خانةنشني بكرَيت جطة لة هةردوو حاَلة, ميالك

ئةوة مووضةي ثشووي هاوينةي ثَي دةدرَيت بة مةرجَيك لة , يةكةمي ياخود نيوةي دووةمي ساَلي خوَيندن
 .رؤذ تَيثةر نةكات 182

 :بؤ ئةم دةقة جَيي دةطرَيتةوة 11/1/1381لة ( 121)ي بِرياري ذمارة (1)هةموار كردني دةقي بِرطة 
ي ماددة ضل و (0)كة دةكةونة ذَير حوكمةكاني بِرطة , ئةنداماني دةستةكاني خوَيندن و فَير كردن -1

ثاداشتَيكيان ثَي دةدرَيت , ي هةمواركراو1322ي ساَلي (01)ثَينجي ياساي راذةي شارستاني ذمارة 
ة رؤذي خانةنشني هاوسةنط بَيت لةطةَل مووضةي ئيسمي بؤ ماوةي شةش مانط بة ئةندازةي دوا مووضة ل

 .ئةوجا ض خانةنشني كراوةكة لة نيوةي يةكةم يان نيوةي دووةمي ساَلي خوَيندن بَيت, كردنييةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةروةردةو ليذنةي دارايي و ئةنداماني ثةرلةمان دةكرَيت, زؤر سوثاس
ي (1)وَيندنةوةي يةكةمي تايبةت بة بِرياري راطرتين كار كردن بة بِرطة خاَلي دوازدة لة بةرنامةي كار خ

لة اليةن كاك , سةبارةت بة ئافرةتان 1323ي ساَلي (103)لة ياساي داواكاري طشيت ذمارة ( 11)ماددة 
 .تارق دةخوَيندرَيتةوة

 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 ثرؤذةي بِريار
بةثَيي , ي هةموار كراو1330ي ساَلي (1)ي ياساي ذمارة (02)ي لة ماددةي (1)ة حوكمةكاني بِرطة ثشت ب

ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني , ثَيشنيار كردني وةزيري ثةيوةنديدار و رةزامةندي ئةجنومةني وةزيران
 :بِرياري دةركردني ئةم بِريارةيدا 0222//عَيراق لة دانيشتين رؤذي 

لة ياساي ( 11)ي ماددةي (1)كة لةطةَل دةقي بِرطةي , كاركردن بة مةرجي هاوسةر بوون راطرتين-1
 .سةبارةت بة ئافرةت هاتووة 1323لة ساَلي ( 103)داواكاري طشيت ذمارة 

 .كار بة هيض دةقَيك ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم بِريارة بَيت -0
 .ة جَي بةجَي بكاتثَيويستة وةزيري داد حوكمةكاني ئةم بِريار -9
 . جَي بةجَي دةكرَيت( وةقائيعي كوردستان)ئةم بِريارة لة رَيكةوتي باَلو كردنةوةي لة رؤذنامةي  -1

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خاَلي دوايي , ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ئافرةتان و ذنان و ئةنداماني بةِرَيز دةكرَيت, زؤر سوثاس

ي ساَلي (00)ندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي بِرياري راطرتين كاركردن بة بِرياري ذمارة لة بةرنامةي كار خوَي
 .لة اليةن كاك تارق دةخوَيندرَيتةوة, 1332

 
 
 

 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ثرؤذةي بِريار
بةثَيي ثَيشنيار , 1330 ي ساَلي(1)ي ياساي ذمارة (02)ي لة ماددةي (1)ثشت بة حوكمةكاني بِرطة 

ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق لة , كردني وةزيري ثةروةدةو رةزامةندي ئةجنومةني وةزيران
 :بِرياري دةركردني ئةم بِريارةيدا 0222//دانيشتين رؤذي 

 .1332ي ساَلي (00)راطرتين كاركردن بة بِرياري ئةجنومةني نيشتمانيي ذمارة  -1
 .رةتة تايبةمتةندةكانة حوكمةكاني ئةم بِريارة جَي بةجَي بكةنلةسةر وةززا -0
 .ئةم بِريارة لة رؤذي باَلو كردنةوةي لة رؤذنامةي وةقائيعي كوردستان جَي بةجَي دةكرَيت -9

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس  ,ئةمةش ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةروةردةو ئةنداماني بةِرَيز دةكرَيت, زؤر سوثاس

بةرنامةي كارمان تاوتؤ كردني , ي بةياني(12,92)دانيشتين داهاتوومان رؤذي دوو شةممة كاتذمَير 
ئومَيد دةكةين ئةو ليذنانةي كة تةكليف كراون راثؤرتي , ثرؤذةي ياساي وةزارةتي شارةواني دةبَيت

ممة و سَي شةممة و ضوار لة هةفتةي داهاتوودا دوو شة( إطفاء)هاوبةش ئامادة بكةن لةسةر ثرؤذةي 
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ثرؤذةكاني تريش , هةر رؤذَيك بزانني حازريان كردووة دانيشتنَيكي تايبةت بؤ ئةوة دةكةين, شةممة
 .زؤر سوثاس, كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني, بةثَيي ئةهميةت و حازر بووني راثؤرتةكان, هةروا

 
 
 
 
 
 
 
 

 عدنان رشاد مفيت (               كمال كةركووكي.د)در عبدالحممد قا   ست امحد عبدال                فر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – ردستانكو   عَيراق                       – كوردستان  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 082 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 081 

 
 
 
 

 ( 3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 7007\1\7رَيكةوتي  دوو شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 7/1/7007 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     0/1/0222رَيكـةوتي   شـةممة دوو رؤذي ي سةر لة بـةياني  (12،92)كاتذمَير   
بـةِرَيز   بـة ئامـادةبووني  , كوردستاني عَيراق بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد مفـيت سـةرؤكي ئةجنومـةن و    

, ئةجنومـةن بةِرَيز فرست أمحد عبدال سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د) عبدالحممد قادر 
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (9)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1330ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

ي (9)ذمـارةي   دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياردرا دانيشتين, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيراق –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان طرَيداني يةكةمي ساَلي سَييخولي 

 :كار بةم شَيوةية بَيت
 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي شارةواني لة هةرَيمي كوردستان-1

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .يهرةبانبةناوي خواي طةورةو م
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 :بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنيةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار
ي 1330ي هةمواركراوى ساَلى (1)لة ثرٍيةوى ناوةخؤى ذمارة  02بةثَيى حوكمةكانى بِرطة يةكى ماددة 

دةستةى سةرؤكايةتى ئةجنومةن بِريارى دا بةرنامةى كارى ,ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانى عرياق
ى ثَيش نيوةِرؤي رؤذى دوو شةممة (12,92)ي خوىل دووةمى هةَلبذاردن لةكاتى (9)ى ذمارة دانيشتن

 :بةم شَيوةية بَيت 0/1/0222رَيكةوتى 
 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي شارةواني لة هةرَيمي كوردستان-1

مان زؤر بةخَير بَيت سةرضاو، داوا لة بةخَير هاتين كاك سةعد دةكةين وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلة
ليذنةي ياسايي و ليذنةي شارةواني دةكةين بفةرموون بَين لَيرة دابنيشن، بةخَير هاتين خاتوو فةلك ناز 
دةكةين ئةندامي ثةرلةماني ئةوروثا، كة لةسةرةوة لةطةَلمان بةشدارة، ئةوة هةفتةيةكة لَيرةية، لةطةَل ئةو 

بةخَير بَين سةرضاوان، ئةنداماني بةِرَيز، لةبةر ئةوةي وةزيري شارةواني لة  برادةرانةي لةطةَلينة زؤر
دةرةوةي هةرَيمة نةيتواني بَيت و عوزري بؤ ناردووين، طوتيشي ئةطةر بؤم بكرَيت خؤشم حازر دةمب، 

من بةاَلم ئَيمة لةبةر ئةوةي ئةم دانيشتنةمان هني كرد بوو و بةرنامةي كارممان دابةش كرد بوو، بؤية 
ثَيم باشة ثاش ئةوةي موافةقةتي لةسةر دةكةين بةالي كةمي راثؤرتةكاني ليذنةكان خبوَينينةوة، يةك، 
دوو ماددةش موناقةشة بكةين، ئةو وةخيت ئةطةر رةئيتان بوو دانيشتنة دوا دةخةين بؤ رؤذَيكي تر، بؤ 

لةسةر بداتن موناقةشة بكةين، ئةوةي ئةو خااَلنةي كة رةنطة خياليف لةسةر بَينت، ثَيويست بكاتن رةئي 
رؤذَيكي تر تةواوي دةكةين و هةم بة وجودي خؤشي، جارَي دةست ثَي دةكةين ئيعتيادي، ئةطةر بِريارتاندا 
تةئجيلي دةكةين، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم و، هةروةها دواتريش ليذنةي شارةواني راثؤرتةكةيان 

 .ثاسخبوَيننةوة بة زماني كوردي ئةطةر هةية، سو
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راثؤرتي ليذنةي قانوني
 عَيراق-كوردستان سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانيي/ ؤب

 را ثؤرتى ليذنةى ياسايى/ ب
واى ليذنةكةمان لة ثِرؤذة ياساى وةزارةتى شارةوانيةكانى هةرَيمى كوردستانى ـ عَيراق كؤَلييةوة كة لة د

 لةطةَل وةزيرى . دا بؤى ِرةوانةكرابوو8/1/0222خوَيندنةوةى يةكةمى لة ثةرلةمان لة ِرؤذى 
ِراسثَيردراو بؤ وةرطرتنى هةطبةى وةزارةت كؤبووةوةو دواى وتووَيذ  هةَلسةنطاندن، ليذنة بةم جؤرةى 

 :خوارةوة ِراثؤرت ِراسثاردةو ثَيشنيازةكانى ثَيشكةش دةكات
ةك سةرةتا ثشتطريى لة ثِرؤذةى ياساكة دةكات   ثَيشنيازى داِرشتنى ديباجةيةكى بؤ ليذنةى ياسايى و-1

دةكات، وَيِراى دانانى دةروازة بؤ ماددةكانى  بِرطةكانيشيان رَيك خبرَين   زجنريةكانى منرةيى بطؤِردرَين بة 
ةكاني دا بكرَى   هاوشان زجنريةكانى نو سراوةيى و هةمواركردن   طؤِرانكاريى لة داِرشتنى هةندَى لة بةند



 081 

بة ياساكانى ئةو وةزارةتانةى كة بةر لةوة دةرضوون لةطةَل ِراستكردنةوةى ثَيويست لة هةندَى دةستةواذة 
 .لة ِرووى ِرَيزمانيةوة كة لةمة دوا لة ناو ئةو ِراثؤرتةدا دةردةكةون

 (.دةستةواذةكان)بة بكرَيت ( دةربِرينةكان)ليذنة ثَيشنياز دةكات لة ماددةى يةكةمدا وشةى -0

سةبارةت بة ماددةى دووةميش لة ثِرؤذةكةدا، ليذنة وا ثَيشنياز دةكات بكرَيت بة ضواربِرطة لة جياتى -9
 -:سَى بِرطة بةم جؤرةى خوارةوة دابِرَيذرآ

ثَيشكةش كردنى خزمةتطوزارى خؤجَييى   شارةوانى بؤ دابني كردنى ثَيويستيةكانى دانيشتيوان لة  :يةكةم
ثاك   دابني كردنى ثَيويستيةكانى ئاوةِرؤ   ئاوى باران   دروستكردنى ِرَيطا بان   تونَيل لة ناوةوةى ئاوى 

سنوورى شارةوانيةكاندا  بةرزكردنةوةى خزمةتطوزارية هةمة جؤرةكانى شارةوانى لةِرووى ضةندايةتى   
ى دابني كردنى ثَيويستيةكانى ضؤنايةتيةوة، بؤ ئةوةى هةموو شارو شارؤضكة   طوندَيك بطرَيتةوة، وَيرا

 .هاوواَلتيان لة سةيرانطا  ياريطاكان
ثالن دانان   بةِرَيوةبردن   جَيبةجَى كردنى بة جؤرَيك كة بةشدارى لة هَينانة كايةى  :دووةم

طةشةسةندنى ئابوورى خؤجَييى بكات، لة ِرَيطةى طرتنةبةرى ضةندين سياسةتى كاريطةر بؤ بةكارهَينانى 
 .ةكَيشانى ئاوةدانىزةوى   نةخش

ئامادةكردنى كةشَيكى لةبار بؤ ثارَيزطاريى كردن لة ذينطةيةكى خاوَين   تةندروست بة طرينطيدان  :سَييةم
 .بة ناوضة سةوزةكانى شارو شارؤضكةكان

كاركردن بؤ ِراكَيشانى سةرماية   هاندانى وةبةرهَينانى بيانى   خؤجَييى لةو كةرتانةى كة  :ضوارةم
 .ن بةكارةكانى وةزارةتةوة هةيةثةيوةندييا

بةاَلم ئةوةى ثةيوةندى بة هةر دوو ماددةى سَييةم   ثَينجةمى ثِرؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات -1
 : بةم جؤرةش دابِرَيذِرَيتةوة{ثَيكهاتةكانى وةزارةت}بة لَيكدانيان لةطةَل ماددةى سَييةم بةنا ى
 (ثَيكهاتةكانى وةزارةت)

 :وةزارةت لةم ثَيكهاتانةى خوارةوة ثَيك دَيت :ماددةى سَييةم
سةرؤكى باآلى وةزارةتة و بةرثرسة لةكارةكانى و ئاراستةكردنى سياسةتةكانى و  /وةزير: يةكةم

سةرثةرشتى ضاودَيرى كردنيان   هةموو بِريار  فةرمان   رَينماييةكان لةهةر شتَيكدا كة ثةيوةنديى بة 
ةاَلتةكان   سةرجةم كاروبارةكانى هونةريى   دارايى   كارطَيريى   ئةركى وةزارةت   ثَيكهاتة   دةس

رَيكخستنةوة هةية بة ثآي حوكمةكانى ياسا لةوةوة دةردةضن بةسةرثةرشتى خؤشى جَيبةجَى دةكرَين 
 بةرثرسيشة بةرامبةر ئةجنومةنى وةزيران بةو ناوةى كة خؤى ئةندامَيكى هاوكارة تَييدا بؤى هةية 

تةكانى بسثَيرى بةبريكارى وةزارةت يا بةِرَيوةبةرة طشتيةكان يان هةر يةكَيكى تر كة لة هةندَى لة دةسةاَل
 .وةزارةت بةشياوى دةزانَى
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يارمةتى وةزير دةدات لة ئاِراستةكردنى كاروبارى وةزارةت   سةرثةرشتى كردنى : بريكارى وةزارةت: دووةم
ير ثآى دةدات بةمةرجَيك بِروانامةى بةرايى كاروبارةكانيدا لة ضوارضَيوةى ئةو دةسةاَلتةى كة وةز

 .بةدةست هَينابَى
فةرمانبةرَيك سةرؤكايةتى   سةرثةرشتى دةكات بة ثلةى بةِرَيوةبةر كة خاوةن  :نووسينطةى وةزير: سَييةم

 .بِروانامةى بةرايى زانكؤ بَيت   ذمارةيةكيش لة فةرمانبةران ياريدةى دةدةن
فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةرَيوةبةر سةرؤكايةتى دةكات بةِرَيوةى : رةتنووسينطةى بريكارى وةزا: ضوارةم

 .دةبات كة بِروانامةى بةرايى زانكؤى هةبَيت ضةند فةرمانبةرَيك ياريدةى دةدةن
 :بةِري وةبةرايةتيةكانى مةَلبةندى وةزارةت: ثَينجةم 

 .بةِرَيوةبةرايةتى كاروبارى ياسايى -أ 

 .بةِرَيوةبةرايةتى ضاودَيرى -ب 
 .بةِرَيوةبةرايةتى ِراطةياندن -ج 
 .بةِرَيوةبةرايةتى ثةيوةندييةكان -د 
 .بةِرَيوةبةرايةتى بانكى زانيارى -ه 
 .بةِرَيوةبةرايةتى ثةرةثَيدانى كارطَيرى هونةرى -و 
 .بةِرَيوةبةرايةتى ذينطة -ز 

مةى بةرايى زانكؤ بن و خاوةن ذمارةيان لة ضوار ثرت نابآ بة مةرجَيك خاوةن بِروانا /ِراوَيذكاران: شةشةم
 .شارةزايى و كارامةيى بن و جؤرى ثسثؤرييان لة اليةن وةزيرةوة دةسنيشان دةكرآ

بةرَيوةبةرَيكى طشتى خاوةن بِروانامةى  /بةرَيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى كارطَيِرى و دارايى: حةوتةم
 .ارامةيى بَيتبةرايى زانكؤ  سةرؤكايةتى دةكات بةمةرجَيك خاوةن شارةزايى و ك

بةِرَيوةبةرَيكى طشتى خاوةن بِروانامةى  /بةِرَيوةبةرايةتى طشتى نةخشة كَيشان و بةدواداضوون: هةشتةم
 .بةرايى زانكؤ سةرؤكايةتى دةكات بة مةرجَيك خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت

خاوةن بِروانامةى بةرايى بةِرَيوةبةرَيكى طشتى / بةِرَيوةبةرايةتى طشيت نةخشةكَيشانى ئاوةدانى: نؤيةم
 .زانكؤ سةرؤكايةتى دةكات بة مةرجَيك خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت

بةِرَيوةبةرَيكى طشتى خاوةن بِروانامةى بةرايى زانكؤ / بةِرَيوةبةرايةتى طشتى ثِرؤذةكان: دةيةم
 .سةرؤكايةتى دةكات بة مةرجَيك خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت

بةِرَيوةبةرَيكى طشتى خاوةن بِروانامةى بةرايى زانكؤ / ةبةرايةتى طشتى ئاو و ئاوةِرؤكانبةِرَيو: يازدةم
 .سةرؤكايةتى دةكات بة مةرجَيك خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت

سةرؤكايةتى هةموو شارةوانيةكان  /بةِرَيوةبةرايةتى طشتى شارةوانيةكان لة ثارَيزطاكانى هةرَيمدا: دووازدةم
َيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات كة خاوةن بِروانامةى بةرايى ثسثؤرى زانكؤ بَيت و دةكات و بةِر

 .شارةزايى و كارامةيى لة كارةكةيدا هةبَيت
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سةرؤك / سةرؤكايةتى شارةوانى لة مةَلبةندى هةر ثارَيزطايةك لة ثارَيزطاكانى هةرَيم: سَيزدةم
 .دةبَيت( بةِرَيوةبةرى طشتى)بة ثلةى شارةوانيةكى هةَلبذَيردراو سةرؤكايةتى دةكات و 

بةآلم ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى ضوارةمى ثِرؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم جؤرةى -1
 :خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة

 :ماددةى ضوارةم
 :وةزارةت ئةجنومةنَيكى ِراوَيذكارى دةبَيت و لةمانة ثَيك دآ ـيةكةم 

 .سةرؤكة: وةزير -أ
 .ئةندامة و لة كاتى ئامادةنةبوونى وةزير سةرؤكايةتى ئةجنومةن دةكات: رى وةزارةتبريكا-ب
/ نوَينةرَيك لةم وةزارةتانةى خوارةوة بة مةرجَيك ثلةكةى لة بةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيت -ج

 .ئةندامة
 .وةزارةتى دارايى و ئابوورى  -1
 .وةزارةتى كشتوكاأل  -0
 .وةزارةتى ثيشةسازي --9
 .وةزارةتى ذينطة -1
 .ئةندامن/ بةرَيوةبةرة طشتيةكان لة وةزارةت -0
 .هةر ِراوَيذكارَيك يا شارةزايةكى ثسثؤر كة وةزير لةناو وةزارةت يان لة دةرةوةى دا هةَليدةبذَيرآ -2

ئةجنومةنى راوَيذكارى راسثاردةكانى خؤى ثَيشكةش بة وةزير دةكات و ئةطةر ثةسندى كردن  ـ دووةم
 .ندى بِريارى وةزارى وةردةطرَيتتايبةمتة

 .بةآلم ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى شةشةم لة ثِرؤذةكةدا، هيض تَيبينيةكى لةسةر نية-1
كةضى ئةوةى ثةيوةستة بة هةردوو ماددةى حةوتةم و هةشتةمى ثِرؤذةكة، ئةوا ليذنة ثَيشنياز دةكات -0

 :تةوةلةطةأل ماددةى حةوتةم لَيك بدرآ و بةم جؤرة دابِرَيذرَي
 :ماددةى حةوتةم

 .ئةرك وتايبةمتةندى ثَيكهاتةكانى وةزارةت بة ثَيِرةو ديار دةكرَين: يةكةم
وةزير بؤى هةية لةكاتى ثَيويست هةر بةِرَيوةبةرايةتيةك يان بةش يان هؤبةيةك بكاتةوة لةناو : دووم

 .ثَيكهاتةكانى وةزارةت دا يان لَيكيان بدات ياخود هةَليان وةشَينَيتةوة
وةزير بؤى هةية ِرَينمايى ثَيويست بؤ ئاسانكاريى جَيبةجآكردنى حكومةكانى ئةم ياساية : يةمسَي

 .دةربضوَينآ
بةآلم ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى نؤيةم لة ثِرؤذةكةدا كة بة ثَيى ثَيشنيازى ليذنةى ياسايى دةبَيتة -1

- :ماددةى هةشتةم بةم جؤرةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة
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كة لة  1330ى ساَلى (10)ياساى وةزارةتى شارةوانيةكان و طةشت و طوزارى ذمارة  :ةمماددةى هةشت
 .ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان ـ عَيراق دةرضووة هةَلدةوةشَيتةوة و ئةم ياساية جَيطةى دةطرَيتةوة

ماددةى نؤيةم، بةآلم ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى دةيةمى ثِرؤذةكة كة  بة ثَيى ثَيشنيازى ليذنة دةبَيتة -1
 .بؤية ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةى خوارةوة دابِريذرَيتةوة

 .كاربة هيض دةقَيكى ياسايى يان بِريارَيك ناكرَيت لةطةأل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك بآ: ماددةى نؤيةم
شَيوةيةى  ليذنة ثَيشنياز دةكات ماددةيةك خبرَيتة سةر ثِرؤذةكة بة ذمارة ماددةى دةيةم و بةم-1

 -:خوارةوة

لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكانة حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجآ  :ماددةى دةيةم
 .بكةن

بةآلم ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى يازدةمى ثِرؤذةكةوة كة ذمارةكةى خؤى هةردةمَينآ، ليذنة ثَيشنياز -1
- : دةكات بةم شَيوةيةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة

وةقائيعى )ئةم ياساية لة ِرؤذى دةرضوونيةوة كارى ثَيدةكرآ و لة ِرؤذنامةى فةرمى  :ماددةى يازدةم
 .دا بآلو دةكرَيتةوة(كوردستان

دوايشدا ئةوةى ثةيوةستة بةهؤيةكانى دةرضوواندنى ياساكة، ليذنةى ياسايى دواى لة -1
لة ضةمكةكةى، ثةسندى {هةولَير و سلَيمانى يةكطرتنةوةى هةردوو ئيدارةى هةرَيمى كوردستان لة}الدانى
 .دةكات

داواكارين بفةرموون بؤ ضاو ثياخشاندن و خستنة ِرووى ثِرؤذةكة و ِراى ليذنةى ياسايى لةبارةيةوة و 
 .لةطةأل ِرَيزمانداطؤ و ِراى طوجناوى لةبارةوة بدات، لةسةر ئةجنومةنة طفتو

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .د راثؤرتي ليذنةي شارةوانيزؤر سوثاس، كاك رةشا

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .تقرير اللجنة
العراق احملال اليها بعد القراءة االوىل  –قامب جلنتنا بدراسة مشروع قانون وزارة البلديات القليم كوردستان 

 :اللجنة مايلي وبعد املناقشة واملداولة تقرتح 8/1/0222ل  ن الربملان بتاريخ 
 .ال توجد اية مالحظات: املادة االولي
وذلك بالتنسيق مع اهلي ة العليا لالستثمار ( 9)تقرتح اللجنة اضافة مايلي اىل نهاية الفقرة : املادة الثانية

 .واجلهات ذات العالقة
 .وبدون تغ  مفرداتها 9تقرتح اللجنة توحيد املادتني الثالثة واخلامسة مبادة واحدة بتسلسل : املادة الثالثة
 :تقرتح اللجنة ترتيب التسلسالت كما يلي: املادة الرابعة
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 :ي لف اجمللس االستشاري للوزارة من: اواًل
 .رئيسًا/الوزير-1
 .نائبًا للرئيس/ وكيل الوزارة -0
 .اعضاء/ املدراء العامون ن الوزارة -9
 .اعضاء/ املستشارون -1
 .دممثل وزارة املالية واالقتصا -0
 .ممثل وزارة الاراعة -2
 .ممثل وزارة الصناعة -2
 .ممثل وزارة البي ة -8
 .اضافة ممثل عن وزارة الصية -3

 .اي مستشار او خب  اختصاصي خيتارجم الوزير ن داخل الوزارة او خارجها عضوًا -12
 .ليس لدينا مالحظات عليها: ثانيًا

 .توجد اية مالحظة عليهاال : املادة السادسة واليت تصبأ املادة اخلامسة
 .اما خبصوص املواد الباقية ال توجد لدينا اية مالحظات عليها وكذلك بالنسبة لالسباب املوجبة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، داواكارم وةكو لة نيزامي داخيليش واية هةردوو ليذنة راثؤرتةكة لة سةرةتاكةي وا بنووسن، 

نةوةكةو كَي غايب بووة، هؤي غايب بوونةكةشي غيابة لةوَي وةكو غيابة لة كة سةعات و وةختةكةي كؤبوو
مةجليس، ليذنةكان لةمةودوا غيابةكاني خؤي تةصويت بكات، ئَيستا بضينة سةر موناقةشةكان خاَل 
بةخاَل، كاك شَيروان ئةسَلي قانونةكة خبوَيننةوة هي ماددةي يةكةم، دوايَي رةئي ليذنةي قانوني و ليذنةي 

 .رةواني، ثاشان موناقةشةي دةكةينشا
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :مةبةست لةو دةستةواذانةي خوارةوة، ئةو واتايانةي بةرامبةريانة بة مةبةسيت ئةم ياساية: ماددةي يةكةم

 .عَيراق  -هةرَيمى كوردستان :هةرَيم -1
 .ة هةرَيمداوةزارةتى شارةوانيةكان ل :وةزارةت -0
 .وةزيرى شارةوانيةكان لة هةرَيمدا :وةزير -9
 .بريكارى وةزارةتى شارةوانيةكان لة هةرَيمدا :بريكارى وةزير -1
 .ئةجنومةني راوَيذكاريي وةزارةتي شارةوانيةكان لة هةرَيمدا :ئةجنومةن -0

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك شَيروان
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 :يبةِرَيز شَيروان ناص  حيدر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة لةطةَل دةقي ئةو ماددةين، تةنها لة رووي صياغةوة وةكو وةزارةتةكاني تري لَي دةكةين، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتة ئةو ماددةية وةكو خوَيندرايةوة تةنيا لة رووي صياغةوة وةكو وةزارةتي تري لَي دةكرَيت، ليذنةي 
ةندَي طؤِرانكاري لَي كردووة لة ناحيةي زمانةواني و لة ناحية تةسلسولةكة هيض خيالفَيكي لةسةر قانوني ه

نيية، ئةطةر كةسَيك موالحةزةي نيية دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ماددةكةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 
كؤي دةنط وةرطريا، زؤر زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ماددةكة بة 

 .سوثاس، ماددةكةي تر تكاية
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :وةزارةت ئةم ئاماجنانةي خوارةوةي هةية: ماددةي دووةم

ثَيشكةش كردني خزمةتطوزارييةكاني ناوخؤيي و شارةواني بؤ دابني كردني ثَيداويستيةكاني دانيشتوان -1
بَيطةرد و دابني كردني ثَيداويستيةكاني خةرجي تةندروسيت و ئاوي باران و بنياتناني رَيطاوبان و لة ئاوي 

ثرد و خةرج كردن لةناو سنووري شارةوانييةكان و، ثةرةثَيداني خزمةتطوزاريية هةموو جؤرة 
بةدةنط شارةوانييةكان لة اليةن ضةندايةتي و ضؤنييةوة، بؤ ئةوةي شارو شارؤضكةكان بطرَيتةوةو، 

ثَيداويستيةكاني هاوواَلتيانيةوة بن لة دابني كردني باخضةو ياريطاكان و هَينانةدي ثَيداويستيةكاني 
 .دةوروبةرَيكي ثاك و تةندروست

يارمةتيداني ثالندانان و كارطَيري و جَي بةجَي كردني، بةجؤرَيك بةشداري بكات لة بووذاندنةوةي  -0
 .ي سياسةتَيكي كاريطةر لة بةكارهَيناني زةوي و ثالني بنياتنانئابووري ناوخؤ لة رَيطةي طرتنةبةر

كاركردن لة ثَيناوي راكَيشاني سةرماية و هانداني وةبةرهَيناني بياني و ناوخؤيي لة كةرتةكاني  -9
 .ثةيوةست بةكارةكاني وةزارةت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .وكاك رةشاد ئَيوة ضيتان هةية لةسةر ئةو ماددةية، فةرمو

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وذلك بالتنسيق مع اهلي ة العليا لالستثمار واجلهات ذات ( )9)تقرتح اللجنة اضافة مايلي اىل نهاية الفقرة 
لةبةر ئةوةي ئيستيسمار ثةيوةندي بة هةينةي عولياي ئيستيسمار هةية، تةنسيقَيك هةبَيت ، (العالقة

 .ن باشةلةنَيوانيا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك شَيروان ليذنةي قانوني
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة دوو موالحةزةمان هةية، موالحةزةي يةكةم رةنطة ئيعادةي صياغةمان كرد بَيتةوة بةشَيوةيةكي 

 .رَيكوثَيكرت
: سَيمان زياد كردووة، فةقةرة سَييةكةش بةم شَيوةيةموالحةزةي دووةميش ئةوةية، ئَيمة فةقةرة 

ئامادةكردنى كةشَيكى لة بار بؤ ثارَيزطاريى كردن لة ذينطةيةكى خاوَين   تةندروست بة طرينطى دان بة )
، ئةمة بة موافةقةتي وةزيريش بووة، ئةوةمان داخيلي ئةهدايف (ناوضة سةوزةكانى شارو شارؤضكةكان

 .الحةزةي ترمان نيية، تةئيدي ماددةكة دةكةينوةزارةت كردووةو هيض مو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةس قسةي هةية لةسةر ماددةي دووةم، مامؤستا فةتاح فةرموو
 :بةِرَيز فتاح عبدال نقشبندي

 .بسم ال الرمحن الرحيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيم باشة ( ونوعًا لتشمل املدن و القصبات)َيت ئةوةي موالحةزةم لَي هةية ئةوةية لة دواي ئةوةي كة دةَل
عن طريق سياسات )ئةوة لة بِرطةي يةكةمة، لة بِرطةي دوو، دةَلَيت ( والنواحي والقرى) ئيزافة بكرَيت

نازامن ثَيم واية وا ، (طريق السياسات الفعالةعن )، (عن طريق إاجاد العمل الفعالة) بة بؤضي نةكرَيت( فعالة
ئةطةر ئيزافة بكرَيت بة باشي ، (والتخطيط العمراني واإلنتاج الدائمي)لةو بِرطةية لة دواي باشرت بَيت هةر 

وعلى الوزارة العمل واإلهتمام إلنشاء الدائق )، (العالقة بأعمال الوزارة)ئةزامن، لة كؤتايي بِرطةي سَي 
 .ئيزافة بكرَيت، لةطةَل ِرَيزمدا ثَيم باشة( والبساتني ن املدن وخارجها والطرق الرئيسة واألماكن السياحية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ثري خدر

 :خليل سليمان خضر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةرجنا من سةبارةت خاآل دوويَي مادا دوويَي، من طةلَي حةز كر جةنابَي وةزيرَي شارةوانيش لَيرةبا، 
رنا زةوي و زارا بؤ خانووبةرا ئارماجنا وي ذناو، ئارماجنا وي وةخيت رذَيمةدا وةخيت ثالندانان بؤ دابةش ك

رفاندنا ذَير خانا ئابووريا كوردستانَي بوو، بؤ منوونة دَينم سةنتةرَي قةزاية شَيخان، كة قةتةكي زةوي 
وزارَي ضاندنَي يةعين نيظةي زةوي وزارَي ضاندنَي ثالنةكا شؤفينيزمي كرنة سنوري بةلةديا شَيخان، 

شَيخان مةطازندة طةيانديا وةزارةت ضاندن وةزارةت دةبيذَينت وةزارةتي شارةوانية ثَي تايبةمتةندن خةَلكي 
ئةو زةرةرمةندا )و تايبةمتةنديا ويا، من حةز كرد لَيرا سةربةو خالَي فةقةرايةكي دي بَيتة زَيدة كرن 
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، يةعين وةخيَت (ظَيك ثَيدا خشاندنزةوي و زارَي ضاندنَي و زيان طةياندا ذَير خانا ئابووريا كوردستانَي ضا
ثالنا دانَي كو زةوي و زارَي بؤ خانَي ضاكةن دةضية عةردي راست، ئةو ذي بة كةلكي ضاندنَي دَيت، ناضن 
شؤفةلَيك نابن وان طرَي راست ناكةن مةبةستا وان ذي رفاندنَي ئابووريا كوردستانَي ئابووري، ئةطةر ئةظة 

و ثَيخشاندن وان بِريارا بَيت، ئةو زيان و زةرةرة سةر وان واَلتَي باش نينة، فةقةرةك بَيتة ئيزافة كرن و ضا
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاك شَيروان ئةطةر ئةو موالحةزتانة لة الي خؤتان بنووسن زةمحةت نةبَيت، فةرموو ئةو دوو موالحةزةية 

 .وةاَلم بدةوة
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك
بةنيسبةت شارو شارؤضكةكان و طونديش لةناو ئيعادةي صياغة هاتيتةوة، ئةوةي كة شَيخ فةتاح ئيشارةتي 
ثَيدا، بةنيسبةت سياساتي فةعال بكرَيت بة عةمةل، ئةوةش سياسات دادةنرَيت ئيعتيادي و دواييش تةنفيز 

بة هةزاران ديراسات و حبوس و ئةو  دةكرَيت، بةنيسبةت تةختييت عومِراني ئةوة دةزطايةكي طرنطةو
شتانةي لةسةر هةية بةِراسيت و، دةزطايةكة رةنطة دةتوامن بَلَيم لةو كاتةي عَيراق تةئسيس بووة ئةو 

 .دةزطاية هةية و تةتويري ثَي كراوة، ناكرَيت ئةو دةزطاية دةسيت لَي هةلبطريَيت
 .تةفسيلي ئةو مةسةلةية ضارةسةر كراوة بةنيسبةت حةديقة و موتةنةزةهةكان لة قانوني شارةواني بة

بةنيسبةت ئةوةي كاك ثري خدرةوة، بةِراسيت ئةو مةلةسةية ثةيوةندي بة هةيكةلي تةنزميي وةزارةتةوة 
 .نييةو، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك زانا فةرموو

 (:زانا) خضر سعيد قادر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي تةرجومة كردووة (االنفاق)من لةسةر تةرجومةكةي ئةجنومةني وةزيرانة بؤ كوردي، كة موالحةزةكةي 
 .بة خةرج كردن، ئةوة ئةنفاقة، ئينفاق نيية، ئةنفاق، تونَيلة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، كاك زرار فةرموو

 :امني طاهر زرار بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي ئَيمة لةطةَل ليذنةي ياساو لةطةَل جةنابي وةزيري ئةشغال و ئاوةدانكردنةوة دانيشتني، داواي كاتي خؤ
ئةوةمان كرد، كة بِرطةيةك زياد بكرَيت، بؤ ئةوةي خزمةتطوزاري بة هةموو طوند و الدَيةكانيش بطات، 
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جَي بةجَيي دةكات، بةس وةزيري ئاوةدانكردنةوة طوتي ئَيستا ئةو خزمةتطوزاريية وةزارةتي شارةواني 
 .لَيرةش ئاماذةي ثَي نةكراو هةر ئةوةندةو زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك كةريم فةرموو
 (:جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، بة (ةرلة رَيطةي طرتنةبةري ضةندين سياسةتي كاريط)لة بِرطةي دوو لة يةكَيك لة فةقةرةكان نووسراوة 
 (.رَي و شوَيين طوجناو)رةئي من بكرَيتة 

( طوندةكانيشي)، (طرنطي دان بة ناوضة سةوزاييةكاني شار و شارؤضكةكان)لة بِرطةي سَييةمدا نووسراوة 
 .خبرَيتة سةر، ضونكة لة بِرطةي يةكةمدا ئاماذة بة طوندةكان كراوة لةوَيش ئةوةي بؤ زياد بكرَيت

 .، سوثاس(بووني ثالني طوجناو)، بة رةئي من بكرَيتة (كار كردن بؤ راكَيشاني)ة لة بِرطةي ضوارةم نووسراو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومسان فةرموو
 :محدامني امحد عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةسةلةي موالحةزةتةكامن ئةوةي قوَلة بةِراسيت باس كرا و دووبارةي ناكةمةوة، كة ئيزافة بكرَيت، م

ئةنفاقيش كاك زانا باسي كرد، ئةوةي سَييةميان بينة لة تةرجومة كورديةكةي بة دةوروبةر تةرجومة 
كراوة، ضونكة بينة دةوروبةر نيية، بةَلكو ذينطةية، نةك دةوروبةرَيكي نةزيف، بةَلكو ذينطةيةكي ثاك و 

 .خاوَين زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .شَيخ جةعفةر فةرموو
 :معروف مصطفى جعفر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة ماددةي دووةم لة ئاماجني وةزارةت يةك موشكيلة هةية، ئةو موشكيلةية تةقريبةن عامة، بةتايبةتي 
بةنيسبةت ئةو قةزايانةي كة مةسائيلي موَلكايةتي ئةوقافيان زؤر تياية، يان موَلكايةتي تةكيةكانيان تياية، 

طريوطرفتَيكي زؤر ضارةسةر نةكراوة، بؤية ثَيشنيار دةكةم وةزارةت بيكاتة بِرطةيةك لة تاكو ئَيستا 
تةنسيق بكرَيت لةطةَل وةزارةتي ئةوقاف، )ئاماجنةكاني بةم شَيوةية، بِرطةيةك زياد بكرَيت بؤ ماددةكة 

ي موَلكةكاني ، ضونكة سةر بة ئةوقاف نيية، بؤ ئةوة(بةِرَيوةبةرايةتي طشيت و موَلكايةتي تةكيةكان
ئةوقاف و تةكيةكاني ثاش قةرةبوو كردنةوةيان بةشَيوةيةكي شايستة بدرَيتة شارةوانييةكان، بؤ ئةوةي لة 
اليةن شارةوانييةكانةوة بةكاري بهَينن ئةو زةويانة، مةقصةد زةويةكاني ناو شارةكانة لة بةرذةوةندي 
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كاني ئةوقاف و تةكيةكان، كة سروشيت جواني هاوواَلتيان، بة مةرجَيك تةئسري نةكاتة سةر هةموو باخضة
شارةكان بة تةواوةتي تَيك نةدات، بةتايبةتي لة شةقاَلوةو ئاكرَي و ئةو شوَينانةي كة تا رادةيةك طةشت و 
طوزارين، ئةمة يةكَيكة لة موشكيلة طةورةكاني نَيوان شارةواني و ئةوقافدا موشكيلةيةكي سةرةكيية، كاك 

ئَيستا خةدةمات لة شاري ئاكرَي راطرياوة، ضونكة هةموو ئةو زةويانةو ئةو  عةبدولِرةمحان دةزانَي
باخضانةي كة ماون سةر بة ئةوقاف و تةكيةكانن، شارةواني بؤي نيية تةسةروفيي تيا بكاتن، هةموو 

 .خةدةماتةكانيان راطرياون، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةكر فةرموو
 :نيبةِرَيز بكر فتاح حس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت بِرطةي سَييةم كار كردن لة ثَيناوي راكَيشاني سةرماية، بة راي من خؤي وةزارةتةكة زياتر 
وةزارةتي خزمةتطوزاريية، لةبةر ئةوة بةنيسبةت ئيستيسمار و ئةوانة دةزطايةكي ترمان هةية، دةزطاي 

لةطةَل ئةوةية، بؤ هةندَيك شيت تايبةت، لةبةر ئةوة ثَيم  وةبةرهَينانة، ئةطةر بشكرَيت مةسةلةن تةنسيق
 .واية لة ئاماجنةكاني ئةو وةزارةتةدا نيية، نازامن بؤضي لَيرة هني كراوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 وةزيري شارةواني ئةندامة لة ليذنةي بااَلي ئيستيسمار، لةبةر ئةوة تةبيعيية، كاك شَيروان، مام رةشاد

وابزامن شتَيكي ئةوتؤ نيية، كة لة راثؤرتةكانتاندا هاتبَيت، مومكينة لة هةندَيك تةفسيالتدا هاتبَيت، 
ئةوةي كاك ثري خدر وتي ناكرَينت ناوي ناوضةيةك بَينني بةتايبةتي لةناو هينةكة، بة عام خاَلي يةكةم 

ةزاو ناحيةكانيش دةطرَيتةوةو، زؤر فراوانةو هةموو شتَيك دةطرَيتةوة، شاروضكةكانيش دةطرَيتةوة، ق
ئاوةِرؤ نةنووسراوة، بةاَلم كة دةَلَيت هةموو ثَيداويستيةكاني خةرجي هةموو شتةكاني دةطرَيتةوة، ئاو و 
ئاوةِرؤش دةطرَيتةوة، بؤية ثَيم واية خاَلي يةكةم زؤر فراوانة، ئةو راثؤرتي ليذنةي شارةوانيش، ئةوةش 

ساييش ثَيي باش بَينت ئيزافة بكرَيت بة تةنسيق لةطةَل هةينةي عوليا، شتَيكي ثَيم باشة ئةطةر ليذنةي يا
اليةنة ثةيوةنديدارةكان ئةطةر ئةوة ئيزافة بكرَينت، لةبةر ئةوةي وةزير ثَيشرت لةطةَل ليذنةي ياسايي 
موافيق بووة لةسةر ئةوة خيالفَيكي تَيدا نيية، شتَيكي واتان تةرح نةكرد كةوا ثَيويست بكاتن رةئي 

ثرسني، يةعين ئيزافةكة دةوَلةمةندي ئةو ثَيشنيارةي خؤيان دةكاتن، بؤية ثَيم واية وةزير موافيقة ثَيشرت ب
كة قسةي كردووة، بؤية ئةطةر هينَيك نةبَينت دةخةمة دةنطدانةوة، بةو ئيزافة و شةرحانةي كة كردتان، 

دا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَل
سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي سَييةم، ثَيشنيارَيك هةية بة دةجمي ماددة رةنطة ئةوة 
ثَيويست بةوة بكاتن كة وةزير رةئي لَيرة هةبَينت، ئةطةر موافةقةت دةكةن تةئجيلي دةكةين، ليذنةي 
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دةمج كردنةكة، حةز دةكةن ئةو ماددةيةش دةخوَينينةوة، بةَلَي قانوني دةَلَيت جةنابي وةزير موافيقة بؤ 
 .كاك زرار فةرموو

 :امني طاهر زرار بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ياسايانةي ئَيمة ئَيستا لةناو ثةرلةمان دةريان دةكةين، ئايا بؤ وةزير دةريدةكةين؟ يان بؤ حكومةتي 
لةوانةية ئةو وةزيرة ساَلَيك، يان دوو ساَلي تر دةمَينَيتةوةو دوايَي  هةرَيمي كوردستان دةريدةكةين، ضونكة

نةمَينَيت، كةواتة ئَيمة ئةو ياساية بؤ وةزير دةرناكةين، شةرت نيية ئةو وةزيرة لَيرة بَيت، دةتوانني 
 .وةزيريش لَيرة نةبَيت ياسايةكة تةواو بكةين، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ارةت دةردةكةين، بةاَلم وةزير مةسنوولة لةو وةزارةتة، لَيرة رةئيةك تةرح دةكرَينت، مومكينة راستة بؤ وةز

لةطةَل ثرؤذةكة نةطوجنَينت كة ئةوان ناردوويانة، ثَيويست دةكات رةئي لةسةر بداتن، بؤية دةكرَيت بَي 
ي لَيرة بَيت، ئةطةر ثَيمان وةزيريش موناقةشة بكرَيت، ئةوة لة دةسةاَلتي ئَيمةية، بةاَلم باشرت واية خؤ

باش بَينت هةر دواي خبةين، لةبةر ئةوةي ئةو دةجمش راستة لة ثَيش ئَيوة بَلَيت موافيقم باشرتة، خؤشي 
لَيرة بَينت و ثَيشي خؤشة، راستة لةطةَل ليذنةي قانوني طوتويةتي مانيعم نيية، بةاَلم لةبةردةم ئَيوة 

 .ين باشرتة، خاَلي نيزام بزامن ضي دةَلَيتموافةقةت بكات، ثَيم واية تةئجيلي بكة
 :امني طاهر زرار بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو ياساية لة ئةجنومةني وةزيرانةوة هاتووة، بةِرَيز وةزيري شارةواني ئةندامة لة ئةجنومةني وةزيران، 

 .ذةية بؤ دواخبرَيت، سوثاسئةطةر ئةندام ثةرلةمانةكان هيض رةخنةيان نةبَيت و رازي بن لةسةر ئةو ثرؤ
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةعد فةرموو

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/بةِرَيز سعد خالد حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةك جةنابيشت ئاماذةت ثَيدا، راستة وةزيري شارةواني، با بَلَيني وةزيري ثةيوةنديدار دانيشتووة لةطةَل 
ذنةي ياسايي ئيتيفاقيان كردووة لةسةر ئاخري ئةو شتانة، بةاَلم لةوانةية لة نةتيجةي هةندَيك لي

موناقةشة كردن هةندَيك ثَيشنياري نوَي هةبَيت، هةندَي جياوازي هةبَيت، كة ثَيويست دةكات وةزير خؤي 
ثةيوةنديدار خؤيةتي، بؤية لَيرة بَيت، نوَينةري ئةجنومةني وةزيرانيش بؤ ئةو ثرؤذةية، بةِراسيت وةزيري 

 .من ثَيشنيار دةكةم ئةو جةلسةية تةئجيل بكرَيت، تا وةزير خؤي ئامادة دةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .تؤزَيك دةوَلةمةندي دةكةين و دةخيةينة دةنطدانةوة، فةرموو كاك شَيروان
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من تةنها تةوزحيَيكم هةية، تةوزحيةكةش ئةوةية حةق واية ثَيشي ئةوةي بةرنامةي كار دابنرَيت بزانرَيت 
ئةو وةزيرة لَيرةية، يان لة دةرةوةية، واتا حازر دةبَيت، يان حازر نيية، بؤ ئةوةي تووشي ئةو مةوقيفة 

 .نةبني، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ؤذَيك، يان دوو رؤذ بواية قةيدي ناكات، بةاَلم ئةوة هةفتةيةكة بةرنامةي كارمان ئةوة مةفروزة ئةطةر ر
باَلو كردؤتةوة مةسنووليةتي ئَيمةش نيية تاقييب وةزير بكةين، ئَيمة بةرنامةيةك دادةنَيني، دةتوانني بَي 

توانني موناقةشةي وةزيريش موناقةشةي بكةين، وةزير لَيرة بَيت باشرتة، بةاَلم ئةطةر لَيرةش نةبَيت، دة
بكةين، لةبةر ئةوة ناتوانني بةرنامةمان لةسةر وةزير دابنَيني، كام وةزير لَيرةية، كام وةزير لَيرة نيية، 

 .ئةوة بةرنامةي خؤيةتي و، ئَيمةش بةرنامةي خؤمان هةية، كاك بارزان خاَلي نيزامت هةية، فةرموو
 :بةِرَيز بارزان حممد قادر
 .نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة

ئَيمة وامان كردووة بووينة ثاشكؤي وةزارةت، سوَلتةي تةنفيزي، كة ئةمة خؤي بةشَيكي ئةساسيية لة 
طةندةَليةكان، وةزير كة خؤي تةبليغ كراوة مولزةمة بَيت، ئةمة ئيشي رةئيسي وةزيرة دةبَيت كارةكاني جَي 

 .نيية، يةعين ئةمة زؤر ناخؤشةبةجَي بكات، حةقة ئَيمة لة طةرميانةوة دَيني بؤ ئَيرة وةزير لَيرة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةَلَي لة طةرميانةوة دةتوانَيت بَيت سةعاتَيكة، يان دوو سةعاتة، بةاَلم كارةكةي لة دةرةوةي هةرَيمة، 
بةهةر حاَل ئَيستا قسةمان كردووةو دةخيةمة دةنطدانةوة، قةرارةكةش بؤ ئَيوةية، ثَيشنيارةكة ئةوةية كة 

ةكة دوا خبةين بؤ كاتَيكي تر، ئةوةي لةطةَل ئةوةية دواخبةين تا وةزير دَيت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ موناقةش
زؤر سوثاس، كَي لةطةَل ئةوةية بةردةوام بني دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، زؤرينة دةَلَيت دةبَيت 

ضة بة قةراري ئَيوة، فةرموون، بةردةوام بني، فةرموون، هةر بؤ تةئكيد بزانن كة قةرارتاندا ريناسةت ملكة
 .كاك ئيحسان خاَلي نيزامي هةية

 :بةِرَيز احسان عبدال قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةتي شارةوانيَي ئةوة ثازدة ساَلة ئيش دكات دي ياسايةكَي، ئةظة ثرؤذة ياسايةكة هاتية واتا دةبَيت بة 
ي تر ئيلغا بووة، نةزامن بؤضي هةمي ئةو وةزارةتة كو هةموار كردن بَيت، نةك بة ياسايةكي تر، يان د

 .هةينة ياساي خؤي هةية ئيشي خؤي دكات، ئةوجا ياساية دةهَينت، دةبَيت تةعديالت بَينت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سياحة ثَيكةوة بوو، ئَيستا جيا بووينةوة، ئةوة بةنيسبةت ئَيمة وةزارةتَيكي وةزارةتي بةلةديات و 

 .موستةحدةسة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس بؤ تةوزحيةكةت، فيعلةن قسةي كاك ئيحسانة ئةطةر ئةو شتة تازةية نةبواية راست بوو، بةاَلم 
وةكو وةزارةتَيكي تازة حيساب دةكرَينت، سوثاس، ئَيستا تكاية لةبةر ئةوةي سياحة تَيكةاَلوي بووة، يةعين 

 .ماددةي سَييةم خبوَيننةوة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 وةزارةت لةم ثَيكهاتانةي خوارةوة ثَيكدَي: ماددةي سَييةم

اني ئاراستة دةكات، لَييةوة سةرؤكى باآلي وةزارةتة و بةرثرسة لة كارةكاني و سياسةتةك: وةزير-1
دةردةضَيت و بة ضاودَيري ئةوةوة هةموو بِريارو فةرمان و رَينماييةكان و لة هةموو ئةو شتانةي كة 
ثةيوةسنت بة وةزارةت و دامةزراوةكان و دةسةاَلتةكاني، هةموو كاروبارة هونةيي و دارايي و كارطَيريي و 

 .ترَيكخستنةكان، بةثَيي ياسا جَي بةجَي دةكا
لة ئاراستةكردني وةزارةت و ضاودَيري كردني كاروبارةكاني بةثَيي ئةو دةستةآلتانةي  :بريكارى وةزارةت -0

 .كة لةاليةن وةزيرةوة ثَيي سثَيردراوةو هاوكاري وةزير دةكات، دةبَي خاوةن بِروانامةي بةرايي زانكؤ بَيت
اوةن بِروانامةي بةرايي زانكؤ بن، ثسثؤِرو خاوةن ذمارةيان لة ضوار كةس ثرت نةبَي، دةبَي خ: راوَيذكاران -9

 .ئةزموون بن، ثسثؤِرةكانيان لةاليةن وةزيرةوة دةسنيشان دةكرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي لةسةر ئةو ماددةية
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

ةي كة لةطةَل جةنابي وةزير دانيشتني و موناقةشةيةكي زؤريشمان كرد، ئةو موالحةزاتانةي ئَيمة دواي ئةو
 :كة هاتة ئاراوة بة حةقيقةت، كة بووة رةئي ليذنةي قانوني

 .دةمج كردني ماددةي سَي و ثَينجة/ يةك
 .ئيعادةي صياغةي هةندَيك لة بِرطةكاني وةكو وةزارةتةكاني ديكة/ دوو
يةتيةكي تازة هاتة طؤِرَي، نةك تازة نيية، بةاَلم بةنيسبةت ثرؤذةكة تازةية، ئةويش بةِرَيوةبةرا/ سَي

قانوني وةزارةتي  1330بةِراسيت طرنطي خؤي هةية، ئَيمة ساَلي  ، كةبةِرَيوةبةرايةتي ئاو و ئاوةِرؤكانة
رييان كردووةو، شارةوانيمان دانا، ئةوةمان كرد بة بةِرَيوةبةرايةتي، حةمتةن ئةجنومةني وةزيران لة ب



 032 

جةنابي وةزير هاتة ئَيرة وايزاني تَييداية، لةبةر طرنطي ئةو بةِرَيوةبةرايةتية، رةنطة يةك مةشرو  هةبَيت 
لةناو ئةو شاري هةولَيرة بة سَي ساَل ضل مليؤن دؤالر، ئَيستا هةَلسانة لة ثرؤذة ئةسَليةكة كردوويانة بة 

عامةي ئاو و ئاوةِرؤ دةبَيت لة جَيطاي خؤي مبَينَيت، بةالي موديريةت، بؤية ئَيمة دةَلَيني موديريةتي 
 .كةمي هةر بة مودير عام مبَينَيتةوة، ئةطةر بةرزتري نةكةينةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ماددةي سَي و ثَينج دةكةنة يةك ماددة، ئةطةر كةس تَيبيين نيية لةسةر ئةو ثَيشنيارة تازةيةي ليذنةي 

كة ئةو موديريةتة ببَيتة موديريةتي عامة، دةجمةكة خبوَيننةوة بة موةحةدي، بؤ ئةوةي بيخةينة ياسايي، 
 .دةنطدانةوة، كةس تَيبيين نيية لةسةر ئةوة، فةرموو كاك جةمال

 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاَل بكرَيت بة ضوار خاَل لة ماددةي دووةم ليذنةي ياسايي ثَيشنياري كردووة، لة جياتي سَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةس موالحةزةي نيية لةسةر ثَيشنيارةكاني ليذنةي ياسايي، كة ماددةي سَي و ثَينج ببَيتة يةك ماددة 
 .خبوَيندرَيتةوة، مامؤستا فةتاح فةرموو

 :بةِرَيز فتاح عبدال نقشبندي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ي قانوني دةكةم، زؤر سوثاسثشتطريي رةئي ليذنة
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .تكاية بيخوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (ثَيكهاتةكانى وةزارةت)
 :وةزارةت لةم ثَيكهاتانةى خوارةوة ثَيك دَيت: ماددةى سَييةم

ؤكى باآلى وةزارةتة و بةرثرسة لةكارةكانى و ئاراستةكردنى سياسةتةكانى و سةر /وةزير: يةكةم
سةرثةرشتى ضاودَيرى كردنيان  هةموو بِريار  فةرمان   رَينماييةكان لةهةر شتَيكدا كة ثةيوةنديى بة 
ئةركى وةزارةت   ثَيكهاتة   دةسةاَلتةكان   سةرجةم كاروبارةكانى هونةرى   دارايي   كارطَيري   

كخستنةوة هةية بة ثآي حوكمةكانى ياسا لةوةوة دةردةضن بةسةرثةرشتى خؤشى جَيبةجَى دةكرَين   رَي
بةرثرسيشة بةرامبةر ئةجنومةنى وةزيران بةو ناوةى كة خؤى ئةندامَيكى هاوكارة تَييدا  بؤى هةية 
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هةر يةكَيكى تر كة لة  هةندَى لة دةسةاَلتةكانى بسثَيرى بةبريكارى وةزارةت يا بةِرَيوةبةرة طشتيةكان يان
 .وةزارةت كة بةشياوى دةزانَى

يارمةتى وةزير دةدات لة ئاِراستةكردنى كاروبارى وةزارةت   سةرثةرشتى كردنى : بريكارى وةزارةت: دووةم
كاروبارةكانيدا لة ضوارضَيوةى ئةو دةسةاَلتةى كة وةزير ثَيي دةدات بة مةرجَيك بِروانامةى بةرايى 

 .بةدةست هَينابَى
فةرمانبةرَيك سةرؤكايةتى   سةرثةرشتى دةكات بة ثلةى بةِرَيوةبةر كة خاوةن : نووسينطةى وةزير: سَييةم

 .بِروانامةى بةرايى زانكؤ بَيت   ذمارةيةكيش لة فةرمانبةران ياريدةى دةدةن
ِرَيوةى فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةرَيوةبةر سةرؤكايةتى دةكات   بة :نووسينطةى بريكارى وةزارةت: ضوارةم

 .دةبات، كة بِروانامةى بةرايى زانكؤى هةبَيت   ضةند فةرمانبةرَيك ياريدةى دةدةن
 :بةِرَيوةبةرايةتيةكانى مةَلبةندى وةزارةت: ثَينجةم

 .بةِرَيوةبةرايةتى كاروبارى ياسايى -أ 

 .بةِرَيوةبةرايةتى ضاودَيرى -ب 
 .بةِرَيوةبةرايةتى راطةياندن -ج 
 .ثةيوةندييةكان بةِرَيوةبةرايةتى -د 
 .بةِرَيوةبةرايةتى بانكى زانيارى -ه 
 .بةِرَيوةبةرايةتى ثةرةثَيدانى كارطَيرى   هونةرى -و 
 .بةِرَيوةبةرايةتى ذينطة -ز 

ذمارةيان لة ضوار ثرت نابآ بة مةرجَيك خاوةن بِروانامةى بةرايى زانكؤ بن و خاوةن / ِراوَيذكاران: شةشةم
 .جؤرى ثسثؤرييان لة اليةن وةزيرةوة دةست نيشان دةكرآشارةزايى و كارامةيى بن و 

بةرَيوةبةرَيكى طشتى خاوةن بِروانامةى / بةرَيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى كارطَيِرى و دارايى: حةوتةم
 .بةرايى زانكؤ  سةرؤكايةتى دةكات بة مةرجَيك خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت

بةِرَيوةبةرَيكى طشتى خاوةن بِروانامةى / كَيشان و بةدواداضوونبةِرَيوةبةرايةتى طشتى نةخشة : هةشتةم
 .بةرايى زانكؤ سةرؤكايةتى دةكات بة مةرجَيك خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت

بةِرَيوةبةرَيكى طشتى خاوةن بِروانامةى بةرايى / بةِرَيوةبةرايةتى طشيت نةخشةكَيشانى ئاوةدانى: نؤيةم
 .مةرجَيك خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيتزانكؤ سةرؤكايةتى دةكات بة 

بةِرَيوةبةرَيكى طشتى خاوةن بِروانامةى بةرايى زانكؤ  /بةِرَيوةبةرايةتى طشتى ثِرؤذةكان: دةيةم
 .سةرؤكايةتى دةكات بة مةرجَيك خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت

شتى خاوةن بِروانامةى بةرايى زانكؤ بةِرَيوةبةرَيكى ط/ بةِرَيوةبةرايةتى طشتى ئاو و ئاوةِرؤكان: يازدةم
 .سةرؤكايةتى دةكات بة مةرجَيك خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت
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سةرؤكايةتى هةموو شارةوانيةكان / بةِرَيوةبةرايةتى طشتى شارةوانيةكان لة ثارَيزطاكانى هةرَيمدا: دوازدةم
مةى بةرايى ثسثؤرى زانكؤ بَيت و دةكات و بةِرَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات كة خاوةن بِروانا

 .شارةزايى و كارامةيى لة كارةكةيدا هةبَيت
سةرؤك  /سةرؤكايةتى شارةوانى لة مةَلبةندى هةر ثارَيزطايةك لة ثارَيزطاكانى هةرَيم: سَيزدةم

دةبَيت، راستةوخؤ بة ( بةِرَيوةبةرى طشتى)شارةوانيةكى هةَلبذَيردراو سةرؤكايةتى دةكات و بة ثلةى 
 .ارةتةوة ثةيوةست دةبَيتوةز

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .وابزامن ليذنةي شارةواني هيض موالحةزةيان نيية، كاك بارزان فةرموو

 :بةِرَيز بارزان عبدال نصرال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةو تةعمريي من ثَيشنيار دةكةم بةِرَيوةبةرايةتيةكي طشيت ئيزافة بكرَيت، بةِرَيوةبةرايةتي طشيت ئيدار
قوراو ئةرياف، بةِراسيت راستة ئةوة كاري وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةية، بةاَلم كَي بةرثرسيارة لة طةياندني 
خزمةتطوزارييةكان بؤ شارةوانيةكان، بةطوَيرةي ياسايةكة بَيت، ئةو شوَينانةي كة مةجليسي ئيستيشاري 

َيشنيار دةكةم يان ياسايةكة تةعديل بكرَيت، يان تيا نةبَيت خزمةتطوزاري شارةواني نايانطرَيتةوة، من ث
 .دةبَيت تةعديلي قانوني وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة بكرَيت

لة هيض جَيطايةكي ياسايةكةدا نةهاتووة، لة ماددةكةدا نةهاتووة جَيطا بؤ قةزايةكان و ناحيةكان، / دووش
 .سوثاسئةوة مةجليسي بةلةدييةي تيايةو هةَلبذاردني تيا دةكرَيت، زؤر 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة قانوني وةزارةتي بةلةدييات الدَي بةلةدييةي تيا نيية، دةبَيت لة سَي هةزار زياتر بَيت، كةمرت بَيت، 

 .نابَي
 :بةِرَيز بارزان عبدال نصرال

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نزيك بَيت لَييانةوة، ئةوان ئيشرايف  لة هةولَير الدَييةكان ئَيستا سةر بة نزيكرتين مةجليسي شارةواني

 .دةكةن، بةس لة سلَيماني وا نيية، بؤ ئاطاداري بةِرَيزتان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارَيز فةرموو
 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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بةِرَيوةبةرايةتى ثةرةثَيدانى كارطَيرى )دا هاتووة (و)لة ثَينجةم بةِرَيوبةرايةتيةكاني مةَلبةندي وةزارةت لة 
، ئةو ثةرةثَيدانةي ناوَينت، ضونكة خؤي كارةكة دةكاتن، نةك ثةرةي ثَي دةداتن، يةعين (  هونةرى

 .بةرمةجةي نيية، هي ثرؤطرام دانان نيية، ئةوة يةك
ؤ سةرؤكايةتي دةكات، لة هةشتةم و نؤيةم هاتووة بةِرَيوةبةرَيكي طشيت خاوةن بِروانامةي بةرايي زانك/ دوو

بةِرَيوةبةري طشيت، مادام بةِرَيوةبةرة بةِرَيوةي دةبات، نةك سةرؤكايةتي دةكات، ثَيويستة ئةو زاراوةية 
 .بطؤِردرَينت، بكرَيت بة بةِرَيوةي دةباتن، هةموو ئةو سةرؤكايةتيانة بكرَينة بةِرَيوةبةرايةتي، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راستة كاك شَيروان، بكرَيتة بةِرَيوةبةر، فةرموو كاك عادل بةِرَيوةبةرةكة

 :بةِرَيز عادل حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، يةعين (هةموو ئةو شتانةي)من تَيبينيم لةسةر ماددةي سَي بِرطة يةك هةية لة دَيري سَييةم دةَلَيت 
ضاودَيرى هةموو )دَيري سَييةمي دةَلَيت  شتيش مانايةكي وا ناطةيةنَيت باشة بيكةينة ئةرك و مافانةي

 .بنووسرَيت باشرتة( ئةو شتانة)لة جياتي ( بِريار  فةرمان  رَينماييةكان لة هةموو ئةو ئةرك و مافانةي
ثرسيارَيكيشم هةية، بِروانامةي بةرايي زانكؤ، ئَيمة خؤمان دةزانني ثةميانطاش سةر بة زانكؤيةو بِروانامة 

بارة بةو زانكؤية وةريطرتووة، باش نيية بنووسني بِروانامةي بةكالؤريؤسي هةبَيت، وةردةطرَيت هةر ئيعتي
 .كة شتَيكةو مةعروفة لة هةموو دنيا

لة موالحةزةي ترم لةسةر سةرؤكايةتي شارةواني لة هةموو ثارَيزطايةك، لَيرة دةَلَيت هةَلبذَيردراو، ئايا 
ثارَيزطاكان، كة ئةوانيش هةَلبذَيردراو دةبن دةبنة  لَيرة هاودذ دروست ناكات لةطةَل ياساي ئةجنومةني

 .دةسةاَلتَيك، دوو دةسةاَلتي هةَلبذَيردراو دةبَيت لة ثارَيزطايةكدا، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوةيان دةبَيت، كاك بةَلَين فةرموو
 

 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبدال حممود 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ددةي ثَينجةم فةقةرة دة نووسراوة موديريةتي تةفتيش لة تةرجومةكة كراوة بة بةِرَيوةبةرايةتي لة ما
 .ضاودَيري، ضاودَيري رةقابةية، تةفتيشيش ثشكنينة، ئةوة ضاك بكرَيت باشة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس ئةوةش موالحةزةيةكي ضاكة، كاك عةبدولِرةمحان فةرموو

 :رضا امحد دالرمحنعب بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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بةنيسبةت بِرطةي سَييةوة كة باسي راوَيذكاران دةكات، دةَلَيت بِروانامةي بةرايي زانكؤ ثسثؤر بن، لة 
خوارةوةش دةَلَيت ثسثؤِرايةتيةكةيان وةزير دياري دةكات، كة ثسثؤر بَيت و ناسنامةي هةبَيت لة بواري 

 .ةوة دةَلَيت ئةو ثسثؤرية وةزير دياري دةكات، ئةوة ثَيشنيازَيكشارةواني، بؤضي لة خوار
دوو بةِرَيوةبةرايةتي هةية نزيكن لة يةكةوة بةِرَيوةبةرايةتي راطةياندن و / ثَيشنيازي دووةميش

 .بةِرَيوةبةرايةتي ثةيوةندييةكان بكرَينة يةك، لةبةر ئةوةي بةِرَيوةبةرايةتي كةم بكرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

ئةو موالحةزةية بةجَيية، لة وةزارةتَيك دوو موديريةتي عامة، ئَيمة ئَيستا لَيرة ئةو هةموو ئيشةش هةية 
يةكة، منيش ثَيم باشة ئةو ثَيشنيارة كاك شَيروان، ثةيوةنديةكان و رؤشنبريي ببَيتة يةك، ئةوة بة 

 .نةزةري ئيعتيبار وةربطريَينت، دكتؤر فوئاد فةرموو
 :بابان حممد امحد ف اد.د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة ماددةي سَييةم لة بِرطةي ثَينجةم هاتووة دةَلَيت بةِرَيوةبةرايةتيةكاني مةَلبةندي وةزارةت ثَيكدَيت 

ان ، ئَيمة لة كاتي باس كردني ياساي وةزارةتي ذينطة، بامس(بةِرَيوةبةرايةتي ذينطة -ز)لةمانةي خوارةوة لة 
كرد كةوا ئةو ليذنة راوَيذكاريةي كة هةيانة، وةزارةتي شارةوانيش ئةندامن لة وةزارةتي ذينطة، ثَيم واية 
ئَيستا لةطةَل دامةزراندني وةزارةتي ذينطة، ثَيويست ناكات بةِرَيوةبةرايةتيةك لة هةموو وةزارةتَيكدا بؤ 

ينطةوة هةية هةر هةموويان كاتي خؤي بامسان ذينطة دامبةزرَيت، ئةو وةزارةتانةي كة ثةيوةنديدارن بة ذ
كرد ئةنداميان هةية لة وةزارةتي ذينطة، لةبةر ئةوة دةبَيت هةموو ثرؤذةكانيان  ئةوان بة راوَيذ بَيت 
لةطةَل ذينطة، بؤ ئةوةي سنوورَيك دابنرَيت بؤ ثَيشَيل كردني هةموو ئةو كاروبارانةي كة دةكرَين، كة 

ذينطةوة هةبَيت، لةبةر ئةوة ثَيم واية بووني بةِرَيوةبةرايةتيةكي تايبةت بة ثةيوةنديان بة ثيس كردني 
 .ذينطة لة هةموو وةزارةتَيك ثَيويست ناكات، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاك شَيروان ئايا ئةو ليذنة ئيستيشاريةي كة وةزارةتي ذينطةي تَيداية ئةوةي دةطرَيتةوة، يان ئةو 

 .ثَيشنيارة ضؤنة
 :ِرَيز شَيروان ناص  حيدريبة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من وابزامن لة ئةسَلي مةشروعةكة ئةو موديريةتة نةهاتووة، موديريةتي ذينطة، بةس لة كاتي موناقةشات 

 .ئيزافة كراوة، ئةوة يةك
 .بةنيسبةت مومةسيلي وةزارةتي ذينطة لة ئةجنومةني راوَيذكاري ناوي هاتووة/ دووةمني

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 .ئةو ثَيشنيارةي كة دةَلَيت ببَيتة يةك موديرية، لة ئةسَلي مةشروعةكة واية، زؤر باشة موشكيلةمان نيية

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زامن لة زؤر وةزارةت ئَيمة دةجممان كردووة، ئيمكان هةية موديريةتَيك عيالجي هةردووكيان بكات، واب

 .ئةوة هيضي تَيدا نيية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .طوَلناز خان فةرموو

 :بةِرَيز طولناز عزيز قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثشتطريي لة راي ئةو دوو برادةرة دةكةم، بةِرَيوةبةرايةتي ذينطة لَيرة زيادةية، دةتوانرَيت بةِرَيوةبةرايةتي 
 .خبرَيت راطةياندن و ثةيوةندييةكان يةك

بةنيسبةت بةِرَيوةبةرايةتي بانكي زانياري بكرَيت وشةي ئةندازياري بؤ زياد بكرَيت، ببَيتة بةِرَيوةبةرايةتي 
 .بانكي زانياري و ئةندازياري

لة بِرطةي هةشتةم و نؤيةمدا بةِرَيوةبةرايةتي نةخشةكَيشان و بةدواداضوون لةطةَل بةِرَيوةبةرايةتي 
 .ئةوانةش دةمج بكرَيت، سوثاسنةخشةكَيشاني ئاوةداني 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر من ئةوةندةي بةبريم بَينت ياساكاني تري وةزارةت موديريات سةاَلحياتي وةزيرة، لةبةر ئةوة هةر 
خؤي دةتوانَينت ئةو تةفسيالتةي ناوَينت نيزامَيك دَيتة دةرَي و، تةنيا بةِرَيوةبةرايةتية طشتيةكان 

مةيةو نابَيت بةبَي ئَيمة هني بكرَيت، بؤية ئةو شتانة بنووسني زيادة، نةنووسني وةكو دةسةاَلتي ئَي
 .وةزارةتةكاني ديكة باشرتة، كاك خورشيد فةرموو

 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ت كردووة، لة هةندَيك بةِراسيت لة موناقةشةي قانوني وةزارةتةكان، ئَيمة خؤمان تووشي كؤمةَلَيك تةناقوزا
وةزارةت موناقةشةي ئةوةمان كردووة كة موديرياتي ئةقسامي ناو وةزارةتةكان وازي لَي بَينني بؤ وةزير، 
ضونكة سةاَلحيةتي ئةوة، ئةوي ئيلغاي بكات و، ئةوي زيادي بكات، ئةوي مبَينَيتةوة، ئَيستا لة هةندَيك 

ي ئةقسام دةكةين، بؤية ئةوة تةناقوز دةكات، هةتا لة وةزارةت موناقةشةي وردةكاري هةندَيك موديريات
ليذنةي قانوني لة هةندَيك برادةرمان ثرسيوة دةَلَيت شتَيكي زيادة، بؤية دةبَيت لَيكيان جيا بكةينةوة، 
تكامان ئةوةية كؤتايي ثَي بَينني، ئايا موناقةشةي ئةو ماددانة لة هةموو وةزارةتةكان دةكةين، يان كؤتايي 

ني خؤماني لَي رزطار بكةين، دوو سةعات ثَيوةي خةريك دةبني كة سةاَلحيةتي وةزيرة، مادام ثَي بَين
سةاَلحيةتي ئةوةو كة دايدةنَي و، يان اليدةبات و، يان زيادي دةكات، ئيال موديريةتة عامةكان ئَيمة 

 .موناقةشةي بكةين، يةعين شتَيكي زيادةو خؤمان ثَي خةريك كردووة، زؤر سوثاس
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
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سوثاس كاك خورشيد لةبةر ئةوةي ثَيشنيارةكةت بةجَي بوو، موديرياتةكان وةكو وةزارةتةكاني تر ثَيويست 
 .ناكات لة ثرؤذةكة هةبَيت بةِراسيت، ئةطةر اليبةن وةكو وةزارةتةكاني تر، بةَلَي

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي ثرؤذةي ئةسَلي بكةين دةبينني موديرياتي عام هةمووي ورد كراوةتةوة، ئَيمة لةطةَل ئةطةر تةماشا
 .جةنابي وةزير ئيتيفاقمان كرد كة موديرياتي عام ورد نةكرَيتةوة، ئةمة يةك

ئةو موديرياتانةي كة ئَيستا دةمج كراوة، وةزير طوتي ئةمانة راستةوخؤ سةر بة وةزير دةبن، بؤية / دوو
 .ة هةيكةل تةنزيم بَيتة خوارَي، ئَيمةش ثةسندمان كردووة، هةر ئةوةندةية، سوثاسحةز دةكةم ل

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة دةسةاَلمتان داوةتَي بؤ خؤي هةية، نيزامي خؤي دادةنَينت، ثَيي بَلَين و ئاطاداري بكةنةوة ئةوة لة 

وة، بؤ ئةويش ناكةين، خؤي دةتوانَينت نيزامي دةسةاَلتي خؤيةتي، تا ئَيستا بؤ وةزارةتَيكي ترمان نةكردو
داخيلي خؤي دابنَينت، ضي ئيزافة بكاتن موديريات سةر بة نووسينطةي خؤي بَينت، كةواتة ئةوانة 
دةطةِرَينةوةو شةتيب دةكةين و، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية بةو موالحةزاتانةي 

ؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي داتان دةسيت بةرز بكاتةوة؟ ز
 .دةنط وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي ضوارةم
 :ئةجنومةني راوَيذكاري لةمانة ثَيكدَيت: يةكةم

 .سةرؤك: وةزير -1
 .                                                 سةرؤك جَيطري: بريكاري وةزارةت -0
 . ئةندام: ـ نوَينةري وةزارةتي دارايي و ئابووري نابَيت ثلةي لة بةرَيوةبةري طشيت كةمرت بَيت9
 . ئةندام: نوَينةري وةزارةتي كشتوكاَل نابَيت ثلةي لة بةرَيوةبةري طشيت كةمرت بَيت -1
 . ئةندام: سازي نابَيت ثلةي لة بةرَيوةبةري طشيت كةمرت بَيتنوَينةري وةزارةتي ثيشة -0
 . ئةندام: نوَينةري وةزارةتي ذينطة نابَيت ثلةي لة بةرَيوةبةري طشيت كةمرت بَيت -2
 .ئةندام: بةرَيوةبةرة طشتيةكان -2
:            تهةَليدةبذَيرَيناوةوةو دةرةوةي وةزارةت  راوَيذكارو ثسثؤِرَيكي لَيزان كة وةزير لةهةر -8

                                                                                                   .ئةندامن



 921 

ئةجنومةني راوَيذكاري بةالي كةمي هةرسَي مانط كؤبوونةوةيةكي ئاسايي طرَي دةدات، يان هةر : دووةم
درَيت تةنيا بة ئامادة بووني سةرؤك، يان ئةو كةسةي كاتَيك ثَيويست بوو، ئةو كؤبوونةوةية طرَي نا

 .نوَينةرايةتي دةكات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي قانوني تكاية
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، تةنيا دوو، سَي موالحةزةمان هةية

 .وةزير عوزوة، نائيب نيية، ئةوة يةك وةكيل/ موالحةزةي يةكةم
ئيلغاي فةقةرة دوومان كردووة، لةبةر ئةوةي فةقةرة دوو ئيمكان هةية لة نيزام موعالةجة بكرَيت، /دوو

 .، ئةمة موالحةزةي دوو(.......يتوىل اجمللس تقديم االستشارات والتوصيات اىل الوزير )لَيرة طوتومانة 
ويستمان دووبارةي تَيدا نةبَيت بةنيسبةت مومةسيلةكاني وةزارةت لة ئةو شروحاتةي كة هاتووة، / سَي

 .زميين هةيكةلي ئةجنومةنةكة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي شارةواني
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةجليسة ئيستيشاريية بَيت، ضونكة  ئَيمة ثَيشنيارمان كردووة نوَينةري وةزارةتي تةندروستيش لةو
 .اليةني ثةيوةنديدارة لةطةَل شارةواني، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان وةكيل وةزير بؤ عوزوة، بؤ نائييب رةئيس نيية، بة ثَيشنياري ئَيوة

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةكان بةو شكلة هاتووة، بةِراسيت كردوومانة عوزو، ئةطةر هاتوو رةئيس حازر ضونكة لة هةموو وةزارة
 .نةبوو ئةو ريناسةتي مةجليسةكة دةكات

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة جَيطايةك هاتووة دةَلَيت ئةو خؤي دةست نيشاني دةكاتن، لَيرة ئيشكالَيك دروست دةبَيت، مةنتيقيةن 

 .نتوةكيل وةزير نائيب رةئيس دةبَي
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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لة ثرؤذةي وةزارةتي زراعة كة موناقةشةمان كرد بزةبت ئةو مةبدةئة ثةسند كراو، لة وةزارةتةكاني 
 .تريش تةماشامان كرد زؤربةي ئةو مةبدةئة ثةسند كراوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَلَي كاك رةشاد

 :َيز رشاد امحد ابراهيمبةِر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةر مةجليسَيك كة رةئيسي هةبوو، دةبَيت نائيب رةئيسيشي هةبَيت، بؤ ئةوةي لة كاتي غيابي جَيطةي 
 .بطرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ر غايب بوو ئةو جَيطةي وةكو لة ثرؤذة ئةسَليةكة هاتووة، جَيطري سةرؤكي مةجليسةكةشة، دوايَي ئةطة

دةطرَيتةوة، بؤ ئةوةي ئيشكال نةبَينت، وةزير غايب بوو لةبةر هةر هؤيةك، كَي قةرارةكةي دةدات كة كؤ 
 .ببَيتةوة، ليذنةي قانوني رةئي كؤتايي

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .شكلةي كة ثَيشنيار كرا، سوثاس ومانع نيية بة
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

 .كةس قسةي هةية، كاك حمةمةد رةفعةت فةرموو
 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيشنيار دةكةم نوَينةرايةتي وةزارةتي تةندروسيت و وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة ئيزافة بكرَيت بؤ ئةم 

 .مةجليسة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ين ثشتطريي ليذنةي شارةواني دةكةيت، كاك حمةمةد حةكيم فةرموويةع
 
 

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

منيش ثَيشنياري ئةوة دةكةم، كة وةزارةتي كارةبا زياد بكرَيت، ئةويش لةبةر يةك هؤ مةشروعَيكم بينيوة 
َيستا ثَيويستيان بة ئاوةو كارةباش ئاويان ناداتَي، يةعين لة شارَيك ثةجنا بريي ئريتيوازيان كردووة، بةاَلم ئ

 .لةو تةنسيقة لةنَيوان شارةواني و وةزارةتةكان هةبَيت، بةتايبةتي وةزارةتي كارةبا، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوةش ثَيشنيارَيكي مةعقولة، ليذنةي ياسايي و شارةواني رةئيتان ضية لةسةري

 :ناص  حيدريبةِرَيز شَيروان 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر مةسةلة وةزارةت بَيت، ئَيمة دةتوانني زؤر وةزارةت داخيل بكةين، بةاَلم ئَيمة دةتوانني نةصَيك 
وةزير بتوانَيت بانطيان ( ممثل الوزارات ذات العالقة)داخيل بكةين كة لة هةندَيك وةزارةت هاتووة، كة 

 .بكات
 :ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم

 .ئةو ثَيشنيارةش باشة، دوايَي هيين دةكةين، كاك حاتةم فةرموو
 :بةِرَيز حا  حممد جان حسن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيشنيارَيكم هةية حةقة سةرؤكي شارةواني هةَلبذَيردراوةكان ئيزافة بكرَيتة سةر ليذنةي راوَيذكاري، 

 .واتا ئةندام بن لة ليذنةي راوَيذكاري، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةبدولِرةمحان فةرموو
 :بةِرَيز عبدالرمحن امساعيل سليم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت وةكيلي وةزارةت كة دةبَيت عوزو نةبَينت جَيطر بَيت، خؤي ئةو موشكيلةية حةل كراوة لة 

 .بةخؤي جَيطريةتي، سوثاس ماددةي سَي فةقةرة دوو، كة هةر وةختَيك وةزير ئامادة نةبَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومسان باني ماراني فةرموو
 (:ماراني باني) قادر عبدال عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيشنيار دةكةم هةيكةلَيكي وةزاري بؤ سةرجةم وةزارةتةكان بكرَيت، بؤ ئةوةي هةموو جار ئةوةندة 

، هةمووي هةيكةل وةزاريةكان وةكو يةك بن، ثَيويست ناكات هةموو جار دووبارة موناقةشة نةكةين
 .بَيتةوة

مةجليسي ئيستيشاريش هةر بةو شَيوةيةي هةيكةلي وةزاريةكةي، مةجليسي ئيستيشاريش / دووةميش
نكة هةموو يةكاليي بكرَيتةوة لة اليةني ليذنةي قانوني و اليةني ثةيوةنديدار، ئةوة كؤتايي ثَي بَينَيت، ضو

 .جار ئةوة دووبارة دةكرَيتةوة
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مةسةلةي موديرياتةكاني ثةيوةنديدار بةيةكةوة، وةكو ئةوةي وةزارةتي شارةواني باسيان / خاَلَيكي تريش
كرد، بةِراسيت لة دوو جَي موديريةتي ذينطة بؤ هةبَيت، يةعين ئةطةر جَي وا هةية ئةوةش تَيكةَلكَيشَيك 

 .كةَلكَيشَيك بكات و ئيزافة نةمَينَيت، سوثاسهةبَيت، ليذنةي ياسايي تَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك عومسان هةر وةزارةتَيك تايبةمتةندي خؤي هةية، لةبريمان نةضوو لة موناقةشةي وةزارةتي 
ئاوةدانكردنةوة، هةرضةند منوونةي وةزارةتةكاني تريشمان هَينا هةر تايبةمتةندي خؤمان دايَي، راستة 

ةشابيهة، بةاَلم هةر دةبَيت موناقةشةي بكةين لة تةفسيالتدا فةرقَيكي هةية، كاك خورشيد زؤري موت
 .فةرموو

 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةرضةندة كاك شَيروان ئيشارةتي بةوةدا كة وةزير سةاَلحيةتي هةية هةر كةسَيك داوا بكات، بةاَلم بة 
ةجروبةش طرنطرتين وةزارةت لةو هةينةتةدا هةبَيت وةزارةتي ناوخؤية، ضونكة بة تةسةوري من بةثَيي ت

دةيان هةزار تةجاوز هةية، شورتةش دةبَيت يارمةتي ئةوة بدات، لة هةموو كؤبوونةوةيةكي وةزارةتي 
بةلةدييةو مةجليس هةر باسي تةجاوز دةكرَيت، خؤ مةجليس بةلةديية، يان وةزارةت ناضَيت ئةو 

ة بكات، لةبةر ئةوة زؤر زؤر زةروريية وةزارةتي داخيلي تَيدا هةبَيت، مومكينة ئَيستا لة هةولَيرَي تةجاوزات
ضل هةزار تةجاوز هةبَيت، ئةوة شورتة دةبَيت موعاجلةي بكات، وةزارةتي ناوخؤ ضارةسةري بكات، لةبةر 

 .بَينت، سوثاسئةوةي زؤر زؤر ثَيويستة وةكو عوزوَيكي ئةسَلي لةو هةينة ئيستيشاريةدا هة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو صيغةيةي كاك شَيروان وةكو ليذنةي قانوني باسي كرد، كة نوَينةري ئةو وةزارةتانةي ثةيوةنديدارن 
رةئيسي مةجليسي ئيستيشاري ئةجندةي كؤبوونةوةكةي دياري دةكات، خؤي تةحديدي دةكاتن كام 

َيت، تةندروسيت بَيت، ذينطة بَيت، بانطيان دةكاتن، ئةطةرنا وةزارةت ثةيوةندي هةية بةو ئةجندةي ناوخؤ ب
هةموو وةزارةتةكان ثةيوةنديان بة وةزارةتي شارةوانييةوة هةية هةر يةك لة بوارَيكةوة بةيةكةوة، ئةو 
صيغةية باشرتة لة هةموو شوَينةكان وابَيت، ئةو اليةنانة، ئةو شوَينانةي كة ثةيوةنديان بة كارةكةوة 

 .بارزان فةرموو هةية، كاك
 :بةِرَيز بارزان عبدال نصرال

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
منيش تةقريبةن هةر ئةوة بوو وةزارةتي ئاو يةكَيكة لة خزمةتطوزارية هةرة طرنطةكان، بةِراسيت كة 

، راستة وةزارةتي شارةواني دابني دةكات ئاوة، لة هيض شوَينَيكي تر ياساكان وةزارةت طرنطي بة ئاو نةدراوة
ئاو ئيشي بةنداو، مياهي جؤفيية، مةسةلةي رةيية، بةاَلم كاريطةري هةية بؤ سةر ئاوي خواردنةوة، 
كؤمةَلَيك وةزارةتي موتةداخيلن، كاك بةكر ئيشارةي بة هةينةي ئيستيسماردا، كة ئةوة كاري وةزارةتي 

لَيرة وةك نوَينةريان لة مةجليسي بةلةدييات نيية، من تةئيدي قسةكاني كاك بةكر دةكةم، بةاَلم دةكرَيت 
 .ئيستيشارييةكاندا هةبَيت، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاس، كاك شَيروان با ئينتباهي ئةوة بكةين نوَينةري وةزارةت ناويان هاتووة هةموويان لة يةك فةقةرة، 

دةرةجةي مودير عام كةمرت نوَينةري وةزارةتي ثةيوةنديدار بة دةرةجةي مودير عام، بة مةرجَيك لة 
 .نةبَيت، دكتؤر فوئاد فةرموو

 :بابان حممد امحد ف اد.د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةِراستيدا قسةكاني من باس كرا، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كاك جةعفةر فةرموو
 :معروف مصطفى جعفر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
منيش قسةكامن تةقريبةن طوترا، بةاَلم ئةوةي كة لَيرة طرنطةو كاك خورشيديش باسي كرد، كَيشةي 
سةرةكي لةناو شارةوانييةكاندا رةبتة بة ئةوقاف و  وةزارةتي ناوخؤوة، هيضيان ناويان نةهاتووة، ئةطةر 

بووم، لة هةَلةجبة بووم، لة هيضياني تيا نةبَيت، مةفروزة ئةو دوو وةزارةتةي تيا بَيت، من لة ثَينجوين 
ئاكرَي بووم، لة شوَينةكاتي تريش موشكيلةي سةرةكي لةطةَل وةزارةتي ناوخؤ و وةزارةتي ئةوقافة، 

 .مةفروزة ئةو دوو وةزارةتةي تيا بَيت موشكيلةكة لةطةَل ئةوانة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةمةزان فةرموو
 :رضا مدحم عبدالرمحن رمضان.د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤرَيك لة قسةكامن كران، بةاَلم ئةوةي تَيبينيم لَيي هةية جةنابي وةزير بةشَيك نابَيت لةو ئةجنومةنة 
راوَيذكارة، ضونكة ئةجنومةنةكة ئيشي ثَيشكةش كردني بريو راي راوَيذكاريية بؤ وةزير، دةكرَيت 

ير بَيت راسثاردةكان بؤ جةنابي وةزير بةرز بكرَينةوة، ضونكة ئةجنومةنةكة بة سةرؤكايةتي جَيطري وةز
 .ئةو جيهةية طوَي دةطرَيت و تةنفيز ثرؤذةكان دةكات، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
راستة وةزير بؤ خؤيةتي، بةاَلم خؤ هةر ئةوةي نيية بة / ناكرَينت، ئةوة هةموو وةزارةتةكان واية، دووةم

ن، موناقةشة دةكةن و رةئي دةدةن و موحتاجي ئةوةية طوَي لة هةموو رةئيةكان ضوار دَير تةقديم بكة
بَينت، شةرت نيية ئةو ضوار دَيرة بَلَين يةك، دوو، سَي، ضوار، دةبَيت قةناعةتي ثَي بَينت و خؤشي 

 .موناقةشةيان دةكاتن، طَيالس خان فةرموو
 :بةِرَيز طَيالس حمي الدين حممد غريب



 923 

 .جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة
لة بِرطةي هةشتدا هةر راوَيذكارو ثسثؤرَيكي لَيزان كة وةزير لةناوةوةو دةرةوةي وةزارةت هةَليدةبذَيرَيت، 
ئةو ضوار راوَيذكارةي كة لةسةرةوة ناويان هاتووة، ئةوانة مولزةمن و ئةندامي دائيمن لةوَي، لَيرة 

كو فةقةرة بامسان كردووة، نازامن مام رةشاد نووسراوة هةر راوَيذكارَيك، ئةوة لة ليذنةي شارةوانيش وة
 .نووسيويةتي، يان نا، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نووسيويةتي دةَلَيت هةر راوَيذكارَيك، يان ثسثؤرَيك، يان خةبريَيك ئيختيصاصي هةبَيت وةزير ئيختياري 

 .بكات، بؤي هةية، ليذنةي ياسايش هةمان شتيان نووسيووة
 :حمي الدين حممد غريب بةِرَيز طَيالس

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ببوورة، ئةو ضوار موستةشارةي لةسةرةوة ئةندامي دائيمن، دةبَيت ئةندامي دائيم بن، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ضوار موستةشارةكة ناَلَيم، ضوار موستةشارةكة ديارة مواسةفاتيان هةية، لةوَي بِرطة يةكن، 

دةبَيت لة ضوار كةمرت نةبَيت، ئةوةش كاك شَيروان وةكو وةزارةتةكاني تر، كةسي تر نةما ( املستشارون)
 .قسة بكات، كاك شَيخةَلاَل فةرموو

 :بةِرَيز شَيخ ال ابراهيم شَيخ ال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يش جاميعةية، ثَيم من ثَيم واية اليةنَيكي طرنط لة ئيختيصاص لةو ليذنة ئيستيشارية باس نةكراوة، ئةو
واية لة هةموو ليذنةيةكي ئيستيشاري ثَيويستة نوَينةري جاميعةي لةطةَل بَيت، ضونكة هةموو ثسثؤرةكان 
لة هةموو خةَلك ثسثؤرترن، كوليةي هةندةسة، عةميدي كوليةي هةندةسة، لة هةموو جاميعةتةكان 

 .ثَيويستة نوَينةري لةطةَلدا بَيت، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي

فةقةرةي ئةخريي كة ليذنةي شارةواني ئيشارةي ثَيداوة، دةَلَيت وةزير بؤي هةية هةر راوَيذكارَيك، يان 
خةبريَيكي ئيختيصاصي لة ناوةوةي وةزارةت و دةرةوةي وةزارةت، واتا دةتوانَيت لة جاميعةش داوا بكاتن، 

 .ئةوةش دةيطرَيتةوة، كاك بةكر فةرموو
 
 

 :ح حسنيبةِرَيز بكر فتا
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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بةنيسبةت ئةو ثَيشنيارةي كة كاك شَيروان دةَلَيت بؤ وةزير هةية دةعوةتي هةر كةسَيكي تر بكات لة هةر 
وةزارةتَيكي تر، ثَيم واية تةحديدي بكةين باشرتة، هةندَيكيان كة زةروريية و مولزةمة، كة زؤر ثةيوةندي 

تر واي لَي بكةين، ضونكة زؤر جاريش با ئيعتيماد نةكاتة سةر ميزاجي  بةو وةزارةتةوة هةية، ئةوةكاني
ئةو وةزيرة لةطةَل وةزيرَيكي تردا، يان ئةو موئةسةسةية لةطةَل موئةسةسةيةكي تردا، بانطي بكات، يان 

ام بانطي نةكات، بؤ ئةوةي ئةو موشكيلةمان نةبَيت، ثَيم واية ئةوانةي كة مولزةم و زةرورين ثَيويستة ئةند
 .بن، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة دةمانطةِرَينَيتةوة سةر نوقتةي سفر، وةزير دةبَيت يةكةم جار بة ميزاجي ئيش نةكات، بةثَيي قانون 
ئيش بكات، بةثَيي بةرنامة ئيش بكات، ئةمِرؤ ئةجندةي بةرنامة دادةنَينت، لة ئةجندةكة هةست دةكات 

ةزيري وةزارةتي ئاو و ئاوةِرؤية، موحتاجي ذينطةية، بةاَلم لةو بوارةدا باسةكة لةسةر ئاوة، موحتاجي و
موحتاجي وةزارةتي ناوخؤ نيية، يان تةندروسيت نيية، خؤي قةرار دةداتن، لة بوارَيكي تردا باسي كارةبا 
دةكرَينت و مةحةتاتي مةحةللي هةيةو شت هةية موحتاجي ئةوةية نوَينةري وةزارةتي كارةبا بَينت، لة 
هةمان كات موحتاجي ئةوة نيية با بَلَيني وةزارةتي صناعة بَيت، يان كة ثةيوةندي نةبَينت، لةبةر ئةوة 
يةك دةبَيت سيقةمان بة وةزيرةكة هةبَينت، دةبَيت بزانني وةزيرةكة نابَيت بة ميزاجي ئيش بكاتن، ئةطةر 

ي وةزارةتةكةي تريش بة هةمان وا بَيت دةبَيت هةموو وةزارةتةكان ثةيوةندييان هةية، مةنتيقي ئةوة
مةنتيق هةيةتي، بة عام بينووسني بؤ ئةوةي ئةو هينةي نةبَينت، هةموو جار مولزةم بَينت وةزارةتةكاني 
تر بانط بكاتن، بةثَيي بةرنامةو ئيحتياجي، ئةطةر كةس ئيعتريازي نةبَينت ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي قانوني 

سةر كرد، لةبةر رؤشنايي قسةكاني ئَيوة، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي بةو هةموو تةعديالتةي موافةقةتيان لة
لةطةَل داية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة 

 .كؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ةشةمماددةي ش

وةزير بؤي هةية لةطةَل كةسايةتي سروشيت و مةعنةوي لة لَيزان و ثسثؤر لة ناوةوةي هةرَيم و دةرةوةيدا 
طرَيبةست مؤر بكات، بؤ ئةوةي طرنطي و ئةركةكاني ثَي بسثَيرَيت، بؤ ئةو ماوةيةي كة ثَيي باش بَيت لة 

اليةن وةزيرةوة ديار دةكات، دواي ئةوةي ثَيناو هَينانةدي ئاماجنةكاني وةزارةت ماف و ثابةندةكاني لة 
 رةزامةندي سةرؤكايةتي ئةجنومةن وةردةطريَيت

 .بةثَيِرةو ئةرك و تايبةمتةندييةكاني ثَيكهاتةي وةزارةت دةسنيشان دةكرَين: يةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئي ليذنةي ياسايي
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 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين و هيض موالحةزةيةكيشمان نيية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئي ليذنةي شارةواني
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هيض تَيبينيمان نيية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ر نيية، وةكو خؤي دةمَينَيتةوة، هةروةها ئةو ماددةية تةبيعيية، ليذنةي ياسايي وةكو خؤي رةئي لةسة
ليذنةي شارةوانيش، ئَيوةش ئةطةر قسةيةكتان لةسةر نيية، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل داية دةسيت 
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، 

 .تكاية ماددةكةي تر
 :عوني كمال سعيد بزازبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي حةوتةم

بةثَيي ثَيِرةوي تايبةتي وةزير طرنطي ثسثؤرةكاني دامةزراوةكاني وةزارةت دةست نيشان دةكات : يةكةم
 .بةشةكان و ئةرك و هؤبة و يةكةكاني ديكة ديار دةكات

ايةتي و بةشةكان و هؤبةي تازة دابهَينَيت، يان وةزير بؤي هةية لة كاتي ثَيويستيدا بةِرَيوةبةر: دووةم
 .لَيكيان بكات، يان هةَليانبوةشَينَيتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةئي ليذنةي قانوني

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشنياز دةكات لةطةأل  ئةوةى ثةيوةستة بة هةردوو ماددةى حةوتةم و هةشتةمى ثِرؤذةكة، ئةوا ليذنة -1
 :ماددةى حةوتةم لَيك بدرآ و بةم جؤرة دابِرَيذرَيتةوة

 :ماددةى حةوتةم
 .ئةرك وتايبةمتةندى ثَيكهاتةكانى وةزارةت بة ثَيِرةو ديار دةكرَين :يةكةم

وةزير بؤى هةية لة كاتى ثَيويست هةر بةِرَيوةبةرايةتيةك يان بةش يان هؤبةيةك بكاتةوة لةناو  :دووم
 .َيكهاتةكانى وةزارةت دا، يان لَيكيان بدات، ياخود هةَليان وةشَينَيتةوةث
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وةزير بؤى هةية ِرَينمايى ثَيويست بؤ ئاسانكاريى جَيبةجآكردنى حكومةكانى ئةم ياساية  :سَييةم
 .دةربضوَينآ

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةئي ليذنةي شارةواني

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر

 .هيض تَيبينيمان نيية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ماددةي حةوتةم و هةشتةم، حةوت بة يةكةم و دووةم، هةشتيش دةمج كراوة بةو ماددةية، لة دةمج 
كردنةكة صياغةكةشيان ضاك كردؤتةوة، لةبةر ئةوةي لة ئةسَلي نةصةكة خةلةلَيكي تَيداية، ئةو 

 .ةطةر قسةي لةسةر نيية، فةرموو طوَلناز خانخةلةلةش نةماوة، كةسَيك ئ
 :بةِرَيز طوَلناز عزيز قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةم ماددةية بِرطةيةك زياد بكرَيت، ئةويش وةزير بؤي هةبَيت بةشَيك لة دةسةاَلتةكاني بدات بة كةسَيك، 

كةوتَيك دةبَيت بؤ ئةو شارةوانيية، بؤ منوونة ئَيمة لة هةندَيك شارةوانيدا جاري وا هةية داهاتَيك، دةست
ئةطةر سةرؤكي شارةواني بةشَيك لة دةسةاَلتةكاني بداتة سةرؤكي ئةو يةكة شارةوانيية، دةتوانَيت 
خزمةتَيكي طةورة بة ناوضةكةي بكات، بِرطةيةكي تر ئيزافة بكرَيت بؤ ئةم وةزارةتة هةر شارةوانييةك بة 

ؤي بَيت، نةك بنَيرَيتة خةزَينةي دةوَلةت و، جاري وا هةية بة ثلةي يةكةم داهاتةكةي بؤ خزمةتكردني خ
 .ثرؤذةيةكي ثَيويست ضاككردنةوةي ئاوة، يان رَيطاوبانَيكة بة ساَل دوا دةكةوَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي قانوني رةئيتان ضيية لةسةري

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةنيسبةت داني سةاَلحيةت ئةوة لة ياسايةكة عيالج كراوة زؤر تةبيعي و ئيعتياديية، ئةويرتيش كة ب
 .ئيشارةتي ثَيدا، بةحةقيقةت جَيطاي لة زميين هةيكةل تةنزميي وةزارةت نيية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر كةس ئةطةر موالحةزةي نةبَينت دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية 

 .سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .هةَلدةوةشَيتةوة( 10)ياساي وةزارةتي شارةوانيةكان و طةشتوطوزار ذمارة : ماددةي نؤيةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كة ئةو ياساية دةربضَينت، ثَيويست بةوة ناكاتن، شتَيكي رؤتينيية، تكاية ماددةكةي تر
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كار بةهيض دةقَيك ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَيت: ماددةي دةيةم

 :جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة
 .رةئي ليذنةي شارةواني

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو وةزارةتة كة بووة دوو وةزارةت حقوق و ئيلتيزامات هةية، بةتايبةتي وةزارةتي سياحة، ئةو قانونة 
 .اسئيلغا دةكرَيت، بةس حقوق و ئيلتيزاماتةكة تةسبيت بكرَينت لةو ماددةية باشة، زؤر سوث

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي رةئيتان ضية

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نازامن ئةطةر ئةوة لة وةزارةتي سياحة عيالج كرا بَيت، ماناي واية هيض ثَيويست ناكات، ئةوة تةحصيل 
نةصَيك داخيل بكةين، زؤر تةبيعي و زؤر حاصلة، ئةطةر عيالجيش نةكرا بَيت، ئةوة دةتوانني لَيرة 

 .ئيعتياديية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم ئةطةر داخيليشي بكةين، تةقويةي دةكات هيض زةرةرَيكي نيية ئةوةي داخيل بكةين، باشة با تةماشاي 
و ماددةية قانوني وةزارةتي سياحة بكةين، بزانني ضي لَي دَيتةوة، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئة

دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط 
 .وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةجَي دةكرَيتئةم ياساية لة رؤذي دةرضوونيةوة لة رؤذنامةي فةرميةوة جَي ب: ماددةي يازدةم
 

 :بةرٍ َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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وةكو خؤي ماوةتةوة، ئةم ياساية لة رؤذي دةرضوونييةوة لة رؤذنامةي فةرميةوة جَي بةجَي دةكرَيت، 
دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت 

 .ة كؤي دةنط وةرطريا، هؤيةكاني دةركردني ئةم ياساية تكايةبةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ب
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 هؤيةكاني دةركردني ئةم ياساية

ي (10)لةبةر ئةوةي ماوةيةكي زؤر بةسةر دةركردني ياساي وةزارةتي شارةوانيةكان و طةشتوطوزاري ذمارة 
وة، لةبةر رَيككةوتين لةطةَل ثَيداويستيةكاني بارودؤخي ئَيستاي هةرَيمي كوردستان و دا تَيثةِري1330ساَلي

يةكطرتنةوةي هةردوو ئيدارةي هةرَيمي كوردستان لة هةولَير و سلَيماني و ثضراني ثةيوةندي دةستةي 
 .طشيت طةشت و طوزار لة وةزارةت، بؤية ئةم ياساية دةركرا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يذنةي ياسايي هةية بطؤِرَيت، ئَيستا مةشروعة نوَييةكة تَيدا نيية، تازةكة خبوَينةوة، ئةوةي ئَيستا رةئي ل

دةخوَينَيتةوة تازةكةية، كة ثاشي طفتوطؤ لةطةَل وةزير و ئيتيفاقيان لةسةر ئةوة كردووة بة عةرةبي 
لة قانوني وةزارةتي سياحة  دةخوَينَيتةوة، بةنيسبةت ئةو ماددةيةي موناقةشةمان كرد دةنطمان بؤ نةدا

هةموو مافةكان و ئيمتيازاتي موئةسةسةي عامةي سياحةكة حةل كرا لة )بةو شَيوةية هاتووة، دةَلَيت 
ئيدارةي هةولَير و سلَيماني دةطةِرَيتةوة بؤ وةزارةتي سياحة، يةعين ضارةسةر كراوة، ثَيويست ناكات هني 

 .بكرَيت، خاَلي نيزامة
 :بوزو هركيبةِرَيز سردار صباح 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ية، يةعين لَيرةش (فيما خيص امور سياحة)ئةو موعاجلةي كراوة لة قانوني وةزارةتي سياحة تةنها 

، من ثَيشنياري صيغةيةك دةكةم، يةعين (فيما خيص امور البلديات)ثَيويستة بِرطةيةك ئيزافة بكةين 
ت ول مجيع القوق )يةكةم وةكو خؤي، فةقةرةي دووةم ماددةي نؤيةم بكرَيتة دوو فةقةرة، فةقةرةي 

 .، سوثاس(فيما خيص ش ون البلديات اىل وزارة 1330لسنة ( 10)والتاامات املرتتبة على قانون رقم 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َي وةزارةتةكة هةر لة شوَيين خؤيةتي، وةكو خؤي ماوة، لَيرة ئيشكالَيك و ئاَلؤزيةك دروست دةكةيت، لةو
، كةواتة ئةم وةزارةتة لة شوَيين خؤي (وزارة السياحةتعود اىل )ئةوةي عيالقةي بة سياحةوة هةبوو طوتي 

ماوةتةوة، ثَيويست بة نةصَيكي ئيزايف ناكاتن، ئةو ماددةية مادام وةكو خؤي هاتووة، دةخيةمة دةنطدانةوة، 
لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي 

 .سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، فةرموو مامؤستا كاكة بة عةرةبي خبوَينةوة
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 االسباب املوجبة

ولعدم انسجامها  1330لسنة ( 10)نظرًا ملرور فرتة طويلة على صدور قانون وزارة البلديات والسياحة رقم 
مع متطلبات الظروف الالية القليم كوردستان واحتاد ادارتي اقليم كوردستان ن اربيل والسليمانية وفك 

 .ارتباط اهلي ة العامة للسياحة من الوزارة فقد شرع هذا القانون
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وحيدي دوو ئيدارةكةي كردووةو، ثَيويست ئةمة مةقصةدي ئةوةية يةكةم جار لةوَي ئيشارةتي ثَيداو تة
ناكات، ضونكة لة هةموو قانوني وةزارةتةكاندا هاتبوو المان بردووة، موناقةشةتان لةسةر هةية، فةرموو 

 .كاك بةَلَين
 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبدال حممود 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وة دةركردني ياساي وةزارةتي شارةواني و بةِراسيت ئةسباب موجيبةكة جارَيكي تر تةئكيد دةكاتة

طةشتوطوزار، خؤي ئةسباب موجيبةكة ئةوةية كة لَيكمان جيا كردؤتةوة، يةعين سبةبةكة ئةوةية ئةو دوو 
وةزارةتة لَيك جيا كراوةتةوة، بؤية سةبةبي ئةوةية كة ئَيمة ياسايةك بؤ وةزارةتي شارةواني، لةبةر ئةوةي 

ةكي زؤرة لةسةر دةركردني ياساي وةزارةتي شارةواني و طةشتوطوزار، قةيدي نووسراوة لةبةر ئةوةي ماوةي
 .ناكات كةونة، بةاَلم جارَيكي تر لَيرة تةئكيد دةكاتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاكة زةمحةت نةبَيت عةرةبيةكة جارَيكي تر خبوَينةوة

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 السباب املوجبةا
ولعدم انسجامها  1330لسنة ( 10)نظرًا ملرور فرتة طويلة على صدور قانون وزارة البلديات والسياحة رقم 

مع متطلبات الظروف الالية القليم كوردستان واحتاد ادارتي اقليم كوردستان ن اربيل والسليمانية وفك 
 .ذا القانونارتباط اهلي ة العامة للسياحة من الوزارة فقد شرع ه

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نظرًا الستيداث وزارة السياحة )موجيب نيية، ( نظرًا ملرور فرتة طويلة)ئةو فةترة تةويلة موجيب نيية، 

، ئَيستا (وفك ارتباطها بوزارة البلديات لضرورات تطوير نشاط وعمل وزارة البلديات اصدرنا هذا القانون
، ئةوة (نظرًا لفك وزارة السياحة، او لتشكيل وزارة السياحة)ثَيويست ناكات، صيغةكة واية، يةعين مودةكةي 

 .صياغةكةي دوايَي ضاك دةكةين، فةرموو كاك زرار
 :امني طاهر زرار بةِرَيز
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ت، رَيزم من شتَيكم نووسيووة ئةطةر ثَيتان باش بَيت بؤ هؤي داناني ئةم ياساية، يةعين ثَيويست بةوة ناكا

هةية بؤ ئةوةي ئةمةي داناوة، ثَيويست بةوة ناكات، ضونكة وةزارةتي شارةواني ضؤن ماسي بةبَي ئاو 
طةورة بووني شار و )ناذيت، خةَلكيش بةبَي وةزارةتي شارةواني ناذيت، من هةر ئةوةندةم نووسيووة 

و، طةياندني خزمةتطوزارييةكان  شاروضكةكان لة ئةجنامي زياد بووني ذمارةي دانيشتوان بة رَيذةيةكي زؤر
 .لة هةموو بوارةكان زؤر ثَيويستة بؤ ئةم ياساية دابنرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كة هةموار كردنيش نيية، ياساية، لةبةر / زؤر سوثاس، ئةوةلةن ئةو ياساية بؤ دةرضووة، سةبةبي يةكةم

( فك ارتباطهم)ياحة تةشكيل بووة ئةوةي موئةسةسةي سياحة بؤتة وةزارةتي سياحة، وةزارةتي س
موئةسةسةي سياحة بوو، بووة وةزارةتي سياحة، ئةم قانونة بؤية دةرضووة، موبةريراتي ئةوة بنووسن 

 .لةبةر ئةوةي حاجةتي تةتوير و ئةوانةو ئةوةندةية، خاَلي نيزام فةرموو
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وا ئةو وةزارةتانةي كة هةنةو نيزاميان هةبووة تاكو ئَيستا قانونيان هةبَيت، نةك وةكو ثَيم واية لةمةود

ئةوةي ئَيستا وةزارةتي هةية قةيدي ناكات، بةاَلم ماناي نيية ئَيمة وةزارةتَيكمان ثازدة، شازدة ساَلة 
هاتووة، قانونةكةي خؤي وةزارةتة قانونَيك، ئَيستا بضي قانونَيكي تري بؤ دانَييت، ئةي ئةو قانونة ضي لَي

ضي لَيهاتووة، هةموار دةكرَيت، بةس مةعقولة قانونَيكي تري بؤ دةربكةينةوة، لةبةر ئةوةي ئةو 
جيا نةبَيتةوة، بة رةئي من ئةطةر  وةزارةتانةي لة ثَيشمان دَينت و، ئةوةي كة هةية وةزارةت كة لَيي

مةجليسي وزةِراش نارد بيت غةَلةتة، ئةوة هةموار كردني ثَيويستة، نةك قانونَيكي تري بؤ دابنَييت، 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
قسةكةت راستة مام خورشيد، بةس لة بيدايةتي جةلسة وامان طوت، طومتان واية، بةس ئةو وةزارةتة لةبةر 

موئةسةسةي سياحة كراوة، ئةوة شتَيكي تازةية، دةكرَيت وا بكةين، بةاَلم ئةواني تر ( فك ارتباطها)ي ئةوة
 .كة تةنيا تةعديالتة، دةبَيت هةموار كردن بَيت، كاك بارزان فةرموو

 :بةِرَيز بارزان حممد قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةرؤكايةتي شارةواني لة هةردوو ثارَيزطاكاني هةرَيم ئةم ثرسيارة ئيشكاملان لةال دروست دةكات، مادام س
مودير عامةو سةر بة وةزارةتة، بةاَلم ئَيمة لةبةردةم قانوني مةجليسي حمافةزات داين، مةجليسي 
موحافةزات بة رةمسي لة عَيراق بودجةي ئاوةدانكردنةوةي موحافةزات وةردةطرن، الي ئَيمةش دَيت و 
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ت ئةو ئيشكالة حةل بَيت المان، دةبَيت قانوني مةجليسي موحافةزات دةِروات، ئةطةر بة زووترين كا
 .دابنرَيت، لة ماددةي ثَينج كابرا بة ض دةبَيتة مودير عام، مةجليسي موحافةزات الي ئَيمة بة ئينتيخاباتة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان تةوزحيي هةية فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

ئةوةلةن قانوني موحافةزات سةحب كراوةتةوة لةاليةن حكومةتةوة، ئةوة ديراساتي لةسةرةو موناقةشاتي 
 .لةسةرة، ئةمة يةك

قانوني ئيدارةي بةلةدييات نافيزة ملةفعولةو لةغو نةكراوةو، ضؤنيةتي مامةَلة كردني لةطةَل / دوو
قانونةكةي ئَيستاي ئَيمة هاتووة هيض تةعاروزَيكي لةطةَل ئةو  شارةوانييةكاني تَيدا بة تةفسيل هاتووة،

 .قانونانة نيية بةِراسيت، بؤية هةيكةلي تةنزميةيةكة زؤر ئيعتيادي و زؤر تةبيعيية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ية بةِراسيت، تةبعةن وةكو هةموو جار باسي دةكةين، يةعين بةِراسيت قانوني موحافةزات ئيشكالَيكي طةورة
لةبةر ئةوةي لة ئةساسدا كة دةرضووة هَيشتا مةعلوم نيية موحافةزات دةسةاَلتةكةي هةرَيمة ضية، لةوةي 
كة نابَيتة هةرَيم ضية؟ يةعين ئَيستا ئَيمة هةرَيمي كوردستامنان هةية كة ثةرلةماني هةية، بَلَيم موسَل 

لةوَي وةكو ثةرلةمانة، هةمان قانون ناكرَيت لةوَي بةتةنيا بووة، موحافةزة مايةوة، دةسةاَلتي موحافيز 
وةكو ئَيرة، مةجليسي موحافةزةي ئةوَي بؤي هةية قانون دةربكاتن، لَيرة بؤي نيية، ئةمة هةموو 
ئيشكالَيكة بة حةقيقةت، يةعين ثَيويستمان بةوة هةية بةغدا بزانني بةرةو كوَي دةِرواتن و، ئةو قانونة 

ت، بة ض شَيوةيةك دةردةضَينت، بؤ ئةوةي ئةو وةخيت ئَيمةش بتوانني، ضؤن تاوتؤي لةسةر دةكرَي
ئةجنومةنيش ئةوةي هةست ثَي كردووة، دوو سَي ثرؤذةي جياواز هةبوو، هةرسَيكيان سةحب كردةوة، 

 .ضاوةِروان دةكةين بزانني ضؤن بؤمان دةكةن، دةنَيرن لةبةر رؤشنايي ئةوة دةكةن، فةرموو
 :دربةِرَيز بارزان حممد قا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
راستة ئَيمة ئيقليمي سةربةخؤين و جياين لة موحافةزات، من دةَلَيم داوا بكةين و بطةينة حةلَيك، بؤ 
ئةوةي ضارةسةري بؤ بدؤزينةوة، ئَيمة ئينتيخاباتَيكمان كردووةو خةَلك هةَلبذَيردراوة سةاَلحيةتيان نيية، 

، راستة ئَيمة دةتوانني ياساكاني عَيراق لَيرة هةمواري بكةين، ئَيمة بؤ مةبةستمان ئةوةية ئَيمة ثةلة بكةين
 .هةرَيمي خؤمان دةتوانني ياسايةك دةربكةين

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة قسةيةكة راستة، بةاَلم خارجي ئةو كارةي ئَيوةية، ثرؤذةي ياساي وةزارةتي شارةواني دةخةمة 

ة ماددة دةنطتان بؤدا، كَي لةطةَل ئةو ياساية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر دةنطدانةوة ثاش ئةوةي كة ماددة ب



 918 

سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ياسايةكة بة كؤي دةنط وةرطريا، سوثاستان 
دةكةم، ئومَيد دةكةم ببَيتة هؤي ئةوةي وةزارةتي شارةواني بتوانَيت لة بةرنامةي ئايندةدا باشرتين 
خزمةت بة طةلةكةمان و خةَلكي شارو شاروضكةكان بكات و بؤ راثةِراندني ئيش و كارةكانيان، هيض 
كؤسثَيكي ئيداري نةمَينَيت لة ثَيشيان، بةرنامةي كارمان بؤ بةياني هةرضةندة دةبواية ثَيشرت بيكةين، 

ي كةمي هةفتةي سَي رؤذ بةاَلم لةبةر ئةوةي هني بوو، ثَيم واية وةختمان كةمة دةبَيت ثةلة بكةين بةال
كؤبوونةوة بكةين، ئةطةر ئيجابي كرد ئَيوارانيش دابنيشني، بةياني يةكةم بةنيسبةت كاك كةرميةوة كة 
ئةندامي تازةية لة ليذنةيةكدا ئيزافةي بكةين دةخرَيتة بةرنامةي كار، لَيبوردني طشيت دةخرَيتة 

، كة ثةيوةندي بة تاواني دزيةوة هةية، يةعين بةرنامةي كار، راطرتين بِرياري مةجليسي قيادة سةوِرة
ئاسانن وةخيت زؤري ناوَيت دةخرَيتة بةرنامةي كار، ثرؤذةي وةزارةتي وةرزش، ئةو ضوارةمان هةية، ئةطةر 
تةواو نةكةين بةثَيي بةرنامة دةِرؤين، يةعين يةكةم بةرنامةمان ثاشي ئةنداميةتي ليذنة، خاَلي نيزامت 

 .ن فةرمووهةية دكتؤرة شوكرية خا
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةطةر مةسةلةي ئةنفاليش كؤتايي ثَي بَينني

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةو بةرنامةي كة ئيعالمنان كرد، زؤر ( 12،92)كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني، تا سبةييَن سةعات 

 . سوثاس
 
 
 
 
 

               
 عدنان رشاد مفيت(                كمال كةركوزكي.د)رست امحد عبدال                  حممد قادر عبدالف

 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي        سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي
 عَيراق  -َيراق                            كوردستان ع –عَيراق                         كوردستان  –كوردستان   
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 ( 1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 3/1/7007 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     9/1/0222رَيكـةوتي   شـةممة  سـيَ  رؤذيي سةر لة بـةياني  (12،92)َير كاتذم  
ــةن و       ــةرؤكي ئةجنوم ــيت س ــاد مف ــدنان رش ــةِرَيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــراق ب ــتاني عَي ــادةبووني , كوردس ــة ئام  ب

كرتَيري بــةِرَيز فرســت أمحــد عبــدال ســ, جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د) بةِرَيزحممــد قــادر عبــدال
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (1)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1330ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

ي (1)دانيشتين ذمـارةي  دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياردرا , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيراق –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان طرَيداني يةكةمي ساَلي سَييخولي 

 :كار بةم شَيوةية بَيت
داناني ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز كريم جميد شريف لة ليذنةي كاروباري دارايي و ئابووري، ليذنةي -1

 .جَيطاي ئةندامي ثةرلةماني دةست لة كاركَيشاو بةِرَيز رفعت عبدال محةرةشكشتوكاَل و ئاودَيري لة 
لة ( 1291)خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي راطرتين كاركردن بة بِرياري ذمارة  -2

ي ئةجنومةني سةركردايةتي شؤِرشي هةَلوةشاوة، 0/3/1380لة ( 1199)، بِرياري ذمارة 92/12/1382
 .داماني ئةجنومةني نيشتماني كوردستاني عَيراق ثَيشنياز كراوةكة لةاليةن ئةن

خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي لَيبوردن كة اليةن ئةنداماني ئةجنومةني نيشتماني  -9
 .كوردستاني عَيراق ثَيشنياز كراوة

ةزيراني هةرَيمي خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةرزش و الوان كة لة اليةن ئةجنومةني و -1
 .دا بؤمان هاتووة11/10/0222لة  1382ساَلي ( 19)كوردستاني عَيراق بة ذمارة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

دةست ثَي بكات، بةاَلم دواي دةخةين ( 12،92)ئةنداماني بةِرَيز قةرار بوو ئةمِرؤ دانيشتنةكةمان سةعات 
بةر ئةوةي خةبةرَيكي ناخؤش هةية، ضونكة ئةندامي ثةرلةمان شةعبان تووشي سةعات و نيوَيك لة

حاديسةي سةيارة بووة، سةيارةكةي تةقيتةوةو خؤي لة بةنزخيانةش داوة، خةبةر هةية كة دةَلَين وةفاتي 
وو، كردووة، ئينشائةَلاَل راست نيية، ئةطةر راست بَيت ئةوة جةلسةكةمان دوا دةخةين تا دوو شةممةي داهات

ئةطةر راستيش نةبَينت سةعات و نيوَيكي تر دادةنيشني و كؤدةبينةوة لَيرة، زؤر سوثاستان دةكةم بةخَير 
 .بَين
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 دانيشتين دووةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
ة ثَيشرت بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، سةرةتا ئةو خةبةرة راست دةكةينةوة ك

داوامان كرد جةلسةكةمان دواخبةين، خؤشبةختانة ئةندام ثةرلةماني كوردستان كاك شةعبان سةالمةتة، 
خةفيف بريندار بووة، يةك لة ثَيشمةرطةكاني شةهيد بووة، دوو، سَي كةسي تريش بريندارن ئينشائةَلاَل 

ة حاديسةي سةيارةي رَيطا بووة، ريندارةكان دةخوازين ببضاك دةبنةوة، داواي شيفا بؤ كاك شةعبان و 
ئةحلمدل سةالمةتة ئينشائةَلاَل ضاك دةبنةوة، بة زووترين كات دةطةِرَينةوة ثةرلةمان و بؤ ئةجنامداني 

 :كارةكانيان، بةرنامةي كاري ئةمِرؤمان
ي 1330هةمواركراوى ساَلى ( 1)لة ثرٍيةوى ناوةخؤى ذمارة  02بةثَيى حوكمةكانى بِرطة يةكى ماددة 

دةستةى سةرؤكايةتى ئةجنومةن بِريارى دا بةرنامةى كارى ,ةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانى عرياقئ
ى ثَيش نيوةِرؤ رؤذى سَي شةممة رَيكةوتى (10,92)خوىل دووةمى هةَلبذاردن لةكاتى ( 1)دانيشتنى ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت 9/1/0222
ف لة ليذنةي كاروباري دارايي و ئابووري، ليذنةي داناني ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز كريم جميد شري-1

 .كشتوكاَل و ئاودَيري لة جَيطاي ئةندامي ثةرلةماني دةست لة كاركَيشاو بةِرَيز رفعت عبدال محةرةش
لة ( 1291)خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي راطرتين كاركردن بة بِرياري ذمارة  -2

ي ئةجنومةني سةركردايةتي شؤِرشي هةَلوةشاوة، 0/3/1380لة  (1199)، بِرياري ذمارة 92/12/1382
 .كة لةاليةن ئةنداماني ئةجنومةني نيشتماني كوردستاني عَيراق ثَيشنياز كراوة

خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي لَيبوردن كة اليةن ئةنداماني ئةجنومةني نيشتماني  -9
 .كوردستاني عَيراق ثَيشنياز كراوة

ِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةرزش و الوان كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي خستنة -1
 .دا بؤمان هاتووة11/10/0222لة  1382ساَلي ( 19)كوردستاني عَيراق بة ذمارة 

بةنيسبةت داناني ئةندامي بةِرَيز كريم جميد شريف لة ليذنةي دارايي و ئابووري و ليذنةي / خاَلي يةكةم
وكاَل، بةنيسبةت ليذنةي يةكةمةوة، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي رازيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر كشت

سوثاس، كةس ئيعتريازي هةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، بةنيسبةت كاك 
ثةرلةماني دةست لة كريم جميد شريف ببَيتة ئةندام لة ليذنةي كشتوكاَل و ئاودَيري لة جَيطاي ئةندامي 

كاركَيشراو بةِرَيز رفعةت عبدال محةِرةش، بؤ ئةم ليذنةيةش دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي رازيية دةسيت بةرز 
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كةس ئيعتريازي هةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا كاك 

دةكةين سوود بةخش بَيت و ليذنةكانيش سوودي لَي  كةريم دةبَيتة ئةندامي هةردوو ليذنةكة، ئومَيد
 .وةربطرن و سوثاسي دةكةين
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داوا لة ئةنداماني راسثَيردراو لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَين لة شوَيين خؤيان دانيشن، بةخَير هاتين بةِرَيز 
كؤبوونةوةية  مامؤستا سةعد دةكةين وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان، كة لةطةَلماندا بةشدارة لةو

 .زؤر بةخَير بَين سةرضاوان، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم ثرؤذةكة خبوَيننةوة، فةرموون
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
راي ليذنةي ياسايي بة كوردي كاك كةريم بةحري دةخيوَينَيتةوة لةسةر ثرؤذةي راطرتين كاركردن بة 

كة لة ئةجنومةني سةركردايةتي  1380و  1382لة سااَلني ( 1199)و ( 1291)مارة هةردوو بِرياري ذ
 .شؤِرشي هةَلوةشاوة دةرضووة

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 عَيراق –سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان / بؤ
 راثؤرتي ليذنةي ياسايي/ ب

ي رؤذي (1291)ينةوةي ئةو ثرؤذة بِريارةي كة هةر دوو بِرياري ذمارة ليذنةكةمان هةَلسا بة لَيكؤَل
ي ئةجنومةني سةركردايةتي شؤِرشي هةَلوةشاو لة 0/3/1380ي رؤذي (1199)و ذمارة 92/12/1382

بؤمان  02/9/0222كوردستاندا لة كار دةخات، كة ثاش خوَيندنةوةي يةكةمي لة ثةرلةماندا رؤذي 
وطؤ و راطؤرينةوةش ليذنة راثؤرت و راسثاردةي خؤي لة بارةيةوة بة كؤي دةنط رةوانة كراوة، دواي طفت

 :وةك ئةمةي خوارةوة ثَيشكةش دةكات
ليذنةي ياسايي سةر لة بةري ثرؤذةكة تةئيد دةكات، ضونكة ئةو دوو بِريارة لة بارودؤخي جةنطي 

نةماوةو ئةو سزايانةش كة  ئَيراندا دةرضوونةو هؤكارو هةَلومةرجي سةثاندنيان –نةطبةتيي عَيراق 
لة بارودؤخي ئاساييدا هيض عةداَلةت و هاوسةنطييةكيان ( جورمة)تَيياندا هاتوون، لةطةَل طةورةيي ئةو 

 .تَيدا نيية
تكاية ئاطاداري بفةرموون و دةقي ئةسَلي ثرؤذةكة و راي ليذنةي ياسايي لة بارةيةوة خبةنة بةردةم 

 .لةطةَل رَيزماندا. ين راي طوجناو لةسةريئةجنومةن بؤ وتووَيذكردن و دةربِري
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .تؤزَيك تةوزي  بدة بؤ ئةوةي ماددة بة ماددة موناقةشةي بكةين
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، ذمارة و 92/12/1382لة ( 1291)لةكاتي جةنطي عَيراق و ئَيرانةوة بة هةردوو بِرياري ذمارة 

ولس قيادة الثورة )ي ئةجنومةني سةركردايةتي شؤِرشي عَيراق هةَلوةشاوة 0/3/1380لة ( 1199)
لة ياساي سزاكاني عَيراقدا ( 119و  110و  111و  112)سزاي تاواني دزي كة لة ماددةكاني ( املنيل
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ةاَلم دواي جةنطةكان بةهؤي بارودؤخي جةنطةوة، ب( اعدام)هاتووة كرد بة سزاي لة سَيدارةدان، واتا 
ثَيويستة ئةو بِريارانة هةَلبوةشَينةوة، ضونكة هؤكارو دؤخةكة نةماوةو، سزاكانيش لةطةَل بارودؤخي 
وةزعي ئَيستاي كوردستاندا ناطوجنَيت، لةبةر ئةوة ليذنةي ياسايي ئةو ثرؤذةيةي ئامادة كرد و ثَيشكةشي 

موالحةزاتانةي كة ثَيشكةمشان كرد ثشتطريميان لَي  ثةرلةماني كرد، هيوادارين برادةران ثاش ئةوةي ئةو
 .بكةن و ثةسندي بكةن، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَلَي شوكرية خان فةرموو

 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ري ثرؤذةكة تةئيد دةكات، راي من بةرامبةر راثؤرتي ليذنةي ياسايي، كة دةَلَيت ليذنةي ياسا سةر لةبة
وشةي تةئيد دةكات بة رةئي من جوانرتة بَلَي بةالوةي دةنَيت، يةعين رةفزي ثرؤذةكةي مةجليسي قيادةي 

 .سةورةي كردووة، جا لَيرة كة دةَلَيت تةئيد دةكات، يةعين ضي تةئيد دةكات، ثرؤذةكة خؤي لةسةرةوةية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كة لة اليةن ئةنداماني ثةرلةمان تةقديم كراوة بؤ ئيلغا كردني ئةو قةرارة، زؤر  ثرؤذةكة تةئيد دةكات

وازحية، تةقريري نووسيووة لةسةر خودي راثؤرتي ئةو ليذنةية، با بَلَيني ئةو ئةندامانةي ثةرلةمان داوايان 
جليسي قيادةي كردووةو ئيمزايان كردووة، ثرؤذةيةكيان تةقديم كردووة بؤ ئيلغا كردني ئةو قةرارةي مة

سةورةي لةوناضوو، ئةوان تةئيدي ئةو ثرؤذةية دةكةن كة لة اليةن ئةندامانةوة هاتووة، بؤية زؤر وازحية، 
ئةطةر خاَلي نيزام نيية لةسةر خاَلي يةكةم موناقةشة دةكةين، كَي قسةي هةية لةسةر خاَلي يةكةم 

 .فةرموو كاك بةَلَين
 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبدال حممود 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة بِريارةكة، ئايا ئَيمة ( ايقاف العمل)بة راي من لة ماددةي يةكةم نووسراوة راطرتين كار ثَي كردن 

هةلََيدةوةشَينينةوة، يان ئيلغاي دةكةين، يان بةس رايدةطرين، يةعين ئةطةر هةَلوةشانةوةية دةبَيت ئةو 
، يةعين (ايقاف العمل)ةكةم هةر ئيلغا بكرَيت، نةك راطرتن بَيت كةليمةية بطؤِرين، لةبةر ئةوة من داوا د

 .جارَيكي تر ئيمكان هةية بطةِرَيينةوة سةري
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر بِريارةكة تةنيا بؤ هةرَيمي كوردستان بواية ئيلغامان دةكرد، بةاَلم كة بؤ هةموو عَيراقة بةشي 
ومةني نوَينةراني عَيراق ئيلغاي بكاتن، بؤية راطرتنةكة راستة، كاك خؤمان رايدةطرين، ئةوة دةبَيت ئةجن

 .خورشيد فةرموو
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 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لةمةودوا هةر قةرارَيك كة دةمانةوَيت طؤِرانكاري، يان راطرتن، يان ئيلغاي بكةين هي مةجليسي 
وسرَيتةوة، ضونكة ئةوة موختةسةرة نازانني نةصي قةرارةكةي ئةوان قيادةي سةورة نةصي قةرارةكة بنو

ضؤنة، هةر ئةو قةرارةي كة دةمانةوَيت رايبطرين، يان ئيلغاي بكةين بنووسرَيتةوة تا تةفاسيلةكةي بزانني، 
 .ضونكة نةنووسراوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .عونيبةَلَي باشة، كاك عوني تةوزحيي كرد، بةاَلم فةرموو كاك 

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 92/12/1382ن ( 1291)قرار ولس القيادة الثورة املرقم 
والفقرتني رابعًا وخامسًا من املادة ( 112)يتضمن تشديد عقوبة مرتكيب اجلرائم املنصوص عليها ن املواد 

 .من قانون العقوبات اىل االعدام( 119)
 0/3/1380ن ( 1199)س القيادة الثورة املرقم قرار ول

والفقرات اواَل وثانيَا وثالثًا ( 110و  111)يتضمن تشديد عقوبة مرتكيب اجلرائم املنصوص عليها ن املواد 
 .من قانون العقوبات( 119)من املادة 

و  110و  111و  112)ئةو دوو قةرارة تةشديدي عقوبةي ئةو جةرميانة دةكرَيت كة لة ماددةكاني 
دةكرَيت، وةخيت حةربي عَيراق وئَيراني عقوبةكانيان كردة ئيعدام بؤ زةبت كردني حاالتي دزين، ( 119

ئَيستا زروفةكة طؤِرا، حةرب نةما، كوردستان لة ئارام داية، ئةو عقوبةية زؤر توندة بةنيسبةت جةرميةكان 
ةتةكة بطةِرَيتةوة بؤ وةزعي تةبيعي خؤي، كة دةكرَيت لة كوردستان، واتا ثرؤذةكة ئةوة تةئيد دةكات حاَل

 .ثَيش ئةو تةعديالتانةي كة بةسةري هاتبوو، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي هةندَيك شكايةت و موعاناتي هةندَيك زيندان هةية، كة بؤ ثةرلةمان هاتووة، لةسةر ئةوةي 
هةندَيك حااَلتي دزي، لةسةر ديوار بازي دابوو، يان بة ئةو ماددةية حوكم دراون بة ئيعدام، ماددةكةش 

قفلي شكاند بَيت لةكاتي دزينةكة بةثَيي ئةو قةرارةي مةجليسي سةورة ئيعدام دةكرَينت، رةنطة دزيةكة 
زؤر شتَيكي خةفيف بَينت، نرخةكةي باي سةد دينار نةبوو بَيت حوكمي ئيعدامي دراوة، ئةطةرضي تةنفيز 

ردووة، كة ئةم قةرارة قةرارَيكي زؤر موجحيفة، زؤر توندة، ضةند ساَليشة ئةو نةكراوة، شكايةتيان ك
حوكمة هةر لة زيندانة، دة ساَل زياتريشة حوكمةكة دراوةو تةنفيز نةكراوة، لةبةر ئةوة ئةو مةوزوعة لة 

 .خاَلةكةي تر باسي دةكةين، فةرموو
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 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ياتر بؤ ئةو تةوزحيةي كاك عةوني داي حةددي ئةعالي عقوبة لة قانوني عقوبات بةنيسبةت ئةو ز
حةددي ئةعالي ( 119و  110و  111و  112)فةقةراتانةي كة كاك عةوني ئيشارةي ثَيدا لة ماددةكاني 

يةكةي عقوبةكةي لة دة ساَلةوة تا سجين موئةبةد بوو، ئةو دوو قةرارة تةشديدي كردو حةددي ئةعال
كردة ئيعدام، ئَيستا دةيطةِرَينينةوة دؤخي جاران حةددي ئةعالي عقوبة دةبَيتة بةيين دة ساَل و بةيين 

 .سجين موئةبةد، بةنيسبةت ئةو ماددانةي كة كاك عةوني ئيشارةتي ثَيدا، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رةئي ليذنةي قانوني كة تةئيدي دةكةن بؤ  ئةطةر كةس قسةي نيية، ئةو ماددةية دةخةمة دةنطدانةوة بة
ئيلغا كردني، كَي لةطةَل ئةوةية بؤ ئيلغا كردني دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي موعتةريزة دةسيت 

 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي دووةم
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة ( 119)و ( 110)و ( 111)و ( 112)دووبارة كار بة سزاكاني دةقنووس لة ماددةكاني : اددةي دووةمم

ي هةمواركراو دةكرَي ثَيش ئةوةي ئةو دوو هةموار كراوة ئاماذة 1323ي ساَلي 111ياساي سزاكاني ذمارة 
 .ثَيكراوةي كة لة ماددةي يةكةم لةم ياسايةدا هةبووة كاري ثَيكراوة

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
ئةمةش هةر تةكميلةي ئةويرتة، ئةوت راطرت، قانونة ئةساسيةكة كار ثَي دةكرَيتةوة، وابزامن قسةيةكي 
ئةوتؤي لةسةر نيية، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي 

 .ؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي سَييةملةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة ك
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
حوكمةكاني ئةم ياساية لة كَيشةو داواكاني قؤناغي لَيكؤَلينةوةو دادطايي كردن، يان ئةوةي : ماددةي سَييةم

 .نةطرتووةبِرياري بنرِبي بؤ دةرضووة دةطرَيتةوة، يان هَيشتا ثلةي بنرِبي وةر
 :بة عةرةبيةكةشي

تسري احكام هذا القانون على القضايا والدعاوى اليت ن مرحلة التيقيق او احملاكمة او اليت : املادة الثالثة
 .صدر فيها قرار نهائي مل يكتسب درجة البتات

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ت ليذنةي قانوني بؤمان روون ثَيش ئةوةي قسةي لةسةر بكةين و طفتوطؤي لةسةر بكةين، من دةمةوَي

مل يكتسب درجة )بكاتةوة، ئَيمة مةبةستمان ئةوانةي حوكمي ئيعدام دراون بيانطرَيتةوة، ئةوةي دةَلَيت 
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، يةعين ئةو قةرارة ئةو كةسانة بطرَيتةوة بة قةراري مةجليسي قيادةي سةورة حوكمي ئيعدام (البتات
 قةراراتي كؤنةكة بيانطرَيتةوة ئةو دةرةجةي ئيكتيسابي دراون، ئَيمة دةمانةوَيت ئةو عقوبةية البضَينت

 .بةتاتة ضؤنة، كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو مةوزوعةي جةنابت دةَلَيي بة تةسةوري من بةو قةرارة عيالج ناكرَينت، ئةمانة قةراري مةحاكمة، 

ي قةتعي كردووة، بة قةناعةتي من لةو قةرارة عيالجي ناكرَيت، زؤر دةرضووة، ئيكتيسابي دةرةجة
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عةوني فةرموو

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لي مةحاكمي كوردستان ئةو قةراراتانةيان راطرتووة، هةتا ئَيستا عقوبةي ئيعدام وةلةو قانونةكة مةجا
هةية، بةاَلم نةيان كردووةو، ئةو قةرارانةي كة دةرضووة لة حمكةمةي تةمييزة تةسديقيان نةكردووة، 

 .لةبةر ئةوةي ئَيمة صيغةي ماددةكةمان بةو شَيوةية نووسيووة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوةي من بة بريم بَينت خةَلكَيك بةو قةرارة حوكم دراوة، فةرموو كاك رةشاد
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةكرَيت بِريارةكة بة ئةسةر رةجعي بَيت، هةتا ئةوانةي كة حوكم نةدراون و تةنفيز نةكراوة بيانطرَيتةوة، 
 .بِريارةكة بة ئةسةري رةجعي دةربضَينت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سا  فةرموو

 :بةِرَيز سا  حممد علي
 .ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة

 .تةئيدي كاك رةشاد دةكةم بة ئةسةري رةجعي بَينت تا مشولي هةمووان بكاتن، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار فةرموو
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 :بةِرَيز سردار صباح بوزو هركي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سايانة ئةوانةش بطرَيتةوة، كة حوكمي بنرِبيش تةئيدي برادةران دةكةم، من ثَيم واية بِرطةكاني ئةم يا
 .دةرضووة، يةعين دةرةجةي قةتعيشي هةبووة، تةنها ئةوانةي نةطرتؤتةوة كة تةنفيز نةكراوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عومةر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةنابي كاك شَيروان باسي لةسةر كرد، بةنيسبةت ئةو حوكمانةي كة من ثَيم واية ئةو رةئيةي كة ج
موكتةسةب دةرةجةي قةتعي بن، ياخود موكتةسةب دةرةجةي قةتعي نةبن، بةاَلم حوكمي تيا دةرضووةو 
ضؤتة تةمييز، ئةوة بة ئةسةري رةجعي هيض قانونَيكي جينائي ناطةِرَيتةوة، بةاَلم دةكرَيت بة مةشروعَيكي 

لةسةر بكرَيت، ياخود تةلةبي ئيعادةي موحاكةمةيان بؤ بكرَيتةوة لةو حمكةمةي كة  جياواز باسي
 .حوكمةكةي تيا دةرضووة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عةوني فةرموو

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، لَيرة ئةطةر هةبَيت قةرارةكة (صاحل املتهماال اذا كان ن )لة قةوانيين جةزائي ئةسةري رةجعي نيية، 
 .دةردةضَيت كة حوكمي ئيعدامة، ماناي واية لة بةرذةوةندي تاوانبارة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةمةوَيت لة ليذنةي قانوني ثرسيارَيك بكةم، ناكرَيت فةقةرةيةك ئيزافة بكةين بَلَيني ئةوانةي بةو 

حوكمي ئيعدام دراون، ئيعادةي نةزةر بكرَيتةوة بةثَيي ئةو ئيلغاي  قةراراتانةي مةجليسي قيادةي سةورة
 .ئَيمة

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئيعادةي موحاكمة شةرت و شورتي خؤي هةية، ئةطةر ئةو شةرت و شورتانة موتةوةفري نةبَينت، ئيعادةي 
 .موحاكمة ناكرَيتةوة

 :نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة
 .ئيعادةي نةزةر، نةك ئيعادةي موحاكمة
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 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئيعادةي نةزةر ناكرَيت، دةبَيت قانونَيكي خاص هةبَيت، بةاَلم دةتوانني لَيرة بِرطةيةكي ئيزافة بكةين 
حكام هذا القانون احملكومون الذين يشمل احكام هذا القانون، او يستفيد من ا)لةسةر ئةو ماددةية بَلَيني 

 .، بةو حاَلةتة دةبَيت(صدرت عليهم عقوبة االعدام والغ  املنفذة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك ئارَيز
 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ناكرَيت وةكو بةندَيك لة ياساي لَيبوردني ثرسيارَيكم هةية، ئَيمة ياساي لَيبوردني طشتيمان هةية، ئايا ئةوة 

 .طشيت ضارةسةر بكةين
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة عيالقةي نيية، كاك باثري فةرموو
 :بةِرَيز باثري كامال سليمان

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دةكرَيت لة سةاَلحيةتي سةرؤكايةتي هةرَيمةوة موعاجلة بكرَيت

 :نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة
 .كاك كةريم فةرموو

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

قانون اصل  )من لةطةَل ئةوةدام دةتوانني لة رَيطاي ئيعادةي موحاكمة، لة موحاكمة ئةو كاتي دةتوانني 
 .تةتبيق بكرَينت، كة ئيعادةي موحاكمة دةكرَيتةوة، حمكةمة دةكرَينت، حمكةمةي موختةس( للمتهم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اذا كان الكم مبنيًا على حكم نقيضة )عةفوم بكة كاك شَيروان، يةك لة شروتي ئيعادةي موحاكمة دةَلَيت 

اذا كان الكم مبنيًا على حكم نقض )، ئَيمة ئَيستا ئيلغاي دةكةين (او الغية بعد ذلك بطرق مقررة قانونية
 .، ئةوة تةريقةيةكي قانونيية بؤ ئيلغا نازامن(او الغية بعد ذلك بطرق مقررة قانونية

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةوةتي ثةرلةمان دامةزراوة تاكو ئَيستا يةك قةرار وةرنةطرياوة بة هةَلوةشاندني قةراراتي موحاكم، ضونكة 
ةتي قةزا دةرضووة، هةر تةدةخولَيك قةراراتي موحاكم قودسيةتي خؤي هةيةو، لة ذَير ضةتري ئيستيقاللي
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لة قةراراتي موحاكم بَيت، دةبَيت جانيب سوَلتاتي قةزائي ئاطاداري بَيت، ئةو مةسةلةية دةبَيت بة تةنسيق 
 .و ديراسة بَيت، بةِراسيت يةعين ئةوة زؤر سةهل نيية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يلغا دةكةين، ئَيمة رةئيةك دةدةين حمكةمةكة خؤي جَي بةجَيي ئةو كاك شَيروان من لَيرة نالَيم قةرارةكة ئ

ئةوانة، دوايَي حمكةمةكة قةرار دةدات، تؤ لة جياتي ( يشمل)رةئية دةكات، ئةوة شروتي داناوة، تؤ دةَلَيت 
ة ئةوان قةرار نادةيت، هةر دةبَيت حمكةمةكة قةرار بدات، بةاَلم ئةطةر نةصَيك هةبَينت بَلَيت ئةوانةي ك

حوكمي ئيعدام دراون ئةو قةرارة مشوليان دةكاتن شتَيكي ئاوا، ئةوةي حوكمي ئيعدام دراون مشولي قةراري 
ئيلغاي ئَيمة دةكاتن، با صيغةكة ئينجا سةرؤكي هةرَيم دةسةاَلتي خؤي بةكار دةهَينَينت، حوكمي ئيعدام 

 .ونيدةكاتة موئةبةد، بةوةي دةبَينت حمكةمةي تةمييز هني دةكات، كاك عة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة تةئكيدمان كرد لة حمكةمةي تةمييز، ثَيش تةوحيدي حمكةمةي تةمييز و ثاش تةوحيدي حمكةمةي 
تةمييز، ئةو قةراراتانةي لة موحاكيمي جينايات دةرضووة راطرياوةو هيض تةماشايان نةكردووة، بؤية ئةو 

عةجةلة ثَيشنيار كرا، ئَيمة ثَيشكةشي ثةرلةماني بكةين، هةتا ئيستيفادةي لَي بكةين و،  ثرؤذةية وا بة
 .هةتا قةرارةكاني كة لة ثَيشيتيان تةتبيقي بكةن لةسةري بةو قانونة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةوةو هيض ئةطةر لةو قسةيةي كة جةنابت دةَلَيي موتةئةكيدي، ماناي واية ماددةي سَي هةموويان دةطرَي

ثَيويست بة ئيزافة ناكات، ئةطةر دةرةجةي قةتعي وةرنةطرتبَيت، دةرةجةي باتي وةرنةطرتبَيت، 
ثَيشنيارَيك هةية ئةطةر ئةو قسةيةي كاك عةوني واقيعيةن وابَيت، ئةوة هةموويان دةطريتةوة، ئةطةر واش 

رة موعالةجةي بكةين، يان داوا لة نةبوو، ئةوة ئةو وةخيت ئَيمة دةتوانني نووسراوَيك بنووسني، يان لَي
سةرؤكي هةرَيم بكةين دةسةاَلتي خؤي بةكار بهَينَيت، لةبةر رؤشنايي ئةو بِريارةي ئَيمة بؤ تةحويلي 

 .قةراري ئيعدام بؤ مةئةبةد، ئةوةم ثَي باشرتة، ئةطةر خاَلي نيزامتان نيية، فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو بِريارةي ئَيمة تةصديق دةكرَيت لةاليةن سةرؤكي هةرَيمةوة، زمينةن موافةقةتي ئةوة دةكات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة مةوزوعَيكي ترة، كاك سةردار فةرموو
 :بةِرَيز سردار صباح بوزو هركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اتوانني قانونَيك دابنَيني لةسةر قسةيةك، جةنابت دةَلَيي من ثَيشنيارَيكم هةية، تةبيعي ئَيمةي ثةرلةمان ن

لةوانةية وابَيت، لةوانةية وا نةبَيت، ئةوة قانونة دةبَيت وازي  بَيت، من ثَيشنيار دةكةم ئةو ماددةية 
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تسري احكام هذا القانون على كل احملكومني الذين مل تنفذ العقوبة )بطؤِردرَيت و بةو صيغةية بنووسرَيت 
، بةو صيغةيةش قةراري باتي وةرطرتووةو دةيطرَيتةوة (واليت حددتها القرار امللغي طبقًا هلذا القانونحبقهم 

 (.احملكومني باالعدام)
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني جارَيكي تر بيخوَينةوة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة جَيي خؤيةتي، دةتوانني هةر ئيزافةي لةسةر ماددةي سَي بكةين، بةو  ثَيشنيارةكةي كاك سةردار زؤر

تسري احكام هذا القانون على القضايا والدعاوى اليت ن مرحلة التيقيق او احملاكمة او اليت )شَيوةية دةبَيت 
حبقهم صدرت فيها قرار نهائي مل يكتسب درجة البتات كما يسري على احملكومني باالعدام الذين مل ينفذ 

 (.االحكام الصادرة من حماكم كوردستان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةخفيزي عقوبة نيية لة ئيعدامةوة بؤ ئةوة مةمشول بَيت بةو دوو قةرارة بةِراسيت، ئةوة راطرتين دوو 

ض فةقةرةيةكي تَيدا نيية، كة ضارةسةري ئةو مةوزوعة بكاتن، ئَيمة ئَيستا بَيني قةرارة، ئةو مةشروعة هي
لة راطرتين قةرارَيكي فةقةرةيةكي تر زياد بكةين، كة ئةوة مومكينة لة قانوني عةفو جَيي ببَيتةوة، بةاَلم 

 .لَيرة هةر جَيي نابَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومةر فةرموو
 :ةِرَيز عمر عبدالرمحن عليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو تةوزحيةي كة كاك شَيروان باسي لةسةر كرد زؤر زؤر تةواوة، ضونكة ئةو حوكمانة حوكمَيكي 

بة طوَيرةي قانون، قةرارَيكي قةزائيية، ئةم راطرتنةش راطرتين نةصَيكة كة ( مبا فصلب في )حوجتةن 
بووة، جَيطاي ئةو عةفو تةخفيزةي تيا نيية بة هيض شَيوةيةك، ئيال وةخيت خؤي عقوبةكةي موشةدةد 

ئةطةر بة مةشروعَيكي تايبةتي لة ثةرلةمانةوة دةرضَيتةوة، بَلَيت ئةوانةي كة مةمشولن بة وةستاندنةوةي 
 .ئةو بِريارة عقوبةكانيان ئةوها دابةزَي بةم شَيوةيةي خوارةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةئييةكي مةعقول كاك فةرسةت داي با خؤي تةوزحيةكةي بكاتئةوة 
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 :بةِرَيز فرست امحد عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ثرؤذةي قانوني عةفومان هةية، دةتوانني ماددةيةك لةوَي ئيزافة بكةين، بَلَيني هةر حوكمَيك 
قيادةي سةورة، ئةو هةردوو قةرارانة  دةرضوو بَيت لة حمكةمة بة ئيعدام بة موجييب قةراري مةجليسي

 .حوكمة لة ئيعدام ببَيتة موئةبةد، ئةوة قةزيةكة حةل بوو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .باشة كةواتة، خاَلي نيزام بَيت
 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
َيستا ثَيشنياري كاك فةرسةت دةبَينت، يةعين من ثرسيارَيك دةكةم، من ئةو ثَيشنيارةم كرد نةبوو، بةاَلم ئ

 ئةوة جانيبة قانونيةكةي ضؤنة؟
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثَيشنياري ضيت كرد
 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
شةيةمان بؤ طو  ثرؤذةي ياساي لَيبوردمنان هةية، لةو ثرؤذةية بِرطةيةك ئيزافة دةكةين، كة حةلي ئةو كَي

 .بكات، كة ئَيستا لَيرة موناقةشةي لةسةرة، جةنابت طوتت نابَيت، ئَيستا كاك فةرسةت طوتي دةبَيت
 :بةِرَيز فرست امحد عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

با وةاَلمت بدةمةوة، تؤ مةوزوعةكةت تةرح كرد، بةس نصةكةت تةرح نةكرد، ئةو وةختةش ئَيمة 
 .لةسةر ئةو ماددةية بةِراسيتفيكرةيةكمان نةبوو 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جارَي ئةوةلةن تؤ ثَيشنيارَيكت كرد، ثَيشنيارةكة سياسيانةو عاتيفيانة بوو، ئةوة ثَيويسيت بة قانوني 
هةية، تا ئةو قانونة د ةرنةضَيت، ئةو قةرارة دةرنةضَيت، ئةو ثَيشنيارة لةوَي ناكرَيت، دةبَيت ئةوة 

 .يقرار بكرَيت و صادريش بَيت، ئةو وةخيت ثَيشنيار دةكرَيت، فةرموو كاك عةونيدةربضَيت و ئ
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة رةئي من ثَيشنياري كاك سةردار هةركي زؤر لة جَيي خؤيةتي، ماددة سَي موعالةجةي وةزعةكة دةكات، 

 .شاكيلةكان حةل دةبَيتئةوةش ئيزافة بكرَيت لةسةري هةموو مة
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار فةرموو

 :بةِرَيز سردار صباح بوزو هركي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ثَيشنيارةي جةنابي سكرتَير، من ثَيم واية لةو قةرارةي ئيستيفادة ناكةن، لةبةر ئةوةي عقوبةي دزي 
وة، وةكو كاك شَيروان باسي كرد لة دة ساَل تا موئةبةدة، كةضي بةثَيي ماددةكاني لة قانوني عقوبات هاتو

ئةو ثَيشنيارةي كاك فةرسةت دةَلَيت تةنها لة ئيعدام بكرَيتة موئةبةد، خؤي ئةطةر ئيستيفادةي لَي بكةن، 
 .لةوانةية بكرَيتة دة ساَل، يان فةترةيةك، ئةوة يةك

نني لَيرة ثَيشنياري ديكة تةقديم بكةين، ئَيمة لَيرة كاك شَيروان باسي ئةوةي دةكات، كة ئَيمة ناتوا/ دوو
قةرارَيكمان دةركردووة، قانونَيكمان دةركردووة، دةبَيت ثَيشاني بدةين تةنفيزةكةي ضؤنة، زؤر تةبيعيية، 
لةسةر قسةكةي كاك عومةر دةَلَيت ثرؤذةكي تر تةقديم بكةين، ئةمة ئةسَلةن ئةو ثرؤذةية تايبةمتةندة 

 .ة ثَيويسيت نابينم كة ثرؤذةيةكي تر تةقديم بكرَيت لةسةر هةمان بابةت، زؤر سوثاسبةو مةوزوعة، ب
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة رؤذان فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اتوانني بِريارَيك دةربكةين، سةبارةت بةو بِريارانةي كة لة اليةن دادطا دةدرَيت، بة هيض شَيوةيةك ئَيمة ن

كة ئةو بِريارانةي دةرةجةي قةتعيان وةرطرتووة، ئَيمة ناتوانني هةَليبوةشَينينةوة، يةعين لةطةَل ئةوةي 
، ضونكة سزايةكة كة دةدرَينت لة اليةني دادطا بِرياري لةسةر دةدرَيت (مل تنفذ عقوبة االعدام)نيمة 

 .راستةوخؤ جَي بةجَي ناكرَيت
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .ئَيمة دةتوانني هةَليبوةشَينينةوة، كاك رةمةزان
 :رضا حممد عبدالرمحن رمضان.د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةم حوكمانةي كة دراون لةسةر ئةساسي زروفَيكي نائاسايي دراون، مةفروز بوو دادطاكاني كوردستان دواي 

ا بوونةوة لة رذَيم بة زرويف ئيستيسنائي مامةلة لةطةَل تاوانباران تَيثةِر بووني ئةو دة ساَلة و دواي جي
نةكرداية، باس لة ئيستيقالليةتي قةزا دةكرَيت، كام ئيستيقالليةت تؤ دواي ثازدة ساَل بة زرويف 

 .ئيستيسنائي ئيش بكةيت كة زروفةكة نةماوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةي ئيلغا بكاتن، بةاَلم كة ئيلغا نةكاتن، دادطا ناتوانَيت لة خؤيةوة ئيلغاي بكات، دةبواية ثةرلةمان زووتر ئةو
 .كاك باثري فةرموو
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 :بةِرَيز باثري كامال سليمان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نايطرَيتةوة، لةبةر ئةوةي دةَلَيت بة دزي و ناثاكي نايانطرَيتةوة، كةواتة لة ياساي  ئةوةي ياساي لَيبوردن
 .ردن دةبَيت ئةو خاَلةيان الببةيتلَيبو

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة رووي قانونييةوة لةطةَلي نيمة، بؤ؟ ئَيمة هةَلةيةكي طةورة دةكةين، ئةطةر ئةوانة ئيعدام نةيانطرَيتةوة، 
نطرَيتة، تؤ ض حوكمَيكيان دةدةيت، هةية دة ساَلي موستةحةقة، هةية ثَينج ساَلي ضونكة ئةطةر ئيعدام نةيا

 .موستةحةقة، هةية ثازدة ساَلي موستةحةقة، ضؤن تةكيفي وةزعي قانوني ئةوانة دةكةيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريم فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سيثةي كة قانوني جةزائي ئةسةري رةجعي نيية، ئيستيسناي هةية، ئيستيسنائةكةش بة نةصَيكي ئةو ثرةن
قانوني، ئَيستاش ئَيمة لَيرة نةصَيكي قانوني بؤ دادةنَيني، ئةو بِريارةي ثةرلةمان دةتوانَيت ئةسةرَيكي 

ةكةي ئيعدامة رةجعي هةبَيت لةسةر ئةو حوكمانةي كة ثَيش ئَيستا دراوة، جةسامةتي جةرمية حوكم
 .دةبَيتة موئةبةد، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك عةوني

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من كة ئةندامي دادطاي تةميز بووم لة سلَيماني كَيشةي وامان نةبووة، مةحاكمي ئةوَي بة قةرارَيكي 
ن ئيلغا كردووة، با زياتر مةعلوماتتان بدةمَي، بةاَلم لَيرة لة هةولَير ئةو ريناسةي هةرَيم عقوبةي ئيعداميا

قةرارة سارية، حاكمي هةولَيرَيش ئةو كَيشانةي كة حوكمي ئيعدامي لةسةر دةرضووة، ئَيستا لةبةردةمي 
ة دادطاي تةميزة، ثاش تةوحيد تةماشايان نةكردووة، ئةوان بؤية تةئكيدي ئةوة دةكةن كة بِريارَيك ل

 .ثةرلةمان دةربضَيت، دةتوانن قةزيةكة بة ئاساني حةسم بكةن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك غةفور فةرموو
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 :رموري سعيد طاهر غفور بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة طفتوطؤي ئَيمة لةسةر ئةوةية، كة ئَيمة ئةو دوو بِريارة رابطرين، كة ئةو دوو بِريارةي ئةجنومةني 
ؤِرشي هةَلوةشاوةي عَيراقمان راطرت ئؤتؤماتيكيةن دةطةِرَيينةوة سةر قانوني عقوباتي عَيراقي و، ش

ئةوانةي هةر جةرميةيةكيان كردووة، بةثَيي ئةو قانوني عقوباتي عَيراقية سزاي خؤيان وةردةطرن و 
 .وثاسلةوَيوة مةحكةمة بِرياري خؤي دةداتن، دةطةِرَيينةوة حاَلةتي ئاسايي خؤي، زؤر س

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك جةمال

 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَي دةضَيت هةندَيك لة برادةران، كة دَيتة سةر قةرارات و قةراراتي مةحكةمة زؤر بة تةسكي بريي لَي 
ةي هةية ئةطةر قةرارَيكي ناياسايي دةكةنةوة، هةدةيف ئَيمة ثاراستين ذياني مرؤظَيكة، مرؤظَيك حةقي ئةو

دةرضوو بَيت لة اليةن هةر مةحكةمةيةكةوة، هةتا ئةطةر مةحكةمةي تةميزيش موافةقةي لةسةر كرد 
بَيت، تةعن لةو قةرارة بدرَيت بؤ ثاراستين ذياني ئةوة، ئَيمة هةموومان قةناعةمتان واية ئةو ياسايةي كة 

هةتا ئةطةر سةيري بكةيت تةنها بؤ زروفَيكي حةرب دانراوةو  /دةرضووة ياسايةكي دروست نةبووة، دووةم
شتَيكي زؤر شاز و نا ياسايي بووة، ئَيمة كة ئيمِرؤ قةناعةمتان واية، حةقة سوور بني لةسةر ئةوةو حةقة 
قةرارَيك دةربكةين، ئةو تَيبينيانةي كاك سةردار و برادةراني ليذنةي ياسايي كة لةوَي دانيشتوون تةبةني 

، دةبَيت ئَيمة ضارةسةري ئةوة بكةين و رَيطة نةطرين لةوةي ضي بؤ ئةو خةَلكة دةكةين، كاكة كة دةكةن
قةرارةكةي لةسةر ال دةبةين ئؤتؤماتيكيةن دةطةِرَيتةوة بؤ مةحكةمة، كة طةِرايةوة بؤ مةحكةمة، ئةوسا 

ت بةنيسبةتي، زؤر مةحكةمة قةرارَيك دةدات بؤ هةر كةسَيك زروفةكةي ضؤن بووةو قةرارةكة ضي بدرَي
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك خورشيد ئةطةر ئيجازةم بدةيت زؤرمان موناقةشة كرد، فةرموو كاك خورشيد

 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اوة، كورت و رةي هةَلوةشئةو قةرارةي كة دامان دوو قةرارة بؤ البردني ئةو قةرارةي مةجليسي قيادة سةو
تةئيدي كاك فةرسةت دةكةم، كَيشةي مةحكوم بة ئيعدام و ئةوانة لة قةراري % 122من  موختةسةر

 .لَيبوردن جَيي بؤ بكةنةوة، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا تةوزحيَيك دةدةم و دةخيةينة دةنطدانةوة، ئةو تةوزحيةي كة كاك عةوني داي بة ئيعتيباري ئةوةي 

امي مةحكةمةي تةميز بووة، كة قةراري بات وةرنةطرياوة لةو قةزيانةي كة هةية، ئةطةر وا بَينت ئةند
طؤِرانكاري ثَيويست ناكاتن، هةرضةندة ثَيشنيارةكةي كاك سةردارم ثَي باشة، بةاَلم ثَيم وا بَينت ئةوةشي 

وا هةبوو موعالةجةي  ثَيويست ناكات ئيقراري دةكةين، ئةطةر خوا نةخواستة ثَيويسيت كرد حاَلةتي
دةكةين، يان لة ياساي لَيبوردني طشيت، يان بة هةموار كردني ئةو قةرارة، جا لةبةر ئةوة ثَيم واية 
موناقةشةمان زؤر كرد و ئةو صيغةيةي كة دانراوة لة ئةساسدا بةو تةوزحيةي كة كاك عةوني داي، بةو 

و ضاوةِروان دةكةن، كةواتة موعالةجة دةكرَينت، خيربةيةي كة خؤي هةيةتي، ئةو قةزايانة نيهائي نةكراون 
ئةو كةسانة دةطرَيتةوة، بؤية ماددةي سَيش وةكو خؤي دةخةمة دةنطدانةوة،كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز 
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، زؤر 

 .تكاية سوثاس، ماددةي ضوارةم
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةقائيعي )ئةم ياساية لة رؤذي باَلو كردنةوةي جَي بةجَي دةكرَيت، لة رؤذنامةي فةرمي : ماددةي ضوارةم
 .باَلو دةكرَيتةوة( كوردستان

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية ئةمةش رؤتينيية، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلد

 .دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، تكاية هؤكارةكة خبوَيننةوة
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 هؤكاري دةرضواندني
َي كراوة لة بارودؤخي جةنطي شوومي عَيراق و لةبةر ئةوةي ئةو بِريارانةي كة لةم ياسايةدا ئاماذةيان ث

ئَيران دةرضووةو لةبةر ئةوةي هؤكارو دؤخةكة نةماوةو سزاكانيش لةطةَل طةورةيي تاوانةكة لة بارودؤخي 
   .ئاسايي ناطوجنَي، بؤية ئةم ياساية دانرا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .تكاية ماددةي ضوار و هؤكارةكان بة عةرةبي خبوَيننةوة

 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ اصدارجم وينشر ن اجلريدة الريمية : املادة الرابعة
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 االسباب املوجبة
املش ومة  االيرانية –حيث ان القرارات املشار اليها ن هذا القانون قد صدرت ن  روف الرب العراقية 

ولاوال اسباب و روف فرضها من جهة ولعدم توازن العقوبات الواردة فيها مع جسامة اجلرم ن  روف 
 .فقد شرع هذا القانون ، علي اعتيادية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ري بةَلَي كاك شَيروان ماددةي سَي دةنطمان بؤدا، بة كورديةكةي خوَيندرايةوةو دةنطمان بؤدا، نةخَير قةرا

نيهائي مةحكةمةية، بةهةر حاَل دةنطمان بؤدا، ثرؤذةكة لةطةَل ئةسبابي موجيبة هةمووي دةخةمة 
دةنطدانةوة وةكو قانون دةربضَيت، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز 

َيت، دةضينة سةر خاَلي تر بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، ثريؤزتان بَيت و دةستتان خؤش ب
، كة لةاليةن يةلة بةرنامةي كارمان، ئةويش خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي لَيبوردني طشتي

ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق ثَيشنياز كراوة، فةرموو كاك عةوني بؤ خوَيندنةوةي 
 .راثؤرتةكةتان

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستاش راثؤرتي ليذنةي ياسايي لةسةر ياساي لَيبوردني طشيت لة اليةن كاك كةريم بةحري بة زماني 
 .كوردي دةخوَيندرَيتةوة
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 عَيراق-سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتيمانى كوردستان/ بؤ
 ذنةى ياسايىرا ثؤرتى لي/ ب

خوَيندرايةوةو  02/9/0222ليذنةكةمان ثرؤذةي ياساي لَيبوردني طشيت تاوتوَي كرد، كة لة رؤذي 
رةوانةي سةر ليذنةكةمان كراو، دواي طفتوطؤ و راطؤِرينةوة، ليذنة ِراثؤرت و ِراسثاردةو ثَيشنيارةكاني 

- :سةبارةت بة ثرؤذةكة، بةكؤي دةنط بةم جؤرةي خوارةوةية
ليذنةي ياسايي ثشتطريي لة ثرؤذةي ياساكة سةر لةبةر دةكات و رَيككةوت كة دةقي ثرؤذةكة : يةكةم

 :دووبارة دابِرَيذرَيتةوةو بةندةكاني بكرَينة ماددةو، شَيوةي كؤتايي بةم جؤرة دةبَيت
 : ماددةي يةكةم

 :بة لَيبوردنَيكي طشيت ئةوانةي خوارةوة دةبةخشرَين
نةي ئاشتةوايي لةنَيوان اليةنةكان ئةجنام دراون، لةبةردةم دادطا بةدةر لة بةند كراوان لةو كَيشا: يةكةم

 :حوكم دراوان بةئيعدام و حوكم دراوان لةو تاوانانةي خوارةوة
 .تاواني تريؤر -1
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 .تاواني كوشتين ئةم بيانيانةي لة هةرَيمدا كاردةكةن -0
 .تاواني كوشنت هاوِرا لةطةَل دزى -9
 .اددة بَيهؤشكةرةكانتاواني بازرطاني بةم -1
 .تاواني زيان بةخش بةئاسايشي ناوةوةو دةرةوةي هةرَيم -0
 .تاواني ئيختيالس و دزي لة ساماني هةرَيم -2
 .تاواني طزي لةو نووسراوة فةرميانةي كة ثةيوةسنت بة ئابووري و ئاسايشي هةرَيم -2
 .تاواني طزي و دةركردني ثارةي قةَلب -8
 .تاواني بةرتيل -3

 .اواني سَيكسي بةزؤر و مناَلبازى و زينا لةطةَل مةحرةمانت -12
نةوجةواناني حوكمدراو لةهةرَيمي كوردستاندا، بةمةرجَي حوكم نةدرابن لةسةر ئةو تاوانانةي : دووةم

 . لةبِرطةي يةكةمي ئةو ماددةية هاتوون
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بة كورديةكة نةوعَيكة، بة عةرةبيةكةي نةوعَيكي  راثؤرتة كورديةكة لةطةَل عةرةبيةكة جياوازي هةية،
ترة، بة كورديةكةي وةكو نةصي ثرؤذةكة هاتووة، بةاَلم بة عةرةبيةكة طؤِرانكاري بةسةر داهاتووة، مادام 

 .واية عةرةبيةكة بكةنة ئةساس، عةرةبيةكة خبوَينةوة، خاَلي نيزام هةية فةرموو
 :بةِرَيز شوقي حسني ابراهيم

 .كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ
 .وا بِريار بوو كة ليذنةي مايف مرؤظ و ليذنةي ناوخؤ راثؤرتيان هةبَيت، ئَيستاش بةِرَيزتان داواتان نةكرد

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
راست دةكةيت با بَين فةرموو، ئةوةي راثؤرتي هةية ليذنةي مايف مرؤظة، ليذنةي ناوخؤية با بَين فةرموو، 

اَلي نيزام ئةوةية، ئَيوة ئةسَلي ثرؤذةكةتان الية، جا راثؤرتي ليذنةي ياسايي راست دةكةيت سوثاس، خ
ماددة بة ماددة راثؤرتي ليذنةي ناوخؤ و راثؤرتي ليذنةي مايف مرؤظ، ئينجا دةكةوينة موناقةشة، ئةطةر 

ددة بة ماددة رةئيتان هةبوو، لة دوايَي ئيقرار دةكةين ماددة بة ماددة، فةرموو، راثؤرتي ليذنةي ياسايي ما
 .خبوَينةوة بة عةرةبيةكةي
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا راثؤرتي ليذنةي ياسايي سةبارةت بة ماددةكان بة زماني عةرةبي لة اليةن براي بةِرَيز كاك حمةمةد 

 .صاحل دةخوَيندرَيتةوة
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 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

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

 72/3/7002قامب جلنتنا بدراسة مشروع قانون العفو احملال إليها بعد القراءة األوىل ل  ن الربملان بتاريخ 
 :روع بأمجاع األراء وكمايليوبعد املناقشة واملداولة تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها وأقرتاحاتها بشأن املش

أن اللجنة القانونية ت يد مشروع القانون مجلة وتفصياًل وأتفقب على إعادة صياغة بعض بنودها : أواًل
 :وجعلها على شكل مواد وتكون الصيغة النهائية ملواد مشروع القانون كاآلتي

 :يعفى عفوًا عامًا: املادة االوىل
تتم املصالة بني أطرافها أمام القضاء بأستثناء احملكومني باالعدام واحملكومني  احملكومون ن القضايا اليت: أواًل

 :عن اجلرائم االتية
 .احملكومون ن جرائم األرهاب -1
 .احملكومون ن جرائم قتل األجانب العاملني ن أقليم -7
 .احملكومون ن جرائم القتل املقرتن بالسرقة -3
 .املخدراتاحملكومون ن جرائم األجتار ب -4
 .احملكومون ن جرائم املاسة بأمن األقليم الداخلي واخلارجي -5
 .احملكومون ن جرائم أختالس أموال األقليم -6
 .احملكومون ن جرائم التاوير ن احملررات الريمية املتعلقة بأقتصاد وأمن األقليم -2
 .احملكومون ن جرائم تاوير وتايف العمالت -8
 .رائم الرشوةاحملكومون ن ج  -9

 .احملكومون ن جرائم األغتصاب واللواطة والانا باحملارم -00
ما مل يكونوا حمكومني عن اجلرائم املبينة ن الفقرة اعالجم من , األحداث احملكومون ن اقليم كوردستان :ثانيًا

 .هذجم  املادة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئي ليذنةي ناوخؤ فةرموو
 :ح بوزو هركيبةِرَيز سردار صبا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
و تةكليف كردني  02/9/0222لةسةر رؤشنايي كؤبوونةوةي ئةجنومةن رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي 

, ليذنةكةمان لة اليةن جةنابي سةرؤكي ئةجنومةن بؤ ديراسةت كردني ثرؤذةي لَيبوردني طشيت
كؤبوونةوةي خؤي  0/1/0222ةممة رَيكةوتي ليذنةكةمان بة ئامادةبووني طشت ئةندامان لة رؤذي دوو ش
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ليذنة , كرد و دواي وتووَيذو هةَلسةنطاندني خودي ثرؤذةكةو هةَلسةنطاندني ثرؤذةكة لةطةَل واقيعي هةرَيم
 :بةو جؤرةي خوارةوة ثَيشنيارةكاني خؤي ثَيشكةش دةكات

 .ليذنةي كاروباري ناوخؤ بة زؤرينةي دةنطةكان ثشتطريي لةم ثرؤذة دةكات-1
 .هيض تَيبينيمان نيية لةسةر ماددةي يةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي مايف مرؤظ

 :بةِرَيز شوقي حسني ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :دةقي راثؤرتةكة بةم شَيوةية
 عَيراق –سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتماني كوردستان / بؤ

 راثؤرتي ليذنةي مايف مرؤظ/ ب
بؤ لَيكؤَلينةوةي ثرؤذةي ياساي لَيبوردني طشيت كة لة اليةن بةِرَيزتانةوة  3/4/7002ن رؤذي ليذنةكةما

رةوانةي ليذنةكةمان كرا بوو، بة ئامادة بووني زؤرينةي ئةندامان، دواي طفتوطؤ و راطؤِرينةوة، ليذنةكةمان 
 :راي بةم شَيوةيةي خوارةوة بوو

نيية، بةاَلم ثَيمان خؤشة هةر لةو ماددةية شتَيك زياد بكرَيت  سةبارةت بة ماددةي يةكةم شتَيكمان: يةكةم
، (ئةوانةي بة ئيعدام حوكم دراون سزايةكةيان بطؤِردرَيت بؤ بةند كردني هةتاهةتايي)بةو شَيوةية 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تان كردووة لة اليةن لةسةر ماددةي يةكةم ثرؤذةكةتان الية، تةنيا طؤِرانكاريةكة هاتووة، ئةوةي هين
 .ليذنةي ياساييةوة، ئةو موالحةزاتانةي كة درا، كَي دةيةوَي قسةي لةسةر بكات، خاتوو ثةخشان فةرموو

 :خشان عبدال زةنطةنةةبةِرَيز ث
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةوة من ثشتطريي لة ماددةكة دةكةم، بةاَلم ثَيشنيار دةكةم ئةو ئيستيسنايانةي كة عةفو نايانطرَي
ئيستيسنائَيكي تريش هةبَيت بؤ ئةوانةي كة ذن دةكوذن بةناوي شةرةف ثارَيزي و هةر شتَيكي ترةوة بَيت، 
ضونكة هةموو دةزانني ئَيستا لة كوردستان بة داخةوة بؤتة مايةي ئيحراج بؤمان لة هةر كوَييةك كة باسي 

ان بة ضاو دةدةنةوة، لةبةر ئةوة من دةكةين، باسي بارودؤخي ذن دةكةين لة كوردستاندا يةكسةر ئةوةم
لةطةَل ئةوةم ئةو ئيستيسنائة ئةو تاوانبارانةش بطرَيتةوة كة مةحكومن بة تاواني كوشتين ذن بةناوي 

 .شةرةفةوة، ئةمةيان يةك
، نازامن يةعين باش (إعفاء األحداث احملكومني)لة دووةمدا هاتووة تؤزَيك دانةنيشتووة، نازامن ئةوةي / دوو

طةيشتم، دووةمي ماددةي يةك تَي نةطةيشتم، نةك ماددةي دوو، يةعين زؤر لة الم روون نيية، تَي نة
 .سوثاس



 911 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك بارزان فةرموو

 :بةِرَيز بارزان حممد قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سي بةزؤر و مناَلبازي و زينا من هيض ئيشكالَيكم نيية، بةاَلم لة ماددةي يةكةم لة خاَلي دة تاواني سَيك
لةطةَل مةحرةمان، مناَلبازي وشةيةكي شياو نيية ثَيم واية، سَيكسي ئةوة ناطةيةنَيت، نَيربازي و، مَي 

 .بازيش هةية، بؤ هةر ثياو مةحكوم بَيت، با ليسيت ذنةكانيش مشول بكات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاَلي نيزام فةرموو
 :ريبةِرَيز سؤزان شهاب نو

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة باسي ئةوةلةن دةكةين، ئةوةي هةستاوة با بَلَيني باسي ماددةي دووةم دةكات، ضونكة يةعين ئةوةلةن 

 .ماناي ماددةي يةكةمن حةز دةكةم ئةو تةوزحية بدةم، بؤ ئةوةي الي برادةرانيش روون بَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نيةن مةتروحة بؤ موناقةشة كردن دةبَينت، كاك عةونيثاةن و خؤي ماددةي يةكةم ئةوةل
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لة ليذنةي ياسايي ثاش خوَيندنةوةي ثرؤذةكة ماددةكامنان ثاش و ثَيش كرد، ماددةي دووةم لة 

والحةزةي ئةو نوقتةية بكةن، موهيم ثرؤذةكة ثرؤذةكة بووة ماددةي يةكةم، بؤية ثَيمان خؤشة برادةران م
هي ليذنةي ياسايية، هةردووكي هي ليذنةي ياسايية، ئةسَلةكةو ثَيشنيارةكانيش، بةس طؤِرانكاري لة جَيطاي 

 .ماددةكان كراوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةترسَيم خاَلي نيزامةكةت وةكو جاري يةكةم نةبَيت
 :اب نوريبةِرَيز سؤزان شه

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة دائيمةن لةسةر ئةسَلي نةصي مةشروعةكة دةِرؤين، هةتا كةِرةتَيكيش بريم دَيت لة موناقةشةكاني 
كاك شَيروان داكؤكي لةوة كرد، طوتي ئَيمة نةصةكةمان ضؤن بؤ هاتووة، لةسةر ئةوة ئيش دةكةين، لةبةر 

ةصةكةم لةبةر دةست داية، يةكةم باس لة نةصةكة دةكات، باس لة ئةوة من وا تَيطةيشتووم، ضونكة من ن
شتةكاني تر ناكات، ئةوة بة ماددةي يةكةم، كةواتة دةبَيت لة ثَيشدا ئةوة تةرح بكرَيت و باس بكرَيت و 

 .دةنطي لةسةر بدةين، ئينجا بضينة سةر ماددةي دوو، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ذة ئةسَليةكة موناقةشة دةكرَينت، ئينجا ثَيشنياري ليذنةي ياسايي بؤ نةصة خؤي راستة لةسةر ثرؤ

ختفيض مدة )ئةسَليةكة تةرح دةكةين، ئةطةر موافةقةتيان لةسةر كرد، ئَيستا لةسةر ماددةي يةكةم 
املدة ثالثني باملائة من مدة العقوبة االصلية الصادرة حبقهم وتعترب % 30العقوبة احملكوم بها للناالء بنسبة 

، من ثَيشنيارَيكم هةية، (املخفضة مبثابة مدة مقضية ن دائرة االصالح االجتماعي الغراض االفراج الشرطي
يةكةم جار ثرؤذةكة لة اليةن ليذنةي ياساييةوة ئيمزا كراوةو وةكو ثرؤذة بؤمان هاتووة، راثؤرتةكةش هةر 

كة هةردووكيان يةكن، هيض فةرقَيكيان نيية، خؤيان نووسيوويانة، يةعين تةرةيف ثرؤذةكةو تةرةيف راثؤرتة
ئةطةرنا ئةو قسةي سؤزان خان راستة، بةس مادام هةردوو تةرةفةكة يةكن، ثَيشنيار دةكةم و دةخةمة 
دةنطدانةوة راثؤرتي ليذنةي ياسايي كة ببَيتة ئةساس بؤ موناقةشة، بؤ ئةوةي لةو ئيشكالة رزطارمان بَيت، 

بكةنةوة؟ زؤر سوثاس، كَي ئيعتريازي هةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر ئةطةر موافيقن دةستتان بةرز 
سوثاس، باشة راثؤرتي ليذنةي ياسايي دةبَيتة ئةساسي موناقةشةكةو دواي وةرطرتين موالحةزاتي ليذنةي 
ناوخؤ و ليذنةي مايف مرؤظ و موالحةزاتي خؤتان، فةرموون بةردةوام بن لةسةر موناقةشة كردن، كاك 

 .مووجةعفةر فةر
 :معروف مصطفى جعفر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ماددةي دوو كة ليذنةي ياسايي كرديان بة ماددةي يةك، لةو ماددةية لَيرة لة ئةسَلةكة نووسراوة بة خاَلي 
هةشت، بةرتيل نةِرؤيشتووة، موناقةشة لةسةر ماددةي دوو دةكرَيت كة بؤتة ماددةي يةك ئَيستا بةرتيل 

 .ةَل نيية، ئةوة زؤر تةبعَيكي قورسة، ئةوة يةكشةرحي لةط
لَيرة قةتلي عةمدي نةهاتووة لَيرة، لةو ماددةية قةتلي عةمدي نةهاتووة، حةقة قةتلي عةمديش / دووةم

دياري بكرَيت، من تةئيدي ئةو راثؤرتة بكةم هي كاك سةردار نةتان هَيشت خبوَينَيتةوة لة ليذنةي ناوخؤ، 
ةسةر ئةو نةصة موناقةشةمان كرد، مةجالتان نةدا كاك سةردار، ئَيستا يةكةم بووة بة ضونكة ئَيمة دوَييَن ل

 .دووةم، بةرتيليش حةقة شةرح بكرَيت و قةتلي عةمديش دياري بكرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بة  فةرموو ئةو دة خاَلة ئيستيسنائةكةية، كة نةهاتووة يةعين قةتلي عةمدي دةطرَيتةوة، يةعين مةمشولة
عةفو، كاك سةردار موالحةزةيةكي هةية، مادام راثؤرتي ليذنةي ياسايي دةبَيتة ئةساسي موناقةشة، رةئي 

 .ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي مايف مرؤظ لةسةر ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي كة بووة ئةساس
 :بةِرَيز سردار صباح بوزو هركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةم لة ئةسَلي مةشروعةكة كة بووة ماددةي يةك لةسةر ثَيشنياري ليذنةي قانوني،  سةبارةت بة ماددةي دوو

 .ليذنة ئةم ثَيشنيارانة ثَيشكةش دةكات
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( جرائم االرهاب)، ضونكة بِرطةي يةك (قتل االجانب العاملني ن االقليم)الداني بِرطةي دوو واتا  -أ
 .اساي بةرةنطاربوونةوةي تريؤردةيطرَيتةوة، بةثَيي بِرطةي ثَينج لة ماددةي دوو لة ي

، ضونكة بِرطةي يةك دةيطرَيتةوة، (اجلرائم املاسة بأمن االقليم الداخلي واخلارجي)واتا ( 0)الداني بِرطةي -ب
 .بةثَيي ثَيناسةي تريؤر، كة لة ماددةي يةكةم لة ياساي بةرةنطاربوونةوةي تريؤر هاتووة

 :داني دوو بِرطة بةم شَيوةيةثاش ال( 12)زياد كردني بِرطةيةك بة ذمارة  -ج
ئةو زيندانيانة ي كة هةَلوَيسيت خراثيان نواندووة لة زيندانةكانيان، بة عةرةبيةكةي  -12)بِرطةي )
، ئةمةش بؤ هانداني زيندانيةكان كة هةَلوَيستيان لة زينداني (احملكومون ذوي السلو  السيء ن السجون)

 .قينة ببَيتة ضاكسازي بؤيانضاك بكةن و هةوَل بدةن زينداني بة راستة
( 1)ليذنة ثَيشنيار دةكات ئةم ئيستيسنائانةي لة ماددةي دوو هاتووة بكرَيتة ماددةي جوداو بة ذمارة  -د

و ( جرائم االرهاب)تاكو ئةم كةم كردنةوةي لة ماددةي يةك هاتووة ئةم تاوانة طةورانة نةطرَيتةوة، واتا 
ةمرت نةكرَيتةوة ضاكرت ماددةكان دارَيذرَينةوةو بةم شَيوةي لة حوكمةكةيان ك% 92ئةوانة، هةتا لة 

 :خوارةوة
لَيبوردن لة زيندانيان لةو كَيشانةي ئاشتةوايي لة نَيوان اليةنةكان ئةجنامدراوة لةبةردةم : ماددةي دووةم

 .دادطا
 .انةلةو ماوة بةندييةي ماوي( نةوجةوانان)لَيبوردني بةندية مَيردمنداَلةكان : ماددةي سَييةم

 :حوكمةكاني ئةم ياساية ئةم تاوانانةي خوارةوة ناطرَيتةوة: ماددةي ضوارةم
 .ئةوانةي بِرياري نةهَيشتنيان لةسةر دراوة -1
 .تاوانةكاني تريؤر -0
 .كوشتين هاوِراي دزي -9
 .تاوانةكاني ماددة بَي هؤشكةرةكان -1
 .ناثاكي و دزي لة ساماني هةرَيم -0
 .ميانةي ثةيوةست بة ئابووري و ئاسايشي هةرَيمطزي لةو نووسراوة فةر -2
 .تاوانةكاني بةرتيل -2
 .سةرجَيي بةزؤر -8
 .نَيربازي  -3

 .مَيبازي لةطةَل مةحرةمان -12
 .ئةو زيندانيانةي كة هةَلوَيسيت خراثيان نواندووة لة زيندانةكانيان، لةطةَل رَيزماندا -11

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
قةشةكة رابطرين، ضونكة ئةو راثؤرتةي ليذنةي ناوخؤ راثؤرتَيكي تازةية و ثرؤذةيةكي من ثَيم باشة مونا

تازةية، يةعين بة حةقيقةت موناقةشةش ناكرَينت، لة ئَيوةو سةرؤكايةتيش تَيك دةضَيت، ثَيشنيار دةكةم 
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ال بكةنةوة، ليذنةي ياسايي لةطةَل ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي مايف مرؤظ دانيشن، راثؤرتَيكي موكةمةل يةك
ئةطةر ئيختيالفيان هةبوو، خاَلي ئيختيالفةكة بَيننة ئَيرة، ئةطةر ئيختيالفيان نةبوو، ئةو وةخيت هني 
دةكةين، ثَيتان باشة ئَيوارة دانيشني، كاك سةعد ئةطةر بةياني ثرؤذةي وةزارةمتان نيية، دةخيةينة بةياني، 

 .ئةطةر ثرؤذةي وةزارةت هةية دةخيةينة ئةمِرؤ
 :وةزيري هةرَيم/ز سعد خالد حممد امنيبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةياني كؤبوونةوةي مةجليسي وزةرا هةية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كَي موافيقة بؤ ئةو تةئجيلة دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 

، بؤ ئةوةي ئةطةر ليذنةكان مةجاليان (11)بةياني سةعات زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط تةئجيل كرا، 
 .نةبَيت، كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني، زؤر سوثاس
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 ( 0)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1/1/7007 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   1/1/0222رَيكــةوتي  شــةممةضــوار رؤذي ي ســةر لــة بــةياني  (11)كاتــذمَير   
ــراق  ــتاني عَي ــيت     كوردس ــاد مف ــدنان رش ــةِرَيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــةن و ب ــةرؤكي ئةجنوم ــادةبووني , س ــة ئام  ب

بــةِرَيز فرســت أمحــد عبــدال ســكرتَيري , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د) بةِرَيزحممــد قــادر عبــدال
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (0)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1330ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ؤي نـاوخؤي ذمـارة   لـة ثَيـرِ  ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

ي (0)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيراق –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان طرَيداني يةكةمي ساَلي سَييخولي 

 :تكار بةم شَيوةية بَي
بةردةوامبوون لةسةر خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي لَيبوردني طشيت كة لة اليةن  -1

 .عَيراق ثَيشنياز كراوة –ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 
خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي وةرزش و الوان كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني  -0

 .بؤمان هاتووة 11/10/0222لة ( 19382)عَيراق بة ذمارة  –كوردستان هةرَيمي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنيةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار

ي 1330ساَلى  ي هةمواركراوى(1)لة ثرٍيةوى ناوةخؤى ذمارة  02بةثَيى حوكمةكانى بِرطة يةكى ماددة 
دةستةى سةرؤكايةتى ئةجنومةن بِريارى دا بةرنامةى كارى ,ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانى عرياق

ى ثَيش نيوةِرؤ رؤذى ضوار شةممة رَيكةوتى (11)خوىل دووةمى هةَلبذاردن لة كاتى ( 0)دانيشتنى ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت 1/1/0222
طفتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي لَيبوردني طشيت كة لة اليةن بةردةوامبوون لةسةر خستنةِروو و  -1

 .عَيراق ثَيشنياز كراوة –ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 
خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي وةرزش و الوان كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني  -0

 .بؤمان هاتووة 11/10/0222لة ( 19382)عَيراق بة ذمارة  –هةرَيمي كوردستان 
داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي مايف مرؤظ دةكةم بؤ دانيشنت لة شوَيين خؤيان، 
بةخَيرهاتين ميوانة بةِرَيزةكان دةكةم، رؤشنبرياني عةرةب و رؤذنامةنووساني فةرةنساو كاك فةرهاد 
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رداني ثةرلةمانيان كرد و لة هةندَيك مةسةلةي عةوني سةرؤكي سةنديكاي رؤذنامةنووسان، كة ئةمِرؤ سة
طرنط طفتوطؤمان لةطةَليان كرد، بةتايبةتي لةسةر ثرؤذةي رؤذنامةنووسي كة لة اليةن سةنديكاوة بؤمان 
هاتووة، ئَيمةش رةوانةمان كردووة بؤ ئةجنومةني وةزيران، بؤ وةرطرتين رايان كة زؤر ثَييان خؤش بوو، 

ئازادي رؤذنامةنووسان دةكات، ئَيمةش ثشتطريي لة ثرؤذةكة دةكةين، ئومَيد  كة ثةرلةمانيش ثشتطريي لة
دةكةين لة ضةند مانطي داهاتوودا بتوانني هةم ثاش ئةوةي كة بؤمان دَيتةوة ليذنةكان راثؤرتةكانيان 
ئامادة بكةن و بيخةينة ئةجندةي ثةرلةمان و ببَيتة ياسايةك لة دنيادا، ثَيم واية تةقديرَيكي باش 

اسي ةكرَينت، هةنطاوَيكي طةورة دةبَينت كة نيشان بدات كوردستان بةرةو كؤمةَلطايةكي مةدةني و دميوكرد
لة هةرسَي ليذنةكان كرد كؤبوونةوةي خؤيان بكةن، دةستمان بة موناقةشة كردني  دةِروات، دوَييَن داوامان

، داوامان لة هةرسَي ليذنةكان كرد ثرؤذةي ياساي لَيبوردني طشيت، جياوازي هةبوو لةنَيوان راثؤرتةكاندا
كؤبوونةوةي خؤيان بكةن و راثؤرتةكاني خؤيان يةك خبةن، بؤ ئةوةي كاري موناقةشة كردني و يةكال 
كردني و جياوازي بريو بؤضوونةكان كةم بَيتةوة، داوا دةكةم ئاطادارمان بكةنةوة طةيشتنة ض ئةجنامَيك 

 .بفةرموون
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان

دوَييَن هةرسَي ليذنةكان، ليذنةي ياسايي و ليذنةي مايف مرؤظ و ليذنةي كاروباري ناوخؤ بةثَيي ماددةي 
بِرطة شةش لة ثةيِرةوي ناوخؤي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان كؤبوونةوةيةكيان سازداو، لة ( 93)

وةكةدا طةيشتنة صيغةي نيهائي بؤ ثرؤذةي لَيبوردني طشيت، ئَيستاش صيغةكة بة زماني ئةجنامي كؤبوونة
عةرةبي لة اليةن بةِرَيز مامؤستا كاكة دةخوَيندرَيتةوة، داواي لَيبوردن لة ئةنداماني ثةرلةمان دةكةين، كة 

 .نةمانتواني تةرجومةي بكةين لةبةر نةبووني كات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تيفاقمان كرد بوو بة كوردي خبوَيندرَيتةوة، بةاَلم لة دوَينَيةوة تا ئةمِرؤ صياغةكة بة عةرةبي خؤي ئي
 .نووسراوة فريا نةكةوتوون تةرجومةي كوردي بكةن، بةَلَي كاك تارق

 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة لةسةر ئةو بكةين، دةبَيت ئَيستا شتةكة هةَلبوةشَيتةوة دوَييَن بِريارماندا كة راثؤرتي ليذنةي ياسايي قس
تا قسة لةسةر ئةو راثؤرتة بكةن، كة لةو سَي ليذنةية هاتووة، ضونكة دوَييَن بة دةنطدان دةنطماندا بؤ 

 .ئةوةي راثؤرتةكة ببَيتة ئةساس، ئةو راثؤرتةي دوَييَن ليذنةي ياسايي ئامادةي كرد بوو، سوثاس
 :جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة

 .جا هةر واشة
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 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من النظام الداخلي للمجلس الوطين لكوردستان العراق اجتمعب اللجان القانونية و  93/2استنادًا لكم املادة 

ون العفو العام حول مشروع قان 9/1/0222الش ون الداخلية و حقوق االنسان عصر هذا اليوم املصادف  
 9/1/0222و مناقشت  ن اجللسة املنعقدة ن صباح يوم  02/9/0222الذي متب قراءت  األوىل ن الربملان ن 

 :وبعد املناقشة وتبادل األراء توصلب اللجان الثالث اىل الصيغة التالية للمشروع وكاآلتي
 :يعفى عفوًا عامًا :املادة االوىل

 .ا اليت تتم املصالة بني أطرافها أمام القضاء باستثناء احملكومني باإلعداماحملكومون ن القضاي :أواًل
 .األحداث احملكومون واملودعون ن دوائر االصالح االجتماعي لألحداث: ثانيًا

ختفض مدة العقوبة احملكوم بها للناالء ن دوائر األصالح األجتماعي ن أقليم كوردستان بنسبة : املادة الثانية
مدة العقوبة األصلية الصادرة حبقهم وتعترب املدة املخفضة مبثابة مدة مقضية ن دائرة األصالح من % 30

 اإلجتماعي ألغراض اإلفراج الشرطي
توقف األجراءات القانونية بشكل نهائي ن مرحليت التيقيق واحملاكمة ن مجيع اجلرائم الواقعة : املادة الثالثة 

 .متب او تتم املصالة بني أطرافها أمام القضاء قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا
 .يعفى عفوًا عامًا احملكومون وتوقف االجراءات القانونية حبق املتهمني ن جرائم املخالفات :املادة الربعة

 : ال تسري احكام املادتني األوىل والثالثة من هذا القانون على مرتكبحي اجلرائم التالية :املادة اخلامسة
 .باإلرها -0
 .قتل األجانب العاملني ن االقليم -7
 .القتل املقرتن بالسرقة -3
 .األجتار باملخدرات -4
 .اجلرائم املاسة بأمن األقليم الداخلي واخلارجي -5
 .اختالس أموال األقليم -6
 .التاوير ن احملررات الريمية املتعلقة بأقتصاد وأمن األقليم -2
 .تاوير وتايف العمالت -8
 .ةالرشو  -9

 .االغتصاب واللواطة والانا باحملارم -00
 :تعترب املصالة بني اطراف الدعوى الواردة ن املادتني االوىل والثالثة متيققة اذا: املادة السادسة

كان املشتكى أو املدعى بالق الشخصي قد تصاحل وتنازل عن حقوق  الشخصية ن نفس الدعوى التى  :اواًل
 .صدر فيها الكم
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او تنازل عن حقوق  الشخصية بعد  صدور الكم امام القضاء، او خالل ستني يوما من تاريخ صدور  :ثانيًا
 .هذا القانون، وتقرر احملكمة مشول احملكوم باالعفاء واطالق سراح 

ال يستفيد من أحكام هذا القانون الناالء واملودعون الذين أستفادوا من قرارات ختفيض : املادة السابعة 
 . لصادرة بتواريخ سابقة على تاريخ صدور هذا القانونالعقوبة ا

يستفيد من أحكام هذا القانون احملكومون الذين صدرت حبقهم أحكام غيابية ويسلمون أنفسهم، : املادة الثامنة
 . أو يتم القاء القبض عليهم خالل مدة ثالثني يومًا من تاريخ صدور هذا القانون

من ( ثالث سنوات)د من املوقوفني واحملكومني من أحكام هذا القانون خالل إذا عاد املستفي: املادة التاسعة
تاريخ أطالق سراح  اىل أرتكاب جرمية وعوقب من أجلها من قبل احملكمة املختصة بالبس مدة ال تقل عن 

ل ثالث سنوات، يلغى قرار األعفاء، أو التخفيض وينفذ حبق  كامل العقوبة الساقطة عن  إذا كان الفع( 3)
 .الذى أرتكب  جناية ونصف مدة العقوبة إذا كانب اجلرمية جنية

كما يلغى قرار إيقاف اإلجراءات الذي متتع ب  مبوجب أحكام هذا القانون وتستأنف اإلجراءات حبق  ن  
 . القضية التى أوقف فيها

عن الصنف الثاني  تشكل لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون جلنة برئاسة حاكم ال يقل صنف : املادة العاشرة
يتم تنسيب  من قبل وزير العدل وعضوية ممثلني عن كل من وزارات الداخلية والعمل والش ون اإلجتماعية 
وحقوق األنسان وهي ة االشراف العدلي ورئاسة األدعاء العام ملتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون، وكذلك متابعة 

االسراع ن اجناز معامالتهم وقضاياهم على أن تنجا أعماهلا  قضايا مجيع املوقوفني ن اقليم كوردستان بغية
 . خالل مدة أقصاها تسعني يومًا من تأريخ صدور هذا القانون و بانتهائها تعترب اللجنة منيلة

للمتضرر من اجلرمية املشمولة بأحكام هذا القانون حق املطالبة بالتعويض أمام احملاكم : املادة الادية عشرة
 .كان ل  مقتضى املدنية أن

 .على ولس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون: املادة الثانية عشرة
وقائع )ينفذ هذا القانون أعتبارًا من تاريخ إصدارجم وينشر ن اجلريدة الريمية : املادة الثالثة عشرة

 (.كوردستان
 األسباب املوجبة

صالح اجلانى وتقويم سلوك  ونظرًا ألن احملكومني الذين يشملهم هذا مبا أن اهلدف األساسى من العقوبة هو أ
العفو قد قضوا مدة معينة ن م سسات األصالح األجتماعي وبغية أعطاء الفرصة ألعادتهم اىل اجملتمع عن 
طريق  أطالق سراحهم أو ختفيض مدة حمكومياتهم وإيقاف اإلجراءات القانونية ملن هم ن مرحلة التيقيق 

اكمة ومبناسبة توحيد البيب الكوردستانى واإلدارة وأعياد نوروز وأذار وتقديرًا لسلطات األقليم هلذجم واحمل
املناسبة التارخيية ولبعث السرور ن قلوب املتصالني وذوي احملكومني واملودعني من األحداث فقد شرع هذا 

 .القانون
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شرتكة للجان الثالث بشأن  على اجمللس للمناقشة راجني التفضل باالطالع و عرض اصل املشروع و الصيغة امل
 .وإبداء الرأي املناسب بصددجم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، دةستتان خؤش بَيت، كة ئيشةكةتان ئاسان كردووة، ئَيستا دةضينة سةر ماددة بة ماددة بؤ 

 .اَلي نيزامةموناقةشة كردن، مادام رةئي هةرسَي ليذنةكان وةكو يةكة، كاك شَيروان خ
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من تةئيدي نوقتة نيزامةكةي كاك تارق دةكةم، لةبةر ئةوةي ئَيمة دوَييَن دةنطماندا لةسةر راثؤرتي 
ليذنةي قانوني موناقةشة بكةين، ئةوةي كة روويدا دوَييَن ليذنةكان كؤبوونةوةو ثَيشنياري ليذنةكان 

ا، بووة ثَيشنيار لةسةر ئةو ثرؤذةيةي كة دةنطمان لةسةريدا، مةفروزة ثرؤذةكة ماددة بة ماددة وةرطري
 .خبوَيندرَيت و ثاشان ثَيشنيارةكان بة ثشتطريي ليذنةي ياسايي طفتوطؤي لةسةر بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةو رةئي ليذنةكانيش لةسةر دةردرَيت، ئينجا ئَيمةش هةرواي لَيدةكةين، ماددة بة ماددة دةخوَينينةو

كةسَيك رةئي هةبَيت، ثاشان دةخيةينة دةنطدانةوة، فةرموو بؤ ماددةي يةكةم كاك عةوني خبوَينةوة، 
 .فةرموو بزانني خاَلي نيزاميان هةية

 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو راثؤرتانةمان لة ال نيية
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك عومةر فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .منيش هةر ويستم ئةو خاَلةي دكتؤرة شوكرية باسي كرد بَلَيم، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ة، فةرموو كاك عةونيئةوةلةن دوَيين تةوزيع كراوة، نوسخةكةتان لة الية، تةنيا صياغةكة كةمَيك طؤِراو

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثرؤذةكة هةمان ثرؤذةي دوَينَيية، كة دابةش كراوة بةسةر ئةنداماني ثةرلةمان، جطة لة ئيزافة كردني 
 .هةندَي فةقةرة لة ماددةي دةيةم، ئةويش بؤ جةنابتان دةخوَينمةوة تاكو ئيتياَلعي لةسةر بكةن



 900 

تشكل لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون جلنة برئاسة حاكم ال يقل صنف  عن الصنف الثاني : املادة العاشرة
يتم تنسيب  من قبل وزير العدل وعضوية ممثلني عن كل من وزارات الداخلية والعمل والش ون اإلجتماعية 

يذ أحكام هذا القانون، وكذلك متابعة وحقوق األنسان وهي ة االشراف العدلي ورئاسة األدعاء العام ملتابعة تنف
قضايا مجيع املوقوفني ن اقليم كوردستان بغية االسراع ن اجناز معامالتهم وقضاياهم على أن تنجا أعماهلا 

 .خالل مدة أقصاها تسعني يومًا من تأريخ صدور هذا القانون وبانتهائها تعترب اللجنة منيلة
ةبةستيشمان ئةوةية كة زياتر مةوزوعي ئةو موقوفانة كة دَينة ئةو جوملةكاني ئةخريي ئيزافة كراوة، م

ثَيش ثةرلةمان ضارةسةر بكرَيت و ئةو ليذنةيةش بةو كارة هةَلبستَيت، زائيدةن ماددةي ضواريش ئيزافة 
يعفى عفوًا عامًا احملكومون وتوقف االجراءات القانونية حبق املتهمني ن جرائم  :املادة الربعة)كراوة، ئةويش 

، موخالةفات كَيشةيةكي واي لةسةر نيية، ئةو كةسانةي بةو ماددانة حوكم دراون، يان (ملخالفاتا
 .موتةهةمن، ئةوانيش مةمشول بن بةو عةفووة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .شةرحي دةكةين، فةرموووازحية ئَيستا، ماددة بة ماددة دةخيوَينينةوة، ثاشان بة كوردي 

 :ي كمال سعيد بزازبةِرَيز عون
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :يعفى عفوًا عامًا: املادة االوىل
 .احملكومون ن القضايا اليت تتم املصالة بني أطرافها أمام القضاء باستثناء احملكومني باإلعدام :أواًل

 .األحداث احملكومون واملودعون ن دوائر االصالح االجتماعي لألحداث: ثانيًا
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س

تؤزَيك ديقةت بكةن، ضونكة ئةوةلةن كورديةكة ئةوةية كة ئةوانةي حوكم دراون، هةر قةزايةك بَينت 
موساَلةحةشي لةسةر كراوة، بة تةنيا ئةو كةسانة ناطرَيتةوة كة حوكمي ئيعدام دراوة، ئةوانةي كة 

، ( دوائر االصالح االجتماعي لألحداثاألحداث احملكومون واملودعون ن)تةمةنيان لة هةذدة ساَل كةمرتة 
ئةوانيش عةفو بكرَين لة مودةي بةقيةكةيان، بةاَلم لة بريتان نةضَينت ئةوة شةرتيةتي تَيداية، ئةوة ئةو 
كةسانة ناطرَيتةوة كة لة ماددةي ثَينج ئاماذةي ثَي كردووة، يةعين ئةو عةفووة ئةطةر سوَلحيشي تيا كرا 

حاَلةتةكاني ئريهابة، كوشتين ئةجنةبيية، نةتيجةي دزي خةَلك كوشتنة، يةعين بَيت، كة لة ماددةي ثَينج 
ئةو ئيستيسنائةي تَيدا هةية، بؤية عةفووة عامةكة موساَلةحةي تيا كراوة، ئاشتبوونةوةي تيا كراوة، تةنيا 

ةية، وةكو ئةوانة دةطرَيتةوة كة لة ماددةي ثَينج مشوليان ناكاتن، جا ئةوةي قسةي هةية لةسةر ئةو مادد
طومتان ثرؤذةكة ئةساسةكةية، لةبةر ئةوةي ثَيش ئةوةي موناقةشةي بكةينةوة، ئةوةش تةئكيد دةكةينةوة 
كة ليذنةكان، ليذنةي قانوني و ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي مايف مرؤظ هةرسَيكيان لةسةر ماددةي يةكةم 

 .م سؤزان خانخيالفيان نيية، بةو شَيوةيةي كة ئَيستا خوَيندرايةوة، خاَلي نيزا
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 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا جؤرة تَيكةَل بوونَيك دروست بووة، ضونكة ئَيمة دوَييَن راثؤرتي ليذنةي قانونيمان كردة ئةساس، 
واتا ئَيستاش با ئةوة لة ثَيشدا خبوَيندرَيتةوة، دوايي ئةو راثؤرتة موشتةرةكة بَلَي ئةوةش رةئي ئةوانة، 

 .ليذنةكان ئةوةيان ثَيشنيار كردووة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان لةطةَل ثَيشنياري جةنابت و كاك تارق ئةوةية
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ن حازر بَيت لةو خؤم لةو كؤبوونةوةية حازر نةبووم بةِراسيت، كاك عةونيم تةخويل كرد لةجياتي م

ليذنةية، بةاَلم مةشروعةكة بة تةواوي طؤِراوة بةِراسيت، ئةو ثرؤذةي كة ئَيمة دةنطمان لةسةردا ئةوة نيية، 
كة ئَيستا هةية، بةِراسيت طؤِرانكارييةكي تةواوي لةسةر كراوة، من تكا دةكةم و ديسان تةئكيد دةكةمةوة 

 .نيارةكة بَينتثرؤذةي ئةسَلي خبرَيتة موناقةشة، ئينجا ثَيش
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .موالحةزةكة بةجَيية، نوقتة نيزامةكةش بةجَيية، نوقتةي نيزام كاك خورشيد
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةكو كاك شَيروان طوتي تَيكةاَلوي دروست بووة، ئَيستا ئةو مةشروعة كة دةستكاري تيا كراوةو هةرسَي 
ليذنة ئيتيفاقي لةسةر كردووة لة المان نيية، بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةو مةوزوعة تاخري بكرَيت، با 
مةوزوعي وةزارةتي وةرزش و الوان باس بكةين، بؤ ئةوةي جارَيكي تر يةك و نوسخةمان بدةنَي، تا 

 .اطةينديراسةتي بكةين و لة ثَيشمان بَينت، ئَيستا بؤمان دةخوَيننةوة هيضي لَي تَين
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة خاَلي نيزام نيية، ئةوة ثَيشنيارة، موالحةزةكةي كاك شَيروان و كاك تارق و سؤزان خانيش بةجَيية، 
لةبةر ئةوة بطةِرَينةوة سةر ئةسَلي ثرؤذةكة، ماددة بة ماددة بيخوَيننةوة، ئةو راثؤرتةي ئيعتبار دةكرَينت، 

بَلَين ثَيشنياري ليذنةي قانوني و ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي مايف مرؤظ بةو  راثؤرتي هةرسَي ليذنةكانة،
شَيوةية، ئَينجا موناقةشةي دةكةين، ئَيستا ئةسَلي ثرؤذةكةتان الية، ئةسَلي راثؤرتةكة ماددة بة ماددة 

 .خبوَيننةوة، دوايَيش رةئي هةرسَي ليذنةكان خبوَيننةوة
 :بةِريَ ز عوني كمال سعيد بزاز

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
 .ئَيستا ماددةي يةكةم لة اليةن بةِرَيز مامؤستا كةريم بةحري دةخوَيندرَيتةوة
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 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :بة لَيبوردنَيكي طشيت ئةوانةي خوارةوة دةبةخشرَين: ماددةي يةكةم
وان اليةنةكان ئةجنام دراون، لةبةردةم دادطا بةدةر لة بةنديكراوان لةو كَيشانةي ئاشتةوايي لة نَي: يةكةم

 :حوكم دراوان بة ئيعدام و حوكم دراوان لةو تاوانانةي خوارةوة
 .تريؤر -1
 .كوشتين بَيطانةكانى لة هةرَيمدا كاردةكةن -0
 .كوشنت هاوِرا لةطةَل دزى -9
 .بازرطاني بةماددة بَيهؤشكةرةكان -1
 .وةوةو دةرةوةي هةرَيمزيان بةخشي بة ئاسايشي نا -0
 .ئيختيالس و دزي لة ساماني هةرَيم -2
 .طزي لةو نووسراوة فةرميانةي كة ثةيوةسنت بة ئابووري و ئاسايشي هةرَيم -2
 .طزي و دةركردني ثارةي قةَلب -8
 .بةرتيل -3

 .سَيكسي بةزؤر و نَيربازى و زينا لةطةَل مةحرةمان -12
َيمي كوردستاندا، بةمةرجَي حوكم نةدرابن لةسةر ئةو تاوانانةي نةوجةواناني حوكمدراو لةهةر: دووةم

 .لةبِرطةي يةكةمي ئةو ماددةية هاتوون
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رةئي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي مايف مرؤظ تةوحيد كراوة، با بفةرموون لةسةر ماددةي 
 .يةكةم

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 :يعفى عفوًا عامًا: املادة االوىل
 .احملكومون ن القضايا اليت تتم املصالة بني أطرافها أمام القضاء باستثناء احملكومني باإلعدام :أواًل

 .األحداث احملكومون واملودعون ن دوائر االصالح االجتماعي لألحداث: ثانيًا
ال تسري احكام )موشتةِرةك ماددةيةك تةحديد كراوة بةو شَيوةية لَيرة لة ماددةي ثَينجةم لة راثؤرتي 

 (: املادتني األوىل والثالثة من هذا القانون على مرتكبحي اجلرائم التالية
 .اإلرهاب -0
 .قتل األجانب العاملني ن االقليم -7
 .القتل املقرتن بالسرقة -3
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 .األجتار باملخدرات -4
 .الداخلي واخلارجي اجلرائم املاسة بأمن األقليم -5
 .اختالس أموال األقليم -6
 .التاوير ن احملررات الريمية املتعلقة بأقتصاد وأمن األقليم -2
 .تاوير وتايف العمالت -8
 .الرشوة  -9  
 .االغتصاب واللواطة والانا باحملارم -00 

ت ض حاَلةتَيك مةمشولة بة مةبةستيشمان ئةوة بوو رَيكي ماددةكان بَينت، تاكو ئيشارةت بكرَيت لة بيداية
موساَلةحة، مةمشولة بة عةفو، بةاَلم بة مةرجَيك لةو جةرميانة نةبَيت، كة لة ماددةي ثَينج جةرميةكان 

املشمولني باجلرائم املرتكبة باملادة )تةسبيت كراوة، ئةحداسيش عامةتةن مةمشولن بة عةفو، تةنيا 
 .، ئيستيسنائةكة لةوَيية(اخلامسة

 :كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ
خؤي رةئي ليذنةي قانوني و ناوخؤ و مايف مرؤظ لةسةر ئةو ماددةية فةسليان كردووة، ئةو تَيكةاَلويةي كة 
هةية لةماددةي يةكدا لة ئةسَلي ثرؤذةكة بةشَيوةيةكي تر صياغةيان كردووة، واتا ماددة يةكيان بزري 

من و لةنَيوانياندا ئاشتبوونةوة كراوة، تةنيا كردووة لة حوكمَيكي عام، ئةويش ئةوةية ئةوانةي كة مةحكو
ئةوانةي مةحكوم بة ئيعدام نةبَيت، عةفو طشتيةكة بيانطرَيتةوة، لة شوَينَيكي تردا دةَلَينت ئةوانةي تر 
نايانطرَيتةوة، لة ماددةي يةك بة ثَيشنياري ئةوان هاتووة، واتا ئةو ماددةية كة يةكةم و دووةمي تَيداية 

ةر سَي ماددة، بةشَيكي لَيرةية، بةشَيكيشي لة ماددةي يةكة، بةشةكةي تريش لة ماددةي دابةش كراوةتة س
ثَينج ثَيشنياريان كردووة، كة ئةو عةفووة ئةوانةي خوارةوة ناطرَيتةوة، كة لة ئةسَلي مةشروعةكة هاتووة، 

كة ماددةي يةك تةنيا بؤية مةبدةئةكة كة لة ماددةي يةكدا ثَيشنيار كراوة، ثَيشنياري ليذنةي قانونيية، 
بةو شَيوةية بَينت كة خوَيندرايةوة، جارَيكي تر دةخيوَينمةوة، بؤ ئةوةي موناقةشة لةسةر ثَيشنيارةكة 
بكةن، جارَي ئَيوة وةكو مةبدةئي ئةو ماددةيةي كة بؤتة سَي ماددةو، ماددةي يةكةم كة بةم شَيوةية هاتووة 

سةر بدةين، ماددةي يةكةم بة ثَيشنياري هةرسَي ليذنةكان موناقةشةي لةسةر دةكةين، بؤ ئةوةي دةنطي لة
 :يعفى عفوًا عامًا: املادة االوىل)

يةعين . احملكومون ن القضايا اليت تتم املصالة بني أطرافها أمام القضاء باستثناء احملكومني باإلعدام :أواًل
 .ئةوة عةفوي عام دةيانطرَيتةوة

، وةكو مةبدةئي ئيستيسنائةكاني تر (ن ن دوائر االصالح االجتماعياألحداث احملكومون واملودعو: ثانيًا
تَيداية دةيانطرَيتةوة، ئةوة دةخةينة موناقةشة لةطةَل مةسةلةي رةئيةكةيان، كة ماددةي يةكةم لة ئةسَلي 

 .مةشروعةكة ببَيتة دوو سَي ماددة، ئةوانةي كة داواي قسةيان كرد بوو، كاك شةوقي فةرموو
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 :حسني ابراهيم بةِرَيز شوقي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة بةش بةحاَلي خؤمان لة ليذنةي مايف مرؤظ دوو ثَيشنيارمان هةبوو لةسةر ئةو ماددةية، يةكَيكيان 
ئةوةي بوو داوامان كرد بوو ئيعدامةكانيش تةخفيزَيك بيانطرَيتةوة، ئيعدام نةكرَين و بكرَينة سجين 

و، ديارة لة ليذنةي قانوني وةرنةطريا، ئَيمة ثَيمان خؤش بوو بَينني لَيرة موئةبةد، ئةوة ثَيشنيارَيك بو
 .باسي بكةين

بةنيسبةت ئةو تاوانانةي كة ئةحداس دةيكات، ئَيمة ثَيمان خؤش بوو تةئكيد لةسةر / ثَيشنياري دووةم
تَيدا نةبَينت  ئةوة بكةينةوة، كة ئةويش موساَلةحةي تَيدا بَيت، ضونكة ثَيمان واية ئةطةر موساَلةحةي

موشكيلةكان قوول دةكاتةوةو ضارةسةري كَيشةكان ناكات، ئَيمة ثَيمان باش بوو كة دواي ئةوةي 
 .موساَلةحةي تيا دةكرَيت، ئةوجا ئةو عةفووة بةو شَيوةية بيانطرَيتةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك بةَلَين فةرموو

 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبدال حممود 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من داوا دةكةم بةِراسيت مةسةلةي عةفوي عام حاَلةتَيكي تايبةتة، ياساي ثَيويست نيية، حاَلةتي تايبةت 
دائيمةن بِرياري بؤ دةردةضَيت، ياسا ئيستيمراريةتي هةية بؤ ضةند ساَل، يةعين ئةمة ئَيستا ياسا 

تايبةتة لة خياللي مانطَيك سةقفي زةمةنيشي بؤ دانراوة كة دةردةكةين بؤ حاَلةتَيكي تايبةت، ئةوة حاَلة 
رؤذة، عيالجيشي دةكرَينت، كةواتة ثَيويستة بة بِريار، نةك بة ياسا، لةبةر ئةوةي ياسا ( 22)

 .ئيستيمراريةتي هةية، دةكرَيت دة ساَل تر، يان ثازدة ساَلي تر ئيش بةو ياساية بكرَيت، زؤر سوثاس
 :ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم

 .كاك شَيخةَلاَل فةرموو
 :بةِرَيز شَيخ ال ابراهيم شَيخ ال

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةسةر فةقةرةي دةيةم لة ماددةي يةكةم تَيبينيةكي بضووكم هةية، كة دةَلَيت تاواني سَيكسي بةزؤر و 

 .نَيربازي و زينا لةطةَل مةحرةمان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةكةم نيية، لةسةر ثَيشنياري ليذنةي قانوني ماددةي يةكةم تةنيا ئةوة بَينت، ئةوةي ئةوة ماددةي ي
 .جةنابت دةَلَيي بؤتة ماددةي ثَينجةم، كة هاتينة سةر ئةو ماددةية قسةي بكة، كاك خورشيد فةرموو
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 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من تةئيدي ئةو رةئيةي دةكةم، خاَلي دووةم ئةوةية ئةمة قانونة، وةكو  خاَلي يةكةم كاك بةَلَين باسي كرد،
برادةران باسيان كرد، ئةطةر هةر كةسَيك ئةو قانونة خبوَينَيتةوة، وا تةسةور دةكات كة ئةو قانونة 
دائيميية، ئةطةر جَييةكي بؤ بكةنةوة ئيشارةتي بؤ بدةن، ضونكة بؤ يةكةم جارة لة هيض فةقةرةيةك و لة 

ض ماددةيةك نةهاتووة، كة ئةو قانونة بؤ يةك جارة، لةبةر ئةوةي هةر كةسَيكي طرتبَيتةوةو داخيلي هي
 .ئةوة بَيت، وا تةسةور دةكات كة دائيميية، جَييةكي بؤ بكةنةوة، كة ئةو قانونة بؤ يةك جارة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئارَيز فةرموو
 :امحدبةِرَيز ئارَيز عبدال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ئةو قانونة دةردةكةين بؤ بةرذةوةندي كؤمةَل و بةرذةوةندي كؤمةَلَيك خةَلك، كة تَييدا سوودمةند 
دةبن، من حةز دةكةم دوو قسة بكةم، ئةطةر دوو اليةن سوحليان كرد بَيت و كوشنت روويدا بَيت، يةعين 

دةكرَيت، ئَيمة لة شةِري ناوخؤدا دوو اليةن شةِرمان كرد، دة ساَلة  بكوذةكة بةثَيي ثَيشنياري ئَيمة عةفو
ئاشتيمان كردووة، يازدة ساَليشة زياتر لة دةيان كةس بَي سةرو شوَينن، كةسوكاري ئةو بَي سةرو شوَينانة 

َينةري هةموو ضاوةِرَيي دةكةن، ئومَيدَيكي زؤريان بةو عةفوة هةية، كة ئَيستا لَيرة دةردةضَينت، ئَيمة نو
خةَلكني، ئَيستا ئاشيت هةية، سةقامطريي هةية، ئازادي را دةربِرين، هةموو جؤرَيك هةية، ئةوانةي كة بَي 
سةرو شوَينيشن هيض تاوانَيكيان نيية، مةبةستيشم نيية ئةو اليةن بَيت، يان ئةو اليةنة، هةردوو اليةنةكة 

تمانيي كوردستانن، يان ئةندامي ثارتي دميوكراتي هيض تاوانَيكي نيية، تةنيا ئةوةية ئةندامي يةكَييت نيش
كوردستانن، ماون ئازاد بكرَين، ثَيويستة ئَيمة لَيرة جَييان بؤ بكةينةوةو هةوَل بدةين، نةماون ثَيويستة 
ضارةنووسيان دياري بكرَينت، كةسوكاري ئةو طرياوانة ئةوة يازدة ساَلة لة ضاوةِرواني دانة، ئاشيت بوو، 

، هةموو شتَيك بوو، لةبةر ئةوة ئةركي ئَيمةية ئةمِرؤ ثَي لةسةر ئةو مةسةلةية دابطرين و، سةقامطريي بوو
 .بري لة ضارةسةري ئةو بَي سةرو شوَينانة بكةين، لةطةَل رَيزمدا و سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زوعَيكي طرنطةو خؤي ئةو مةوزوعة، مةوزوعَيكي طرنطة، بةاَلم ئةوة مةوزوعي بةحسمان نيية، ئةوة مةو

موهيمةو ئَيمة موهتةمني ثَيي، رةئي عاميش موهتةمة ثَيي، مةكتةبي سياسي ثارتي و يةكَييت موهتةمة 
ثَيي، بةاَلم ئَيمة موناقةشةي ئةم مةوزوعةمان نيية، لة زميين ئةو قسانةي تؤ رةنطة هةندَيك هةبَينت لةو 

ت بة عةفوَيكي خاص بة موناقةشةو موداوةلةو عةفووة طشتيية سوودي لَي وةربطرَينت، ئةويرتيش دةبَي
باس كردني ديراسةت بكرَينت و مةوقيفي لَي وةربطريَيت، بةاَلم لَيرة لةو موناقةشةي ئَيمة جَيي نيية، كاك 

 .كةريم فةرموو
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 (:جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كومن بة ئيعدام حوكمةكةيان تةخفيز بكرَيت و لةطةَل من ثشتطريي ئةو رةئية دةكةم، كة ئةوانةي مةح 
 .ثشتطرييم بؤ رةئيةكةي كاك ئارَيز، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رةئيةكةت باشة، بةاَلم هي كاك ئارَيز طومتان جَيي نيية، لةبةر ئةوة ثشتطرييةكةت ئةويش لة جَيي نيية، 

 .عةفوم بكة، دكتؤر دلَير
 :يل حقي شاويسدلَير امساع.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .من بريو بؤضونةكةم طوترا، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .منيش زؤر سوثاست دةكةم، ئينشائةَلاَل منوونةت زؤر دةبَيت، سؤزان خان

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يش لة ثَيشنيارةكةي مايف مرؤظ دةكةم، كة ئةوانةي حوكمي من ثَيشنياري ئةوة دةكةم و ثشتطري/ يةكةم
ئيعدامن بةاليةني كةمةوة ئةو حوكمة ئيعدامةيان لةسةر نةمَينَيت و، ببَيتة سجين موئةبةد، ماعةدا لة 

 .دواييدا رووني دةكةينةوة كَين ئةوانةي كة ئيستيسنا دةكرَين
بكرَيت، كة باسي موساَلةحة دةكرَيت، ئَيمة ئةمِرؤ لة  من خاَلَيكم هةية، دةبَيت لة ئَيستاوة تةسبيت/ دووةم

كوردستاندا كَيشةيةكي زؤر طةورةمان هةية، كة كَيشةي ذن كوشتنة لة ذَير ناوي شةرةف، لة دواييدا دَين 
موساَلةحة دةكةن ثارة دةدةن، كض دةدةن بة شوو، ذن بؤ كوِر دةهَينن، موساَلةحةي خؤيان دةكةن، 

ةدا، ئةطةر نةخرَيتة ناو بةندةكاني تردا، ئةوة ئةم عةفوة دةيطرَيتةوة، لةو حوكمةكةش لةو حاَلةت
حاَلةتةدا باس نةكراوة، ضونكة موساَلةحة بؤ ئةو حاَلةتانةش دةكرَيت، كوشتوويةتي و حوكم دراوة، 

 .ئَيستاش بةو عةفوةي ئَيمة دةردةضَيت، هيوادارم بة نةزةري ئيعتيبار وةربطريَيت، سوثاس
 :رؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سة

كة هاتينة سةر ماددةي ثَينج وةكو ثَيشنيارةكةي كاك شَيخةَلاَل، ضونكة ئةوة جَيي ماددةي ثَينجة، لة 
 .ماددةي ثَينج ئيزافة كردني وةكو سزاكان باسي دةكةين، كاك زانا

 (:زانا) خضر سعيد قادر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مايف مرؤظ، كة خؤشم ئةندامم تيايدا، سةبارةت بة حوكمي ئيعدام، ئَيمة من هةر بؤ ثشتطريي رةئي ليذنةي 
لةو ثةرلةمانة تةبعةن بِريارماندا حوكمي ئيعدام بطةِرَيتةوةو كاري ثَي بكرَيت، لَيرةش كة داوا دةكةين 
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حوكمي ئيعدامةكانيش تةخفيف بكرَيت بؤ سجين موئةبةد، ئةمة هيض تةئسريي لةو بِريارةي رابردوومان 
اكات، ضونكة عةفو ناكرَيت، لةوانةية سجين موئةبةدةكة زؤر زؤر ناخؤشرت بَيت لة حوكمي ئيعدامةكة، ن

بةاَلم عةفوةكة هيض ماناي نامَينَيت، ئةطةر هاتوو حوكمي ئيعدامةكان نةطرَيتةوة بة تةخفيز، بة برييشمان 
يةكسةر دةضووة ماَلَي، ئَيمة  دَيت لة زةماني ديكتاتؤري رابردوو عةفوةكاني ئةو ئيعداميشي دةطرتةوة

ناَلَيني بضَيتةوة ماَلَي، ئَيمة دةَلَيني  بيست ساَلي تر مبَينَيتةوة لة سجن، بؤ ئةوةي عةفوةكة ماناي خؤي 
 .هةبَيت

بةنيسبةت ئةحداسةكان، منداَلَيكي دة ساَل و، يازدة ساَل و، دوازدة ساَل لةو بارودؤخةي لة كؤمةَلطاماندا 
كاتن، دزي دةكات، ليواتة دةكات، شتَيك دةكات، دوايَي سوَل  دةكاتن لةطةَل تةرةيف هةية ئينحرياف دة

موقابيل جَيي خؤيةتي بة ضاوي بةزةيي تةماشاي بكرَيت و، هيض ئيستيسنايةكي تَيدا نةبَينت، جطة لة 
و  موساَلةحة، تةنانةت ئةو ئيستيسنائانةي كة باسيش كراون ئريهاب و قةتل و سةريقةو موخةدةِرات

ئةوانة، ئةوانيش نةيطرَيتةوة، تةنها قةيدي موساَلةحةي بؤ دابنرَيت، ضونكة حةدةسة، موعرةزة بؤ 
 .غةَلةت، ثَيويسيت بة رةحم و ضاوثؤشي هةية، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ظيان خان فةرموو

 :بةِرَيز ظيان سليمان حاجي بشار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةي مايف مرؤظ دةكةم، بةس بة يةك شتة كة ئةو حوكمةي ئيعدام لَيرة بكرَيتةوة بة منيش ثشتطريي ليذن
سجين موئةبةد، بةاَلم ئةوةي تاواني تريؤري لَيرة لَي دةربهَينن، واتا لَيرة ئيستيسنائةكة هةر مبَينَيتةوة، 

بَيتة سجين موئةبةد، يةعين بةياني، يان دوو بةياني تاواني تريؤري كرد بَيت و ئةو حوكمةكةي لة ئيعدام ب
 .ئةوةي لَي ئيستيسنا بكةين، ئةواني تر ببنة سجين موئةبةد، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عومسان فةرموو

 (:ماراني باني) قادر عبدال عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةو مةمجوعة ئةندام ثةرلةمانة من بؤ ئةوةم نيية لة ئةهميةتي لَيبوردنةكة كةم بكةمةوة، دةستخؤشي 
بةِرَيزة دةكةم، كة ئةجنامي ئةو ثرؤذةي لَيبوردني طشتيان بة ئةجنام طةياند، بةِراسيت كارَيكي باش بوو، 
لةبةر ئةوةي يةكةمني جارة لة ئيدارةو ثةرلةماني كوردي عةفوَيكي طشيت دةربضَيت، بةاَلم من بة ئيجما  

ئةوةية عةفوةكة باشرت واية زياتر خةَلكي بطرَيتةوة، لةبةر ئةوةي هةندَي قسةم لةسةر عةفوةكة هةية، 
تاكة عةفوة، ئيدارةي كوردي لة ماوةي ثازدة ساَلي رابردوو يةك عةفو بدات، بري بكرَيتةوة زؤرترين خةَلك 

كرَيت، بطرَيتةوة، ثشتطري رةئي كاك بةَلَينيش دةكةم، بةِراسيت عةفو ناكرَيت خاَل بة خاَلي بة ياسا جَيطري ب
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ضونكة عةفو كاتَيكي دياري كراوةو لة مةرحةلةيةكي موحةددة سةقفَيكي زةمين بؤ دادةنرَيت و كؤتايي 
ثَي دَيت، ئةوةندة ضِري بكةينةوة لة ياسا، كةواتة عةفوةكة كةس ناطرَيتةوة، بؤية من  ثشتطريي دةكةم 

 .ئةوةندة ضِري نةكرَيتةوة بة ياسا
ةسةلةي سوَل  زؤر مةسةلةن وةكو دةَلَيي بؤتة ئةساس لة عةفوةكة، كةسَيك ئةوةية نازامن م/ خاَلي دووةمم

ئةطةر سوَلحي مةسةلةن ئةطةر هةذار بَيت، كةسوكارةكةي نةتوانَيت سوَلحةكةي بؤ بكةن، كةواتة عةفوةكة 
وةكو  مشولي ناكات، ئةوة كارَيكي زؤر باش نيية، حةقة مةسةلةي سوَل  ئةوةي تا ئَيستا كراوة نازامن ثاشان

دةَلَي ئةسةري رةجعي نةمَينَيت، ئةوةي دةوَلةمةندن دةتوانن لة ماوةي بيست و ضوار سةعاتدا سوَلحي 
بكةن، ئةوةي هةذارة ناتوانَيت سوَل  بكات، بؤية ثَيشنيار دةكةم مةسةلةي سوَل  نةبَيتة ئةساس لةو 

 .لَيبوردنة طشتيية
بة هةر هؤيةك طرياون، كة ضةندين ساَلة، هي وا هةية  خاَلَيكي تر ئةوةية فيعلةن ئةوانةي بة هةر ناو و

شةش مانطة،  يان ساَلَيكة، يان دوو ساَلة، يان ثَينج ساَلة، باسي هةشت ساَليش دةكةن خةَلك طرياوة بة هةر 
ناوَيك، بةِراسيت حةقة لَيرة مةسرييان دياري بكرَيت، ئةوةي تريؤرة با بَين لةسةر جادة هةَليانواسن و 

ن بكةن، بؤ ئةوةي ببنة عيربةت بؤ خةَلكي تر، ئةوةي شوبهةية و ئةوةية، ئةوانيش عيالجَيكيان ئيعداميا
 .بؤ بكرَيت و عةفوةكة تؤزَيكيان بطرَيتةوة، سوثاستان دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نيية، كاك عومسان لةبةر ئةوةي برا توركمان و مةسيحيةكانيش لَيرةنة، ضاكي دةكةمةوة ئيدارةي كوردي 

ئَيمة كة عةفوي عام دةربكةين، عةفوي طشيت وةكو دةسةاَلتة، بةاَلم / بةَلكو ئيدارةي كوردستانة، دووةميش
ناتوانني لة عةفوي خةَلك خاص دةربكةين، ضونكة ئَيمة دةسةاَلمتان نيية، ضونكة خةَلك دةعواي خاصي 

ةر ئةوة موساَلةحةكة زةروريةتي تَيدا هةية، خةَلكي لَي كوذراوة، ناتوانني لةو حةقةش هيين بكةين، لةب
بَيت، ئةوة حةقي شةخسي خؤيةتي، تؤ دَييت وةكو دةسةاَلت، وةكو قانون لةو عةفوة، عةفوي دةكةيت، ئةي 
حةقة خاصةكة، بؤية ئةطةر ئةو قةيدةي تَيدا نةبَيت، واتا موساَلةحةي تيا نةبَيت، ناتوانَيت تةوافوق 

 .يةكة دةبَيت تَيدا بَيت زؤر زةروريشة، كاك عومسان فةرمووبكات، ئةو حةقة نيية، حةقي مودةع
 :امني حممد امحد عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كة باسي لَيبوردن دةكرَيت، يةعين باسي ئةو كةسانةي كة تاوان و جةرميةيان كردووة، بةاَلم ئةطةر كةسَيك 

ئةوة ثةرلةمان ( احملكومون ن جرائم االرهاب)ئةوةية  تاواني نةبَيت ثَيويسيت بة لَيبوردن نيية، ثرسيار
قانونَيكي تايبةتي دةركردووة بؤ مةسةلةي ئريهاب، مةسةلةي ئريهاب وازحيةو خةَلك بةر ضاو رؤشنة، 

دةكات، ئةو تاوانانةي كة دذ بة ( املاسة بامن االقليم الداخلي واخلارجي)بةاَلم كة باسي لة جةرميةي 
ةوةي هةرَيم دةكرَيت، ثرسيارم لة ليذنةي قانوني ئةوةية قانونَيك هةية زةوابيت ئاسايشي ناوةوةو دةر
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دانابَيت، ئةو شتانة ضني كة دذي ئاسايشي ناوةوةو دةرةوةي هةرَيمة، بؤ ئةوةي تةئويلة و شتَيكي تر 
 .سخةَلكَيك ئةو عةفو عامة نايانطرَيتةوة، زؤر سوثا ةهةَلنةطرَيت،  كة دوايي بةثَيي ئةو تةئويل

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عومةر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيم واية هةدةيف موشةريع لةهةر قانونَيك، لة تةشريعَيك، كة دادةنَيت، بؤ ئةوةية كة زؤرترين كةسي 
تةنيا مورةكةب لةسةر كاغةز  ناو كؤمةَل سوودي لَي وةربطرَيت، ئةطةر سوودي لَي وةرنةطرَيت بة

 .دةمَينَيتةوة، ئةمة لة اليةك
لة اليةكي ترةوة، لَيرة ئةم مةشروعة بة قانوني عةفوي عام هاتووة، كة ناوي قانوني عةفوي عام و ماناي 
واية قانونَيكةو ئيستيمراريةتي خؤي وةردةطرَيت، من ثَيم واية برادةران باسَيكيان لةسةر كرد، سةقفَيكي 

 .لةسةر دابنرَيت، بؤ ئةوةي كؤتايي بة ئيجرائاتي ياساي عةفوةكة بهَينرَيت زةمةني
بةنيسبةت ئيستيسناي مةحكومني بة ئيعدام، ئَيمة ئةطةر بطةِرَيينةوة بؤ ناو مةشروعةكة بؤ ماددةي ضوار 

ئةطةر كة لة دوو بِرطة باسي لةسةر كردووة، دةَلَيت موساَلةحة لة فةقةرة يةك و فةقةرةي سَي واريدة، 
مودةعي بة حةقي شةخسيةكان تةنازوليان لة حةقةكاني خؤيان كرد، ئيتاَلق سةراح دةكرَيت فةورةن، لَيرة 

ئةوانةش كة ( مبا فيهم)مةحكومةكان بة عام و شاملرت هاتووة، يةعين هةموو مةحكومةكان، كةواتة 
ة لَيرة مبَينَيت، لةبةر ئةوة عقوبةكانيان ئيعدامة، لةبةر ئةوةي ثَيويست ناكات ئةم ئيستيسناي ئيعدام

ئةطةر بَيني بة ئيستيسنائةكاني تر باسي بكةين، ئةوة لة جةرمية خةتةرةكان باسي لةسةر كراوة، جا يان 
دةبَيت ئيعدامةكة لَيرة هةَلبطرَيت، ياخود ماددةي ضوار هَيناويةتي بة عام، دةَلَيت مةحكومني ئةطةر 

جةرميةيةك، دةَلَيت مةحكوم، مةحكومةكة جائيزة قةتلَيكي مودةعي بة حةق شةخسي نةيوتووة لةسةر ض 
كرد بَيت، سوَلحي تيا كرا بَيت، تةنازولي تيا كرا بَيت، ئيتاَلق سةراح دةبَيت بةم فةقةرةية،  122عةمدي 

 .لةبةر ئةوة من ثَيم واية ئةو مةحكومني بة ئيعدام مةمشول بَيت بة شةرتي موساَلةحة لة عةفوةكة
سيشةوة، من ثَيم واية كاك زانا باسَيكي لةسةر كرد و ليذنةي مايف مرؤظيش باسَيكيان بةنيسبةت ئةحدا

لةسةر كرد، ئةو ئةحداسانة با لة ئيستيسنائةكان بَينة دةرَي، هةروةكو قةرارةكاني تر، كة ضةندةها 
ما تبقى ع)قةراري تر لة سةرؤكايةتي هةرَيم، لة هةر دوو ئيدارة دةرضووة، كاتي خؤي باس لةوة دةكات 

يان بكةن لة مودةي موتةبةقا لة مةحكوميةكان، بؤ ئةوةي بطةِرَينةوة ناو كؤمةَل و ئةوانة اعفا( من
منداَلن، ئةوانة مانةوةيان لة سجن ثَي دةضَيت ، نةك ئيساَلح بنب، بةَلكو بةرةو خراثرت بِرؤن، با بطةِرَينةوة 

 .ذَير دةسةاَلتي كةسوكاري خؤيان، زؤر سوثاس
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س

 .كاك عادل فةرموو
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 :بةِرَيز عادل حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةية، لةبةر ئةوةي موتلةقة، ئَيمة دوَييَن دوو بِرياري ( احملكومني باالعدام)من موالحةزةم لةسةر 
ة بةو بِريارانة سةركردايةتي شؤِرشي هةَلوةشاوةمان هةَلوةشاندةوة، ئةطةر بةم ثَيية بَيت زؤر كةس هةي

حوكمي ئيعداميان بةسةر دراوة، كة واية لَيرة ئةوان ناطرَيتةوة، ئينجا ئةطةر بَيينةوة برطةكاني تريش، 
لَيرة ديسان باس لة دزي دةكات، لَيرةش هةم نايطرَيتةوة، بؤية ئةو ئاماجنةي كة ئَيمة دوَييَن هةمانبوو، 

ةيري ئيعتيادي دةرضووة، ئةم عةفوة ئةو كةسانة سوودي لَي ئةو بِريارةمان بة ناِرةوا زاني، لة كاتَيكي غ
نابينن، ثَيويستة ئاماذةيةك بةوة بدرَيت ئةو كةسانةي كة حوكمي ئيعدام دراون بةثَيي ئةو دوو بِريارةي 

 .سةرةوة، بؤ ئةوةي ئةوانيش عةفوةكة بيانطرَيتةوة
مامل يكون احملكومون )، لَيرة (ردستاناحملكومون ن اقليم كو)سةبارةت بة ئةحداس / موالحةزةي دووةمم

، ماناي واية ئَيمة بؤ خؤمان دةزانني نةوجةوان كةسَيكي (عن اجلرائم املبينة ن الفقرة االوىل من هذجم املادة
ناقيص ئةهليةية، كة ناقيص ئةهلية بوو هةر جةرميةيةك لةو جةرميانةي كردووة، كة لَيرة قةيدي لةسةر 

وكم نةبَيت بةو تاوانانةي كة لَيرة ئيشارةي ثَي دراوة، كة واية نةوجةوانَيك داناوة، دةَلَيت دةبَيت ح
ئيستيفادة لةمة ناكات لة ئةجنامي ئةوةي كة عةقَلي ناتةواوة، رةنطة جةرميةي موخةدةراتي ثَي كرا بَيت، 

كؤمةَل، تاكو رةنطة جةرميةيةكي تري ثَي كرا بَيت، بؤ ئةوةي ئَيمة مبانةوَيت طةجنَيك بطةِرَينينةوة ناو 
ئةمة ال ببةين، ئةطةر ئةمةي ال نةبةين خؤ ( مامل يكون)ببَيتة ئينسانَيكي تةبيعي، ثَيويستة ئةم ثاشكؤية 

 .منداَليش دةطرَيتةوةو طةورةش دةطرَيتةوة، زؤر سوثاس( احملكومني)ي سةرةوة كافية، (احملكومني)
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك تةلعةت فةرموو
 :الدين سيف خضر عبطل بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .تَيبينيةكةي من لةو ماددةية نيية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، كاك هيوا فةرموو

 :بةِرَيز هيوا صابر امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مة ديار بَيت لةم ياسايةي كة لةِراستيدا منيش هاودةنطي ئةو بةِرَيزانةم، يةكةم جار ثَيويستة مةبةسيت ئَي
 دةريدةكةين، بؤضي ئَيمة هةَلدةستني بةم كارة؟ 

واتاي عةفو شتَيكي مةوةقةتة، كاتيية، كة ياسايةك دةردةكةيت عةفوَيكي بةردةوام، من وا دةبينم / دووةم
 .هيض مانايةك ناطةيةنَيت
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يةك بؤ توَيذَيكي يئات كراوة، بَي هيواعةفو بؤ كةسَيكي تاوانبارة، لةم ياساية ئةوةندة ئيستيسنا/ سَييةم
 .زؤر دروست دةكةين لة سجنةكاندا، كة طؤِرانكاري ناكةن

من ثَيشنيارَيكم هةية، ئةم عةفوة ثةرلةمان بيداتة دةست جيهةيةك، لة كاتَيكي دياري كراودا / ضوارةم
ايةك و بةردةوام بَيت، ئةم بيدات، سااَلنة جارَيك، دوو ساَل جارَيك ئةم عةفوة بدرَيت، نةك ببَيت بة ياس

زؤر مانايةكي تةواو نادات بة قةناعةتي من، لةبةر ئةوة ثَيشنيار % 92نيسبةيةش كة دياري كراوة لة 
دةكةم ئةم عةفوة كة دةدرَيت بةشَيكي زؤر لة زيندانيةكان بطرَيتةوة، ضونكة هةميشة ئةوة طوتراوة 

 .ئينسان عةفوي لةبةرامبةر تاوانَيك ثَيويستة
َيكي تر، بةِراسيت دةبَيت ئَيمة ئاطامان لَي بَيت لة ضواردة ساَلي رابردوودا، لة ماوةي رابردوودا كؤمةَلَيك خاَل

خةَلك حوكم دراوة، ئيجحاف بةرامبةري كراوة، ئا لةم كاتةدا خؤزطة دةخوازين بيكةينة خاَلَيكي 
رَيمي كوردستان عةفوَيكي طشيت وةرضةرخان، ثةرلةماني كوردستان، يان سةاَلحيةتي بدةين بة سةرؤكي هة

 .دةربكات، تاكو رَيذةيةكي زؤر لة زيندانيان بطرَيتةوة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .طوَلناز خان
 :بةِرَيز طولناز عزيز قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ناكرَيت نةوجةوانان  هاوِراو ثشتطريي لة ليذنةي مايف مرؤظ دةكةم، كة خؤشم ئةندامم لة ليذنةكة، بةِراسيت

تاكو ئةو تةمةنةي لة خوارووي هةذدة ساَلةوةن لَيرة بةدةر بكرَين، رةطةزَيك، يان ضينَيك لةم ياساية 
ئاماذةي ثَي نةدراوة، ئَيمة مبانةوَيت و نةمانةوَيت لة كوردستاندا جياوازي بريو راي سياسي هةية، هةندَيك 

جؤرة ئاماذةيةكي ثَي نةدراوة لةم ياسايةدا، بؤية دةكرَيت  خةَلك هةية بةند كراون لةو روانطةشةوة هيض
ئةم ياساية زؤر اليةني ذياني خةَلك بطرَيتةوةو، ئةوةمشان هةية ئَيمة لة هةلومةرجَيكي نالةباردا، يان 
لةبةرامبةر كؤمةَلَيك تاواني تريؤردا جارَيكي تر ياساي لة سَيدارةدان هاتةوة ناو ياساكاني هةرَيمي 

، كة ئةمةش ثَيشينةيةكي كورتة لة دةسةاَلتداري كورديدا، ئةمةي طةِراندؤتةوة، بؤية بة هةموو كوردستان
جؤرَيك لةطةَل ئةو رايانةم، كة ثشتطريي لةوة دةكةين ئةوانةي بةم تاوانة فةرماني لة سَيدارةدانيان هةية 

ي بكرَيت بة سجين هةتاهةتايي، بة بةر رةمحةتي ئةم لَيبوردنة بكةون، بؤ ئةوةي هيض نةبَيت لة سَيدارةدان
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة نةتيجةي موناقةشةو ئةوانة وشةيةك كة زؤربةتان قسةتان لةسةر كرد بوو، خاَلي نيزامة كاك 

 .عةبدولِرةمحان جةنابت داواي قسةت كرد بوو، فةرموو
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 :رضا امحد عبدالرمحن بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةزةي يةكةمم بؤضووني من واية و، تَيطةيشتنشم بؤ ئةنداماني ثةرلةمان واية، كة ئةم ثرس و موالح
ثرؤذةي عةفوة بة بةرنامةيةكي فراوانرت ئَيمة لَيي تَيطةيشتووين ثَيشرت، كة باسي لَيوة كرا، تةنانةت 

يشيان لةسةر كردو، سةرؤكايةتي هةرَيم و سةرؤكايةتي ثةرلةمانيش، تةنانةت ليذنة ثةيوةنديدارةكانيش ئ
ضاوةِرواني ئَيمةش كة ميدياكان وايان باس كرد، كة ئةم ثرؤذةية فراوان بَيت، ئَيستا باسي سوَل  دةكات، 
سوَلحةكةش نازانني ضي دةطرَيتةوة، ئايا سوَلحة بؤ قةتلَيكي عةمد؟ ئايا سوَلحة بؤضي؟ ثاشان هةندَيك 

اذةيان ثَي كرد، نة ئريهابة، نة شيت تريشة، كابرا بة جانيب تريش هةية بؤ عةفو، كة وةك بةِرَيزان ئام
موزاهةرةيةك طرياوة، بة راثؤرتَيكي هةَلة طرياوة، شةش مانط بةرةو ذوورة، مةحاكمة نةكراوة، بؤضي 
ئةمانةي تيا نيية، مةسةلةن ئةم ثرؤذةية، ثَيشنيارةكانيش بة هةند وةربطريَين باشة، موالحةزةيةكي 

 .ر ناو نووسي، سوثاستريشم بؤ فةقةرةكاني ت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابت لة مةوزوعةكة دةرضوويت، ئَيمة ماددةي يةك موناقةشة دةكةين، جةنابت قانونةكة هةموو 
موناقةشة دةكةيت، هةندَيكيشتان زؤر نوقاتان طوت لة ماددةي دوو هاتووة، لة ماددةي ثَينج هاتووة، 

ةكةنةوة، بةِراسيت كاتةكةمان زؤر بةالش دةِرواتن، تكام واية لة ماددةكة ناكرَينت، دوايَي لةوَي دووبارةي د
 .دةرمةضن، ئةوة يةك

ئَيمة موناقةشةي ثرؤذةيةك دةكةين، ثرؤذةكة تايبةتة، دةمَيكة لةناو ميدياكان باسي / موالحةزةي دووةمم
تةسرحيَيك دةدات خارجي دةكرَينت، ئَيمة عيالقةمان نيية رؤذنامةيةك مانشَيتَيك دةنووسَينت، يةكَيك 

ئةوانةي كة موختةسن تةسرحيي لةسةر بدةن، وةزارةتي دادة، ثةرلةمانة، ئةوانة كة قسة دةكةن قةيدي 
ئةو / ناكات، بةاَلم يةكَيك بة كةيفي خؤي مانشَيتَيك دةنووسَينت، مةسنووليةتي ئَيمة نيية، دووةمينش

ئةم ديراسةتة دةقيق بووة، ئةنداماني ليذنةي ياسايي  لَيبوردنة طشتيية لةبةر رؤشنايي ديراسةتَيك كراوة،
و خةَلكي تر، ثسثؤري تر بةراورد كراوةو رةئي وةزارةتي داد وةرطرياوة لةسةري، رةئي ئةكسةريةتي خةَلكي 
حاكم و ئةنداماني مةحكةمةي تةميز وةرطرياوة، يةعين لةبةر ئةوةي ديراسةتَيكي زؤر دةقيق كراوةو ض 

نت، ئةطةرنا هةريةك لة ئَيوةو هةر يةك لة ئَيمة رةنطة لةخةياَليدا نةوعَيك عةفوةكة ئيمكان هةية دةكرَي
ببينَيت، ئةو كةسانة بطرَيتةوة كة لة خةياَليةتي، ناكرَينت هةر يةكَيك لة ئَيمة بَينت، ئَيستا مومكنية من 

ةك ثةيدا بكةم بؤ ئةوةي يةكَيك دةناسم لة خةياَلمدا بَينت بري بكةمةوة ئةوانة مشوليان ناكاتن، صيغةي
مشوليان بكاتن، بةو شَيوةية موناقةشةي ناكةين بةِراسيت، ئةوةي دوو موالحةزةي طرنط درا بة حةقيقةت 
زياتر لة ضوار، ثَينج، شةش ئةنداميش تةئكيديان لةسةر كردةوة، بؤية منيش داوا لة ليذنةي قانوني 

ائةكةي مةحكومة بة ئيعدام صيغةكة ئةطةر دةكةم بة هةندي وةربطرن، يةكَيكيان ئةوةية ئيستيسن
ختفيض عقوبة احملكومني باالعدام ن )فةقةرةيةك ئيزافة بكةين، بَلَيني فةقةرةيةك لة ماددةي يةكةم 
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، ئةوانة عةفو (كم امل بدالالقضايا اليت تتم املصالة، او متب املصالة عليها بني اطرافها امام القضاء اىل 
موداخةلةو داواي ئَيوة، ئةو فةقةرةية ئةطةر عقوبةي ئيعدامةكة تَيدا بَيت، ضونكة  دةكرَين لةبةر رؤشنايي

بةِراسيت هةندَيك حاَلةت هةية صاحَييب حةقي شةخسي قةت ئيمكان نيية، قةبول ناكاتن، تةنازول ناكاتن، 
تنة الم طوتيان ئَيمةش ناتوانني دةستكاري بكةين، ثَيش ماوةيةك دوو طةنج هاتنة الم، كضَيك و كوِرَيك ها

قاتلي باوكمان و خوشكمان حوكمي ئيعدام دراوة، داوا دةكةين تةنفيز بكرَينت، ماَلي هةموو كوردستانيشمان 
لةسةر تاثؤ بكاتن نامانةوَينت، ضونكة لةسةر قةزايةي شةرةفَيك بووة، هيض ماناي نةبووة، هةم باوكمي 

لةبةر ئةوةي قةزايةي وا ئةطةر خاوةنةكةي  كوشتووةو براكةمي كوشتووة، هةم كضةكةش خؤي كوشتووة،
تةنازول نةكاتن، دوايَي بَيتة دةرَي دةيكوذن، بَيجطة لةوةي ئَيمة حةقمان نيية حةقي شةخسي خةَلك ئةوة 
بكةين، بَيتة دةرَي ماناي واية تؤ ئةسبابي جةرميةت هَيناية دةرَي، ئةو صيغةية باشة لةبةر رؤشنايي 

 .موداخةلةي ئَيوة
تر كة ئاماذةتان ثَي كرد خؤي بةديهيية، ئةو قانونة حةمتةن مودةي هةية، خؤ هةتا دنيايَي نيية،  خاَلَيكي

خةَلكَيك سبةييَن تاوانَيك بكاتن بَلَي عةفوَيك هةية دةمطرَيتةوة، دةبَيت صيغةيةك ئيزافة بكرَينت ليذنةي 
ش صدوري ئةو قانونة، ئةو قانوني ئينتيباهي بكةن بَلَين ئةو قانونة ئةو كةسانة مشول دةكات ثَي

جةرميانة كرا بن، يةعين ئةو قانونة ئةمِرؤ ئيصدار كراوةو لَيرة ئيقرار كرا سبةييَن يةكَيك تاوانَي بكاتن 
 .نايطرَيتةوة، فةرموو كاك عةوني

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

قوبةي عةفوي عام دةكات، كة ضؤن دةردَيت و بة ض لة قانوني عقوباتي عَيراقي باسي ع( 109)ماددةي 
 :شَيوةيةك بؤ جةنابتان و ئةنداماني ثةرلةمان دةخوَينمةوة

العفو العام يصدر بقانون ويرتتب علي  انقضاء الدعوى وحمو حكم االدانة الذي يكون : على واحد 109املادة 
ة والتداب  االحرتازية وال يكون ل  اثر على قد صدر فيها وسقوط مجيع العقوبات االصلية والتبعية والتكميلي
ماناي واية يةكةم دةبَيت قانوني عةفو بة ( ماسبق تنفيذجم من العقوبات مامل ينص قانون العفو على ذلك

 .قانون دةربَيت، نةك بة قةرار وةكو هةندَيك برادةران دةَلَين، كة ئيشارةتيان ثَيدا
مةبةدةئَيكي عالةميية، هةر عةفو عامَيك دةربضَيت بة  قانوني عةفوي عام قانونَيكي وةقتية،/ دوو

 .بةردةوامي نابَيت
ئَيمة لة دوو ماددة ئيشارةمتان ثَيداوة، يةكةم لة ماددةي شةشةم لة ئاخري ثرؤذة لة راثؤرت / سَييةم

رؤذ دةبَيت هةر كةسَيك ئةطةر نيازي ثَيكهاتن هةية، ( 22)نووسراوة ئيشارةمتان ثَيداوة لة ماوةي 
كهاتنةكة تةسبيت بكرَيت هةتا مةمشول بكرَيت بةو عةفوة، بَيجطة لةوةش لةماددةي دةيةم هةر طومتان ثَي

ئةو ليذنةيةي كة تةشكيل كراوة بة تةنسييب وةزير عةدل ئيشةكاني خؤي تةواو دةكاتن لةماوةي نؤوةت 
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نونَيكي وةقتيية رؤذ، واتا ئةو دوو ماددةية بة تةئكيد تةسبييت ئةوةي دةكات كة ئةو قانونة قا
 .ئيستيمراريةتي نيية، بة تةواو بووني مودةكة قانونةكة مةفعولي نامَينَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو روون كردنةوةية باشة، بةاَلم كاك عةوني ئةو صيغةية، ئةو فةقةرةية بنووسرَيت باشرتةو تةئكيدة 

ة لة كاتي ئيصداري ئةو قانونة مةحكوم بووة، ئةو صيغةية ئاخري ماددة بَلَي ئةو كةسانة مشول دةكات ك
 .بنووسرَينت، تةئكيدة بؤ قانوني ثَيشوو، كاك شَيروان

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةخفيزي عقوبةي ئيعدام بؤ / ئةوةي موالحةزةي يةكةم كاك عةوني وةاَلمي دايةوة، موالحةزةي دووةم
بةد ئةوة لة زميين عةفوي خاصة لة دةسةاَلتي سةرؤكي هةرَيمة، بةاَلم جائيزيشة داخيلي ئَيرة سجين موئة

بكرَيت، بةاَلم هةر حاَلةتَيكي ئيعداميش بةِراسيت قابيلي تةخفيز نيية، ئةطةر بة عام دةربضَينت، ئةوة 
ئيعدام قابيلي تةخفيز بن، تةنها ويستم بؤ ئَيوةي بةِرَيز روون بكةمةوة، رةنطة هةندَيك حوكم دراون بة 

 .بةاَلم هةندَيكيان قابيلي تةخفيز نيية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابت خؤت رةئيسي ليذنةي قانوني، بةاَلم هةندَيك شت قابيلي تةخفيز نيية، ئةوة ئيشارةمتان ثَي 
ا ئةو هةمووانة موستةسنان كردووة، يةكةم شت موساَلةحةي تيا نةكراوة، دووةم شت لة ماددةي ثَينجد

نايانطرَيتةوة، دة حاَلةتي موستةسنني بة حةقيقةت بة تةئكيد واية، بةاَلم موستةسناية، ئةمة لة ماددةي 
ثَينج نووسراوة، دةَلَيت هةموو ئةو تةخفيزة ئةو عقوبةية ئةو كةسانةي خوارةوة ناطرَيتةوة، ئةوةي 

تلي ئةجانيب كردووة، ئةوةي دزي كردووة كوشتين تَيدا جةرميةي تريؤريسيت كردووة، ئةوةي جةرميةي قة
هةبووة، ئةوةي موخةدةراتة، ئةوةي كة هاتينة سةري باسي دةكةين، ثَيم باشة كاك عةوني ماددةي يةكةم 

ختفض عقوبة احملكومون باالعدام ن القضاية اليت تتم املصالة عليها : ثالثًا)، (اواًل وثانيًا وثالثًا)بيكةنة 
، تةبعةن دائيمةن تةئكيد دةكةمةوة كة ئيستيسنائةكةتان لة بري (افها امام القضاء اىل الكم امل بدبني اطر

بَيت، وةنةبَيت خةَلك وا تةسةور بكاتن لة ماددةي تردا دةَلَين ئةوانة موستةسنني، ئةطةر خبوَينيةوة بؤ 
املصالة عليها بني اطرافها امام ختفض عقوبة احملكومني باالعدام ن القضايا اليت تتم )ئةوةي ماددةكة 

 .، ئَيستا ماددةكة بووة سَي خاَل، تكاية بيخوَينةوة بؤ ئةوةي خبةمة دةنطدانةوة(القضاء اىل الكم امل بد
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :يعفى عفوًا عامًا: املادة االوىل

 .املصالة بني اطرافها امام القضاءاحملكومون ن القضايا اليت تتم : اواًل
 .ختفض عقوبة احملكومون باالعدام ن القضايا اليت تتم املصالة بني اطرافها اىل السجن امل بد: ثانيًا
 . األحداث احملكومون واملودعون ن دوائر االصالح االجتماعي لألحداث: ثالثًا
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .خاَلي نيزام فةرموو

 :شوقي حسني ابراهيم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بة دووةمينيان، ئَيمة ثَيشنياري ئةوةمان كرد، كة ئةوةش موساَلحةي تَيدا بَيت، ئينجا عةفوةكة 
 .بيانطرَيتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةية، ثَيشنيارةكةش ئاخري زؤريان داوايان كرد عقوبةي ئيعدامةكة ببَيتة سجين موئةبةد، ثَيشنيارَيك 

تةكنيكي، فةنيية، ئةو تةخفيزي عقوبةية لة ئيعدام بؤ سجين موئةبةد ببَيتة ماددةي دوو، ئينجا لةبةر 
ئةوةي ماددةي يةك وةكو خؤي هةية، بيخوَينةوة، ئينجا كة ماددةي دووش موناقةشةي لةسةر كراوة 

 .ة ماددةي يةك خبوَينةوةئةويش دةخوَينينةوة يةكة يةكة دةنطداني لةسةر دةكةين، تكاي
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :يعفى عفوًا عامًا: املادة االوىل

 .احملكومون ن القضايا اليت تتم املصالة بني اطرافها امام القضاء: اواًل
 . األحداث احملكومون واملودعون ن دوائر االصالح االجتماعي لألحداث: ثانيًا

 :ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب
ئةو ماددةية دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية 
دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، زؤر سوثاس، تكاية ماددةي دووةم خبوَينةوة 

يزافة بكرَينت، ئةسَلي ماددةكة خبوَينةوة، يان هةر تةكميلةي بةو موالحةزةي تازة دايان، ئةو فةقةرةية ئ
ماددةي يةكةمة، ئَيستا خبوَينةوة، يةعين ماددةي يةك لة ئةسَلي ثرؤذةكة خوَيندرايةوة، تةقسيم كرا بوو 
بةو شَيوةيةي خوارةوة، ماددةي يةك خوَيندرايةوة، ديسان ثَيشنياري ليذنةي قانوني و ناوخؤ و مايف مرؤظ 

 .ةكميلةي ماددةي يةكي ئةسَلي، ئةو ماددةي دوو خبوَينةوة، ئةسَلةكةي خبوَينةوةبؤ ت
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ختفض عقوبة احملكومون باالعدام ن القضايا اليت تتم املصالة بني اطرافها امام القضاء اىل: املادة ثانية

 .السجن امل بد
 :كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ

ئةوةشيان ثَيشنياري خؤتانة دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةم ماددةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر 
سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي 

 .سَييةم



 928 

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم

 .ماددةي دووةم لة ئةسَلي ثرؤذةكة
ماوةي سزاي ئةو بةندكراوانةي لة فةرمانطةي ضاكسازي كؤمةآليةتي دان لة هةرَيمي : ماددةي دووةم

لةو سزا سةرةكيةي بةسةرياندا سةثَينراوةو، ماوة كةمكراوةكة % 92كوردستان كةم دةكرَيتةوة بةِرَيذةي 
رمانطةي ضاكسازي بةسةريان بردووة، بؤ ئاماجني ئازادكردني وةك ئةو ماوةية دةذمَيردرَيت كة لة فة

ئةو بةندكراوانةي لةسةر تاوانةكاني كة لة ماددةي يةكةمدا هاتوون بةدةر دةكرَين  لة . مةرجدار
 .حوكمةكاني ئةم كةمكردنةوةية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .تَي نةطةيشتني كةس قسةيةكي هةية لةسةر ئةو ماددةية، كاك عةوني شةرحَيكي بكة،

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ماددةية باسي ئةوة دةكات، كة مودةي مةحكوميةت هي هةر كةسانَيك لة سجن كةم دةبَيتةوة لة 
لةو ماوةيةي كة حوكميان لةسةر دةرضووةو، ئةو ماوةيةي كة مةمشولة بةو قةرارةي عةفوة كة %( 92)

تةوة ئيعتيبار دةكرَيت بة مودةي موخةفةزة بؤ ئةغرازي تةتبيقي قانوني ئةحكامي ئيفراجي كةم دةبَي
شةرتي لةسةري، واتا ئيستيفادة لة دوو حاَلةت دةكات، يةك لة كةم كردنةوةي مودةكة، دووةمني لة قانوني 

 .ئيفراجي شةرتي
اجوز االفراج )شةرتي دةَلَيت  لة قانوني ئوسول موحاكةماتي جةزائي سةبارةت بة ئيفراجي 991ماددةي 

افراجًا شرطيًا وفق احكام هذا القانون عن احملكوم علي  بعقوبة اصلية سالبة لليرية اذا امضى ثالثة ارباع 
مدتها، او ثلثيها اذا كان حدثًا وتبني للميكمة ان  استقام س ة وحسنب سلوك  على ان ال تقل املدة اليت 

ة بالتعاقب فتيسب املدة على اساس وموعها مهما بلغ ولو ردالعقوبات الصا ة اشهر، واذا كانبامضاها عن ست
جتاوزت الد االعلى ملا ينفذ منها قانونًا وحتسب من مدة العقوبة اليت نفذت مدة التوقيف اجلاري عن نفس 

ة املتبقية الدعوى اليت صدرت فيها العقوبة واذا سقطب جاء من العقوبة بالعفو اخلاص، او العام فتعترب املد
 (.منها مبثابة العقوبة نفسها

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سؤزان خان نوقتةي نيزامي هةية

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك كةريم بةحري كة خوَينديةوة، ئَيمة مادام راثؤرتي ليذنةي ياساييمان كردووة بة ئةساسي موناقةشة 
ة ئَيستا ئةو خوَينديةوة بة ماددة دووي خوَيندةوة، هةر ضةند سةير دةكةم لة هيض كردن، ئةم بةندةي ك

 .كوَييةكي ئةم راثؤرتةدا نيية، بةاَلم لة ئةسَلي مةشروعةكة ماددةي يةكة
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة، لة ئَيستا خؤي سةعاتَيكة موناقةشة دةكةين بووة بة ثَيشنيار دةنطمان بؤ داوة، ثَيشنياري خؤتان

نةتيجةي موناقةشة صياغةمان كرد، ئةوةش تةسةلسولي واي لَي هاتووة، طؤِرانكاري بةسةردا هاتووة، 
 .فةرموو كاك كةريم

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ياساييمان لة ئةسَلي مةشروعةكة راستة بةو شَيوةيةي سؤزان خان وتي، بةاَلم ئَيمة دوَييَن راثؤرتي ليذنةي 
كرد بة ئةساس بؤ موناقةشة كردن، بؤية ئَيستا ئَيمة راثؤرتي ليذنةي ياسايي دةخوَينينةوة، لة الي 
هةمووتان هةية راثؤرتي ليذنةي ياسايي، ئةسَلي مةشروعةكة نا، راثؤرتي ليذنةي ياسايي بؤتة ئةساس بؤ 

 .موناقةشة كردن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي ئيشكالةكة لة كَيية بة حةقيقةت با من ثَيت بَلَيم، ئيشكالةكة لةوةية دوَييَن ئةو سَي ليذنةيةي كة  

كؤبوونةوة مةشروعَيكي تريان دارشتووة، غةيري ئةو مةشروعةي كة ئَيمة موناقةشةي لةسةر دةكةين، 
طؤِراوة، رةقمي فةقةرةكان طؤِراوة، ئَيستا مشةوةشيةكة لةوةية، رةنطة ئةوةي ياساناس  رةقةمي ماددةكان

بَيت زوو مةسةلةكة حةسم بكات، بةاَلم ئةواني تر بة قةناعةتي من هةموو ئةنداماني ثةرلةمان حةقيانة 
ماددةي يةكةم  ئيلتيباسةكة لةوَيية، ئَيستا ئةوان بة دوو مةشرو  دةخوَيننةوة، مةشروعي يةكةم دةبينن

فالن ماددةية، بةاَلم كة تةماشاي مةشروعي دووةم دةكةن جَيطؤِر كراوة ئةو مةشروعة ناطرَيتةوة، ناتوانَيت 
 .رةئي خؤي لةسةر بدات، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عةوني فةرموو

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ختفض مدة عقوبة احملكوم )ن خان كة دةَلَيت كام ماددةية، ماددةكة ذمارةي ماددة دووة بةنيسبةت سؤزا
 .، لة ئةسَلي ثرؤذةكة(بها

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو سؤزان خان
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 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ن دةكةم نوقتةكةم زؤر بَي نيزامي بوو با عةفوةن ئةو نوسخةي لة الي من هةية ئةوة نيية، داواي لَيبورد
ئيعترياف بكةم، ئةو مةشروعةي لة الي من هةية ئةو ماددةي دووةمي تيا نيية، كة هاتووة ماددة شةش و 

 .حةوتي تياية، لةبةر ئةوة من داواي لَيبوردن دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زانا فةرموو
 (:زانا) خضر سعيد قادر بةِرَيز

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
رةئي نوَيي ليذنةكةتان نةخوَيندةوة، كة دوَييَن قسةمان لةسةر كرد، رةئية نوَييةكةتان نةخوَيندةوة، 
ئةوةي كاك كةريم خوَينديةوة لَيرة تةصديق كرا بوو، بؤية رةئية نوَييةكة نةخوَيندرايةوة، تكاية 

 .خبوَيندرَيتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كة ئةو خيالفة بوو سةبةبي تةئجيلةكة بوو، خؤتان دةنطتاندا كة ئةو راثؤرتةي ليذنةي ياسايي كة  دوَييَن
دوَييَن خوَيندرايةوة ببَيتة ثرؤذة ئةسَلةكة، يةعين ئةوةي ئةسَلي تةقديم كرا بوو بةناوي ضةند ئةندامَيك، 

ئي موناقةشةية، يةعين ثَيشنياري ئةوةنا، راثؤرتةكةي دوَييَن بووة ئةساس، دواتر رةئي سَي ليذنةكان رة
 .تازةية لةسةر راثؤرتي ليذنةي ياسايي كة دوَييَن بووة ئةسَلي مةشروعةكة، فةرموو

 :بةِرَيز صربية غفار امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي مةفروزة هةر قانونَيك موناقةشة دةكرَيت، دةبَيت لةبةردةمي ئةندامان هةبَيت، بؤ ئةوةي بةِراسيت 
ة شتَيكي مةسرييية، ضارةنووسسازة، ئةطةر دةست هةَلرِبم بؤ شتَيك هيضي لَيي حاَلي نةمب طوناهَيكي ئةم

طةورةية، لةبةر ئةوة ثَيشنيار دةكةم من سَي جؤرم لةبةر دةستم داية، كة كاك شَيروان و كاك تاريقيش 
دووة، رؤذانيش خبايةنني، ئَيستا هاوكارن فريا ناكةوين تاكو بزانني كاميان حةقيقةتةكةية، سااَلمنان خةيان

ياساي وةرزش و الوان ئامادةية و موناقةشةي ئةو بكةين، ئةمةشيان تاخري بكةين بؤ هةفتةي داهاتوو، بؤ 
ئةوةي مايف حةقيقي بدةييَن لة رووي زمانةوانييةوة بة كوردي و بة عةرةبيش ئامادة بكرَيت، دوا ثَيشنيار 

 .ثاسضية خبرَيتة بةردةم ئةندامان و سو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ثَيشنيارة مةرفوزة، لةبةر ئةوةي زؤر موناقةشةمان لةسةر كردووة، هةموو جار هةر تةئجيل بكرَيت و 
بِرؤين هةمان ثرؤذةية، هةندَيك ئةندام حةقيانة تَيي ناطات، ئةوة ماناي ئةوة نيية تةئجيلي بكةين بؤ 

ةَلدةستَيتةوة بة هةمان شَيوة لَيمان دةشَيوَينَيتةوة، ئَيمة هةفتةيةكي تر، هةفتةيةكي تر دوو كةس ه
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خؤمان تاخري بووينة، ثرؤذةيةكي زؤريشمان لة ثَيشة، ضوار ئةندام، ثَينج ئةندام فرياي ناكةوَينت، ئةوة 
ناتوانني، ثرؤذةي دوَييَن قةرارتان لةسةردا، راثؤرتي ليذنةي ياسايي بوو بة ئةساسي ثرؤذةكة، تةقريري 

سَي ليذنةية ئةمِرؤ تةقريري ليذنةي ياسايية، يةعين ئةوةي دوَييَن خوَيندتانةوة بووة ئةسَلي ئةو 
مةشروعةكة، ئةوةي دةخوَيندرَيتةوة رةئي ليذنةكةي تازةية، كة هةرسَي ليذنةي ياسايي و ناوخؤ و مايف 

ئةوةي دةرطاي موناقةشة مرؤظ ثَيشنياري تازةيةو موناقةشة دةكرَينت، ئَيستا ئةو ماددةية خبوَينةوة بؤ 
 .بكةينةوة، ئةوةي دوَييَن خبوَينةوة لة ليذنةكةتان، خوَيندراوة، باشة موقتةرةحي تازةتان ضيية

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ماددةي دووةم بوو بة ماددةي سَييةم
وائر األصالح األجتماعي ن أقليم كوردستان بنسبة ختفض مدة عقوبة احملكوم بها للناالء ن د :املادة الثالثة

من مدة العقوبة األصلية الصادرة حبقهم واليت مل تتم فيها املصالة بني اطرافها امام القضاء وتعترب % 30
 .املدة املخفضة مبثابة مدة مقضية ن دائرة األصالح اإلجتماعي ألغراض اإلفراج الشرطي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ورديةكة بيخوَينةوة، بؤ ئةوةي موناقةشةي بكةينبة ك

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ماوةي سزاي ئةو بةندكراوانةي لة فةرمانطةي ضاكسازي كؤمةآليةتيدان لة هةرَيمي : ماددةي سَييةم
ا سةثَينراوةو، ماوة كةمكراوةكة لةو سزا سةرةكيةي بةسةرياند% 92كوردستان كةم دةكرَيتةوة بةِرَيذةي 

وةك ئةو ماوةية دةذمَيردرَيت كة لة فةرمانطةي ضاكسازي بةسةريان بردووة، بؤ ئاماجني ئازادكردني 
 .بة مةرجَيك ئاشتةوايي لةنَيوانياندا بَيت لةبةردةم دادطادا. مةرجدار

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ن بة مةرجَيك ئاشتبوونةوةي تيا بَيت، ئةوةي يةعين ئةوانةي كة دةنطمان لةسةردا عةفو بكرَي

كةم بَيتةوة بة ئيستيسناي ئةو جةرميانةي كة %( 92)ئاشتبوونةوةي نةكرَيت ثَيشنيارةكةي ئَيوة لة 
لةماددةي ثَينجدا هاتووة، دواتر بؤ ئةوةي لَيمان تَيك نةضَينت، ثَيم واية رؤتينة موناقةشة زؤر هةَلناطرَيت، 

 .كةن، فةرموو كاك ئارَيزئةطةر هاوكارميان ب
 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا بةثَيي ئةو ثَيشنيارانةي ئَيمة زؤر كةس ئةو لَيبوردني طشتيية دةيطرَيتةوة، بةاَلم ئةوانةي حوكمي 

بةند، بةندَيك زياد هةتاهةتايي دران ئةوانة ناطرَيتةوة، من لَيرة ثَيشنيار دةكةم ئةوة بكرَيت بة دوو 
 .بكرَيت ئةوانةي حوكمي هةتاهةتاييان هةية بؤيان بكرَيت بة بيست ساَل
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةزاني ضؤنة، ئةو حاَلةتانة، حاَلةتَيكي موحةدةد هةية بةدةر لة قةوانيين عَيراقي لة زةماني برميةر 

خاص ئةو حاَلةتانةي ضارةسةر بكرَيت، نةك هةندَيك كةس مةحكوم كراوة، ئةوة دةبَيت بة ثرؤذةيةكي 
لَيرة، ليذنةي قانوني و ئةوانة شارةزان لةو مةوزوعةدا ثرؤذةيةك حازر بكةن و ضارةسةري ئةوة بكةن، 
ئةطةر لة زميين ئَيرة داخيلي بكةن ئاَلؤزي دةكات و تَيكةَل و ثَيكةَليشي تَيدا ثةيدا دةبَينت، ئةو حاَلةتة 

 .ذةيةكي خاص موعالةجة بكرَينت، كاك سا  فةرمووتايبةتة باشرتة بة ثرؤ
 :بةِرَيز سا  حممد علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رةئيا من ئةظ كةمكردنا شامل بت ض ئيستيسناي تَيدا نةبَيت، هةميان بطرَيت باشرتة، ئةوَي قاتل يةكَي 

رَي دةه ديناري دزية، ئةوي بكوذت دَي ئةظرؤكة دةضَيتة ماَلَي خؤ، يةدي بةس ئيستيفادة نةهَيتة خوا
 .ديكة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ية جارَيكي تر شةرحي دةكةم دوو شت، يةكَيكيان ئةوانةي كة موساَلةحةيان %(92)كاك سا  ئةو لة 

دةيانطرَيتةوة، هةمان ئةو مةحكومانةي كة موساَلةحةيان نةكردووة يةك دةيانطرَيتةوة،  ،نةكردووة
ي خوارةوةيان نةكردووة دةيانطرَيتةوة، كة لة ماددةي ثَينج هاتووة كة لة يةك و دوو ئةوانةي ئةو تاوانانة

و هةتا دة ثَيشنياري ليذنةية، لةبةر ئةوة زؤر وازحية، عةفو عامةكة ئةوةي موساَلةحةي دةكةن شةرح كرا 
ة، كاك حاتةم تةخفيز بكرَيت، يةعين زؤر شتَيكي وازحي%( 92)دةنطمان بؤدا، ئةوةي موساَلةحة ناكةن لة 

 .فةرموو
 :بةِرَيز حا  حممد جان حسن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وابزامن كةمَيكيش باس كرا، ئةوانةي لة ئيعدامةوة حوكمةكةيان بؤتة سجين ئةبةدي، ئةوة ثرسيارةكةمة 

 .ية مشوليان دةكات لة تةخفيفي حوكمةكةيان%(92)ئةو لة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .، مشوليان ناكات وا نيية كاك عةوني، كاك عومةر فةرمووباوةِر ناكةم
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي من ويستم عةرزي جةنابتان بكةم كاك ئارَيز باسي لةسةر كردو كاك عةونيش تةمليحَيكيدا، ضونكة 

ة، ئةوة ديارة بِريارتان لةسةر ئةوةية كة لَيرة فةراغَيكي قانوني لةسةر ئةو كةسانةي حوكمي هةتاهةتاييي
 .بة مةشروعَيكي تر بَينت، ضونكة ثَيويستة ئةوانيش سوود لةو عةفوة وةربطرن، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، وابزامن موناقةشة تةواو، كاك مةال سةعدةدين فةرموو

 :بةِرَيز مال سعدالدين عبدال مولود
 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر

لَيرة باسي ئيفراجي شةرتي هاتووة، ئيفراجي شةرتي ئةو كةسانة ناطرَيتةوة، كة موشةِريعي عَيراقي باسي 
دةكاتن، لة ئوسولي مةحاكماتي عةسكةري، ئةوانةي كة لةسةر جلكي عةسكةريينة، ض ثَيشمةرطة بَيت، يان 

رَيتةوة، دوايَي لة دائريةي ضاكسازي ئةو سةر بة جلكَيكي عةسكةري بَيت، ئةو ئيفراجي شةرتي نايانط
نةوعة ضاكسازية ئيساَلحية لَيرة نيية، تاكو قانوني ئيفراجي شةرتي بةسةردا تةتبيق بكةيت، كة 

 .موتابةعةي سجنةكان بكرَيت، ئايا ئةخالقي ضاك بووة، يان ضاك نةبووة، لةطةَل رَيزمدا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةية ئَيستا لة هةموو مةحاكمةكان، ئةو ماددةية دةخةمة دةنطدانةوة، كَي  ئةوانة حاَلةتَيكي وجودي
لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة 

 .زؤرينةي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ماددةي سَييةم بووة بة ماددةي ضوارةم
رَيكارة ياساييةكان بةشَيوةيةكي طشيت رادةطريَين، لة قؤناغي لَيكؤَلينةوةو دادطايي كردن لة : ماددةي ضوارةم

طشت ئةوتاوانانةي روويان داوة ثَيش دةرضووني ئةم ياساية، ئةطةر ئاشتةوايي كرابَيت، يان بكرَيت، لة 
ةردةم دادطا، جطة لةو تاوانانةي بةدةر كراون لةحوكمةكاني ئةم ياساييةو كة لة نَيوان اليةنةكاني لةب

 .ماددةي يةكةمدا هاتوون
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك عةوني خؤي ئةو ماددةية من ثَيم واية زيادة، تؤ عةفو دةردةهَيين لةسةر ئةو كةسانةي كة حوكم 
بؤ رابطريَيت، من مةترسيةكةم لةوة دابوو ماددةي  دراون، باشة بؤ باسي مةوقوف دةكةيت، ئيجرائات

ثَينجةم لة ئةسَلدا ئيستيسنائةكان ئةوة نةكاتن، كاك عةوني دةَلَيت لة هةموو قةوانيين عةفوي عام بةو 
صيغةية هاتووة، شةرحي كرد با بؤ ئَيوةش شةرحي بكات، فةرموو كاك عةوني ثَيشنياري سَي ليذنةكة 

 .خبوَينةوة
 :كمال سعيد بزازبةِرَيز عوني 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
توقف األجراءات القانونية بشكل نهائي ن مرحليت التيقيق واحملاكمة ن مجيع اجلرائم الواقعة  :املادة الرابعة

 .قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا متب او تتم املصالة بني أطرافها أمام القضاء
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هةية لةوانةية ئَيستا لة مةركزي شورتة، يان لة حمكةمةية، يان لة بؤ زياتر تةوزي  كردن، تةبعةن كَيشة 
ثَيش حاكم تةحقيقة، يان لة موحاكةمةية، بةاَلم قةراري مةحكةمةي لةسةر دةرنةضووة، ئةوانة 
ئيجرائاتي قانونيان لةسةر رادةطريَيت، حوكم دةرنةضووة ناتوانني بَلَيني مةمشولن بة عةفو، لةبةر ئةوة 

، لةبةر ئةوةي مةحكوم (تقف االجراءات)بةكار دَيت، ضونكة عيبارةتَيكي قانوني دةقيقة،  ئةو عيبارةتة
نينة، موتةهةمن، مةعلوم نيية عةجةبة ئيفراج دةكرَين، ئيدانة دةكرَين، ئةو قةزايانةش مةمشولن بة 

 .شةرتَيك موساَلةحةي لةطةَلدا بَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك غةفور قسةي هةية
 :رموري سعيد طاهر غفور ِرَيزبة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسيت من لةطةَل بووني ئةو ماددةية نيمة لةو ياساية، لةبةر ئةوةي كةسَيك دزي كردووة، كةسَيك ثياوي 
لَي كوشتووي، يةعين يةكسةر تؤ هةموو شتَيك رابطريت، راستة ئةطةر موساَلةحة كرا بَيت، بةس تؤ هةموو 

ةطريت، يةعين تةحقيق رادةطريت، مةحكةمةي رادةطريت، مةمشولي دةكةيت بةوة، هةية سَي شتَيك راد
ساَل ثَيش ئَيستاكة شةخسيشي لَي كوشتووة، تازة دةطريَينت، هةية ساَلَيك ثَيش ئَيستا دزييةكي لَي كردووي، 

ةية ئيلغا بكرَينت، من ئَيستا دةطريَينت، يةعين بةِراسيت ئةوة رةواي حةق نيية، ئةطةر بكرَينت ئةو مادد
 .ثَيشنياري ئيلغا بووني ئةو ماددةية دةكةم، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة بيدايةتةوة خؤشم رةئيم وابوو، بةاَلم ليذنةي قانوني كة ئةو تةوزحيةيان دا، بةتايبةتي لةوةي كة 

ئةو قةزايانةي خوارةوة ناطرَيتةوة  ماددةي ثَينج، يةعين ئةو ماددانةي ثَيشرت ئةوةي كة ئَيستا خوَينديةوة،
نايانطرَيتةوة، كةواتة ئةوانةي خةتةرن لةسةر ....( ئريهاب، قةتلي ئةجنةبي، سةريقة، موخةدةرات)

 .كؤمةَلطا نايانطرَيتةوة كة هاتووة، بَيجطة لةوةش كة ثَيشنيارَيكي تر هةية ئيزافةي بكةن، كاك شَيروان
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
خؤي ماددةكة زؤر مةنتيقي و زؤر سةليمة بة قةناعةتي من، لةبةر ئةوةي ئَيمة مةحكوممان عةفو كردووة 

موستةسنا بَينت، / بةو ئيستيسنائاتةي كة هاتووة تةبيعيية، مةوقوفيش عةفو بكةين بة دوو شةرت، يةك
 .يعتيادييةموساَلةحةي تيا بَيت، ئةوانة زؤر تةبعييةو زؤر ئ/ دووش

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو دوو شةرتة وازحية لةبريي نةكةين زؤر شتةكان رَيك و ثَيك هاتووة، بةاَلم كة هاتينة سةر ماددةي 
ثَينج دةبَيت هينةكةي بطؤِرين، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل داية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، 

بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر، هةر كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز 
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لة زميين ئةوة دوَييَن تَيدا نةبووة، بةاَلم ماددةيةكي تر ثَيشنيارة لة اليةن هةرسَي ليذنةوة خراوةتة ئَيرة، 
 .ئةو ثَيشنيارة تازةية كة لة ئةسَلي ثرؤذةكةدا نيية خبوَينةوة

 :بزازبةِرَيز عوني كمال سعيد 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .يعفى عفوًا عامًا احملكومون وتوقف االجراءات القانونية حبق املتهمني ن جرائم املخالفات :املادة اخلامسة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ماددةيةي كة خوَيندرايةوة لة الي منيش روون بؤوة، كة ثَيشرت لة الم روون نةبوو، ئةو موخالةفاتة 
دةطرَيتةوةو ضةندة مةحكوميةتيان، بةثَيي قانون ئةو جةرميةي ثَيي دةَلَين موخالةفة ئةوةي لة بيست  كَي

و ضوار سةعات دةست ثَي دةكات تا سَي مانط، غةرامةكةشي لة سي دينار و ئةمانة، يةعين شتَيكي بةسيتة 
نت، بؤية ئةطةر سَي مانط بَينت قانون ضوار ساَل و ئةوانة بَي و هيض نيية، من وامزاني رةنطة موخالةفاتي

تةحصيل حاصلةو شتَيكي تةبيعية، لة قانوندا شةرحي كردووة موخالةفات حوكمةكةي، بؤية شتَيكي 
تةبيعية، ئةطةر موناقةشةتان نةبَينت دةخيةمة دةنطدانةوة، بةَلَي عةفو عام بطرَيتةوة لةبةر ئةوةي 

تر نيية، خاتوو ظيان دةنطي بؤ مةدة ضي تَيداية، ئةو موخالةفاتةكان ئةوةلةن حوكمةكةي لة سَي مانط زيا
، (يعفى عفوًا عامًا احملكومون وتوقف االجراءات القانونية حبق املتهمني ن جرائم املخالفات)ماددةية 

جةرميةي موخالةفات حوكمةكةي، غةرامةكةي ضةند دينارَيكة و حوكمةكةشي سَي مانطة، بةثَيي ئةوةي 
حةددي ئةقصاي سَي مانطة واية كاك شَيروان، كاك شَيخةَلاَل نوقتةي نيزامت هةية  تَيطةيشتم لة برادةران

 .فةرموو
 :بةِرَيز شَيخ ال ابراهيم شَيخ ال

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم واية حوكمي سَي مانط بة بةر عةفوي بكةوَيت، من ثَيم واية عةفوةكةي زؤر سووك دةكاتن، واتا 

ة كةم دةكاتةوة، كةسَيك سَي مانط حوكم بدرَيت و عةفوي عامي بؤ دةربضَيت ثَيم واية لة قيمةتي عةفوةك
 .لة جَيي خؤي نيية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي لة حةقيقةتدا وجهةي نةزةرة، بةاَلم وجهةي نةزةرَيك هةية دةَلَيت تؤ عةفوت دةركردووة، هةية سَي 

اوة دةَلَيت من سَي مانط حوكم دراون ئةو عةفوة نامطرَيتةوة، يةكي تريش مانط حوكم دراوة، دة رؤذة طري
قةتلي كردووةو موساَلةحة هةي لة ثَيش ضاوي دةردةضَيت و ئةويش زةق زةق تةماشاي دةكات و هيضي ثَي 

ؤ ناكرَيت، بؤية ئةوة وجهةي نةزةرة، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة ثَيشنياري ليذنةي قانوني و ليذنةي ناوخ
و ليذنةي مايف مرؤظ، كة ئةو ماددةيةيان ئيزافة كردووة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، 

 .كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، تكاية ماددةكةي تر
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 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 : ملادتني األوىل والثالثة والرابعة من هذا القانون على مرتكبحي اجلرائم التاليةال تسري احكام ا: السادسة املادة
 .اإلرهاب -1

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةطةَل ليذنةي قانوني كةوتينة موناقةشة، ئةو ماددةيةي كة دةَلَيت ئةو ماددانةي سةرةوة حوكمةكة 

ةرةوة دةنطمان بؤدا، ئةو جةرميانةي لة خوارةوة نايانطرَيتةوة، ئَيمة ثَيمان واية هةموو ئةوانةي لةس
يةكة، ئةوانة %(92)هاتوون نايانطرَيتةوة، ض عةفوةكة، ض عقوبةي ئيعدامةكة بؤ موئةبةد، ض لة 

يةكةش، ئةطةر يةكَيك ئريهابي كردبَيت نةيطرَيتةوة، ليذنةي قانونيش %(92)نةيانطرَيتةوة، يةعين لة 
 احكام هذا القانون على التسري)ة خبوَينةوة، دةتواني بَلَين واباشرتة موقتةنيعة بةوة، بؤية ثَيشنيارةك

 .بة موتةلةقي، ئةوة باشرتة، ئينجا حاَلةتةكان خبوَينةوة( التالية اجلرائم مرتكيب
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 : رائم التاليةال تسري احكام  هذا القانون على مرتكبحي اجل: السادسة املادة
 .اإلرهاب -1
 .قتل األجانب العاملني ن االقليم -2
  .القتل املقرتن بالسرقة -3
 .األجتار باملخدرات -4
 .اجلرائم املاسة بأمن األقليم الداخلي واخلارجي -5
 .اختالس أموال األقليم -6
 .التاوير ن احملررات الريمية املتعلقة بأقتصاد وأمن األقليم -7
 .ر وتايف العمالتتاوي -8
 .الرشوة  -9

 .االغتصاب واللواطة والانا باحملارم -11
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .لة جياتي يةك و دوو، مام خورشيد نوقتةي نيزامت زؤرة فةرموو( وثانيًا اواًل)ئةوة كاك عةوني بيكة بة 
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
داس هاتة طؤِرَي داوامان كرد لة زميين عةفوةكة بَيت طوَيتان نةدايَي، بةاَلم ضةند تةئكيد كة مةوزوعي ئةح

دةكةمةوة لة خوشك و برايان و جةنابيشت، مةسةلةي ئةحداس عومري شازد ساَلة، يان حةظدة ساَلةي 
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ةك لَيرة ئيزافة ئةطةر سوَل  نةكرَيت ئةوة بؤ تارخييش دةَلَيم كارةساتي لَي دروست دةبَيت، بؤية ماددةي
بكرَيت كة ئةحداس عةفو بيطرَيتةوة ئةوانةي كة سوَل  دةكرَين، لَيرة ماددةيةك ئيزافة بكرَيت، ضونكة 
كارةساتي لَي دروست دةبَيت، ضونكة كابرايةك تةمةني شازدة ساَلة، يان حةظدة ساَلة قانون نايطرَيتةوة، 

اَلة دةيطرَيتةوة، بؤ ئةوي ناطرَيتةوة كة تةمةني بةاَلم سبةي دةكوذرَيت لة جادةي، بؤ ئةوةي هةذدة س
حةظدة ساَلة، ئةمة خراثة، مادام واية ئةوانةش لة ماددةيةك جَيي بؤ بكةنةوة، كاريسةي لَي دروست 

 .دةبَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةي بةردةوام ئةوة تةواو بوو كاك خورشيد جَيي نابَيتةوة لَيرة، ضونكة ئةحداس بةردةوامن و جةرمي
دةكةن، ناكرَينت ئَيمة بة تةوةقوعات هني بكةين، ئةو دة حاَلةتة ئيستيسنا كراوة زؤر بة ديقةتيش 
ئيستيسنا كراوة، ئةو جةرميانة هةمووي جةرميةي خةتةرن لةسةر كؤمةَلطا، لةسةر ئةمين هةرَيم، لةسةر 

خاَلقي، كة هةموو خةَلك دةطرَيتةوة، هاوواَلتي، خةتةرن لةسةر ئيقتيصادي واَلتةكة، لةسةر ثرنسيثي ئة
بؤية ئيستيسنا كراون و ئةو جةرميانةي كة ئاماذةيان ثَي نةكراوة، ثَيشرت هةندَيك قسة كرا لةسةر ئةو 
مةوزوعة، ئةطةرضي نةهاتبووينة سةر ماددةكة، سؤزان خان ئةوةي ئيقترياح كرد جةرائيمي شةرةفيش 

لِرةمحان بوو طوتي ئةمين داخيلي و خارجي ضية، كَيي تر بطرَيتةوة، برادةرَيك وابزامن كاك عةبدو
 .دةيةوَيت قسةي بكاتن ناوي بنووسم، كاك ئارَيز فةرموو

 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيم واية لة ئيستيسنائات تةنيا خاَلي يةكةم / ثشتيواني لة ثَيشنيارةكةي سؤزان خان دةكةم، دوو/ يةك
نَيت، دووةم مبَينَيت، ثَينجةم مبَينَيت، دةيةم مبَينَيت، ئةواني تر ئةوةندة ئيستيسنا نةكرَين، ضونكة مبَي

لةسةر ئيختيالسي ئةموالي دةوَلةت ئةو هةموو كةسة بطريَين، بةِراسيت رةنطة سجنةكاني كوردستان بةشي 
ناطريَينت، كةمَيكيش طرياون  ضارةكي ئةو هةموو خةَلكة نةكات، خةَلك هةية زؤر ئيختيالس دةكاتن و

رةنطة ئةوانيش مةبةستم ئةوة نيية ئةو نوقتةية، بةاَلم بةشَيكي زياتريش ئةو خةَلكة مشول بكاتن، 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ئيستيغراب دةكةم لة ثَيشنيارت كاك ئارَيز، ئَيمة باسي شةِري طةندةَلي دةكةين و قانون دةردةهَينني بؤ 

ةسانةي موتةهةمن بة طةندةَلي و ئيختيالسي كردووةو تةزويري كردووة، ئةوة طةندةَليية، دوايَي ئةو ك
ئةوة حةقي عامة مومتةلةكاتي حوكمةتة، تةوزيري عومالت، ضؤن تةخرييب ئيقتيصادة، يةعين لةطةَل 

 .تةسرحيات و بؤضووني تؤ زؤر تةناقوزة ئةوة، كاك كةريم فةرموو
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 :ريفبةِرَيز كريم جميد ش
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة تاواني بازرطاني ماددة بَيهؤشكةرةكان ئةوانةي حوكم دراون، بةاَلم هةندَي كةس بة تاواني ماددةي 
بَيهؤشكةر حوكم دراوة، بةاَلم بازرطاني ثَي نةكردووة، بةشَيوةي تر بةكاري هَيناوة، ئةوانة ضارةنووسيان 

 .ضية، بؤ دياري نةكراوة، سوثاس
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

عقوبةي تاجري بةثَيي قانون ئيعدامة ئةوةي تَييدةطةم، بةاَلم ئةوةي تيجارةتي ثَي نةكردووة كةمرتة وا 
نيية، لَيرة دةَلَيت ئيستيسنائةكة بؤ ئةو كةسانةية كة تيجارةتي موخةدةراتيان كردووة، نةك تةعاتيةكة، 

 .ي دةكات، كاك دلَير فةرموويةكة مشول%(92)تةعاتيةكةش مشولي دةكات، لة 
 :دلَير حممد شريف بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة دوَييَن هةرسَي ليذنة دانيشتووين، بةِراسيت موتةفيق بووين لةسةر ئةوة هةموومان، تةنها خاَلَيك 

لي نةكاتن ئةو هةبوو لةوَي، بؤية من لَيرة باسي دةكةم، ئيزافة بكرَيتة سةر ئةو ئيستيسنائانةي كة مشو
مةحكومانةي لة زرويف وةك ئةمِرؤدا كة ئافرةتَيك دةكوذن لة ثةناي شةرةف و غةسلي عار، بةِراسيت حةق 
نيية مشولي بكاتن، ئَيمة كؤمةَلطايةكي سةرةتايني دةمانةوَيت بيناي دةوَلةتَيكي دميوكراتي بكةين، 

قانوني بَيت، غةسلي عار دةعم كردني بةم نيزامَيكي دميوكراتي نوَي بكةين، دةمانةوَيت دةوَلةتَيكي 
تةريقةية، لة كاتَيكدا زؤربةمان دةزانني ئةوةي لة ثةناي ئةمة دةطريَيت، بةِراسيت كةم دةطريَيت و لة 

 .ثةنايةكي تر ضارةسةر دةكرَيت باشرتة ئةم ئيستيسنائةش ئةمة بطرَيتةوةو دةرنةضَيت لَيي، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاس، بةاَلم تكاية لةو مةوزوعة تةنيا بَلَي ثشتطريي لة رةئيةكةي سؤزان خان دةكةم، يان لةمةودوا  زؤر
بَلَين ثشتطريي لة رةئيةكةي سؤزان خان و كاك دلَير دةكةم، كاك ئارَيزيش واي طوت، كاك دلَير تؤ لة 

ةمان رةئي خؤت تةرح دةكةيت ليذنةكة رةئي خؤت تةرح كردووةو سةري نةطرتووة، لَيرة وةكو ئةندام ثةرل
 .و ئةنداماني ثةرلةمان ئةطةر رةئيان زؤرينة بَيت دةبَيتة ثَيشنيار، دكتؤر دلَير فةرموو

 :دلَير امساعيل حقي شاويس.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ردكردنة من جطة لةوةي ثشتطريي لة بؤضوونةكاني سؤزان خان و كاك دلَير دةكةم، ثَيم واية لةو هةاَلوَي
ئيستيسنائاتانة دةبَيت خاَلَيكي تريشي بؤ ئيزافة بكةيت، ئةويش ئةو كةسانة نةطرَيتةوة كة ئةصحابي 
سةوابيقن، كة ثَيشينة تاوانَيكيان كردووة، نةخَير تَييدا نيية، دةَلَيت جارَيكي تر ئةو كةسةي كة 

ند بوو بَيت لة عةفوَيكي تر، من سوودمةند بووة لة عةفو، من مةبةستم ئةوة نيية، كة كةسَيك سوودمة
مةبةستم ئةوة تاوانبارَيك تاوانَيكي كردووة، ماوةي سزايةكةي تةواو كردووةو جارَيكي تر تاوانَيكي تر 
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دةكاتةوة، دَيتةوة بةندخيانةو زينداني دةكرَيتةوة، لةوَي ئةم عةفوة نابَيت بيطرَيتةوة، ئةو كةسةي 
اوان كردندا، نابَيت يةكَيك لة سةبةبةكاني مةحكةمةو سزادان سةوابقي هةية، كة ثَيشينةي هةية لة ت

بريتيية لة ئيساَلح كردن، ماناي واية ئةو كةسة بة زةمحةت دةتوانَيت بطةِرَيتةوة بؤ كؤمةَل، بؤية 
ثَيويستة خاَلَيكي تر ئيزافة بكرَيت ئةويش ئةو كةسانةي كة سةوابقيان هةية و تاوانيان كردووة، ئةم 

 .وة نايطرَيتةوة، زؤر سوثاسكةسة ئةو عةف
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو تاظطة فةرموو
 :بةِرَيز تاظطة حممد علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سةبارةت بة ئةحداس من تةئكيدي دةكةمةوة هةندَيك لة خاَلةكان ثَيويستة بنووسريت، يةعين ثَيشنيار 

انةي كة ئةحداس ثَيي هةَلدةستنةوة ئةو تاوانانة، دةكةين بنووسرَيت، جطة لة ئةحداس مةسةلةن ئةو
هةندَيكيشيان تةعاتي موخةدةرات دةكةن، كة بةِراسيت وةكو ئيشارةتيان ثَيدا ئيتجار نيية، تةعاتيية، ئةوة 
دةيانطرَيتةوة، بةاَلم هةندَيكيان بؤ منوونة لة حاَلةتي ليواتة ئةوانةي كة ئةحداسن طرياون، جطة 

بكرَيت، بةِراسيت من ثَيم باشة و بة زةروري دةزامن، خاَلَيكي تريش من ثشتطريي لة ئةحداسيان بؤ زياد 
ثَيشنياري ئةو خوشك و برايانة دةكةم كة ئيشارةتيان بة دافعي شةرةف كرد ئةوةش زياد بكرَيت، زؤر 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

حوكمةكة فةرقي هةية هةر لة ئةساسدا، ثَيم واية هةر ئةحداس خؤي نايطرَيتةوة، ئةطةر حةدةس بَيت 
 .خؤي لة ئةساسةوة ئةطةر حةدةس بَيت عقوبةكةي نيوةي وةردةطرَيت

 :بةِرَيز تاظطة حممد علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

عةفو، ضونكة ئيشارةت درا ئةو قانونة ئةوانة ناطرَيتةوة، لةو قانونةش لة ماددةي يةكةمدا باس لة 
ئةحداسي بؤ زياد نةكرَيت تةحصيل حاصل دةيطرَيتةوة بة رةئي ئَيمة، ( ماعدا)حةدةس كراوة، كةواتة 

 .ئَيمة واي تَيطةيشتووين
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية فةرموو
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دَيك شت لة الي من دروست بووة، حةز بةِراسيت من ثشتطريي لة رةئيةكةي سؤزان خان دةكةم، بةاَلم هةن

دةكةم بةِرَيزَيك، يان كاك عةوني وةاَلمم بدةنةوة، هةندَيك شت خبرَيتة كامةيانةوة، لةمانة حيساب 
بكرَيت، يان لة شوَينَيكي تر، لةم ماوةية لة سلَيماني ضةند ذنَيك دةرمانيان دةرخواردي ضةند كةسانَيك 
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خاَلَيكي تريش دةرزي لَيدان، ياخود  .مة دةضَيتة ض خانةيةكةوةداوة، ئةوة بوو بة ثةلة براون، ئة
خاَلَيكي تريشم هةية، ذن و كض فرؤشنت هةية، كة ئَيستا ضوومةتة ضاكسازي  .ذةهركردنة ناو خواردن

ذنَيكم بيين طوتي وةَلاَل مَيردةكةم مين فرؤشتووة بة ضوار سةد هةزار، ئةو ثياوةكةي تريش هةر 
نازامن منيان لةسةر ضي طرتووة، ئةمة لَيرةدا، سووتاني عةمديش كة زؤر جاران فرؤشتوومي، ئَيستا 

دةكرَيت، ئةمة دةضَيتة ض خانةيةكةوة، حةز دةكةم بةِرَيزتان بؤمان روون بكةنةوة، لةم ماوةيةدا ثياوَيك 
 .بةنزيين كردؤتة ذنةكةي، ئةمة دةضَيتة ض بابَيكةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةوة ئةطةر ئَيمة بضينة ناو ئةو تةفاسيلةوة، ئةي حاكم ئيشي ضية، ئةو هةموو قةوانينة هةية، قانوني ئ

ئةوةي كة دةرماني ( 122)عقوبات هةية، كة حاكم حوكم دةكاتن هةموو ئةو قانونانةي لةبةرضاوة، 
والحةزةكةم طوتراوة، ذةهراوي ئةو سزاية دةيطرَيتةوة، سؤزان خان ئةطةر هةر هةمان موالحةزةية، بَلَي م

 .باشة سوثاست دةكةين، خاتوو سارا
 :ثريوت خضر سارا بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة منيش هةر ثشتطريي لة زياد كردني تؤمةتي كوشتين ذن دةكةم بة تاواني شةرةف، لةبةر ئةوةي 

ياسامان هةية لة ثةرلةمان  داواش لة ئةندامان دةكةين كة ثشتطريي بكةن لةو رةئية، ضونكة ئةوة دوو
كة لة ئيدارةي سلَيماني دةرضووة، ئةوانةش هةر  03ثَيشرت ياساي غةسلي عار كراوة، بِرياري ذمارة 

 .ثشتيوانني بؤ ئةو رةئية، زؤر سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤر رةمةزان فةرموو

 :رضا عبدالرمحن رمضان.د بةِرَيز
 .جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة

اجلرائم املاسة بأمن االقليم الداخلي )لة ئيستيسنائةكان باسي ئريهاب كراوة، قةتلي ئةجانيب و جةرميةي 
هةر لة زميين ئريهابداية، خاَلَيكي تريش ئيختيالسي ئةموالي ئيقليم و ئةموالي عامة ( واخلارجي

تي، ئةوانة بةم شَيوةية ئيختيالسي ، جاري وا هةية سةريقةي ئةموالي عامةية، يان ئيختيالسية(والسرقة)
بةنيسبةت ئةحداسيشةوة كة ئَيمة دةَلَيني ئيستيسنا  (.اختالس وسرقة االموال العامة)ئةموالي عامة 

بكرَيت، زؤر لةو حةدسانة هيض شوَينَيكيان نيية، ئَيمة مةبةستمان لة طرتن عقوبةية، ئيساَلحة، حيمايةية، 
ئةو روكنانةي ترمان بؤ دابني كردوون، حةدةسَيك دوو مانط لةسةر ئَيمة كة ئةوانةمان بةردان، ئايا 

جةرميةيةك طرياو دَيتةوة ناو جادة هيض شوَينَيكمان بؤ دابني نةكردووة، ئيساَلحةكةي تيا بكةين و زؤر 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤرة رؤذان فةرموو
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 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَيز د
 .ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

تَيبينيةكةم دةبارةي بِرطة شةشي ئةم ماددةية، كةوا ئيختيالسي ئةموالي ئيقليم، لةبةر ئةوةي وشةي 
ئيختيالس هةموو جؤرة دزييةك ناطرَيتةوة، هةميشة وشةي سةريقة زياد بكرَيت، ئةموالي ئيقليميش 

 .، زؤر سوثاس(وسرقة االموال العامة اختالس)بكرَيتة ئةموالي عامة، واتا بِرطةكة بةو شَيوةيةي لَي دَيت 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .، خاتوو ظيان فةرموو(اختالس وسرقة االموال العامة)موالحةزةكةي 
 :بةِرَيز ظيان سليمان حاجي بشار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةم، تكا لة هةموو تَيبينيةكةم لة اليةن سارا خان و دكتؤر دلَيرةوة طوترا، سوثاسي دكتؤر دلَيريش دةك

 .ئةندامانيش دةكةم، كة ثاَلثشت بن بؤ ئةوةي غةسلي عاريش نةطرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .مامؤستا فةتاح نةقشبةندي فةرموو

 :بةِرَيز فتاح عبدال نقشبندي
  .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة جةنابتان، ثَيم واية ئةو وشةية لة فةقةرةي دة  من يةك ثرسيار دةكةم ثَيشرت لة ليذنةي قانوني، دوايَي
ماناي واية غةيري مةحارميةكة فةقةرةيةكي ( باحملارم)، كة دةَلَيت (االغتصاب واللواطة والانا باحملارم)

خراثة، ئيجازة ثَيدانة، جا بؤية من داوا دةكةم غةيري مةحاريم يةعين ضي؟ هي ئةو ضية؟ ليذنةي 
والانا حسب )بؤ داناوة بؤ غةيري مةحاريم،  ئةطةر وشةي مةحاريم الببةين قانوني ض ضارةسةرَيكي 

مةحاريم و غةيري مةحارميش دةطرَيتةوة بة شروتي خؤي، ( الشروط كما جاء ن الشريعة االسالمية
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك غةفور فةرموو

 :رموري سعيد طاهر غفور بةِرَيز
 .مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو

بةِراسيت وةك تَيبيين دةكرَيت لة كوردستان دياردةي دزي بؤتة دياردةيةكي بةرباَلو، ئَيستاكة رؤذانة 
القتل مقرتن )سةيارةي خةَلك دةدزرَينت، ماَلي خةَلك دةدزرَينت، يةعين حةق واية ئَيمة لَيرة نةك هةر 

 مقرتن القتل)بكرَيت، لة دواي ، نةخَير، هةر سةريقةي وةكو خؤي وةكو فةقةرةيةك داخيل (بالسرقة
، يةعين تاواني دزيش، لةو قانونة ئيستيسنا بَيت، عةفو نةيانطرَيتةوة، زؤر (السرقة)بنووسرَيت ( بالسرقة
 .سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يةكة دةيانطرَيتةوة، دزي عةفوي عام نايانطرَيتةوة، %(92)كاك غةفور عةفوي عام نايانطرَيتةوة، هةر لة 

 .دةيانطرَيتةوة%( 92)ةَلكو لة ب
 :رموري سعيد طاهر غفور بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .خؤي ئةوةي لة مةحكةمة رادةوةسَيت و بة حوكمدان رادةوةستَيت، ئةوة دةيانطرَيتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عومةر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة

من لةم ئيستيسناية كة باسي لةسةر كراوة، جةرائيمي ئريهاب باسي لةسةر كراوة، جةرائيمي ئريهاب و 
قةتلي ئةجانيب و جةرائيمي ماسة بة ئةمين دةولة، من ثَيم واية هةرسَيكيان لة يةك فةقةرة لة زميين 

  .فةقةرةي يةكةمدا كؤ بكرَيتةوة
لةطةَل فةقةرةي هةشت ( لريمية املتعلقة بأقتصاد وامن االقليمتاوير ن احملررات ا)بةنيسبةت جةرائيمي 

كةباسي تةزوير و تةزيفي عومالت دةكات، ئةطةر بَيتو ئَيمة بَيني سةيري بكةين، شةرت نيية، ئةو 
تةزويرة بَيت تةئسري بكاتة سةر ئيقتيصاد و ئةمين ئيقليم، هةندَيك جار خةَلك تةزويري هةويةكي 

بؤ ئةوةي ناوةكةي خؤي بطؤِرَيت، يان ثَي بضَيتة خاريج ئةوة دةطريَيت، ئةو هةوية  ئةحوال مةدةني دةكات،
نة تةئسريي لةسةر ئيقتيصادي ئيقليم و ئةمين ئيقليمة، ئةطةر بَيتو ئةو تةزويرة تةئسريي لةسةر 

ة، لة ك(081)ئيقتيصادي ئيقيليم بكات، ئةوة لة تةزويري سةنداتي مالي و ئةوِراقي مةسةرةيف لة ماددةي 
فةقةرة هةشتدا لَيرة باسي لةسةر كراوة بة وازحيي هاتووة، ماناي واية ئةم تةزويرةي لة موحةرةِراتي 
رةمسي دةمَينَيتةوة، قةسامي شةرعي هةر موحةريرَيكي رةمسية، هةويةكي ئةحوال مةدةني هةر 

من ثَيم واية  موحةريرَيكي رةمسية، شةرتيش نيية تةئسري بكاتة سةر ئيقتيصاد و ئةمين ئيقليم،
برادةراني ليذنةي قانوني بة نةزةري ئيعتيبار وةربطرن، ئةوةي كة تةئسري لةسةر ئةمين ئيقليم دةكات، 
راستة لة فةقةرةي هةشت هَيناويةتي تةزوير و تةزيف، تةزيف بؤ مةسكوكةكةيةو تةزويرش بؤ ئةوِراقي 

سةر ئةمين ئيقليم دةكات، ئةمة بة رةئي مةسةرةيف و سةنداتي ماليية، يةعين بة تةئكيد ئةمة تةئسري لة
من بؤ ئةم ئيستيسنائانة فةقةرةيةكي تر ئيزافة بكرَيت، ئةطةر برادةراني ليذنةي قانوني ثَييان باش بَيت، 
ئةوانةي كة طةِراونةتةوة بؤ جةرميةو مةمشولن بة عةفوي خاص و عام، تةنيا عام نا، بة عةفوي خاص و 

 . نائانةوة، زؤر سوثاسعام، ئةوانيش بضنة ئةو ئيستيس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومسان فةرموو
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 :امني محد امحد عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سَي قسةم هةبوو هةرسَيكيان كران، بؤية نامةوَيت دووبارةي بكةمةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخةَلاَل فةرموو
 :ال ابراهيم شَيخ البةِرَيز شَيخ 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم واية بِرطةي هةشت و نؤ بكرَيتة يةك بِرطة، باشرتة لةوةي بة دوو بِرطة بنووسرَيت، بنووسرَيت 

 .تاواني بةرتيل و طزي دةركردني ثارةي قةَلب، ئةوة كورت كردنةوةيةكي باشة
ر دةكةم، كة تاوانباران جارَيك عةفوي عاميان بؤ دةرضووة، ثتشطريي لة رةئيةكةي كاك دكتؤر دلَي/ دووةم

 .جارَيكي تر كة طريانةوة عةفو مشوليان نةكات
، من (تاواني سَيكسي بةزؤر و منداَلبازي و زينا كردن لةطةَل مةحةرةمان)لة بِرطةي دة كة دةَلَينت / سَييةم

لةناو ياسايةكدا بنووسرَينت، ئةطةر بَلَين تاواني ثَيم واية مناَلبازي وشةيةكي نابةجَي و ناشريينة، ئةدةبيةن 
سَيكسي بةزؤر و زينا لةطةَل مةحرةمان هةمان مانا دةطةيةنَيت، وشةي مناَلبازيةكة لةسةري البدةن، 

 .ضي بةكار دَيت، لةطةَل هةموو كةسَيكة، سوثاسَيكسي ماناي خؤي هةيةو ديارةو بؤس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عادل فةرموو
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثشتطريي لة رةئيةكةي تاظطة خان دةكةم، سةبارةت بة ئيستيسنا كردني ئةحداس، ثتشطرييش لة 

 .رةئيةكةي دكتؤرة رؤذان دةكةم سةبارةت بة ئيختيالس و سةريقةي ئةموالي عامة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو دكتؤرة هالة
 :هالة سهيل وادي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، (االجتار باملخدرات والسموم القاتلة)ثَيشنيار دةكةم ( االجتار باملخدرات)سةبارةت بة فةقةرةي ضوار 

 .ثتشطرييش لة رةئيةكةي سؤزان خان و كاك دلَير دةكةم، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرمووخاتوو طوَلناز 
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 :بةِرَيز طوَلناز عزيز قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئيةكةي من طوترا، ثشتطرييش لة رةئيةكةي كاك دلَير و برادةران دةكةم، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كاك زانا
 (:زانا) خضر سعيد قادر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةشةشم هةبوو لة ليذنةي قانوني و بؤ ليذنةي مايف مرؤظيش رةئيةكمان تةبةنا كرد من هةندَي موناق

لةسةر ئةو مةوزوعة، نوَينةريشمان لةوَي نازامن، وابزامن بةسةر ضووة باسي نةكراوة، من لَيرة دووبارةي 
تةخفيزةكة دةكةمةوة، ئَيمة تةئكيدمان لةسةر ئةوة كرد ئةو ئيستيسنائانة ئةحداس نةطرَيتةوة، هةروةها 

موتةلةق بَيت، ئةوة بؤ عةفوان عةفو ناكرَين،  بةس  تةخفيزة، با ئةو ئيستيسنائاتانة نة بؤ تةخفيزةكة 
التسري احكام )بَيت، نة بؤ ئةحداسةكة بَيت، من ثَيشنيار دةكةم موقةدميةي ماددةكة بةم شَيوةية بَيت 

، ئةوة لة (لثالثة من هذا القانون على مرتكيب اجلرائم التاليةالفقرة اواًل من املادة االوىل واملادة الثانية واملادة ا
ليذنةي مايف مرؤظ ئةو رةئيةمان تةبةنا كرد، تةخفيزةكةش ئيستيسنائةكةي تَيدا نةبَيت، ئةحداسيش 

 .تةنيا مةرجي موساَلةحةي تَيدا بَيت و ئةو ئيستيسنائانة نةيطرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي ضية، ئةو موالحةزةياندا لةسةر ئةحداس و ئةوانة، خؤي بة مةنتيق و قانون حاَلةتَيكة مةنتيقي دةزان
خؤي هةية لة ناحيةي ئينسانيش هةروا، بةاَلم دةبَيت ئَيمة موالحةزةي ئةوة بكةين، كة زؤر لةو 

ة، جارَي هةتا يازدة ئريهابيانة ئةحداس بةكار دةهَينن، ضواردة ساَلة، ثازدة ساَلة، راستة خؤ موجريم نيي
 .ساَلي حوكم نايطرَيت بةثَيي قانون، كاك عةوني بؤيان شةرح بكة

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت ئةحداس لة كوردستان قةرارَيك لة ثةرلةمان دةرضووة، ئةو منداَلنة، ئةو نةوجةوانانة هةتا 
 .يجرائاتي قانونيان لةطةَل ناكرَيت، ئةوة يةكتةمةنيان نةبَيتة يازدة ساَل ئ

ئةحداس ئةطةر ئيحالةي مةحكةمةي كرا، ئةطةر تاوانَيكي كرد، ئةوةلةن حوكمي ئيعدامي / دووةمني
 .لةسةر نيية، ئةطةر موحاكةمة كرا بة هةر تاوانَيكي طةورة لة ثازدة ساَل زياتر حوكم نادرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةعين هةر لة ئةساسةوة نيوةي عقوبةية، كوردستان خان فةرمووي
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 :بةِرَيز كوردستان ثريداود قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةرضةندة برادةران قسةكةي ئَيمةيان كرد، بةاَلم وةكو ليذنةي بةرطري مايف ئافرةتان ثشتطريي لةوة 
 .دةكةين سةبارةت بة غةسلي عار، سوثاس

 :ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك
دوو خاَل كة زؤرينةي ئةنداماني ثةرلةمان ئاماذةيان ثَي كرد، يةكَيكيان ئةوةية، ئةوةي ئريتيكابي 

ئةوةي كاك دكتؤر دلَير طوتي ئيستينادي لةسةر كرا، / جةرميةي شةرةيف كردووة نايطرَيتةوة، دووش
هةية فةقةرةيةك هاتووة، صيغةيةك ئةويش ئيزافة بكرَينت، ئةوةي سةوابقي هةية، بةاَلم ئةوةي سةوابقي 

بدؤزنةوة، ئةوةي بةنيسبةت قةتل بيدةوافيعي شةرةف ببَيتة فةقةرةي يازدة، صيغةكةي لة قانوني 
عقوبات ضؤن هاتووة با وابَيت، ئةوةي تريش كة طؤِرميان فةقةرةي شةشةم ئيختيالس ئةموالي ئيقليم 

م هةندَيك جار نةصي قانونَيك مومكينة دوو حاَلةت ، كاك كةري(اختالس او سرقة االموال العامة)ببَيتة 
مومكينة ( اختالس وسرقة االموال العامة)هةبَينت ئةطةر بريي لَي بكةيتةوة نةتوانَيت نةصةكةي دابنَيت 

ئةو سةريقةي ئةموالي عامة، مومكينة يةكَيك موزةخةيةك دةدزَيت لةوةختَيكي ناتةبيعيدا طوناح بَينت، 
يةكة هيين بكةيت، تؤ ناتوانيت تا نةصَيك دانةنَييت، يةعين خؤي لة ئةساسدا  بةاَلم تؤ لةبةر ئةو

/ نصوصي قانوني بؤ موحارةبةي طةندةَلي بةوة دةبَينت، ئةوة دةبَيت ئةوةلةن قانومنان هةبَينت، دووةمني
اَلةتةكاني تر دةبَيت دةسةاَلتي قانومنان هةبَينت، ئينجا مةسةلةكاني تر هني دةبَيت، دةبَيت هةبَينت، ئةو ح

 .ئينسان بة عةفوَيكي خاص بكاتن، فةرموو كاك كةريم
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ ئيزافة كردني سةريقة من لةطةَل ئةوةدانيم، لةبةر ئةوةي ئةوة سةريقة دةكاتن لة دةرةوةي حكومةتة، 
ةيةكي حكومةت بدزَيت و بيست ساَل حوكم بدرَيت، سةريقةي ئةموال دةكاتن، لة كاتَيكدا يةكَيك موزةخ

ئةوة ئيستيسنا بكةينةوة، بةاَلم ئةوةي ئيختيالس دةكات ماَلةكة لة ذَير دةسيت خؤيةتي، موئتةمةنة 
لةسةر ماَلي حكومةت، هةتا ئةطةر دينارَيكي ئيختيالس بكاتن، حةقة لةجَيي خؤي بَينت ئيستيسنا بكرَينت 

يقة لة حاَلةتَيكدا هةموو سةريقةكان مشول بكاتن، بةاَلم سةريقةي ماَلي حكومةت لة مةسةلةكة، بةاَلم سةر
ئةوة ئيستيسنا بكرَينت نازامن، عةدالةت لة مةوزوعةكةدا نيية، بؤية وشةي سةريقة ئيزافة نةكرَينت، 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ية ئيزافةي غةسلي عارةكة كَي لةطةَل ئةوة ئةو دوو سَي ثَيشنيارة دةخةينة دةنطدانةوة، يةكَيكيان ئةوة
داية ئيزافة بكرَيت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، 

ئيختيالف هةية، ئةوة ( االقليم اموال اختالس)بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، فةقةرةي شةش كة نووسراوة 
اختالس او سرقة )، بةاَلم ثَيشنيارَيك هةية كة لة اليةن ئَيوةوة هاتووة بكرَيتة ثَيشنياري ليذنةي قانونيية

 .، ليذنةي قانونيش موسرية لةسةر ثَيشنيارةكةي خؤي، فةرموو كاك زرار(االموال العامة
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 :امني طاهر زرار بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ولي ئةوانة دةكاتن كة تةنيا لة ثَيش دةرضووني ئةو ئةو ياساي لَيبوردنة بةِراسيت كة دةردةضَيت، تةنها مش
ياساية  طرياون، مشولي ئةوانة ناكات كة يةك رؤذ دواي ئةو ياساية دةطريَين، يةعين بةِراسيت ثَيويست ناكات 

 .سةريقةي تَيدا هةبَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةر ثَيشنياري ليذنةي قانوني ئَيوة دةَلَيت ئةوة نوقتةي نيزام نةبوو كاك زرار، ثَيشنياري ئَيوة لة بةرامب
، كَي (اختالس اموال االقليم)، موقابيل بةوةي ليذنةي قانوني دةَلَيت (اختالس او سرقة االموال العامة)

دةسيت بةرز بكاتةوة؟  زؤر سوثاس، ( اختالس او سرقة اموال العامة)لةطةَل ئةو ثَيشنيارة تازةية كة دةَلَيت 
دةسيت ( موال االقليماختالس ا)َينَيتةوة كة دةَلَيت اية كة نةصةكةي  ليذنةي قانوني مبكَي لةطةَل ئةوة د

بةرز بكاتةوة؟ سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا لةطةَل رةئي ليذنةي قانونني ثريؤزتان بَيت، 
، ئةويش فةقةرةيةكي تر ئيزافة دةكرَيت لةسةر ثَيشنياري دكتؤر دلَير ثاش ئةوةي ئَيوة دةنطي بؤ دةدةن

ئةو كةسانة نةطرَيتةوة كة دووبارة تاوانيان كردووة، دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةي ئةوانةش 
نةطرَيتةوة كة تاوانيان دووبارة كردووة دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز 

وة دوازدة فةقةرة، بة ثَيشنياري تازةوة، بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، كةواتة ئَيستا بو
، كَي لةطةَل ماددةكةية هةمووي (التسري احكام هذا القانون على مرتكيب اجلرائم التالية)بةوةش كة دةَلَيت 

دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط 
يار دةكةين جةلسةكةمان تةئجيل بكةين بؤ رؤذي سَي شةمة، باشة دواي دةخةين بؤ وةرطريا، كةواتة ثَيشن
 .ئَيوارَي سةعات ضوار
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 ( 2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 10/1/7007 رَيكةوتي شةممةسَي 

مــةني نيشــتمانيي ئةجنو  12/1/0222رَيكــةوتي  شــةممةســَي رؤذي ي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير   
ــراق  ــتاني عَي ــةن و      كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــيت س ــاد مف ــدنان رش ــةِرَيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــة ئ, ب ــادةبوونيب  ام

بــةِرَيز فرســت أمحــد عبــدال ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةِرَيزحممــد قــادر عبــدال
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (2)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1330واركراوي سـاَلي  ي هـةم (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

ي (2)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيراق –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان طرَيداني يةكةمي ساَلي سَييخولي 

 :كار بةم شَيوةية بَيت
ر خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي لَيبوردن كة لة اليةن ئةنداماني بةردةوامبوون لةسة -1

 .عَيراق ثَيشنياز كراوة –ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 
خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي وةرزش و الوان كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني  -0

 .بؤمان هاتووة 11/10/0222لة ( 19382)عَيراق بة ذمارة  –هةرَيمي كوردستان 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنيةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار

ي 1330ي هةمواركراوى ساَلى (1)لة ثرٍيةوى ناوةخؤى ذمارة  02بةثَيى حوكمةكانى بِرطة يةكى ماددة 
يى كوردستانى عرياق، دةستةى سةرؤكايةتى ئةجنومةن بِريارى دا بةرنامةى كارى ئةجنومةنى نيشتمان

ى ثَيش نيوةِرؤ رؤذى سَي شةممة رَيكةوتى (11)خوىل دووةمى هةَلبذاردن لة كاتى ( 2)دانيشتنى ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت 12/1/0222

وردن كة لة اليةن ئةنداماني بةردةوامبوون لةسةر خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي لَيب -1
 .عَيراق ثَيشنياز كراوة –ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 

خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي وةرزش و الوان كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني  -0
 .بؤمان هاتووة 11/10/0222لة ( 19382)عَيراق بة ذمارة  –هةرَيمي كوردستان 

 بةِرَيز كاك سةعد دةكةين وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان، زؤر بةخَير بَيي سةرضاوان، بةخَيرهاتين
 .نوقتةي نيزامة كاك حمةمةد رةفعةت فةرموو
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 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيزي ثةرلةماني من حةز دةكةم ثرسيارَيك لة حةمةي حاجي مةمحود بكةم، كة هةموو ئةنداماني بةِر
ئيتيهام كردووة بة ترسنؤك و برسي، وةاَلمَيكمان بداتةوة، ديارة خؤشي ئةندام ثةرلةمانة لةطةَلمانداية 

 .ماوةيةكي دوورو درَيذ، تةوزحيَيكمان بداتَي لةم روويةوة باشة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اندا نيية، داوا بكةن بيخةينة بةرنامةي ئةو ثرسيارة هةية، بةاَلم كاك حمةمةد رةفعةت لة بةرنامةي كارم
كار، دوايَي باسي دةكةين، ثاشي جةلسةكة ثَيكةوة باسي دةكةين، ئةطةر بيخةينة بةرنامةي كار دةبَيت دة 

 .ئةندام داواي بكات و ثَيشرت بيخةينة بةرنامةي كار، فةرموو دكتؤر نوقتةي نيزامت هةية
 :رمضان غفور ناص .د بةِرَيز

 .ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك
 .ئةمِرؤ يادي رزطار كردني كةركووك بوو، دةبواية وتةيةك بةرامبةر ئةم يادة بطوترا بواية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةو هةموو نوقتة نيزامة، لة حةقيقةتدا دةرحةقيان نايةين، كاك عومسان فةرموو

 (:ماراني باني) قادر عبدال عثمان بةِرَيز
 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

ديارة بةبؤنةي ئيسقاتي نيزامي بةعس، دةبواية ئةمِرؤ شتَيك لةو بارةيةوة باس بكرَيت، ضونكة ئةم رؤذة 
 .رؤذَيكي رةمسي و عوتلةشة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةزاني ضؤنة خؤي دةبواية داوا بكرَينت خبراية بةرنامةي كار، لةطةَل ئةوةشدا خؤ ئَيمة دةتوانني باسي 

بةس لة ثرؤتؤكؤل دوو ئةندام دةتوانَينت نوقتةي نيزامي حةقيقيمان لةسةر تةسجيل بكاتن،  بكةين و،
ئةطةرنا ئَيمة نيزامي داخيليمان لة ثَيشة هةمواري بكةين، كة هةموارمان كرد، ئةطةر ويستتان ئةو جؤرة 

صفية خان دةكةين، خان و دايكي ( صفية)شتانة دةطؤِرين، بةناوي ئَيوةوة بةخَيرهاتين خوشكي ئازيزمان 
ة، دوو رؤذي تر يادي سَيزدةمني ساَليةتي لة بةيروت ئيختيال كرا، لة (تاَلب سوهَيل)كة كضي شةهيد 

ثَيناوي عَيراقي دميوكراتدا خةباتي دةكرد، رذَيمي سةددام ئيختيالي كرد، خؤشي ئةندامي مةجليسي نوابي 
ديفاعي كردووة لة طةلي كوردستان، لةطةَل  عَيراقة، دؤسيت طةلي كوردستانة، زؤريش خةباتي كردووةو

دايكي بةِرَيزي كاك بةختيار ئةمني وةزيري ثَيشوو لة حكومةتي عَيراقدا، زؤر ئةكتيف و ضاالك لة مايف 
مرؤظ و نَيونةتةوةييدا، زؤر دةوري هةبووة، زؤر بةخَير بَيت سةرضاو، بةخَيرهاتنيان دةكةين و ئومَيد 

ردستان سوود بةخش بَينت، لةوةي زياتر ئاطادار بن لة طؤِرانكاريةكاني سةر دةكةين ئةو سةفةرةيان بؤ كو
 .طؤِرةثاني كوردستان



 931 

داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي مايف مرؤظ و ليذنةي ناوخؤ دةكةين بَين لة شوَيين خؤيان دابنيشن، ئَيمة 
ي ئةنفالدا، لةبةر ئةوة داوا لة لة رؤذي ياد( 11/1)سةرؤكايةتي ثةرلةمان دانيشتنَيكي تايبةت دةكةين لة 

كة دةكاتة رؤذي شةمة عوتلةشة، بةاَلم ( 11/1)ي رؤذي (11)هةموو ئةنداماني ثةرلةمان دةكةم سةعات 
لةبةر ئةوةي يادةكة يادَيكي عةزيزة، عوتلةي خؤمان ناكةين، دَيني دةوام دةكةين، هةروةها لة هةمان رؤذدا 

دةكةين، ئةو برادةرانةي كة راثؤرتيان بةرز كردبؤوة بؤ  باسي كَيشةي ئاو و كارةباو سووتةمةني
سةرؤكايةتي ثةرلةمان، ليذنةكان ثةيوةنديدارن بةو مةسةلةية، يةعين ئةو ئةندامانةي كة لة ليذنةي 
ثةيوةنديدارن و ئيمزايان كرد بوو، تكا دةكةم ثاشي كؤبوونةوةكة بَينة المان، بؤ ئةوةي باسي لَيوة بكةين 

هةمووتان لَيرة ئامادة بن تكاية، ليذنةي ياسايي لةو خاَلةي ( 11/1)ئةوانة، بةاَلم لة رؤذي  بة تةفسيالت و
كة راوةستا بووين بةردةوام دةبني لة موناقةشة كردني خاَلي يةكةم بةردةوام بوون لةسةر طفتوطؤ كردني 

 . فةرمووثرؤذةي ياساي لَيبوردن، ضةند خاَلَيكمان تةواو كردووة، ئَيستا بةردةوام دةبني
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوة راثؤرتي ليذنةي ياسايية

 :ماددةي حةوتةم
وا دةذمَيردرَيت كة ئاشتةوايي لةنَيوان اليةنةكاني داواكة كراوة، كة لة ماددةي يةكةم و سَييةمي ئةم 

 :ياسايةدا هاتووة، ئةطةر
اري مايف كةسينة ئاشتةوايي كرد بَي و لةمافة كةسينةييةكاني خؤي لةو داوايةي سكاآلكار يان داواك :يةكةم

 .حوكمي تَيدا دةرضووة، خؤش بووبَي
يان لةمافة كةسينةييةكاني خؤي خؤش بووبَي دواي دةرضووني حوكمةكة لةبةردةم دادطا يان  :دووةم

ا بِريار دةدات كة لَيبووردنةكة رؤذدا لةدةرضووني ئةم ياساييةوة خؤش بووبَيت و دادط( 22)لةماوةي 
 .بةندكراوةكة دةطرَيتةوةو، ئازادي دةكات

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عةوني عةرةبيةكةش خبوَينةوة

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :والثالثة متيققة اذاتعترب املصالة بني اطراف الدعوى الواردة ن املادتني االوىل : املادة السابعة
كان املشتكى أو املدعى بالق الشخصي قد تصاحل وتنازل عن حقوق  الشخصية ن نفس الدعوى التى  :اواًل

 .صدر فيها الكم
او تنازل عن حقوق  الشخصية بعد  صدور الكم امام القضاء او خالل ستني يوما من تاريخ صدور  :ثانيًا

 .احملكوم باالعفاء واطالق سراح هذا القانون وتقرر احملكمة مشول 
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك شَيروان

 :بةرِ َيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

( 22)عيالقةي بة موساَلةحة هةية كة ثاش صدوري حوكم، ئةويش سةقفَيكي زةمين بؤ دانراوة، ماوةي 
 .موساَلةحةكة بكةن، ئةوة هةر بؤ تةوزي  و زؤر سوثاسرؤذة ( 22)رؤذة، دةتوانن لة ماوةي ئةو 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةرسَي ليذنة، ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي مايف مرؤظ موتةفيقن لةسةر ئةو صيغةية، ثَيشم 

كةواتة واية وازحية، ئةطةر كةس موناقةشةي لةسةر نيية، دةخيةمة دةنطدانةوة، كةس قسةي لةسةر نيية، 
ماددةي حةوت كة بة كوردي و عةرةبي خوَيندرايةوة، دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز 
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، تكاية 

 .ماددةكةي تر
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ
 :ماددةي هةشتةم

حوكمةكاني ئةم ياساية، ئةو بةند كراوانة ناطرَيتةوة، كة ثَيشرت سوودمةند بوون لة بِريارةكاني  
 . كةمكردنةوةي سزا، كة ثَيش دةرضووني ئةم ياساية دةرضوون

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عةوني بة عةرةبيةكةي تكاية

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

ال يستفيد من أحكام هذا القانون الناالء واملودعون الذين أستفادوا من قرارات ختفيض العقوبة : املادة الثامنة
 .الصادرة بتواريخ سابقة على تاريخ صدور هذا القانون

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي ياسايي كرا، كةوا صياغةي بكاتةوة،  ئةمة ثَيشنياري خؤتان بوو، ئةنداماني ثةرلةمان دوايي لة

دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز 
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

حوكمةكاني ئةم ياساية، ئةو بةندكراوانة دةاطرَيتةوة كة حوكمي ثاش مللةيان دةرحةق  :دةي نؤيةمماد
 . دةرضووةو، خؤيان بةدةست نةداوةو، تا رؤذي دةرضووني ئةم ياساية دةستطري نةكراون
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عةوني بة عةرةبيةكةي تكاية

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

يستفيد من أحكام هذا القانون احملكومون الذين صدرت حبقهم أحكام غيابية ويسلمون أنفسهم، : املادة التاسعة
 .أو يتم القاء القبض عليهم خالل مدة ثالثني يومًا من تاريخ صدور هذا القانون

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان تةوزحيَيك بدة تكاية

 :َيز شَيروان ناص  حيدريبةِر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر موتةهم و حمكوم هةية حوكم لة حمكةمة دةرضووة غيابيية، لة حمكةمة حازر نةبووة، لة حمكةمةي 
تةحقيقي حازر نةبووة، ثاشان حوكمي غيابي دراوة، هةتا ئَيستاش خؤي تةسليم نةكردووة، بةاَلم ئةطةر 

خؤي تةسليم كرد، ئةوة ئيمكانة مةمشول بَيت لةو فةقةراتانةي كة لة عةفو  رؤذ( 92)هاتوو لة زميين 
 .هاتووة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عةوني فةرموو

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جينايات و  مةعلومة لة الي جةنابتان ناحيةي قانوني، هةر حوكمَيك لة حمكةمةي دةربَيت و لة قةزايةي
جونةح، ئةوانة ئؤتؤماتيكيةن دةضنة حمكةمةي تةميز، لة ماوةي سي رؤذ، بؤ قةزايةكاني ئيعدام و سجين 
موئةبةد و سجين موئةقةت كة ثَينج ساَل زياترة، ئةو كَيشانة كة غيابي بَينت دةعوايةكانيان رادةطريَينت، 

نت، يان دةطريَيت، يان خؤي تةسليم دةكات، ناضَيتة حمكةمةي تةميز هةتا نةتيجةي موتةهةم وازي  دةبَي
ئةطةر هاتوو لةو ماوةية ئةطةر طريا بؤي هةية ئيعترياز بكاتن، بةنيسبةت جينايات ماوةي ئيعتريازي شةش 
مانطة، جونةح سَي مانطة، موخالةفات مانطَيكة، ئةطةر هاتوو موتةهةم طريا، يان خؤي تةسليم كرد، ئةوة 

وبارة دةكرَيتةوة بة ئيجرائاتَيكي قانوني نوَي، يةعين ئةو حوكمةي لةسةري موحاكةمة لةو قةزايانة دو
دةرضووة، بةاَلم ئَيمة مةبةستمان لةو ماددةية ئةوةية ئةو كَيشانة ئَيستا لة دادطاكان هةيةو كؤتايي ثَي 

يةمان داناو نةهاتووة، نامانةوَيت قةزايةكان لةسةر حمكةمة بةردةوام بَيت و كؤ ببَيتةوة، بؤية ئةو ماددة
ماوةكةمشان دانا سي رؤذ، تاوةكو زوو ئةو كةسانة مةمشولن بةو قةرارةي، يان ئيستيفادة لةو قانونة 
دةكةن، زوو خؤيان تةسليم بكةن و موِراجةعةتي موحاكم بكةن، يان مةراكزي شورتة، بؤ كؤتايي هَيناني 

 .كَيشةكانيان، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .نة لةسةر ئةو ماددةية موافيقن، كاك كةريم جةنابت ليذنةي قانوني، فةرمووهةرسَي ليذ

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسيت من ئاطام لةو بِرطةية نةبووة، كة دانراوة، ثَيم واية ئةوة ئيمتيازَيكة دةدرَيتة ئةوانةي لة دةست 
، بةِراسيت ناكرَيت بةهيض شَيوةيةك ئةو ماددةية جَيطري بَيت لة (دالةهاربني عن الع)عةدالةت هةاَلتوون 
 .عةفوةكةدا، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار فةرموو

 :بةِرَيز سردار صباح بوزو هركي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

طةر ئةوةي بنووسني، يةعين ، ئة(وفق احكام هذا القانون)من ثَيشنيار دةكةم لة كؤتايي ماددةكة بنووسرَيت 
ئةو مةرجانةي كة تَييداية موساَلةحةية، ئيعدامة، ئيستيسنائاتة دةيطرَيتةوة، ئةطةر وا مبَينَيتةوة، ئةو 

 .مةرجانة نايطرَيتةوة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومةر فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اية لة ئةسَلة ئةو عةفوة هةر مشولي ئةو كةسة نةكات، كة بة غيابيية، تةئيدي ئةو رةئيةي كاك من ثَيم و

كةريم دةكةم، ئةوة دةكاتة ئةو كةسةي كة لة دةست عةدالةت راي كردووة موكافةئة بكرَيتةوة، خؤ هةر لة 
َين فةرموو عةفوةكة دةرةوةية، جا ض باشة ئةوة بَيتةوة ناو حمكةمة خؤي تةسليم بكات، ئينجا ثَيي بَل

ال تسري احكام هذا القانون على احملكومون واملودعون الذي اصدرت احكام )مشولت دةكات، هةروا باشرتة 
 .، سوثاس(غيابية حبقهم ومل يتم القاء القبض عليهم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك بارزان فةرموو

 :بةِرَيز بارزان حممد قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من بةثَيي تةجروبةي خؤم و ئاطاداري ناو خةَلك، زؤر كةس هةية قةتل كةوتؤتة نَيوانيانةوةو سجنيشن و 
سوَلحيشيان كردووة، كة ضي هَيشتا تةبليغيان بؤ دَيت بانط دةكرَين بؤ حمكةمة، ئةي ئةمانة مةسرييان 
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ضوار منداَلن و دةمَيكة  ضية، خةَلك ئاشبؤتةوة لةنَيوان يةكرتدا ذن و ذخنوازي كراوةو ساحَيب سَي
 .سوَلحيشيان كردووة، دةمةوَيت ئةوانة زياتر تةفسيلي ثَي بدةن و بؤمي روون بكةنةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك عةوني

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةوة كة خؤيان تةسليم دةكةن، يان دةطريَين، خؤي مةبةست لةو ماددةية ئةوةية، ئةو كَيشانة دةطرَي
قانونةكة ئةسَلةن مةجالي ئةوةي داية، كة هةر كةسَيك ئيستيفادة لةو قانونة دةكات بةو شةرتانةي كة 

 .موساَلحة لة مةوزوعدا هةبَيت/ تَيدا وازحية، يةك
 .ئةو جةرميانةي كة ئيستيسنا كرا لةطةَلدا نةبَيت/ دوو

ةية لة حمكةمة بؤ موعلةق مبَينَيتةوةو نةتيجةي نةبَيت، خؤ بةو ماددةية حةمسي واتا قةزايةيان ه
دةكةين، مةجبورة ئةو كةسةش كة حوكمي غيابي لةسةر دةرضووة، خؤي تةسليم بكات، يان بطريَيت، 
 ئةطةر هاتوو لةو ماوةية خؤي تةسليم كرد، يان طريا، ئةوة ئيستيفادة دةكاتن لةو قانونة، ئةطةر نةطريا،

 .ئةوة قانون مةجراي خؤي وةرطرتووةو ئيجرائاتي قانوني لةطةَل دةكرَيت و نةتيجةي دةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد فةرةج فةرموو
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثةيوةندي بةو خةَلكةوة هةية كة لة من وا دةزامن ئةو فةقةرةيةي كة ليذنةي قانوني بؤيان زياد كردووة، 

ئيجرائاتي دةرةوةي ياسا دةترسن، يةعين را كردنةكةيان لة دةست عةدالةت رايان نةكردووة، لة دةست 
ئيجرائات رايان كردووة، جاري وا هةية مةسةلةن ثياوَيكيان كوشتووة، دةترسَيت بيكوذنةوة، بةاَلم ئةمة بؤ 

ةعين راي كردووة، ئةطةر بزانَيت عةفوَيك ئةم شتة مشولي دةكات ئةو كةسانة زياتر كاريطةري هةية، ي
دَيتةوة، نةك ئةوة ثياوَيك بَيت لة عةدالةت را بكات، ئةمة ئيمتياز بَيت بؤي، ئةمة دةكرَيت بؤ ئةو كةسانة 

 .بَيت، كة بةم حاَلةتانة دوور كةوتوونةتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةكر فةرموو
 :فتاح حسنيبةِرَيز بكر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة رةئي من ئةوةي كاك كةريم طوتي هةندَيك كةس هةية لة خارجية نةيتوانيوة بَيتةوة، يةعين 
دؤكيومةنتَيكي نيية ثَيي بَيتةوة، ئةو مؤَلةتةي بدةيَي، واتا ئةو سي رؤذةي بدةيَي، ثَيم واية شتَيكي باشة، 

 .ةر نةهاتةوة ئةو حةقةي دةسووتَيتدةتوانَيت لةو وةختة بَيتةوة، ئةط
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئارام فةرموو

 :بةِرَيز ارام رسول مامند
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

منيش ثَيم واية ئةو ماددةية خاَلَيكي ئيجابية، لةبةر ئةوة خؤي تةشجيعي تاوانبار دةكات، كة خؤي 
اتيشدا تةئكيدي ئةو نوقتةي كاك بةكر دةكةمةوة، تاوانبار بؤي تةسليم بكات لةوةي كة رابكات، لة هةمان ك

هةية بةهؤي نةخؤشيةوة لة نةخؤشخانة بَيت، يان لة دةرةوةي هةرَيم بَيت، كة مودةيةكي دةوَيت تا 
 .دةطةِرَيتةوة، بؤية من ثَيم واية شتَيكي باشة وجودي ئةم ماددةية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ووة، يان مشولي بكات، يان مشولي نةكات، كاك زانا فةرموورةئيةكة د

 (:اناز) خضر سعيد قادر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ خؤي ئةو قانونة ئةو جةرمية / بة رةئي من ئةو فةقةرةية زؤر زؤر باشة، لةبةر ئةوةي يةكةم
 .خةتةرانة ناطرَيتةوة، كة ئَيمة لَييان دةترسَيني

ةَلَيك كَيشةي كؤمةاَليةتي هةية، ئةمةش قانونة دةردةضَيت، كابرا كة دَيت بةثَيي ئةو كؤم/ دووةميش
قانونة خؤي تةسليم دةكات، حوكمي قانون جَي بةجَي دةكات، جَيي خؤيةتي ئيستيفادة لةو قانونة بكات، 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةي كاتةكةمشان زؤر نةِروات، ئةوانةي داواي قسة دةزامن، يان تةئيدي دةكةن، يان تةئيدي ناكةن، بؤ ئةو
دةكةن، بؤ ئةوةي تةواوي بكةين، يان لةطةَليان تةوزحيةكة بدةم ئينجا دةخيةمة دةنطدانةوة، كاك 
سةرداريش بة ئيعتيباري ئةوةي خؤي لة ليذنةي ناوخؤية، ئةطةر ئيجازةم بدةن تةوزحيَيك دةكةم، ثاشان 

 .اك عومساندةخيةينة دةنطدانةوة، فةرموو ك
 (:ماراني باني) قادر عبدال عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة ئةو ياساية باشة، بةاَلم بؤ تةشجيع كردني ياخي بوونة لة ياسا، ئةطةر ئَيمة تةشجيعي ئةو 

خي مةلةسةية بكةين، هةموو خةَلك خؤي بة دةستةوة نادات و ضاوةِرواني عةفوَيك دةكات و لة ياسا يا
 .دةبَيت، فيعلةن من ثشتطريي لةو رةئيةي كاك كةريم دةكةم باشة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك خورشيد فةرموو
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 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ِروا ناكةم ئَيمة ئةوة شازدة، حةظدة ساَلة ثةرلةمامنان هةية، يةك جار ئةو قانونة دةردةكةين، جارَيكي تر ب
ئةو قانونة دةربكةين، ضونكة ئةوة سوَلتاتي قةزائي و ئةوانة حيسامبان لةطةَل دةكةن، لةبةر ئةوة من 
تةئيدي ئةو قةرارة دةكةم، ئةو فرسةتة بدرَيت، ضونكة ئَيمة هةمووي قانونةكة ماوةي دوو مانطة، مادام 

راون، با فةرسةتيش بدرَيتة ئةو كةسانة كة عةفو دراوة لةو مانطة، ئةو كةسانةي كة بةند كراون و حوكم ك
 .تا ئَيستا نةهاتوونة، يةك جاريشة، جارَيكي تر دووبارة نابَيتةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك كةرخي فةرموو

 :بةِرَيز كرخي جنم الدين نورالدين
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

شة، ياسايةكة عةفوةو يارمةتي ئةوانة بدرَيت، بؤ ئةوةي لةِراستيدا ئةو ياسايةي كة دةردةضَيت شتَيكي با
بةخؤ دابضنةوة، فرسةتَيكي تر بدرَيتة خةَلكانَيك، بةاَلم من بة تةواوةتي لةطةَل رةئيةكةي كاك عومسامن، 
ئةوة نةبَيتة هؤي ئةوةي خةَلكانَيك بري لةوة بكةنةوة، كة ياخي ببَيت لة عةدالةت و خؤي بة دةستةوة 

بةر بةوةي عةفوَيك هةيةو قانونَيك هةية مشولي دةكات و دوايَي عةفو دةطرَيتةوة، يةعين نةدات بةرام
 .تةشجيعي ياخي بوون نةكةين لة عةدالةت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك غةفور فةرموو

 :رموري سعيد طاهر غفور بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيرة نةمَينَيت، لةبةر ئةوةي ئةطةر كةسَيك لة دةست ياسا راي كرد بَيت و من لةطةَل ئةوةدام ئةم ماددةية ل
سزاي خؤشي وةرنةطرتبَيت، جارَيكي تر تَيكةَلي ذياني ئاسايي كؤمةَلي بكةيتةوة، يةعين كةواتة ئةو كةسة 

لة  كؤمةَلطاكة فاسد دةكاتةوة، ئينجا دزي كردووة، ثياوي كوشتووة، هةر شتَيكي كردووة، بؤية من داوا
ئةنداماني ثةرلةمان دةكةم كة ئةو ماددةية شتَيكي باش نيية لَيرة هةبَينت، مةجالَيكي زؤر بة تاوانبار 
دةداتن، ئةطةر ال بربَيت سوودمةند دةبَيت و ياسايةكةش قورسايي خؤي دةبَينت و مةوزونرت دةبَيت، 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َلَين بةَلَي، يان نةخَير، تكاية ئةطةر رةئيةكي جيا هةية قةيدي ناكات، عةفوم دةكةن، رةئيةك هةية، يان دة
 .بةاَلم ئا و نا زؤرمان بيست، دوو رةئية، سَييةمي تَيدا نيية، نوقتةي نيزام بَيت كاك دكتؤر ناص  فةرموو
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 :رمضان غفور ناص .د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ائية، بؤ يةك جاريشة، لةبةر ئةوةي من ثَيم واية ئةوةي ئةوان لَيي بؤ خؤي ئةم ياساية، ياسايةكي ئيستيسن
 .دةترسن، جَيي مةترسي نيية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .نوقتةي نيزام نيية، فةرموو ثةخشان خان

 :خشان عبدال زةنطةنةةبةِرَيز ث
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .درايةوةو تةوزحيَيكيش نةكراكاك سةردار ثَيشنيارَيكي عةرز كرد، هيض وةاَلم نة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هَيشتا كؤتاييمان نةهَيناوة، ماناي ئةوة نيية وةاَلممان نةداوةتةوة، فةرموو
 :معروف مصطفى جعفر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر ثةيوةندي دةكةن بة ئةم كَيشة ئَيستا دوو نةوعي هةية، يةكَيكيان لة ئَيرانة، يةكَيكيشيان لة يؤنانة، 

كةسوكارةكانيان و بة هةردوو تةرةفةكة بَين خؤيان تةسليم بكةن، ضاوةِرَيي ياسا دةكةن، بةاَلم ئةم ماوةية 
 .زؤر كةمة سي رؤذ، بكرَيت بة ثةجنا رؤذ، بؤ ئةوةي ئةو كةسانةي لة دةرةوةن بتوانن بطةِرَينةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ري خدرفةرموو كاك ث

 :خليل سليمان خضر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة بوونة دوو رةئي، بةس من رةئيةكي ترم هةية، ئةو كةسةي ياخي بووة، ياساي ياخي بووي دةرضووية، 
بةاَلم حوكمَيك دةرحةقي دةركراوة، ئةوة عةفو بكرَيت بة مةرجَيك لة تارخيي دةركردني حوكمةكة تا 

 .، ئةوة بةند بكرَيت، ئينجا دةربكرَيتتارخيي عةفوةكة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، تةبيعي ئةطةر (وفق احكام هذا القانون)خؤي ئةطةر ليذنةي ياسايي ئةو جوملةيةي ليذنةي ناوخؤ طوتيان 
موافيقن، من دوو قسة دةكةم، دوايَي دةخيةينة دةنطدانةوة، باشة كةواتة موالحةزةكةي كاك سةردار كة 

ة، بةاَلم ئيزافة بكرَينت، بؤ (وفق هذا القانون)تةحصيل حاصلة، هةر ( وفق احكام هذا القانون)ت دةَلَي
 .ئةوةي زياتر وازي  بَينت، ئةوة يةك

رةئي ئةو سَي ليذنةية لةسةر ئةو ماددةية بؤتان شةرح بكةم، دوايي رةئي هةندَيك ئةندام ثةرلةمان / دوو
دةنطدانةوة، ئةوة بؤ ئةوةية حاَلةتَيكة بؤ تةساموحية لةناو كة ثَيضةوانةكةيةتي، ثاشان دةخيةينة 
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كؤمةَلطادا دروست ببَيت، هةر ئةوةندة نيية تؤ عةفوي خةَلكَيك دةكةيت لة زينداندا هةية، بؤ ئةوةية 
خةَلكَيك بتوانَيت كَيشةكاني بةرةو كؤتايي بَينَينت، كوشتار بووة، شت بووة، لة هةمان كاتيشدا ئةو 

ذن كوشتنة و  ةوكة داواي دةكةين، هةموو ياساكامنان دةرهَيناوة بؤ ئةوةي ئةو تؤَلة سةندنةورؤشنبرييةي 
منداَل كوشنت نةمَينَينت، بةاَلم لة هةمان كاتيشدا دةسةاَلتي ثةرلةمان تةشريعي، دةسةاَلتي جَي بةجَي 

بكاتن لةو روحيةتةي  كردن بة تةساموحةوة تةماشاي كؤمةَلطا دةكاتن، هةموو كةسَيك دةبَيت ئيستيفادة
كة هةية لةناو ئةو قانونةدا، دَيت خؤي تةسليم دةكاتن، ئَيمة لةبريمان نةضَينت خؤ يةكسةر عةفو 
ناكرَينت، ئةو هةموو شروتةي لةسةر دانراوة، شروتةكانيش زؤر قورسن، كة نابَيت ئريهابي بَينت، دة، ثازدة 

كةسانةش هةموويان خةتةرن لةسةر كؤمةَلطا، ئةو حاَلةمتان داناوة كة ئةوانة مشوليان ناكاتن، ئةو 
كةسانةي مشوليان دةكاتن خةتةر نني لةسةر كؤمةَلطا، بةَلكو حاَلةتَيكي ئيجتماعي فورسةتَيكة بؤ هةموو 
اليةك، حاَلةتَيكي ئيجتيماعي راسترت دروست بكاتن لةناو موجتةمة  لةنَيوانياندا، لةنَيوان خانةوادةيان، 

ان، لةناو كؤمةَلدا مةترسيةكة كةم بَيتةوةو تةوةتورةكة كةم بَيتةوة، بؤية رةئي ئةو سَي لةنَيوان عةشريةتي
ليذنةية، لةبةر رؤشنايي ئةو حاَلةتةية، ئةواني تر كة ثَيضةوانةكةيان طوت، رةئيان لةبةر ئةوةية دةَلَيت 

ت تةسهيل بكرَينت، زؤر ئةوة خؤي هةاَلتووةو خؤي تةسليم نةكردووة، ياخي بووة لة قانوندا، بؤية نابَي
قسة كرا، بؤية من ئةوةي لةطةَل ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي مايف مرؤظ ثرؤذةكة بة 
تةعديلةوةو لةطةَل هي كاك سةرداريش دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةسَلي ثرؤذةكةية دةسيت بةرز 

بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَل ثَيضةوانةكةيةتي دةسيت 
 .وةرطريا، سوثاس، فةرموو نوقتةي نيزام

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسيت حةق نيية لة دةربِريين بؤضوونةكان سةرؤكايةتي ثشتيواني لة بؤضوونَيك بكاتن بة عةلةني، بؤ 
 .سوثاس ئةوةي تةئسري لة ئةندامان بكات و

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةلةن ثشتطرييم نةكرد عةرز بوو، ئةوة سةرؤكايةتيش حةقي هةية رةئي خؤي بدات، وةكو ئةندامَيك 
رةئي خؤي دةدات لة شةرحةكةدا، حةقي ئَيوةشم نةخوارد طو  ئةوانةي ئةوها دةَلَين ئةوة ياخي بووة لة 

ش ئةندامني، هةر يةك لة ئَيوة رةئي خؤي داوة، بةس تةسةور قانون نابَيت مشولي بكاتن، بةاَلم ئَيمة
نةبَينت لةبةر رةئي ئَيمة، رةئي طؤِراوة، خؤت شارةزاي هةندَيك جار قةناعةتيان ثَي دةبَينت، ضوار، ثَينج 
جاريش رةئيمان داوة لة دةنطداندا رةئي ئَيمة نةخيواردووة، لةبةر ئةوة نيية، كة ئَيمة رةئيمان داوة 

ويةتي، لةبةر ئةوةي مةنتيقةكةيان ئةو سَي ليذنةية ديراسةتيان كردووةو مةنتيقيان بةقوةترت خواردو
 .بووة لة مةنتيقي هةندَيك برادةر، بؤية ئَيمة دةمانةوَيت تةساموحي بَيت، تكاية ماددةكةي تر
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 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةندي حوكمةكاني ئةم ياساية، لة بةندكراوو، طرياوان تاوانَيكيان ئةجنامدا لة ئةطةر سوود :ماددةي دةيةم
ساَل دواي ئازاد كردنيان و سزادران، لةاليةن دادطاي تايبةمتةند بة بةند كردن بؤ ماوةيةك كةلة  ( 9)ماوةي 

دةكرَيتةوةو،  ساَل كةمرت نةبَيت، ئةوا برٍِِياري لَيبوردنةكة، يان كةمكردنةوةكةي سزاكة ثووضةَل( 9)
تةواوي ئةو سزايةي كة لةسةري الضووة، بةسةريدا جَي بةجَي دةكرَيتةوة، ئةطةر ئةو كارةي ئةجنامي 
دابوو، تاوان بوو، ئةطةر كارةكةشي كةتن بوو، ئةوا نيوةي سزاكةي لةسةر جَي بةجَي دةكرَيت، هةروةها 

بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية، ثَيي سوودمةند  بِرياري ِراطرتين رَيكارةكاني لةسةر ثووضةَل دةكرَيتةوة، كة
 .بووةو، دةست دةكرَيتةوة بة ِرَيكارةكاني ياسايي، لةو كَيشةيةي كة لةسةري دةستطري كراوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عةوني تكاية بة عةرةبيةكة

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ( ثالث سنوات)ا عاد املستفيد من املوقوفني واحملكومني من أحكام هذا القانون خالل إذ: املادة التاسعة
تاريخ أطالق سراح  اىل أرتكاب جرمية وعوقب من أجلها من قبل احملكمة املختصة بالبس مدة ال تقل عن 

إذا كان الفعل  ثالث سنوات، يلغى قرار األعفاء، أو التخفيض وينفذ حبق  كامل العقوبة الساقطة عن ( 3)
 .الذى أرتكب  جناية ونصف مدة العقوبة إذا كانب اجلرمية جنية

كما يلغى قرار إيقاف اإلجراءات الذي متتع ب  مبوجب أحكام هذا القانون وتستأنف اإلجراءات حبق  ن  
 . القضية التى أوقف فيها

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .يقةكةشتان شةرح كردووةجارَي جينايةت و جوحنةكة شةرح بكةن و مةنت

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي قانوني عقوباتي عَيراقي، كة بةركارة لة كوردستان تةحديدي كردووةو تةعريفي (00)لة ماددةي 
 :هي اجلرمية معاقب عليها بأحدى العقوبات التالية/ اجلناية)جينايةي كردووة دةَلَيت 

 .االعدام -1
 .السجن امل بد -0
 .السجن اكثر من مخس سنوات اىل مخسة عشرة سنة -9

هي / جنية)لة قانوني عقوباتي عَيراقي تةعريفي جوحنةي كردووة، واتا كةتن دةَلَيت ( 02)ماددةي 
 :اجلرمية معاقب عليها بأحدى العقوبتني التاليتني
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 .تالبس الشديد او البسيط اكثر من ثالثة اشهر اىل مخس سنوا -1
 .الغرامة -0

هي اجلرمية معاقب / املخالفة)لة قانوني عقوباتي عَيراقي باسي موخالفةي دةكات دةَلَيت ( 02)ماددةي 
 :عليها بأحدى العقوبتني التاليتني

 .ساعة اىل ثالثة اشهر( 01)البس البسيط ملدة  -1
 .الغرامة اليت ال تايد مقدارها على ثالثني دينارًا -0

ارانة ئةطةر هاتوو ماوةي سَي ساَل ثاش دةرضووني ئةو قانونة، ئةطةر تاوانَيكيان كرد، يان واتا ئةو تاوانب
كةتنَيكيان كرد، كة طومتان تاوان جينائية، كةتنيش جوحنةية، ئةوة حمكةمة ئيجرائاتي قانوني دووبارة 

يف ئيعفايةكة ئيلغا لةطةَلي دةكاتةوة بةو شةرتةي حوكمةكةي لة سَي ساَل تَي نةثةِرَيت و، قةراري ئيقا
دةبَينت، هةروةها قةراري تةخفيزةكةش ئيلغا دةبَيتةوة، بةنيسبةت ئةو كَيشانةي كة ئيقايف ئيجرائاتي 
قانونيان لةطةَل كراوة، ئةوانيش دووبارة دةطةِرَيتةوة وةزعي خؤي، واتا عقوبةكة بةنيسبةت ئةو كةسانةي 

وينفذ )ةفوةكة نامَينَيت، تةخفيزةكةش نامَينَيت، كة جةرميةيان كردووة سَي ساَل حوكم دران، ئةوة ع
، واتا ئةطةر هاتوو جةرميةكةي تاوان (حبق  كامل العقوبة الساقطة عن  إذا كان الفعل الذى أرتكب  جناية

بوو، ئةوة عقوبةكة بة كاملي دةطةِرَيتةوة سةري، ئةطةر هاتوو جةرميةكةشي كةتن بوو، ئةوةي نيوةي 
 .و زؤر سوثاسعقوبةكةي دةطةِرَيتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، ئةوة زؤر وازحية، بةاَلم منيش هةر تؤزَيك تةوزحيي تر بدةم، يةعين ئةوة ئةو كةسةي كة 
لَيبوردنةكة مشولي دةكاتن، تةبيعي هةست بةوة نةكاتن طةِراوةتة ذياني تةبيعي خؤي بَي موِراقةبة، بؤ 

هةيةتي، ئةو رَيطةية نةطرَيتة بةر، كة ثَيشرت كردوويةتي لة تاوان،  ئةوةي جارَيكي تر ئةو مَيشكةي كة
ئينجا ئةو تاوانة لة ض مةرتةبةيةك بَينت، جينايةت بَيت، يان جوحنة بَينت، ئةطةر ئةو لَيبوردنة طرتيةوةو 

كم درا جارَيكي تر بة هةمان شَيوة بة تاوانةكةي خؤي هةَلسا، لة لَيبورنةكةش ثةشيمان دةبينةوة، واتا حو
بةثَيي ئةو نةصةي كة هةيةتي، ئةطةر جةرميةيةكي تري كرد عقوبةكةي ثَيشوو كة عةفو كرا بوو لَيي 
ئيلغا دةكرَينت، بؤ ئةوةية ئةوانةي ئيستيفادة لةو قانونة دةكةن، باش بري بكةنةوة ئةو رَيطايةي ثَيشرت 

مة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت نةطرن، من ثَيم واية زؤر وازحية، ئةطةر كةسَيك قسةي نيية، دةخية
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، 

 .تكاية ماددةكةي تر
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ت بة سةرؤكايةتى دادوةرَيك يارة، ليذنةيةك ثَيك دَيبؤ جَي بةجَى كردنى حوكمةكان ئةم بِر:ماددةي يازدةم

ناوخؤ )ثلةى دووةم كةمرت نةبَيت كة وةزيري داد رايدةسثَيرَى و نوَينةرَيك لة هةريةك لة وةزارةتةكانى لة 
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و نوَينةرَيكى سةرؤكايةتى داواكارى طشتى بؤ بةدواداضوونى جَي (و كارو كاروبارى كؤمةاَليةتى و مافى مرؤظ
 .دنى حوكمةكانى ئةم بِريارةبةجَى كر

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عةوني بة عةرةبيةكةي تكاية

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تشكل لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون جلنة برئاسة حاكم ال يقل صنف  عن الصنف : املادة الادية عشرة
زير العدل وعضوية ممثلني عن كل من وزارات الداخلية والعمل والش ون الثاني يتم تنسيب  من قبل و

اإلجتماعية وحقوق األنسان وهي ة االشراف العدلي ورئاسة األدعاء العام ملتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون 
على أن وكذلك متابعة قضايا مجيع املوقوفني ن اقليم كوردستان بغية االسراع ن اجناز معامالتهم وقضاياهم 

 .تنجا أعماهلا خالل مدة أقصاها تسعني يومًا من تأريخ صدور هذا القانون وبانتهائها تعترب اللجنة منيلة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة تازةية كاك عةوني، ئةوةتان ئيزافة كردووة، بةس ئةوة تةناقوز نيية لةطةَل قةراري ليذنةيةك هةية 
 دوو ئةندام ثةرلةماني تَيداية، جارَيكي تر بيخوَينةوة بزامن نةصةكة تةشكيل كراوةو ئيش دةكاتن، يةعين

 .ضية، ئةو فةقةرةكةي ئةخري خبوَينةوة، بزامن ضية
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ياهم على أن وكذلك متابعة قضايا مجيع املوقوفني ن اقليم كوردستان بغية االسراع ن اجناز معامالتهم وقضا

 .تنجا أعماهلا خالل مدة أقصاها تسعني يومًا من تأريخ صدور هذا القانون وبانتهائها تعترب اللجنة منيلة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةرطاي موناقةشة دةكةمةوة، كَي دةيةوَيت قسةي بكات لةسةر ئةو مةوزوعة، كاك حمةمةد حةكيم 
 .فةرموو

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

بة حةقيقةت ئَيمة دوو كَيشةمان هةية، كَيشةي مةحكومني و كَيشةي مةحجوزين، كَيشةي مةحكومني ئةو 
قانونة رَيذةيةكي ضارةسةر دةكات، رَيذةيةك لة خةَلك ئةو عةفوةيان بة بةر دةكةوَيت، شتَيكي ضاكةو 

ي مةحجوزين، ئةوانةي سَي ضوار ساَلة طرياون و دةستكةوتَيكي ضاكة بؤ ثةرلةمانيش، دةمَينَيتةوة كَيشة
حاكم نةيبينيون، هَيشتا مةلةف و شتيان نةخراوةتة بةردةم حاكم، من لة جةنابيشتم ثرسي، فةرمووت 
ليذنةيةك هةية، ثَيمان خؤشة روونكردنةوةيةك هةبَيت، كة ئةو ليذنةية ضؤنة، ضونكة ئةوة ماوةيةكي 

مان و ليذنةي مايف مرؤظ و، من بة حةقيقةت لةم رؤذانة نامةيةكم بؤ زؤرة ئةو مةسةلةية دراوةتة ثةرلة
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هات لة اليةن طرياوَيكةوة، كة سَي ساَلة طرياوة، نووسي بووي كاك حمةمةد خؤزطةم خواستووة كة قاتيل 
 بوومايةو كةسوكارم سوَلحيان بؤم بكرداية بةو قانوني عةفوة دةردةكرام، بةاَلم من سَي ساَلة هيض تاوانَيك

لة خؤم شك نابةم، تاكو ئَيستاش حاكميش نةيبينيوم، ئةمة بؤ ئةوةي كةس لة قسةكامن غةَلةت حاَلي 
نةبَيت، ئَيمة ديفا  لة خةَلكي قاتيل و تاوانبار و ئريهابي و تريؤريست ناكةين، ئَيمة دذي تريؤرين و، دذي 

ةمنيةتي كوردستانيان ثاراستووة، تَيكداني ئةمنيةتي كوردستانني، سوثاسي هةموو دةزطاكان دةكةين، كة ئ
بةاَلم لةِراستيدا حةقة ثةرلةمان قسةي لةوةدا هةبَيت، كة ئةو مةلةفة روون بَيتةوة، كة تاوانبار و بَي 

 .تاوان لةو صنفة خةَلكةي كة طرياوة دةركةوَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك تةَلعةت فةرموو
 :قتوفي صاحل حممد طلعب بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خةَلكانَيك هةن ئَيستا نةوةت رؤذ ماوة دةربضَينت و عقوبةكةي خؤي خواردووة، نةوةت رؤذي تر ئينتيزار 

 .بكاتن تا دةرضَينت، حةسب ئةو فةقةرةية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اتن، مةقصةدي ئةوة نيية، ئةوة مةوقوفني دةَلَينت حوكم نةدراون، ئةوةي حوكم دراوة مشولي ناك
مةقصةدي ئةو ليذنةية ئةوة نيية، ئةو كةسانةي كة حوكميان لةسةر دراوةو حوكمةكةي بةسةر دةبةن، 

 .كاك عومةر فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئيشكَيكي باشيان كردووة، من ثَيم واية ئةو فةقةرةية كارَيكي دروستة، ليذنةي ياسايي دةستيان خؤش بَيت 

بؤ ئةوةي قةزايةي ئةو مةوقوفانةش حةَل بكرَيت، بةاَلم وةكو لة جةلسةي ثَيشووش بامسان كرد، بة تةنيا 
لة سلَيماني كؤمةَلَيكمان هةية لةو مةحكومانةي كة ماونةتةوة، هيض مةمشول نابن بةو قةراري عةفوة، 

بؤتة سجين موئةبةد،  1/12/0229لة  102قةراري  ئةوانةي وةخيت خؤي عقوبةيان ئيعدام بووينة بة
من ثَيم باشة، ئةو ليذنةيةي كة هةَلدةستَيت بة كاري ئةو موقوفانة، ئيشَيكيش بؤ ئةو كؤمةَلة خةَلكة 

 .بكات لة زينداني سلَيماني و سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اغة تةقديم بكات، لة كؤتاييدا صياغةتَيك ئةوة لة جةلسةي ثَيشوو باس كرا، داوا لة ليذنةي ياساش كرا صي
 .حازر كراوة، ضونكة موناقةشةي لةسةر كرا، كاك عومسان فةرموو
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 :امني محد امحد عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثرسيارَيك لة ليذنةي ياسايي دةكةم دةربارةي كةسَيك كة موتةهةمةو دةطريَيت، حيجز دةكرَيت، ئةو فةترة 
ضةندة، تا كةسَيكي موتةهةم ماوةيةكي زةمةني دةمَينَيتةوة، تا دوا جار حوكمي بةسةردا دةدرَيت،  قانونية

ئايا مانطَيكة، ساَلَيكة، دوو ساَلة، سَي ساَلة، ضوار ساَلة، دوايي هةر بة مةحجوزي دةمَينَيتةوةو دواتر 
ونيةوة ئةوةي دةَلَيت قةرةبووي دةردةكةوَيت كة موتةهةم نيية بة تاوانةي كة ثَيي كراوة، لة رووي قان

 .دةكرَيتةوة، ئةوة حوكمي ضؤنة و ثرسيارةكةم ئةوةية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني وةاَلمي بدةوة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةسانةية كة حوكم با ئَيمة جياوازيةكي بكةين لةنَيوان مةحكوم و مةوقوف و مةحجوز، مةحكوم ئةو ك

دراون لة حمكةمةي قةراري لةسةر دةرضووة، مةوقوف ئةو كةسانةنة كة كَيشةيان لةبةردةم دادطاية، بةاَلم 
تةواو نةبووة، مةحجوز قةرارَيكي ئيداريية، عيالقةي بة حمكةمةوة نيية، هيض تةعبريَيكي قانوني نيية، 

موحاكمةوة نيية، مةحاكم يان مةحكومة،  حيجر ئةشخاصي مةحجوزين، مةحجوز ئيداريية عيالقةي بة
بةنيسبةت ماوةي ناحيةي قانوني سةقفي زةمةني بؤ حةمسي قةزايةكان شةش  .يان مةوقوفة، ئةوة يةك

مانطة لة مةرحةلةي تةحقيق، واتا هةر كَيشةيةك تاخري بوو لةو شةش مانطةي ئيحالةي حمكةمةي 
ةكة لة رةئيسي حمكةمةو دوو ئةندامي تَيداية، جيناياتي مةنتيقة دةكرَيت، حمكةمةي جينايات هةين

ئةوانة تةماشاي كَيشةكة دةكةن، بزانن عةجةبة ئةو كَيشةية بؤ تاخري بووة، بؤ حةسم نةبووة، ضونكة 
مةفروزة لةو ماوةية هةر كَيشةيةك حمكةمةي تةحقيق تةحقيقي لةسةر دةكات، ئةو كةسانةي كة 

ةحقيق خؤي سةاَلحيةتي هةية ئيفراجيان بكات، بةرةاَليان بكات، تاوانَيكيان لةسةر نيية، ئةوة حمكةمةي ت
بةاَلم ئةطةر هاتوو دةليليان هةبوو، دةبَيت ئيحالةي حمكةمةي موختةس بكرَيت، حمكةمة قةراري لةسةر 
دةدات عةجةبة حوكمي دةدات ئةطةر تاواني كردووة، كةتين كردووة، يان هيضي لةسةر نةبوو، ئةو وةخيت 

فراجي لةسةر دةدرَيت، طرنط ئةوةية لة ناحيةي قانوني شةش مانطة، نابَيت لةو ماوةية لة حمكةمة ئي
 .تةجاوز بكات، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك غةفور فةرموو

 :رموري سعيد طاهر غفور بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيويستة لةِراستيدا ئَيمة شتَيك بكةين  بةشَيك لة قسةكاني من كاك حمةمةد حةكيم كردي، بةشةكةي تر
لة شةِري ناوخؤ كؤمةَلَيك خةَلك بزرة، خةَلك وا دةزانَيت تاكو ئَيستا زينداني كراوة، لة زميين مةفقودين 
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حيسابة، يان حمجوزين، حةقة بةِراسيت ئةو ليذنةيةي كة ثَيك دَينت ضارةنووسي ئةوانةش دياري بكاتن، بؤ 
لة ضاوةِرواني نةمَينَيتةوة، ئةطةر ماون خةَلكَيك ضاوةِرَي دةكاتن، كة بة بةر ئةو ئةوةي خةَلكةكة ضي تر 

 .لَيبوردنة بكةوَينت، ئةطةر نةمشاون ضارةنووسيان دياري بكرَينت لةو مةسةلةية، ئةوة يةك
رؤذ زؤر زؤرة، يةعين ( 32)رؤذ، ضونكة ( 22)بةنيسبةت ئةو نةوةت رؤذة، بكرَيت بة / خاَلَيكي تر

 .نةكة بة كراوةيي دةمَينَيتةوة، بؤ ماوةي سَي مانط، زؤر سوثاسقانو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يةعين ئةمانة بةس ئةوانة دةطرَيتةوة كة مةوقوفن، بةاَلم ئايا ئةوانة / من دوو ثرسيارم هةية، يةك

كة لة ئاسايش حيجزن، ضونكة زؤر خةَلكَيك ثةيوةندي كردووة، ئةوانةش دةَلَين ماوةيةكة دةطرَيتةوة 
 .لةوَين، ئةوانيش ثرسياريان هةية، بةر دةكةون، يان بةر ناكةون، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .تةئكيد كة طوتت موقوف هةمووي دةطرَيتةوة، تةحصيل حاصلة، كاك خورشيد فةرموو

 :ز خورشيد سليم شَيرةبةِرَي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس قسةي من كرا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارَيز فةرموو
 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةيةك وا بؤ ثَيكهَيناني ليذنةيةك، هةروا بكرَيت ليذن/ ثَيشنيار دةكةم ئةوة بكرَيت بة دوو بِرطة، بِرطةيةك

ثَيك بهَينرَيت لة رووي تةكنيكيةوة رةنطة باشرت بَيت، ليذنةي دووةم ئةركي ليذنةكة دياري بكرَيت، ئةوة 
االسرا  يف اجناز )سةبارةت بةوةش من تةئيدي ماددةكة دةكةم، بةاَلم لة جياتي  .ثَيشنياري يةكةم

لة ماوةي سَي مانطدا، واتا لة ماوةي سَي ، لة جياتي ئيسرا  بَيت جَي بةجَي كردني موعامةالتي (معامالتهم
 .مانط كَيشةي هةموو ئةوانة جَي بةجَي بكرَيت، نةك ئيسرا ، ئةوة يةك

ئَيمة خؤمان دةزانني لة كوردستان كاك عةوني ئَيستا روونكردنةوةيةكيدا ماوةي مةوقوف شةش / دوو
كي زةقاو زةق هةية، خةَلك هةية سَي ساَلة مانطة لة كوردستاندا بةثَيي قانون، بةاَلم بةِراسيت ثَيشَيلكاريية

زيندانة تاكو ئَيستا حوكم نةدراوة، خةَلكيش هةية حمكةمة بِرياري ئازاد كردني داية، بةاَلم ئاسايش تاكو 
ئَيستا هَيشتؤتيةوة، لةبةر ئةوة ئةو مةسةالنةمان لةبةرضاو بَيت، ثَيويستة لة ماوةي سَي مانطدا 

َيت، هةمووي يةكال بكرَيتةوة، من حةز دةكةم ئةوة تؤزَيك رَيكرت خبرَيتةوة، كَيشةكانيان نةك ئيسرا  بكر
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ئةو مةسةلةيةمان لةبةر ضاو بَيت، بؤ ئةوةي ضي تر ثَيشيلكاري ئةو ياسايانةي كة لَيرة دةكرَينت 
 .نةمَينَيت، بةاليةني كةم ئةوةي كة كراوة لَيرة كؤتايي ثَي بَينني، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك تارق فةرموو

 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي طرياوة دةبَيت بةطوَيرةي قانوني ئوصولي موحاكةمات بة شةش مانط يةكال بكرَيتةوة، يان ئازاد 
سَي مانط بكرَيت، يان حوكم بدرَيت، بةداخةوة كة ئَيمة سةرداني ضاكسازيةكامنان كرد، هةبوو سَي ساَل و 

لةوَي بوو، بةِراسيت ئةوةش ثَيشيأل كردني مايف مرؤظ و ياساشة، دةبَيت ئةوة نةهَيَلدرَيت و لة ئايندةدا لة 
 .شةش مانط زياتر نابَيت هةر طرياوَيك مبَينَيتةوة لة زيندان، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك بارزان فةرموو

 :بةِرَيز بارزان حممد قادر
 .رؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سة

من ئيزافةي بؤ كاك حمةمةد حةكيم و كاك ئارَيز و كاك تاريقش داوا لةو ليذنةية بكرَيت، كة قةزيةي 
 .مةحجوزينيش فايلةكانيان بنَيردرَين بؤ مةحكةمة

ئةو سَي مانطة كةم نيية بؤ موداوةلة كردن و سةير كردني ئةو هةموو فايالنةي مةوقيفني سَي مانط / دوو
 .، سوثاسكةم نيية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دلَير فةرموو

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من وةك ئةندامَيكي ليذنةي قانوني هاوكارم لةطةَل هاورَيكامندا، بةِراسيت من موتةفيقم لةطةَليان، بةاَلم 
َيشنيارَيك، ضونكة مةسةلةي مةوقوف بةجددي ئةو بِرطةية بة قةناعةتي من جيا بكرَيتةوة باشرتة، وةك ث

لةناو سةحافةي كوردستاندا بؤتة مةسةلةيةكي بةرضاو و ئيسارةيةكي طةورة دروست دةكات، ئيحتيمالة وا 
ثَيويست بكات ئةوةي كاك ئارَيز فةرمووي، بةِراسيت ثَيشنيارَيكي مةعقول، يةعين ئةركةكان بكرَيتة دوو 

 .تةوة باشرتةو ئيسِراعَيكي لَي بكرَيت هةر ئةوةندةية، زؤر سوثاسبةشةوة، هي مةوقوف جيا بكرَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر كةمال فةرموو
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 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةيةك تةشكيل  بة حةقيقةت ئةوةي ليذنةي قانوني ئيزافةيان كردووة، من بة زيادي دةبينم، ضونكة
كراوة لة اليةن سةرؤكايةتي هةرَيمةوة نوَينةري ثةرلةماني تياية، نوَينةراني حكومةتي تيايةو نوَينةراني 

 .سةرؤكايةتي هةرَيمي تياية، بؤ بةدواداضووني كَيشةكان يةك بة يةك و عةفوَيكي طشيت ثَي دةربضَيت
مولزةمة جَي بةجَيي دةكات، ئةمة ئيشي مودةعي عام بةنيسبةت ئةم بِريارةي كة لَيرة دةدرَيت، مةحكةمة 

و تةحقيقة، ئيشي ئةوة نيية ليذنةيةك بِروات و بةدواياندا بطةِرَيت، بؤية ئةمة بؤ قةزا لَي بطةِرَين و جَي 
 .بةجَيي بِريارةكة بكةن، تةشكيل بووني ليذنةي تر زيادة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك زانا فةرموو

 (:زانا) خضر سعيد قادر ةِرَيزب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةبعةن لة عَيراقدا هةمووي لة حاَلةتَيكي نائاساييدا دةذين، جطة لة هةرَيمي كوردستان نةبَيت، مانطانةش 
ثةرلةماني عَيراق دادةنيشَيت و باري نائاسايي نوَي دةكاتةوة، هةموو جاريش دةَلَيت جطة لة هةرَيمي 

ئَيستاش فةراغَيكي قانوني هةيةو حاَلةتَيك هةية ثَيشَيلكاري ياساية، ئَيمةش وةكو دةزطايةكي  كوردستان،
ياسادانةر لة ثةرلةماني كوردستاندا، حةقي خؤمانة لَيي بثرسينةوة بزانني لة كوَي ثَيشَيلي ياسا هةية، 

عي مةقوفني و حمتةجزين لَي بةاَلم ئايا ئَيمة ض وةزيرَيك بانط بكةين لَيرة موسائةلةي بكةين لة مةوزو
بثَيضينةوة، دةزطايةك نيية تاكو ئَيستا دةزطايةكي غاميزة لةبةرضاومان، بؤية كَيشةي مةوقوفني و 
مةحجوزين كَيشةيةكي حةقيقية، طةيشتؤتة سةحافةي عالةمي باسي كراوة، هةموو رؤذَيك بةر دةرطامان 

مِرؤش فورسةتَيكة لة زميين ئةو قانونة ضارةسةرَيك لَي دةطريَيت لة اليةن كةسوكاري ئةو طرياوانةوة، ئة
بكةين، هةر ئةو قانونة ئَيمة ثَينج، شةش مانطة تةقدميان كردووة، بة ض حاَل تا طةيشتة خوَيندةوةو 
موناقةشة، ئَيستا هةر مةشروعَيكي تر دةست ثَي بكةين لةوانةية شةش مانطي تري ثَي بضَيت، بؤية لةو 

 تاوانباران عةفو دةكةين، ئةوانةي كة مةحكةمة بة تاوانباري داناون، ئةي قانونة ئَيمة هةَلدةستني
كةسانَيك مةشتةبةهن، كة بة تةقريرَيكي درؤ، بة غةرةز شةخسي، بة هةر بابةتَيك بَيت حيجز كراون، من 

ة ساَلي ناوة كة سكااَليان بة ئَيمة طةيشتووة، ل( 108)قائيمةيةكم لة الية لة ليذنةي مايف مرؤظ زياتر لة 
ي تَيداية، ثَينج ساَل و شةش ساَل و حةوت ساَلي (0222تا ... 0220 – 0221)ةوة مةوقوفن، 0222

تَيداية، حاكم نةيبينيون، واتا دادطا نةكراون، قائيمةيةكي مةوقوفينم لة الية كة سكااَليان هَيناوتة الي 
ن بة ئَيمة طةيشتووة، بؤية من داوا ئَيمة لة ليذنةي مايف مرؤظ، ثازدة كةسن بةس ئةوانةي كة سكااَليا

دةكةم وشةي مةحجوزينيش زياد بكرَيت، نةوةكو تةئويلَيك بكرَيت مةوقوفني نةيانطرَيتةوة، 
مةحجوزينيش بة ئةسبابي ئيداري حيجز كراون بيانطرَيتةوة، ئةمةش فورسةتَيكي باش و بة 
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مةوزوعةدا حةقي خؤيانة داوا بكةن، دةستكةوتَيكي بؤ ثةرلةماني كوردستان، ئةنداماني ثةرلةمان لةو 
داواكارم ئةو فةقةرةية وةكو خؤي تةسبيت بكرَيت، ئةطةر وشةي مةحجوزينيش زياد بكرَيت باشرتة، زؤر 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريم داوات نةكرد بوو قسة بكةيت، موخاليفي ليذنةي قانوني، فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
بةِراسيت ئةو بِرطةيةي كة هاتووة، ئةو ماددةيةي كة هاتووة، ئةو ليذنةية لة جَيي خؤيةتي كة دروست 
كراوة، بؤ ئةوةي مةسةلةي مةوقوفةكان و طرياوةكان يةكال بكاتةوة، ئةوةي بةَلطةي لةسةرة بدرَيتة دادطا، 

 .ةثَيي ياساكان، ئيرت باسي موقوفني نييةو سوثاسئةوةي بةَلطةي لةسةر نيية بةرةاَل بكرَينت، ب
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا من حةقم نيية قسةي بكةم، ئَيستا تؤ خؤت ديفا  دةكـةيت لـة رةئـي ليذنـةي قـانوني، منـيش رةئـي        
خؤم دةَلـَيم ئةطـةر ئيجـازة هـةبَينت، جـارَي دوو شـت هةيـة يـةكَيكيان ئةوةيـة، ئَيمـة دةمانـةوَيت مـةوقيف             
تةسجيل بكةين، يان دةمانةوَيت كَيشة ضارةسةر بكةين، ئةطةر مةوقيف تةسجيل كردن بَيت، حةز دةكةيت 
ئةو قةرارة دةكةينة ئينشا دةيدةنَي، تةماشاي نةصةكةي بكـةين، ئايـا ئـةو نةصـة، ئـةو ليذنةيـة دةتوانَيـت        

ئيمتيــداداتي هةيــة، يةكــةم ضارةســةري كَيشــةي ئــةو زيندانيانــة بكــات، حاكمَيــك دةتــوانَينت، ئــةم كَيشــةية  
ئيمتيداداتي تؤزَيكي شةِري ناوخؤية، دووةم ئيمتيداداتي ئةوانةي موتةهةمن بـة ئريهـاب، زؤر كـةس هةيـة     
موتةهةمة بة ئريهاب نةدراونةتة حمكةمـة، زؤر مةسـائيليش هةيـة ثةيوةنـدي بـةوةدا هةيـة، هـةموو جـار         

رَيك و ثَيك جَي بـةجَي نـاكرَينت، ئَيمـة لـة اليةكـةوة      عةرزي جةنابتان دةكةم، دةسةاَلتي ياسا بةشَيوةيةكي 
ليذنةيــةكمان دانــاوة لــة اليــةن ســةرؤكي هةرَيمــةوة ثَيشــنيار كــراوة ئــةو ليذنةيــة، ضــونكة ئــةو حاَلــةتَيكي  
تايبةتة، ئةو حاَلةتة تايبةتة ئةطةر بة قوةتَيكي تةواو نةبَينت ضارةسةر ناكرَينت، ئَيمة دةبَيت واقيعي بني، 

نةطةيشـتؤتة هـةموو    امودةزطاكاني ئاسايش و ئةمنيـةت تةوحيـد نـةكراون، هَيشـتا دةسـةاَلتي ياسـا      هَيشتا د
شوَينَيك، من لةطةَلتامن زؤر كةس هةية لة زيندانة حاكميش ئـةمري كـردووة بـةربَينت بـةثَيي قةزيةكـةي،      

ئـةو ليذنةيـةي كـة    بةاَلم ئاسايش طرتوويةتي، ئةمة دةبَيـت ضارةسـةر بكـرَينت، لةطـةَل رَيـزم بـؤ حـاكميش        
ئَيستا ئاماذةي ثَي دةكةن زةعيفرتة، بةداخةوة كة زةعيفرتة لةو ليذنةيةي كة ثَيكهاتووة، ئةو ليذنةيةي كـة  
ثَيكهاتووة دائيمةن كؤمةَلَيك فايالتيان لةاليةو كؤيان كردؤتةوة، ئةو ناوانـةي كـة كـاك زانـا ئيشـارةتي ثَيـدا       

كي ليذنةكةو لةطةَل ئةنـداماني ليذنةكـة لـة ثةيوةنديـدام، جطـة      هةمووي لة الي ئةو ليذنةية، لةطةَل سةرؤ
لةوةي كة مةسنووليةتي ئَيمةية، كة واجييب سةرشاني ئَيمةشـة، ثـَيم وايـة ئـةو ذنانـةي كـة هاتنـة بـةردةم         
ثةرلــةمان داواي نةتيجــة دةكــةن، داواي ئــةوة ناكــةن مــن لَيــرة قــةرارَيك دةردةكــةم، بَلــَيم كاكــة قــةرارَيكم   

، بَلَين ئافةرين زؤرباشةو بضَيتة ماَلي خؤي و هةر كةسَيك لة ئَيمة ئيشي ثةرلةماني خؤي بكات، وةرطرتووة
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طرنط ئةوةية ئَيمة بطةينة نةتيجة، ئةو حاَلةتانةي لـةناو زيندانيةكانـدا هةيـة ناعةدالـةتي هةيـة و يـةكال       
و ليذنةيـةي كـة دانـراوةو ئـيش     نةكراونةتةوة، يةكال بكرَيتةوة، بؤية من ثَيم باشة فورسـةتَيك بدرَيتـة ئـة   

دةكات، ئَيمة ئةو نةصة دابنَيني لةو هينة، ئةو ليذنةية ئيشةكةي بةِراسـيت بـةِرَيك و ثَيكـي رةنطـة خؤيـان      
حةل بكةن، بَلَين مادام ئَيمة ئيشةكةتان حةل كردووة ئَيمة عيالقـةمان نييـة فـةرموو بـِرؤن، ئينجـا بزانـَي       

َيك بدةينــة ئــةو ليذنةيــة، ثــَيم وايــة ليذنةيــةكي جددييــة، ئةطــةر ضــةند رؤتــيين وةردةطرَيــت، بــا فورســةت
ماوةيةكي تـر ديـاري كـراو جوابيـان نـةبوو، كـةم تةرخـةم بـوون بـة دَلـي ئَيـوة نـةبوون، ئـةوةٍِ دة ئةنـدامي               
ــة         ــةين و دةكةين ــي دةك ــردووة داخيل ــان ك ــتا هينت ــو ئَيس ــةرارَيك وةك ــة ق ــةن ب ــوانن  داوا بك ــةمان دةت ثةرل

 .امن جا رةئي كؤتايي رةئي خؤتان دةبَينت، كاك عةوني فةرمووقةرارَيكيش، ناز
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جةنابت ئيشارةتتدا بؤ حاَلةتَيك، ئةوة من دةتوامن بَلَيم ئـةو حاَلةتانـة سياسـي تةفسـري دةكـرَينت زيـاتر لـة        

ملتابعحة قضحايا   )زيـاتر سـةاَلحيةت بدرَيتـة ئـةو ليذنةيـة       قانوني، ضونكة ئَيمة لَيرة باسي ئةوة دةكـةين كـة  
مجيع املوقوفني ن اقليم كوردستان بغية االسراع ن اجناز معامالتهم و قضاياهم على أن تنجا أعماهلحا خحالل   

، ئـةوة مةبةسـتمان   (مدة أقصاها تسعني يومًا من تأريخ صدور هذا القحانون و بانتهائهحا تعتحرب اللجنحة منيلحة     
ــرة ئ ــة      لَي ــني كَيي ــة و زؤرة دةزان ــةوقوف هةن ــةعين م ــوفة، ي ــة و مةكش ــةتَيكي عام ــانة حاَل ــةو كَيش ــة ئ ةوةي

مةوقوفــةكان، لــة مةوقوفــةكاني هــةولَير و ســلَيماني و دهــؤك، كــة ضــووين زيارةمتــان كــردن ناوةكانيشــيان   
يذنةيـة دانـراوة كـة    مةعلومة، ئَيمة مةبةستمان ئةوانةية، نةك ئةو كةسانةي ديار نينة نازانني كَينة، ئةو ل

جــةنابت ئيشــارةتت ثَيــدا بــة ئــةمري ســةرؤكي هــةرَيم، ئــةوة عيالقــةي بــةوة نييــة، ئَيمــةش موعالةجــةي  
 .حاَلةتَيكي عام دةكةين، هي ئةوان خاصة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

فةتـةن بـؤ ئـةو قسـانةي كـة كـاك عـةوني ئيشــارةتي ثَيـدا، بةِراسـيت زؤر باسـي ئـةوة كـرا كـة هةنــدَيك              ئيزا
مـــةوقوفني هةيـــة ســـاَلَيك بةســـةريان تَيثـــةريووة، يـــان ســـاَلَيك و نيـــو بةســـةرياندا تَيثـــةريووة، ليذنـــةي  

ةشَيوةيةكي زؤر نةبوو، ثةيوةنديداري ثةرلةمان كة سةرداني زيندانيان كرد، ئةو حاَلةتانة هةبوون، بةاَلم ب
ثاش ئـةوةي ئَيمـة لَيكؤَلينـةوةمان كـرد لةطـةَليان بةِراسـيت، هةنـدَيكيان تـةجاوزي سـةقفي زةمـين تَيـدابوو            
شــةش مانطةكــة، لــة حاكمــةكامنان ثرســي، لــة ئيــديعاي عامــان ثرســي، طوتيــان مةســةلةن طريوطرفتــةكامنان  

قــة، بةَلطــةكان تــةواو نييــة، بــة قــةراري ريناســةي  ئةوةيــة شــاهَيد حــازر نــةبووة، شــاهَيد لــة دةرةوةي عَيرا
مةحكةمةي جينايات كة دةسةاَلتي هةية دةتوانَيت تةمديدي ئةو سةقفة زةمنية بكاتن، بـؤ ماوةيـةكي تـر،    
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يــةعين دةتوانَيــت ئــةو ســةقفة مــةجالي بــدرَييَت، هــةتا بتوانرَيــت لــة زمــين ســةقفي قانونةكــة خــؤي ئــةو   
 .سوثاسموعامةالتة ئينجاز بكرَيت، زؤر 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كــاك شــَيروان ثرســيارَيكتان لــَي دةكــةم، ئَيســتا دوو رةئــي هةيــة لــةناو هينــدا، رةئيــةك هةيــة دةَلَيــت ئــةو    
فةقةرةية زيادة، ئةوة ئةوةل جار خبةمة دةنطدانةوة، يان نةصي ثَيشـنياري ئَيـوة، ليذنـةي ياسـايي موسـرية      

ك برادةر ثَيشنياريان كرد و قسةيان كرد طوتيان ئةو فةقةرةية زيـادة  لةسةر ثَيشنياري خؤي، لةطةَل هةندَي
نةمَينَينت، كَي لةطةَل ئةوةية كة ئـةو فةقـةرةي ئـةخري تةشـكيل كردنـي ئـةو ليذنةيـة بةدواداضـووني ئـةو          

سيت قةزايانة دابنرَينت، يةعين لة نةصةكةدا نةمَينَيت و البدرَيت خياليف ليذنةي قانونية، كَي لةطةَلداية دة
بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، تـَي نةطةيشـنت، ئـةوةي داوا دةكـات ئـةو فةقةرةيـةي دوايـي ئـةو ماددةيـة كــة             

ئـةو ليذنةيـةي كـة دادةنرَيـت بـؤ جـَي بـةجَي كردنـي ئـةو          .......( وكذلك متابعحة )خوَيندرايةوة كة دةَلَينت 
 .ةوة تكايةقانونة، موتابةعةي هةموو قةزايةي مةوقوفني بكاتن، كاك عةوني بيخوَين

 : بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وكذلك متابعة قضايا مجيع املوقوفني ن اقليم كوردستان بغية االسراع ن اجناز معحامالتهم وقضحاياهم علحى    )
 (.ة منيلةأن تنجا أعماهلا خالل مدة أقصاها تسعني يومًا من تأريخ صدور هذا القانون وبانتهائها تعترب اللجن

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــَي          ــةعين ت ــةوة؟ ي ــةرز بكات ــيت ب ــَيت دةس ــة البض ــةو فةقةرةي ــة ئ ــةَل ئةوةي ــَي لةط ــةوة، ك ــة دةنطدان دةخيةم

 .نةطةيشتوون، كاك زانا نوقتةي نيزامي هةية
 (:زانا) خضر سعيد قادر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .جار بدرَيتة دةنطدانةوة، نةك ئةسَلةكة ثَيشنياري ليذنةي قانوني دةبَيت يةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئــةو ثَيشــنيارة بــؤ ثرؤذةيــة، جــارَيكي تــر دةخيةمــة دةنطدانــةوة، كــَي لةطــةَل ثَيشــنياري ليذنــةي قانونييــة   
بةهةموويةوة دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس،؟ كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة،؟ زؤر سوثاس، بة 

ؤي دةنط وةرطريا، من زؤر ثَيم خؤشة كة قبول كرا، بؤ ئةوةي رةدي كاك كةريم بدةمةوة، رةئـي مـن ضـي    ك
 .بوو، عكسي هينةكةش بوو، لةبةر ئةوةي جارَيكي تر رةخنةم لَي مةطرة

 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وة بـوو زؤر لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان داواي طؤِرانكاريـان      راستة ئةوة قةبول كرا، بةس ئَيمة ثَيشرت لةسةر ئة
كــرد، كةضــي هــةموو رةئيــةكاني ئَيمــة بــةالش ضــوو هــةروةكو خــؤي مايــةوة، ئــةو طفتوطؤيــة ئــاخري هــةر  

 .هاتينةوة سةر ئةوة
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي قانوني بةكؤي طؤِرانكاريةكة دوو كةس، سَي كةس ئيجماعي لةسةر نةبوو، بؤية نةخرا دةنطدانةوة، 

 .دةنطةوة هني كرا، تكاية ماددةي دوازة
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زيان لَيكةوتوو، لةو تاوانةى حوكمةكانى ئةم بِريارة دةيطرَيتةوة، بؤى هةية، ئةطـةر مـافى    :ماددةي دوازدةم

 .ندا داواى قةرةبووكردنةوة بكاتثَيشَيل كرابوو لة بةردةم دادطا شارستانيةكا
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
للمتضرر من اجلرمية املشمولة بأحكام هذا القانون حق املطالبحة بحالتعويض أمحام احملحاكم      :املادة الثانية عشرة

 .املدنية أن كان ل  مقتضى
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك شَيروان
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةر بؤ تةوزحيي برادةران، حقووقي مودةعي بة حةقي مةدةني، ياخود حقـووقي شةخسـي بـةو فةقةرةيـة     
ثارَيزراوة، مةسةلةن ئةطةر هاتوو يةكَيك بة حاديسةي سـةيارة، سـةيارةكةي زةرةري هَينـا، ئـةوة ئيعتيـادي      

ر عةفوش بيطرَيتةوة لة مةحاكمي مةدةني شكايةت بكاتن تةعويزي خؤي وةربطـرَينت،  دةتوانَيت هةتا ئةطة
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك كةريم تؤ لة ليذنةي قانوني رةئي خؤت تةرح كرد، كاك رةشاد فةرموو

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

د بكرَيت، ئةوانةي كة مةوقوفن لة شةش مانط زيـاتر دوو سـاَل، سـَي سـاَل كـة      ثَيشنيار دةكةم بِرطةيةك زيا
بةرائــةت دةردةضــن، هةقــة حــةقي ئــةوةيان هــةبَينت داواي حــةقي تــةعويز بكــةن لــة حكومــةت، زؤر زؤر     

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زولي كـردووة لـة حـةقي    كاك شَيروان من ثرسـيارَيكم هةيـة، باشـة ئـةوةي تةسـاَلوحي كـردووة، غـةير تـةنا        
 .خؤي، زؤر روون نيية، كاك كةريم فةرموو
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 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةمان رةئي جةنابتم هـةبوو بـؤ ئـةو مةسـةلةية، بةِراسـيت ئةطـةر شـتَيك موسـاَلةحةي تيـا كـرا بَيـت واتـا             
موساَلةحة بَينت ضـؤن داواي حـةقي شةخسـي    تةنازول كراوة، خؤي عةفوةكة ئةساسةكةي موساَلةحةية، كة 
 .دةكاتن، دةبَيت تةنازولي لة حةقي شةخسي كرد بَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو دكتؤر كةمال قسةي هةية

 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كي ئيزافة بكةين، كة ئافرةت، ذن نةدرَيت لة ثَيناوي ئةو سـوَلحة،  خاَلَيك بةبريم هات ئةو موساَلةحةية شتَي
 .يةعين ئةم خاَلة زؤر طرنطة، ضونكة بةِراسيت زؤر دةيانكةنة زةحية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك هيوا نوقتةي نيزام فةرموو

 :بةِرَيز هيوا صابر امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زم هةية لةوةي جةنابت هةر بؤ ئةو بةشةي تةصويتت كـرد كـة ضـةند كـةس     من بؤ ماددةي ثَيشوو ئيعتريا
 دةبواية بتكرداية ضةند كةس راي لَي نيية،. راي لَييةتي، ئةوة يةك

بةِراسيت من موالحةزةيةكم هةية لة جةنابتان، رَيزم هةية بؤ بؤضـوونةكان، بابـةتَيك هةيـة ثَيـنج     / دووةم
ت شتَيك ئيزافة بكرَيت، ناخيةنة دةنطدانـةوة قةزيـةي موحتـةجزين    ثةرلةمانتار قسةي لةسةر دةكات، دةَلَي

قســةي لةســةر كــراوة، ئَيمــةي ثةرلــةمانتار جــةماوةر ثرســيارمان لــَي دةكــات، ئَيــوة دادةنيشــن عــةفوَيك بــؤ  
مةحكوم دةردةكةن، كةسَيك موحتةجزةو ضةند ساَلَيك طرياوةو بة شةرمين بةسةرياندا تَيثةِر دةبن، لةبـةر  

داوا دةكةم ئةو ماددةية ثياضوونةوةي تيا بكرَيت، ضونكة رةئي ئةوانـة وةرنـةطرياوة، ئَيمـة ئَيسـتا     ئةوة من 
 .بضينة دةرةوة ضي بةو خةَلكة بَلَيني، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نوقتةي نيزاميش نيية، ثَيشـنيار ئةطـةر رَيطـاي قـانوني نـةبَيت، ضـؤن بيدةينـة دةنطـدان، كـَي لةسـةر ئـةو            

 .ةية قسةي هةية، طوَلناز خان فةرموومادد
 :بةِرَيز طولناز عزيز قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةم روونكردنةوةية، ئةطةر هاوواَلتيةك لة اليةن حكومةتـةوة زيـاني لَيكـةوت، دةتوانَيـت داواي تـةعويز لـة       

 .حكومةت بكات
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ل فةرمووئةسَلي خؤي ئةو دةتوانَينت، كاك عاد

 :بةِرَيز عادل حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةساسي عةفوةكةمان موساَلةحةية، يةعين ئةمة تةناقوزة، بةِراسيت لَيرة جارَيكي تر داواي حةقي شةخسي 
بكاتةوة، لَيرة مةرمجان داناوة دةَلَي ئةطةر موساَلةحةي تَيـدا بَيـت، ئـةوجا عـةفو دةيطرَيتـةوة، داوا كردنـي       

 .ةقي شةخسي يةعين موساَلةحة نةكراوة لة مةوزوعةكةح
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حاتةم فةرموو
 :بةِرَيز حا  حممد جان حسن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثرسيارةكةم زياتر بةرامبةر ليذنةي ياسـايية، لةسـةر مـاددةي دوازدة قةرةبووةكـة زيـاتر تـةوزحيي ثـَي        

 .اتبدةن لة كَي داوا بك
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من نازامن بةثَيي ئةو موالحةزاتانةي كة درا ليذنةي ياسايي ئايا موسرية لةسـةر ثَيشـنيارةكةي كـة هـةبَيت،     
ضونكة هةندَيك برادةر موالحةزةياندا، كـة ئـةوة تـةوناقوزة لةطـةَل موسـاَلةحةكة، كـة موسـاَلةحةكت طـوت         

لةســةر ثَيشــنيارةكةي خؤيــان، ئــةو رةئيــةي كــة درا لــة ثةرلــةمان ئــةوة ناطرَيتــةوة، ئينجــا ئةطــةر موســرين 
 .دةخيةمة دةنطدانةوة، فةرموو كاك ئاخري نوقتةي نيزامي هةية

 :بةِرَيز اخر مجال انور
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوانةي موساَلةحةي دةكةن، دةبَيت ثَيش وةخت موساَلةحةكةيان لة ثَيش حاكم، دادطا تةصديق كرا بَيـت،  
 .ئةوجا بة موساَلةحة حيساب دةكرَيت، كةواتة تؤ نابَيت لة الي دادطا جارَيكي تر شكايةت بكةيةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، ئةوة رةئية، كاك فرسةت تةوزحيي هةية

 :بةِرَيز فرست امحد عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

عامة، سوَل  لةسـةر حـةقي شةخسـي دةكرَيـت، حـةقي       سوَل  دائيمةن لةسةر عقوبة ناكرَيت، عقوبة حةقي
شةخســيش تــةعويزة، مةبلغــة، ثارةيــة، ئــان لةســةر حقووقــةكاني تــر، وةكــي ســوَل  دةكرَيــت نــةك لةســةر   
عقوبةية، لةسةر مايف شةخسـية، تـةعويزة، لَيـرة بـة رةئـي مـن موتـةناقيزة لةطـةَل ئـةو مةبدةئـة، ضـونكة            

رشي طرتبَيت، ئَيمة نة مةسنوولني، مـادام لـة الي دادطـا ئيقـراري     مةفروزة حةقي خؤي وةرطرتبَيت، ئان وة
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كردبَيت، كو سـوَلحي كريـة، زاهـريي حـاَل وا ديـارة حـةقي خـؤي وةرطرتـووة، ئةمـة دوايـَي دةربضـَيت وةري            
 .نةطرتووة، ئةمة مةسنووليةتي ئةوة، مةسنووليةتي قانون نيية بةِراسيت زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ة ليذنةي قانوني ثَيدا بضنةوة، ئةطةر ثَيشنياريان سةحب دةكةن ثَيمان بَلَينباش

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :هيض تةناقوزي تَيدا نيية ئةو ماددةية لةطةَل عمومي قانونةكةي، بؤ ئةو سةبةبانة
، (العقوبة ن القضايا الحيت مل تحتم فيهحا املصحالة    ختفض مدة )ئَيمة لة ماددةيةكي باسي ئةوة دةكةين / يةك

 .ئةوة يةك
 .موخالةفة بةبَي شروت، ئةوة مةمشولة بةو قانونةي/ دووةمني

، مـادام ئـةو سـَي حاَلةتـة هةيـة، ئـةو مةجالـة        (ان كحان لح  مقتضحى   )لـة نةصـي ماددةكـة هـاتووة     / سَييةمني
 .ر، سوثاستةناقوزةي تَيدا نيية، ئةو ماددةية لةطةَل ماددةكاني ت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشرتيش ئيشارة  ثَيدا من لةو كؤبوونةوةية حازر نةبووم، بةاَلم من لَيرة تةئيـدي وجهـةي نـةزةري كـاك     
ــةلةن    ــةكرَينت، مةس ــاَلةحة ن ــةر موس ــونكة ئةط ــةم، ض ــةت دةك ــاَلوح    فرس ــا تةس ــنت، ئينج ــةعويز وةردةطريَي ت

دةكرَيت، ئةوة تةحصيل حاصـلة بـة قةناعـةتي مـن بةِراسـيت، مـن تةئيـدي وجهـةي نـةزةري كـاك فرسـةت            
 .دةكةم، ضونكة ئةو نةصة بةِراسيت لَيرة هةَلبطريَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو

 :معروف مصطفى جعفر بةِرَيز
 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

خؤي ماددةكة نوقصانة بةِراسيت، ضونكة ئةو كةسةي كة حـوكم دةدرَيـت لةسـةر جةرميـة حـوكم دةدرَيـت،       
 .ئةمة يةك

قةرةبووي / تؤ ض قةرةبووي دةكةيت، تاوانبار قةرةبوو دةكةيت، بؤية دةبَيت دوو نةو  بَيت، يةكةم/ دووةم
ددة بوو، يـان قـةرةبووي جةسـتةيي، دةبَيـت ئةوانـة      مادي كة ليذنةي ياسا دةَلَين، ئةطةر سةيارة بوو، يان ما

 .مةعلوم بَيت، جا ئةو كةسة قةرةبووي جةستةيي دةكرَيت، يان قةرةبووي مادي دةكرَيت
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةخيةمة دةنطدانةوة، ثَيشنيارَيك هةية زؤربةي ئَيوةو كاك فرسةت و كاك شَيروانيش دةَلَين ئةو ماددةيـةي  

َينت، كَي لةطةَل ئةوةية ئةو ماددةية ئيلغا بكرَيـت دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطـةَل        تَيدا نةب
ئةوةية ماددةكة وةكـو خـؤي مبَينَيـت دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة زؤرينـةي دةنـط ماددةكـة ال            

 .دةبرَيت، يةعين ئةو ماددةية هةمووي ئيلغا كرا، تكاية ماددةكةي تر
 :مصطفى ابوبكر دالكريمعب بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي دوازدةم

 .سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران و اليةني ثةيوةنديدار حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي دةكةن
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .عالقة تنفيذ أحكام هذا القانونعلى ولس الوزراء واجلهات ذات ال: املادة الثانية عشرة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بيكة ئةجنومةني وةزيران، نةك سةرؤكايةتي، كاك بةَلَين فةرموو

 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبدال حممود 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئكيـدت كـردةوة، كـة    ئَيمة لة بيدايةتي موناقةشة كردني ئةو ياساية، ثَيشنيارميان كـرد بـوو، جةنابيشـت تة   
ئةو ياساية بؤ يةك جـار دةردةضـَيت، ئَيسـتا ياسـايةكة تـةواو بـوو لـة هـيض شـوَينَيك ئيشـارةمتان ثـَي نـةدا،             

 .وتيشت لة شوَينَيك جَيي دةكةينةوة، كة ئةو ياساية بؤ يةك جارةو ئيستيمراريةتي نيية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئيشارةتي ثَيدراوة، كاك غةفور فةرموو
 :رموري سعيد طاهر غفور بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيـران و اليـةني ثةيوةنديـدار    )من رةئيم واية لةو ماددةية ئةوة ئيزافة بكرَيت 

رؤذةكـة، كـة   ( 32)، ئـاخر ئـةوةي تـر بـؤ     (رؤذدا جَي بةجَي دةكةن( 22)حوكمةكاني ئةم ياساية لة ماوةي 
كَيشةي مةوقوفني لةو ماوةيةدا يةكال بكرَيتةوة، بةس ئةو ياسـاية بـة كراوةيـي ماوةتـةوة، يـان      ئيزافة كرا، 

ئةوةية ماددةيةك لة ثَيش ئةو ماددةية زياد بكرَيت، مةسةلةن بكرَيتةوة مـاددةي دوازدةيـة، مـاددةي يـازدة     
رؤذ، ثـاش ئـةوة   ( 32)ذ، يـان  رؤ( 22)هةبَينت بَلَي ئةو ياساية تةنها بؤ ئةوةنـدة رؤذة كـاري ثـَي دةكـرَينت،     

 .كاري ثَي ناكرَينت، ضونكة ئَيستا ياسايةكة كراوةية، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي قانوني لةو شوَينةي كة دةَلَين سَي مانطيان ئةوة كامةية، لة شوَينَيكة ماددةي يازدة

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :تعترب املصالة بني اطراف الدعوى الواردة ن املادتني االوىل والثالثة متيققة اذا
كان املشتكى أو املدعى بالق الشخصي قد تصاحل وتنازل عن حقوق  الشخصية ن نفس الدعوى التى  :اواًل

 .صدر فيها الكم
الل ستني يوما من تاريخ صدور او تنازل عن حقوق  الشخصية بعد  صدور الكم امام القضاء او خ :ثانيًا

 .هذا القانون وتقرر احملكمة مشول احملكوم باالعفاء واطالق سراح 
واتا لةو ماوةية ئةطةر تةقديم نةكرا، هيض سوَلحةكة ناكرَيت و عةفوةكةش نابَينت، ماددةي يـازدةش هـةروا   

 .بؤ ليذنة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيـت دةبَيـت ئيشـارةتَيك هـةبَينت، ضـونكة بـؤ يـةك جـارة، بـةَلَي كـاك           ئةو موالحةزةية لـة جَييـةتي، كـة دةلَ   
 .شَيروان

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة قةراراتي عةفومان موتابةعة كـردووة، لـة هـيض بةنـدَيك لـة قةرارةكـة نـةهاتووة بَلـَي بـؤ يـةك جـارة،            
قـانونيش كـة بِرطـةكاني جـَي بـةجَي كـرا، بةِراسـيت مـةفعولي          ضونكة ئَيمـة بةشـَيوةي قـانون دةريدةكـةين،    

 .نامَينَيت لة زميين ئةو مودةيةي كة كاك عةوني ئيشارةتي ثَيدا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ليذنةيةي كة موتابةعةي مةوقوفني بكـاتن، كـة دةنطـي بـؤ درا، ئـةو مودةكـةي ضـةندة؟ ئينجـا دةبَيـت          
رؤذةكة لةو فةقةرةيـةدا صـيغةيةكي بـؤ    ( 32)َيت، كةواتة ثَيشنيارةكةي تؤية رؤذ ب( 32)قانونةكة بة عام 

بدؤزنةوة، لة تارخيي ئيصدارةوة سَي مانط، لة مـاوةي سـَي مانطـةوة ئـةو قانونـة نـافيزة، تكايـة صـيغةيةك         
 .بدؤزنةوة، با بزانني صيغةكة ضية؟ بيخوَينةوة

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو

 (.تسري احكام هذا القانون على القضايا والوقائع السابقة من تاريخ اصدارجم ويعترب نافذًا ملدة تسعني يومًا)
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زرار فةرموو
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 :امني طاهر زرار بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ية دةبَيت مشولي هةموو ئةو طرياوانة بكات من هةمان ثَيشنيارةكةي كاك عةونيم هةبوو، بةِراسيت ئةو ياسا
ثَيش دةرضووني ئةو ياساية كـة طـرياون، بـةاَلم لـة دواي دةرضـووني ياسـايةكة، خـؤ ئـةو لَيبوردنـة بـؤ ئـةو            
كةسانةية كة لةناو سجندان، بؤ ئةو خةَلكانة نيية كة هَيشتا تاوانيان نةكردووة، ئـةوة لـة دواي دةرضـووني    

 .كرد حةقة هيض مشولي نةكات، نةك سي رؤذ، ئةوة ثرسياري يةكةمئةو ياساية ئةطةر تاواني 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

( 32)دةزاني ضؤنة، موالحةزةيةك كاك فرسةت داي، موالحةزةكةش زؤر قةييمة دةَلَيـت نابَيـت تةحديـدي    
 .رؤذ بكةين، با كاك فرسةت تةوزحيي بكاتن

 :بةِرَيز فرست امحد عبدال
 .ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ

ئةو قةزايانة ئةوةي مةمشول بَيت بةو قانونة، ئةوانةنة ئةوةي ثَيشـي ئيصـداري ئـةو قانونـة جةرميـة كـرا       
بَيت، ثَيشي ئيصدار، ئينجا ض تـةوقيف بَيـت، ض حـوكم درا بَيـت، ض جةرميـةي كـرد بَيـت نـةطريا بَيـت تـاكو           

تـةحقيقي ئيزبارةيـةك بـزانني مةمشولـة     رؤذ، دوور نينـة  ( 32)ئَيستا، مودةكة نابَيت تةحديد بكرَيـت بـة   
شةش مـانط دةكَيشـَينت، مانـاي وايـة كـابرا مـةحروم دةبَيـت ثاشـي         ( وكتابنا وكتابكم)بةو قانونةي، يان نا، 

 .ئةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك كةمال
 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 

 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم
لةِراستيدا دةبَيت زؤر وازي  بَيت، ئةوانةي كة بةياني ئةو قةرارة دةرضـوو دزي بكـةن و زينـدان دةكـرَين و     

رؤذ خةَلك بِروات دزي بكات و بَلَي عةفو مب، زؤر موشكيلةية، بؤية دةبَيت زؤر وازي  ( 32)مشوليان ناكات، 
 .بَينت، كة مشولي داهاتوو ناكات

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوة تةحصيل حاصلة مشولي داهاتوو ناكاتن، ئَيستا لةسةر مودةكة قسةي بكةين سَي مانطةكة

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيشرتيش هةر ئةو رةئيةم هـةبوو، ئَيسـتاش تةئيـدي بـراي بـةِرَيزم كـاك فرسـةت دةكـةين، عيـرِبة بـةو           
ةكةية، يـةعين ئينجـا ئـةوة بـة دوو مـانط تـةواو دةبَيـت، بـة سـَي مـانط تـةواو            جةرميانةية كة ثَيشي قانون
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دةبَيت، ئةو جةرميانة دةطرَيتةوة كة ثَيشي قانونةكةية، عيرِبةت بـة مودةكـة نييـة، بؤيـة لـة ئةكسـةريةتي       
 .قانوني عةفوي عام قةتعةن مودةي تَيدا نةهاتووة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دَيك حاَلةت هةية لةناو قانونةكة تايبةتة وةقيت بؤ داناوةو ثةلةي لَي بكةن و ثشتطوَيي نةخـةن،  بةاَلم هةن

 .ئةوة جياوازة، خبوَينةوة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .على ولس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون: املادة الثانية عشرة

 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دسـةتي بـةرز           

 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، كاك رةشاد نوقتةي نيزامت هةية
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كة مودةي لَيرة بؤ دابنرَيت، لةوانةية ئةو ليذنةية بة شةش مانط تةشكيل نةكرَينتدةبَيت ئيشي ليذنة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خبوَينةوة( تسري احكام)ليذنةكة دانراوة، ئةويرت 
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 (. ة من تاريخ اصدارجمتسري احكام هذا القانون على القضايا والوقائع السابق)

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دلَير قسةي هةية فةرموو

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تسحري احكحام هحذا القحانون علحى      )من ثَيم واية ئةو نةصة دةبَيت بة ثَيضةوانةكةوة بَيت، نةك بةو شـَيوةية  
ال تسحري احكحام هحذا القحانون علىحاجلرائم الحذي       )، دةبَيت بَلـَيني  (دارجمالقضايا والوقائع السابقة من تاريخ اص

 .، يةعين لةمةودوا، يةعين بؤ داهاتوو ئةوانةش مشوليان ناكات، نةك ئَيمة رابردوو باس دةكةين(...تتم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ينةكانـدا وا دةنووسـرَيت،   ئةو صيغةيةي نووسراوة باشرتة كاك دلَير، صيغةيةكي قانونيية لـة هـةموو قةوان  
 .فةرموو
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 :ثريوت خضر سارا بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ثَيشنيارةي جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان كردي دةربـارةي موسـاَلةحة، كـة ذن نـةدرَيت لـة سـوَل  شـتَيكي        
 .باشة ثَيش ئةوةي ياسايةكة تةواو بَيت بزامن لة كوَي موعالةجةي دةكرَيت، زؤر سوثاس

 :ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب
 .كاك زرار فةرموو

 :امني طاهر زرار بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ثَيشنيارةي كة ئَيستا من باسي دةكةم، بةِراسيت كؤمةَلَيك خةَلك لـة سـلَيماني سـكااَليةكةيان طةياندؤتـة     
 .اسم كردالي ئَيمة و كاك عومةريش باسي كرد، من بة تةلةفؤنيش لةطةَل جةنابت ب

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
موقاتةعةت دةكةم عةفوم دةكةيت، ئةوة نوقتةي نيـزام نييـة، ضـونكة وةاَلمـم دايـةوة، هةيـة ئَيسـتا ثَيتـان         
دةَلَيم، ئَيستا ثَيت دةَلَي، ئةوةلةن كـاك زرار وةاَلمـم دايـةوة، كـاك عومـةر كـة قسـةي كـرد طـو  صـيغةيةك           

نـةكردووة، كـة ماددةكامنـان تـةواو كـرد، ئينجـا دوو سـَي ثَيشـنيار هةيـة،           هةية، هَيشتا قانونةكـةمان تـةواو  
ليذنةي قانوني قسة دةكاتن، يةك لةوانة ئةوةيان هةيـة، ئَيمـة ئَيسـتا ئـةو ماددةيـة موناقةشـة دةكـةين كـة         

ددةيـة  ، لةبةر ئةوة قسةكامن بِري، تـاوةكو لَيمـان تَيـك نةضـَيتةوة، ئـةو ما     (تسري احكام هذا القانون)دةَلَيت 
، كَي لةطـةَل دايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي        (تسري احكام هذا القانون)دةخةمة دةنطدانةوة 

 .لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، فةرموو كاك شَيروان
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ونةوةكةي ثَيشرت هةندَيك موالحةزات درا، هةنـدَيك ثَيشـنيار درا، هةنـدَيكيان بـة نـةزةري      بةِراسيت لة كؤبو

ئيعتيبار وةرطريا، وةكو ئةوةي دكتؤر دلَير كة تةقـدميي كـرد، بةنيسـبةت ئـةربابي سـةوابق، ئـةوةي سـؤزان        
بـةاَلم هةنـدَيك   ، ئةوانـة داخيـل كـران،    (اجلرائم املرتكبـة بـدافع غسـل العـار    )خان تةقدميي كرد بةنيسبةت 

موالحةزات هةبوو بة حةقيقةت، هةندَيك ثَيشنيار هةبوو داخيلي مةسةلةكان نةكرا، بؤ ئـةوةي ياسـايةكان   
بةشَيوةيةكي رَيك و ثَيك بَيت و بةشَيوةيةكي جوانرت دابِرَيذَيتةوةو، بةشَيوةيةك بَيت كـة كـةموكوِري تَيـدا    

هةية رووني دةكةينةوة بة حةقيقةت بؤ ئَيوةي بـةِرَيز،   نةبَيت بة حةقيقةت، ئَيمة هةندَيك موالحةزامتان
احملكومحون ن  )دوا رةئيش رةئي ئَيوةي بـةِرَيزة، يـةك لةوانـة مةسـةلةن ئَيمـة كـة لـة مـاددةي يـةك دةَلـَيني           

بةشـَيوةيةكي موتلـةق هـاتووة، طـةورةش دةطرَيتـةوة، بضـووكيش       ( احملكومحون )، (القضايا الحيت تحتم املصحالة   
( املححودعني)يــةعين طــةورةكان، ( النححاالء)بكــةين، ( احملكومححون النححاالء واملححودعني)يمكــان هةيــة دةطرَيتــةوة، ئ
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يةعين ئةحداس، يةعين تةوزحيَيكة بؤ قانونةكةي، ئةو وةختةي ئَيمة ئةسَلةن ثَيويستيمان بة فةقةرة دوو 
 .نابَيت، بةنيسبةت ئةحداس بةشَيوةيةكي موتلةق هاتووة، ئةوة يةك

يسبةت تةخفيزي عقوبة، بةنيسـبةت ئـةو قةزايانـةي كـة موسـاَلةحةي تَيـدا نـةكراوة، لَيـرة         بةن/ خاَلي دوو
بةحةقيقــةت كــاك خورشــيديش ئيشــارةتي ثَيــدا لــة جةلســةي ثَيشــرت، منــيش ياداشــتَيكم بــؤ ســةرؤكايةتي   
 نووسي، باشة يةكَيك جةرميةي قةتلي كرد بَيـت مشـولي موسـاَلةحةي نييـة، لـة زميـين ئيستيسـنائات نييـة،        

تةخفيزي وةرطرتووة، بةاَلم حةدةسةكة يةكسةر بؤ ماَلَي، ئةوة بةِراسيت ئَيمة كَيشة بـؤ  %( 92)طةورةية لة 
خؤمان دروست دةكةين، رةنطة ئةو كةسةي كة موسـاَلةحةي تَيـدا نييـة و دةضـَيتة دةرَي يةكسـةر صـاحَيب       

ة بـة حقيقـةت ئَيمـة لةطـةَل ئـةوة      قةزيةكةي دةيكوذَيتةوة، واتا ئَيمة ضارةسةري مةسةلةكةمان نةكرد، بؤي
هاتووة، بةنيسبةت تةخفيزةكة، ( الناالء)، بةس تةنها ناوي (احملكوم)داين ديسان لة فةقةرةيةكي تر هاتووة 

يش لةطةَل بَيت، يان دةبَيت (الناالء واملودعني)ئينجا يان لةوَي ئةطةر ئيمكان بَيت جَيي لةوَي بؤ بكةينةوة 
 .افةي بكةينبة فةقةرةيةكي ئيزايف ئيز

كـةس هةيـة لـة سـلَيماني     ( 18)ثَيشنياري سَييةميش ئةوة بوو، لَيرة زؤر موناقةشةي ئةو كةسانة كـرا، كـة   
ش بةِراسيت قةرارَيك بوو برميةر لـة سـلَيماني تـةنفيز كـرا،     (مدى الياة)، ئةو (مدى الياة)مةحكوم بوون 

ةو جةرميانةي كـة سـوَلحي لةطةَلـةو ئيستيسـناية     لَيرة تةنفيز نةكرا، ئَيمة عقوبةي ئيعداممان بةنيسبةت ئ
ئةوة هيض، بةنيسبةت ئةوي تر عقوبةي ئيعداممان كردة سجين موئةبةد، حةق واية ئةو باديرة لة ئَيمـةوة  

ئيزافة بكرَيت لة زميين ئةوة، بؤ ئةوةي ئةويش ( مدى الياة)بَيت، ئةوةي كة بة حوكمي برميةريش دراوة 
كسان دةبَيت لةطةَل قةوانيين ئَيمة، ض ئةوةي لَيـرة تـةنفيز دةكرَيـت، ض ئـةوةي لـة      ببَيتة موئةبةد، ئةوة ية

كةس مةسرييان مـةعلوم بَيـت، ئايـا وةزعيـان لـة ض دايـة، بـؤ هـةتا         ( 18)سلَيماني دةبَيتة مايةي ئةوةي كة 
زةيـةمان  ئَيستا ئةو قانونة بةنيسبةت هـي برميـةرةو لـة سـلَيمانيش تـةتبيق دةبَيـت، ئـةو دوو سـَي موالحة        

هةية، ئةطةر بةِرَيزتان و ئةنداماني ثةرلةمان بة ثةسـندي دةزانـن خبرَيتـة موناقةشـةو دوا بِريـاري لةسـةر       
 .بدرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من سوثاسي ليذنةي قانوني دةكـةم موالحةزةكـةيان زؤر قةييمـة، بةحةقيقـةت لـة موناقةشـة كردنـدا ئـةو         

لة ئةندامان هةمان موالحةزةياندا لةسةر مةسـةلةي ئةحـداس و كـة دةبَيـت مشـول بـة        قسانة زؤر كرا، زؤر
موسـاَلةحةو ئةوانــة، دةنـط درا عةمةليــةن، لةبـةر رؤشــنايي قســةكاندا دةبوايـة دةنــط بـدرَينت، بــؤ ئــةوةي      
ئةحداســيش دةبَيــت موســاَلةحةي تَيــدا بَيــت، بــةاَلم لــة نةصــي مةحزةرةكــة تةماشــامان كــرد، لــةكاتي           

ندنةوةكــة ئــةوةيان نــةطوتووة، باشــرتين شــت بــؤ ضارةســةري ئــةوة لــة مــاددة يةكــدا، بــؤ ئــةوةي هــةم    خوَي
موناقةشة نةكةين و هةم دةرطا نةبَينت، ضونكة ئيجرائاتَيكي زؤري دةوَينت، لة ماددةي يةكـةم ئةوةلـةن كـة    

ــراوة  ــةوة  ( احملكومححون)نووس ــَيك بكريت ــةي ئة (النححاالء واملودعححون )قةوس ــةعين ئةوان ــةيري  ، ي ــن و غ حداس
ئةحداسيش، فةقةرةي دووةم ئيلغا بكرَينت، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوة ثَيشنيارة تـازةي ليذنـةي   
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ياسايية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة كـؤي       
تـازة ئيزافـة بكـرَينت ئةوانـةي كـة حـوكم دراون بـة        دةنط وةرطريا، بةنيسبةت ثَيشنياري دووةم ماددةيةكي 

كةسن، تـةنيا لـة ئيـدارةي ثَيشـووي     ( 18)بكرَيت بة موئةبةد، حاَلةتةكةش وةكو باسيان كرد ( مدى الياة)
سلَيماني جـَي بـةجَي كـراوة، حـةقي ئةوةيـة ئـةوانيش مةرحةمـةتي ئـةو قـةرارة بيانطرَيتـةوة، كـَي لةطـةَل             

ة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة كـؤي        ئةوةية دةسيت بةرز بكاتةو
دةنط وةرطريا، هةردوو ثَيشنيارةكة قةبول كرا، كاك شَيروان ئةو تةوزحيـة بـدة بةنيسـبةت مـاددةي يـةك و      

 .ماددةي سَي دةنطمان لةسةر داوة، بةس بؤ ئةوةي لةمس نةبَينت
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
، ئةوة دةنطي (الناالء واملودعون)احملكومون )بة ئيلغا كردني فةقةرة دوو لة ماددة يةك، بة ضاككردني 

لةسةردرا، ئةوة عيالجي مةسةلةكةي كرد، بةاَلم ئةوةي كة دووةمة دوو حاَلةت تةصوييت لةسةر كرا، 
ختفض مدة العقوبة احملكوم بها )اسيت دةَلَيت ئةوةي سَييةمة بةو شكلةية، بةنيسبةت كيبار هاتووة بةِر

من مدة % 30ن دوائر األصالح األجتماعي ن أقليم كوردستان بنسبة )، يةعين ئةحداس ناطرَيتةوة (للناالء
العقوبة األصلية الصادرة حبقهم وتعترب املدة املخفضة مبثابة مدة مقضية ن دائرة األصالح اإلجتماعي 

يةكة %(92)، لَيرة دةبَيت عيالجةكة بةو شكلة بكرَيت، ئةوانيش مةمشول بن بة (ألغراض اإلفراج الشرطي
مدة العقوبة احملكوم بها للناالء )وةكو كيبار، ئينجا يان بة فةقةرةيةكي ئيزايف، يان لَيرة دةتوانَيت 

 .ئيزافة بكةين، كامتان ثَي ثةسندة ئةوةي دةكةين( واملودعني
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، هةردووكي دةطرَيتةوة، كَي (الناالء واملودعون)بةوةي ضارةسةر دةكرَينت، ديسان دةَلَيم مةحكومةكان  ئةوة
لةطةَل ئةوةية ئةو قةوسة بكرَيتةوة دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز 

 .تكاية بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ئةو ئيزافةيةش بة كؤي دةنط وةرطريا، ماددةكةي تر
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وقائع )ينفذ هذا القانون أعتبارًا من تاريخ إصدارجم وينشر ن اجلريدة الريمية : املادة الثالثة عشرة

 (.كوردستان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك عومةر
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
 .ـةكان كة بووة موئةبةد نةخوَيندرايةوة(مدى الياة)مةسةلةي 
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثَيشنيار كراو دةنطيشي بؤ درا، بؤ صياغةكة صياغةي دةكاتن، كاك عةوني بيخوَينةوة

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

الياة ن القضايا اليت تتم املصالة بني اطرافها امام القضاء اىل  ختفض عقوبة احملكومون باالعدام ومدى
 .السجن امل بد

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، ئةوة بةر نادرَينت، (ختفض االحكام الصادرة مبدى الياة اىل السجن امل بد)ئةوة موساَلةحةي تَيدا نيية 

ةدةحلةياتةكة يةعين قةت دةرناضَيت، دةبَيتة موئةبةد، م( مدى الياة)تةنيا ئةوةندةية حوكمي 
 .موئةبةدةكة بيست ساَلةكةية، تكاية ماددةي سَيزدة بة كورديةكة خبوَينةوة

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي سَيزدةم
بآلو ( كوردستان وةقائيعى)ئةم ياساية لة ِرؤذى دةركردنيةوةى جَيبةجَى دةكرَيت و لة رؤذنامةى فةرمى 

 .دةكرَيتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بة عةرةبيةكة خبوَينةوة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وقائع )ينفذ هذا القانون أعتبارًا من تاريخ إصدارجم وينشر ن اجلريدة الريمية : املادة الثالثة عشرة

 (.كوردستان
 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

ئةو ماددةيةش دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي 
 .لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، تكاية ئةسبابي موجيبة خبوَينةوة

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ثَيويستكارةكانهؤية 
لةبةر ئةوةي ئاماجني بنةِرةتي لة سزاداندا ضاكسازي تاوانكارةو راستكردنةوةي رةفتارَييت و ئةو 
بةندييانةي ئةم لَيبوردنة دةيانطرَيتةوة ماوةيةكي زؤريان لة دةستطا ضاكسازية كؤمةآليةتيةكان بةسةر 

بؤ ناو كؤمةَلطا، بة ئازادكردنيان يان بردووة، بؤ ئةوةي هةليان بؤ بِرةخسَيت، بؤ طةِراندنةوةيان 
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بةكةمكردنةوةي ماوةي بةندَيتيان يان بة راطرتين رَيكاري ياسايي دةرحةق ئةوانةي لة قؤناغي 
لَيكؤَلينةوةو دادطاييدانة و بةبؤنةي يةكطرتنةوةي ماَلي كوردستاني و كارطَيِري لة هةرَيمدا و بايةخداني 

م بؤنة مَيذوويية و بؤنةكاني نةورؤز و ئادارو بؤ شادي خستنة ناو دةستةآلتةكاني هةرَيمي كوردستان بة
 .دَلي كةسوكاري بةندي و نةوجةواناني ناو ضاكسازيةكاني كة ئاشتةواييان كردووة، ئةم ياساية داندرا

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 األسباب املوجبة
هو أصالح اجلانى وتقويم سلوك  ونظرًا ألن احملكومني الذين يشملهم هذا  مبا أن اهلدف األساسى من العقوبة

العفو قد قضوا مدة معينة ن م سسات األصالح األجتماعي وبغية أعطاء الفرصة ألعادتهم اىل اجملتمع عن 
 طريق  أطالق سراحهم أو ختفيض مدة حمكومياتهم وإيقاف اإلجراءات القانونية ملن هم ن مرحلة التيقيق
واحملاكمة ومبناسبة توحيد البيب الكوردستانى وأعياد نوروز وأذار وتقديرًا لسلطات األقليم هلذجم املناسبة 

 .التارخيية ولبعث السرور ن قلوب املتصالني و ذوي احملكومني واملودعني من األحداث فقد شرع هذا القانون
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةكة البدرَيت، دةنطدان لةسةر هةموو ثرؤذةكة دةكةم، (يت الكوردستانب)ئةطةر يةك جوملةي لَي الببةن 
 .نوقتةي نيزام فةرموو مامؤستا ئةنوةر

 :بةِرَيز مالانور حممد غفور
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة بِرطةكاني ثَيشوو دةنطي لةسةر درا، ئَيمة بةبَي ئةوةي دةنطي لةسةر بدةين و ثَيدابضينةوة، دةستمان 
ة ماددةي دووةم و سَييةم و ئةوانة، ئايا ئةوة ثَيويست ناكات، كة دةنطي لةسةر بدرَيتةوة، بؤ ئةوةي لَيدا ل

 .بضينةوة سةري، يان ئةوها، ئةوة خاَلَيك
ثرسيارَيكي ترم هةية ثَيش ئةوةي دةنطدان لةسةر ماددةكة بكرَيت، ضونكة باس لة باسي ئةوةية ئةو 

ةكيش بَي جةرمية نيية، هةموو كؤمةَلطايةك جةرميةي تَيداية، بةس ثرؤذةية باسي عةفوة، هيض كؤمةَلطاي
جةرميةيةك هةية، ياخود طرتنَيك هةية، يان حيجزَيك هةية، كة لة كؤمةَلطاي دميوكراسي زؤر كةمرتة، 
وةك لة كؤمةَلطاي ديكتاتؤري، ئةو ئةندامة بةِرَيزانة زؤر باسي حيجزي سياسيان كرد بزر بوونة، 

 .ناوم تةسليم كرد، تاكو ئَيستا بَي سةرو شوَينن( 88)تةقريبةن من 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مامؤستا  نوقتةي نيزام نيية، فةرموو دانيشة، طو  عةفوم بكة، ئةوةي يةكةمت موالحةزةيةكي باش بوو، 
 .ئةوةي دووةمت نوقتةي نيزام نيية، كاك حمةمةد فةرموو
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 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ

من دةَلَيم مادام طومتان صدوري ئةو قانونة، ئيرت ثَيويست ناكات باسي نةورؤز و باسي ئةوة بكةين، دةَلَيني 
لة صدوري ئةم قانونةوة دةسيت ثَي دةكرَيت، يةعين بيدايةمتان بؤ داناوة، بيدايةتةكة ئةوة ناكات، ئةوة 

 .تازة بؤتة رابردوو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وقتةي نيزام نةبوو بة جوملةيةكي ئةوةندة ئةسبابي موجيبة ناطؤِرَينت، كاك بارزان فةرموون
 :بةِرَيز بارزن حممد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةكة، وةكو رَيز لَينانَيك بؤ يادي ئةنفاليش، (بيت الكوردستان)نوقتةي نيزام نيية، تةرحة لة جياتي بَلَيني 

 .ي ئةنفالةئَيستا سوَليب مةوزوع
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نوقتةي نيزام نيية، فةرموو دانيشة، ثرؤذةكة هةمووي دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ثرؤذةكةية وةكو 
قانون دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي 

ينشائةَلاَل كارَيكي باش دةبَينت، ئَيستا ثشوويةك دةدةين، بةاَلم بة دةنط وةرطريا، زؤر سوثاس، ثريؤزة ئ
مةزبوتي يةك ضارةك زياتر نةبَينت، دواتر وةزيري وةرزش و الوان ئامادة دةبَينت، بؤ ئةوةي بِرطةي دووةم 

 .لة بةرنامةكةمان خبوَينينةوة
 دانيشتين دووةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةبانبةناوي خواي طةورةو ميهر

بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، سةرةتا بةخَيرهاتين بةِرَيز كاك تةها بةرواري وةزيري 
خستنةِروو و : وةرزش و الوان دةكةين بةخَير بَيت سةرضاو، بِرطةي دووي بةرنامةي كاري ئةمِرؤمان

ةجنومةني وةزيراني هةرَيمي طفتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي وةرزش و الوانة، كة لة اليةن ئ
بؤمان هاتووة، داوا لة ليذنةي ياسايي و  11/10/0222لة ( 19382)عَيراق بة ذمارة  –كوردستان 

ليذنةي ثةيوةنديةكان دةكةم بَين لة شوَيين خؤيان دانيشن، تكاية راثؤرتي ليذنةي ياسايي خبوَيندرَيتةوةو 
بةخاَل موناقةشةي دةكةين، ئَيمة دةبَيت ئةو قانونةش  راثؤرتةكاني تريش دةخوَيندرَيتةوة، دوايَي خاَل

 .تةواو بكةين
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 . ئَيستاش لة اليةن بةِرَيز كاك كةريم بةحريةوة راثؤرتي ليذنةي ياسايي بة زماني كوردي دةخوَينَيتةوة
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 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .رؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سة

 راثؤرتي ليذنةي ياسايي
ليذنةكــةمان لــة ثــرؤذةي ياســاي وةزارةتــي وةرزش والوانــي كؤَلييــةوة كــة دواي خوَيندنــةوةي يةكــةمي لــة   

بؤمان هاتووة، ولةطةأل وةزيري ِراسثَيردراو بـةوةرطرتين ثؤسـتى وةزارةتـة     2/1/0222ثةرلةمان لة رؤذي 
تووكردني، ليذنة راثؤرتي خؤي وراسـثاردةكاني لةطـةأل ثَيشـنيازةكاني    نوَيكة كؤبووةوة ودواي وتوويذ و تاو 

لــة بــارةي ثرؤذةكــةوة بــة هاوئاهــةنطي لةطــةأل وةزيــر ثيشــكةش دةكــات و ئــةوةي لــةم راثؤرتــة دا هــاتووة     
- :دةربِرينى راي ليذنة بة تَيكراي دةنطي ئةندامان و وةزير بةم جؤرةي خوارةوةية

ثاَلثشيت ثرؤذةي ياساكة دةكات، ضونكة وةزارةتةكة لة نـوَي دامـةزراوة لـة     ليذنةي ياسايي وةك سةرةتايةك 
هةرَيمــداو ثَيشــنيازدةكات ديباجــةي بــؤ دابرَيــذرَي و ماددةكــاني دةروازةيــان بــؤ دابنــرَي و بِرطــةكاني رَيــك   

 لـةم  خبرَين، هةندَي هةمواركردن و طؤرانكارييان لةدارشـتين هةنـدَي لـة بةنـدةكاني دا بكرَيـت كـة لةمـةوال       
 .راثؤرتةدا دةردةكةون

ئةوةي ثةيوةنديي بةماددةي يةكةمةوة هةية كة لة ئةسَلي ثرؤذةكةدا هاتووة، ئةوا ليذنة ئةمانـةي   /يةكةم
 ـ:خوارةوة ثَيشنياز دةكات ورادةسثَيريَي

ســة دَيــري يةكــةم لــة ثرؤذةكــةدا بــةجؤرَيكي وا دابِرَيذرَيتــةوة كــة لةطــةأل شــَيوةي ثــةيِرةوكراو لةوثَينا    -1
 .كردنانةي كة لةو ياسايانةي دةرضوون بطوجنَيت

 .طؤِريين زجنرية ذمارةيى بؤ زجنريةي نووسراو بؤ بِرطةكاني ماددةكة -0
بـؤ  ( بريكـار )مبَيننةوة و بِرطةكاني ديكة البدرَين لةطةأل هَيشتنةوةي يـةك  ( 2.9.0.1)تةنيا زجنريةكاني -9

 .ريكاري وةزارةتي وةرزش و الوانوةزارةت لة جياتي دوو بريكار و بةناونيشاني ب
ئــةوةي ثةيوةنــديي بــةماددةي دووةمــي ثرؤذةكــةوة هةية،ئــةوا ليذنــة ئةمانــةي خــوارةوة ثَيشــنياز    /دووةم

ــات ــت       -9) :دةك ــدا بكرَي ــةتي فيدرالي ــة حكوم ــي الوان ووةرزش ل ــةأل وةزارةت ــاري لةط ــةنطي وهاريك ــاو ئاه ه
 .لة هةرَيمي كوردستان وعرياقدابةمةبةسيت خزمةتكردني بزووتنةوةي وةرزش والوان 

هاوئاهةنطي وهاريكاري لةطةأل ئةجنومةني ئؤلؤمثي كوردستاني بكرَيت لةثَيناوي طةشـةثَيكردني واقيعـي   -1
 .وةرزشي لة كوردستاني عرياقدا

 .هةمواركردني زجنريةي بِرطةكان بةثَيي طؤِرانكاريةكان -0
بنيـات نـاني مـرؤظ لـة رووي جةسـتةيي      ) :ي خـوارةوة لة ثرؤذةكةدا بـةم جـؤرة  ( 9)داِرشتنةوةي بِرطةي  -9

وسايكؤلؤجي وثةروةردةيي وكؤمةآليةتي وثيشةييةوة تاكو ببَيتة ئةندامَيكي شـياو لةكؤمـةَلطادا كـة بتـوانَي     
 (.بةرةنطاري بارطراني ذيان بَيتةوة

بـةهَيزكردني  و)لـة ثرؤذةكـة و دانـاني رسـتةي     ( 11)لـة بِرطـةي   ( بآلوكردنةوةي بـري )ال بردني رستةي  -1
 .لة شوَينيدا( طياني ئينتيما
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 :بةم شَيوةيةي خوارةوة( 13)دووبارة داِرشتنةوةي بِرطةي  -0
ئاراستةكردني ثيشةكارى وةرزش بةشَيوةيةكي وا كة لةطةأل بؤ ضوونةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستاندا )

 (.بطوجنَى لة ثَيناوي طةشة ثَيكردني بزووتنةوةي وةرزشدا
بـن وبـةم   ( 03.08.02.02)لة ثرؤذةكةو بة زجنريةي ( 00)ةي نوَيي تر خبرَينة دواي برطةي بِرط( 1) -2

 :جؤري خوارةوة
 .بآلوكردنةوةي بةهاي مرؤظايةتي وطياني كاركردني بة كؤمةأل لة ريزةكاني وةرزشوانان والواندا -02
 .كاركردن لة ثَيناوى بريؤكةى كارى خؤبةخشى لة الى وةرزشوان و الواندا -02
طةشةثَيدان و دةستةبةركردنى بوار لةبةردةم بةهرة زانستى و ِرؤشـنبريى و هونةريـةكانى الوان، تـاكو     -08

 .توَيذَيكى باوةِر بةخؤى ِرؤشنبريى داهَينةر ثةروةردة بكرَيت
 .كاركردن لةثَيناو هَينانةكايةى بزووتنةوةيةكى هوشيار و زيندووى الوان -03

اددةكانى سَييةم و ضوارةمى ثِرؤذةكةوة هةية، ئـةوا  ليذنـة ثَيشـنياز دةكـات     ئةوةى ثةيوةندى بة م /سَييةم
 :خبرَيتة ناو ماددةى سَييةم و لة ذَير ناونيشانى ثَيكهاتةكانى وةزارةت بنووسرآ و بةم جؤرة دابِرَيذرَى

 ثَيكهاتةكانى وةزارةت
ةكانيـداو سةرثةرشـتى ضـاودَيرى    سةرؤكى بـاآلى وةزارةتـة و بةرثرسـة لـة بـةِرَيوةبردنى كار      /وةزير: يةكةم

كردنى ضاالكيةكانى و لةوةوة ئةو بِريارو ِرَينماييانة دةردةضـن كـة ثةيوةنـدييان بـة ئةركـةكانى وةزارةت و      
ثَيكهاتةكانى و دةسةآلت و هةموو كاروبارة هونةرى و كارطَيرٍ ى و ِرَيـك و ثَيكـى بـةثَيى حوكمـةكانى ياسـاوة      

ران بةرثرسة بةو ناوةى كة ئةندامَيكى هاوكارة لـةو ئةجنومةنـةداو بـؤى    هةية و لةبةردةم ئةجنومةنى وةزي
 .هةية هةندَيك  لة دةسةآلتةكانى بدات بةو كةسةى كة وةزارةت بة شياوى دةزانآ

ــارى وةزارةت و سةرثةرشـــتى   /وةكيـــل وةزارةت: دووةم يارمـــةتى وةزيـــر دةدات لـــة  ئاراســـتةكردنى كاروبـ
ةو دةسةآلتةى كة لةاليةن وةزيرةوة ثَي دةدرَي و دةبآ بروانامةى بـةرايى  كارةكانى دةكات لة ضوارضَيوةى ئ

 .زانكؤ ى هةبَيت و خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت
وةزيــر  ضــةند ِراوَيــذكارَيكى هةيــةو نابــآ ذمارةيــان لــة ضــوار ِراوَيــذكار ثــرت بَيــت، بــؤ  /ِراوَيــذكاران: ســَييةم

دةدةن بـؤ جَيبـةجآ كردنـى ئةركـةكانى ئةمـةش بـة ثَيشـكةش         كاروبارى بـةرَيوة بردنـى وةزارةت ياريـدةى   
كردنى ئامؤذطارى و ثَيشـنيازى ثَيويسـت دةبـآ و وةزيـر بـؤى هةيـة بـة ثَيـى ثَيويسـتى وةزارةت لـة خـاوةن            

 .ثسثؤِرى جياواز هةَليان بذَيرآ و ِراستةوخؤ ثَييةوة دةبةسرتَينةوة
دةكات و بـةِرَيوةى دةبـات بـة ثلـةى بةِرَيوةبـةر كـة        فةرمانبةرَيك سةرؤكايةتى /نووسينطةى وةزير: ضوارةم

 .خاوةنى بِروانامةى بةرايى زانكؤ بَيت و ذمارةيةك لة  فةرمانبةران ياريدةى دةدةن
ــةى   / نوســينطةى بريكــارى وةزارةت: ثَينجــةم فةرمانبــةرَيك ســةرؤكايةتى دةكــات و بــةِرَيوةى دةبــات بــة ثل

 .انكؤ بَيت و ذمارةيةك لة فةرمانبةران ياريدةى دةدةنبةرَيوةبةر كة خاوةن بِروانامةى بةرايى ز
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بةرَيوةبــةرَيكى طشــتى خــاوةن بِروانامــةى   /بةرَيوةبةرايــةتى طشــتى ِراطةيانــدن و ثةيوةندييــةكان : شةشــةم
بةرايى زانكؤ سةرؤكايةتى دةكات و بةِرَيوةى دةبات كة خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت بؤ ماوةيةك لة دة 

 .بَيتساأل كةمرت نة
بةِرَيوةبةرَيكى طشتى خـاوةن بِروانامـةى بـةرايى    / بةرَيوةبةرايةطشتى ثالن دانان و بةدوا داضوون: حةوتةم

زانكؤ سةرؤكايةتى دةكات و بةِرَيوةى دةبات كة خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت بـؤ  ماوةيـةك لـة دة سـاأل     
 .كةمرت نةبَيت

بةِرَيوةبــةرَيكى طشــتى خــاوةن بِروانامــةى  /ارطَيرى و دارايــىبةِرَيوةبةرايــةتى طشــتى كاروبــارى كــ: هةشــتةم
بةرايى زانكؤ سةرؤكايةتى دةكات و بةِرَيوةى دةبات كة خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت بؤ ماوةيةك لة دة 

 .ساأل كةمرت نةبَيت
ةوانة بةرَيوةبةرَيكى هةريةك ل /بةِرَيوةبةرايةتية طشتيةكانى وةزش و الوان لة ثارَيزطاكانى هةرَيمدا: نؤيةم

ــارةزايى و      ــات كــة خــاوةن ش ــةرؤكايةتى دةكــات و بــةِرَيوةى دةب طشــتى خــاوةن بِروانامــةى بــةرايى زانكــؤ س
 .كارامةيى بَيت بؤ  ماوةيةك لة دة ساأل كةمرت نةبَيت

رةى ليذنة ثَيشنياز دةكات ئةجنومـةنَيكى ِراوَيـذكارى بـؤ  وةزارةت دامبـةزرآ لـة ذَيـر زجنـريةى ذمـا         /ضوارةم
- :ماددةى ضوارةم بة ثَيى ثَيشنيازى ليذنة و بةم جؤرة بنووسرآ

 :ماددةى ضوارةم 
 : وةزارةت ئةجنومةنَيكى ِراوَيذكارى دةبآ و لةمانة ثَيكدآ: يةكةم

 سةرؤك : وةزير -1
 .ئةندامة و لة كاتى ئامادة نةبوونى وةزير سةرؤكايةتى ئةجنومةن دةكات: بريكارى وةزارةت -0
 ئةندامن : ارةكانِراوَيذك -9
 ئةندامن : بةِرَيوةبةرة طشتيةكانى وةزارةت -1
 ئةندامة : هةر شارةزايةكى ثسثؤر و شياو لةناو وةزارةت يا دةرةوةى كة وةزير  هةليدةبذَيرَى -0
 ئةندامن : نوَينةرانى وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان لةسةر بانطَيشتى وةزير -2

ثَينجــةمى ثِرؤذةكــةوة هةيــة، ليذنــة ثَيشــنياز دةكــات بــةم جــؤرة  ئــةوةى ثةيوةنــدى بــة مــاددةى / ثَينجــةم
وةزيـر بـؤى هةيـة ثَيـوةرَيكى تايبـةت بـة بـةِرَيوةبردنى كاروبـارى يانـة و          : ماددةى ثَينجـةم ): بنووسرَيتةوة

يةكَيتية وةرزشيةكان دابنآ بةشَيوةيةكى وا كة لةطةأل ئاراستةكارييةكانى حكومةتى هةرَيمدا بة مةبةسـتى  
 .(سنت و ثةرةثَيدانيان بطوجنآِرَيكخ

لةبارةى ماددةى شةشـةمى ثِرؤذةكـةوة، ليذنـة ثَيشـنياز دةكـات بِرطـةى سـَييةم ال بـربآ و ضـةمكى           /شةشةم
 .ى ثِرؤذةكةى لة شوَين دابنرآ و سةرتاثاى ماددةكة بةم جؤرة دابِرَيذرَيتةوة(10)ماددةى 

  :ماددةى شةشةم
 .اتةكانى وةزارةت بة ثَيِرةو دةست نيشان دةكرَينئةرك و تايبةمتةنديةكانى ثَيكه :يةكةم
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وةزير بؤى هةية بةرَيوةبةرايةتى و بةش و هؤبة لة نَيو ثَيكهاتةكانى وةزارةت لـة نـوآ دامبـةزرَينَى     :دووةم
 .يان لَيكيان بدات يان  هةَليانوةشَينَيتةوة بةثَيي ثَيويستى كار و لةكاتى ثَيويستدا

ــة ِريَ  :ســَييةم ــاية    وةزيــر بــؤى هةي ــى حوكمــةكانى ئــةم ياس ــؤ ئاســانكارى جَيبــةجآ كردن نمــايى ثَيويســت ب
 .دةربضوَينآ

ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى حةوتةمةوة هةية لة ثِرؤذةكةدا ليذنة واثَيشنياز دةكـات بـةم جـؤرة     /حةوتةم
ردسـتان  وةزير بؤى هةية نوَينـةرَيكى خـؤى لـة ئةجنومـةنى ئؤلـؤمثى كو     :  ماددةى حةوتةم) :دابِرَيذرَيتةوة

 .(دابنآ
 .ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى هةشتةمى ثِرؤذةكةوة هةية،  ليذنة  هيض تَيبينيةكى لةسةر نية /هةشتةم

ــنياز دةكــات  وشــةى       /نؤيــةم ــةوة هةيــة، ئــةوا ليذنــة ثَيش ــاددةى نؤيــةمى ثِرؤذةك ــدى بــة م ئــةوةى ثةيوةن
 (.دةضَيتةوة بؤ)بطؤردرَى بة ( دةطرَيتةوة)

ى بة ماددةى دةيةمةوة هةية لة ثِرؤذةكةدا، ئةوا ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شـَيوةية  ئةوةى ثةيوةند /دةيةم
ــةم) :بنووســرَيت ــاددةى دةي ــة   : م ــى و الوان ل ــتى هــةموو دةزطــاى وةرزش وةزارةتــى وةرزش والوان سةرثةرش

 .(هةموو كوردستان دةكات
ــوارةوة  ئــةوةى ثةيوةنــدى بــة مــاددةى يازدةمــةوة هةيــة، ليذنــة ثَيشــنياز د    /يــازدةم ةكــات بــةم جــؤرةى خ

ــرَيت ــةتى        ) :بنووس ــاراكردنى باب ــة ك ــى ب ــةروةردة طرنط ــى ث ــةَل وةزارةت ــةنطى لةط ــة هاوه ــآ وةزارةت ب دةب
ثةروةردةى وةرزشى بدات و مامؤستاى خاوةن ثسثؤِريى دامبةزرَين و هةموو ثَيويستيةكى وةرزشيان كة زؤر 

شـى لـة قوتاخبانـة و دةزطـا وةرزشـيةكاندا بـؤ دابـني        ثَيويسنت لة ثَيناوى ثةرةثَيدانى ئاسـتى هؤشـيارى وةرز  
 (.بكات

ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى سَيزدةمةوة هةية لة ثِرؤذةكةدا ليذنة وا بة ثةسندى دةزانـى البـربآ    /دوازدةم
 .وهةَلوةشَيتةوة ضونكة زيادة

ات بــةم جــؤرة ئــةوةى ثةيوةنــدى بــة مــاددةى ضــواردةمى ثِرؤذةكــةوة هةيــة، ليذنــة ثَيشــنياز دةكــ /ســَيزدةم
 (.كار بةهيض دةقَيكى ياسايى يا بِريارَيك ناكرَيت طةر لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك بآ) :بنووسرَيت

ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى ثازدةمى ثِرؤذةكةوة هةية، ئـةوا ليذنـة ثَيشـنياز دةكـات بـةم جـؤرة        /ضواردةم
يةنــة ثةيوةنديــدارةكان حوكمــةكانى ئــةم ياســاية  ثَيويســتة لةســةر ئةجنومــةنى وةزيــران و ال ) :بنووســرَيت

 (.جَيبةجآ بكةن
ئــةوةى ثةيوةنــدى بــة مــاددةى شــازدةمى ثِرؤذةكــةوة هةيــة، ليذنــة ثَيشــننياز دةكــات بــةم جــؤرة     /ثــازدةم

ــرَيت ــةرمى     ) :بنووس ــةى ف ــة رؤذنام ــت ول ــةجآ دةكرَي ــوونيةوة جَيب ــة ِرؤذى دةرض ــاية ل ــةم ياس ــائعى )ئ وةق
 .(َيتةوةدا باَلودةكر( كوردستان

بـة وشـةى   ( دةسـةاَلت )لة دوايشدا لة بارةى هؤيـةكانى دةرضـواندنيةوة، ليذنـةى ياسـا دواى طـؤِرينى وشـةى       
 .ثشتطريى هةمووى دةكات( اليةن)
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تكاية ئاطادارى بفةرموون ودةقى ئةصلى ثِرؤذةكة وِراى ليذنةى ياسايى لة بارةيةوة خبةنة بةردةم 
 .ى راى طوجناو لةسةرى و زؤر سوثاسئةجنومةن بؤ وتووَيذكردنى ودةربِرين

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ ليذنةي قانوني، ئةو ليذنةية بة ئيتيفاق لةطةَل وةزير كردوويانة، راثؤرتي ليذنةي 

 .ثةروةردة لة اليةن سؤزان خان خبوَينةوة
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 عَيراق –ومةني نيشتمانيي كوردستان سةرؤكايةتي ئةجن/ بؤ

 راثؤرتي ليذنةي ثةروةردةو فَيركردني بااَل/ ب
ئةجنامدرا بة ئامادة بووني بةِرَيزان ( 10،92)كاتذمَير  0/1/0222كؤبوونةوةي ليذنةكةمان لة رؤذي 

ةرنج و ئةنداماني ليذنة بؤ طفتوطؤ كردن لةسةر ياساي ثَيشنيار كراوي وةزارةتي وةرزش و الوان ئةم س
 :تَيبيين و ثَيشنيارانةي خوارةوةمان هةية

 :ماددةي يةكةم
 .بةكارهَيناني وشةي دةستةواذة لة بِري دةربِرين -1
 :بكرَيتة يةك و بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت( 0،1)بةزؤرينةي دةنط راي ليذنة ئةوة بوو كة خاَلي  -0
 (.بريكاري وةزارةتي وةرزش و الوان: بريكار)
 .طؤِريين ناوي كؤميتةي ميللي بؤ كؤميتةي ياريةكاني ميللي( b) لة خاَلي -9
، ضونكة لة بِرطةي (d)لة رَيطةي وةزارةتي وةرزش و الوان مؤَلةتيان ثَي دةدرَيت )ال بردني رستةي  -1
 .هاتووة، كة ئةوة يةكَيكة لة ئةركةكاني وةزارةت( 0)لة ماددةي ( 00)
 :بةم شَيوةية بَيت( 2)دةكات لة بِرطةي  (e)اَلي ليذنةكةمان ثَيشنياري زياد كردني خ -0

هاوكاري ليذنةو سةنتةرةكاني الوان و طةجنان دةدات بة يارمةتي دانيان بؤ ثرؤذةو : ليذنةي الوان
 .ضااَلكيةكانيان

دةكات كة بةم شَيوةية ( 1)ماددة ( 2)دةكات بؤ بِرطةي ( f)ليذنةكةمان ثَيشنياري زياد كردني خاَلي  -2
 :بَيت

ثَيكهاتووة لة ضةند ئةندامَيكي ثسثؤر و بة توانا بؤ كاركردن، بؤ باَلو كردنةوةي ضةمك : ليذنةي ئؤلؤمثي)
 (.و ثرَينسيثةكاني بزووتنةوةي ئؤلؤمثي لة ناو الوان و طةجنان

خاَلة زؤرتريين باس لة وةرزش و ثةرةثَيداني دةكات ( 00)لة كؤي ئاماجنةكاني وةزارةت كة : ماددةي دووةم
ر ضةندة ئَيمة دةزانني كة وةرزش زؤر طرنطة بؤ دروست كردني كؤمةَلطايةكي تةندروست، بةاَلم ئَيمة هة

نابَيت ئةوة لة بري بكةين كة طةجنان توَيذَيكي زؤر طرنطي ئةم كؤمةَلطايةن و، دةبَيت ئةم وةزارةتة بايةخي 
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ان لَيك داوةو، ضةند خاَلَيكي تريشمان تةواويان ثَي بدات، لةبةر ئةوة زؤرَيك لة ئاماجنة دووبارة بووةكامن
 :زياد كردووة

 :لَيك بدرَيت و، بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت( 0)لةطةَل ( 1)بِرطةي  -1
باَلو كردنةوةي ضةمك و بنةما بةرزةكاني بزاظي , دةرخستين طرنطي بزاظي وةرزش و ضاالكيةكاني و)

بطوجنَي لةطةَل ئاماجنةكاني طةلةكةمان لة ئؤَلؤمثي و وةرزشي لةناو كؤمةَلطادا بةشَيوةيةك كة 
 (.كوردستاندا

، ضونكة (الو و طةنج)لَيك بدرَيت و، وشةي مرؤظ بطؤِردرَيت بؤ ( 0)ثرؤذةكة لةطةَل خاَلي ( 9)خاَلي  -0
ثةروةردة كردني مرؤظ بة وةزارةتَيك ناكرَيت، بةَلكو كاري هةمة اليةنةي كؤمةَلطاية و، دةقةكة بةم 

بونياتناني طةنج لة رووي جةستةيي و، دةرووني و ثيشةيي و ثةروةردةيي و كؤمةاَليةتي بؤ ) :شَيوةية بَيت
ئةوةي ببنة ئةندامي كارا لة كؤمةَلطادا بة هاوكاري وةزارةت و اليةنة ثةيوةنديدارةكان بؤ ضارةسةر كردني 

 .كَيشةكاني الوان بة طشيت
 :خوارةوة لَيك بدرَيت بةم شَيوةيةي( 12،2،2،1)خاَلةكاني  -9
ثشتطريي كردني يانةو يةكَيتية , داناني بةرنامةو ثرؤطرامي ثَيويست بؤ بةرزكردنةوةي ئاسيت وةرزشي و)

سةرثةرشيت كردني ضاالكيةكانيان و، كاركردن لة ثَيناو دابني , وةرزشي و تيثة وةرزشية ميلليةكان و
 .كردني ثَيداويستيةكاني وةرزش بؤيان

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة, ةبَيتة خاَلي ضوارةم ودةقةكة د( 8)لة خاَلي  -1
بايةخدان بة وةرزشةواناني بة هرةمةند و بة تواناو ثاَلةوانان و خاوةني ثَيداويستية تايبةتيةكان و دابني )

 .كردني بارودؤخي طوجناو بؤيان، كة بتوانن بةردةوام بن لة بةخشينةكانيان
 :ةي خوارةوة بَيتلَيك بدرَيت و، بةم شَيوةي( 00،3)خاَلي  -0
ئامادة كردني كاديري هونةري لة بواري وةرزشدا لةطةَل زياد كردني شارةزاييان بة نوَيرتين زانياريية )

 .زانستيةكان بة هاوكاري هةردوو وةزارةتي ثةروةردةو خوَيندني بااَل
 .كراوي ماددةي ثَيشنيار (2)ي ثرؤذةكة وةك خؤي مبَينَيتةوةو دةبَيتة خاَلي (12)خاَلي  -2
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دةبَيت( 2)ي ثرؤذةكة دةبَيتة خاَلي (11)خاَلي  -2
بةهَيز كردني طياني هاونيشتماني بوون و لَيبوردةيي و داد ثةروةري كؤمةاَليةتي و بريي جةندةري لة )

ةر بنةما اليان الوانةوة لة رَيطةي هانداني طفتوطؤي فكري و رؤشنبريي لة نَيوانياندا و راهَينان لةس
 .دميوكراسيةكان و كارا كردني  بةشدار بوونيان لة هةَلبذاردنةكان و ضاالكية خؤبةخشةكان

بايةخدان بة وةرزشي ذنان و كارا كردني رؤَلي كضان و ) :دةقةكة بةم شَيوةية( 10)دةبَيتة خاَلي  -8
بة كضان لة سةنتةرةكاني بةشداري كردنيان لة ضاالكية وةرزشيةكان و فراوانكردني ضاالكيةكاني تايبةت 

 .طةجنان
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كار كردن لة ثَيناو ثتةو كردني ثةيوةندي ) :ي دةقةكة بةم شَيوةية(01،11،19)لَيكداني خاَلي  -3
عَيراق و الواني هةرَيمةكاني ديكةي عَيراق لة  -نَيوان الواني هةرَيمي كوردستان  دؤستايةتي و هاوكاري لة

ةندي وةرزش و الوان، هةروةها لةطةَل رَيكخراو و ليذنة رَيطةي دامةزراندن و ثتةو كردني ثةيو
 .نَيودةوَلةتيةكاني ثةيوةنديدار

دابني كردني خزمةتطوزاري تةندروسيت بؤ ) :لَيك دةدرَيت بةم شَيوةية( 18،10)كة خاَلي  -12
غة وةرزشةوانان و بةرةنطار بوونةوةو نةهَيشتين بةكارهَيناني ماددة وزة بةخشةكان و شَيوازة قةدة

 .كراوةكاني تري نَيو دةوَلةتي
 .وةك خؤي دةمَينَيتةوة( 12)كة لة دةقي ثرؤذةكة  -11
 (.2،2،1)لَيك درا لةطةَل خاَلةكاني ( 12)كة خاَلي  -10
 .لة دةقةكة وةك خؤي دةمَينَيت( 13)كة خاَلي  -19
 :ة كورديةكةوةك خؤي دةمَينَيت و بةم شَيوةية بَيت لةطةَل ضاككردني دةق( 02)كة خاَلي  -11

تةرجومة كراوةكة لة رووي ( هؤ)هاتووة لة كورديةكة بة ( وسائل االعالم)كة لة دةقي عةرةبيةكة )
 .بَيت( ئامرازةكان)زمانةوة دةبَيت 

لة دواي وشةي ( الوان وةرزشةوانان)وةك خؤي دةمَينَيت و بة زياد كردني ( 01)كة خاَلي  -10
 .نوَينةرايةتي

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة( 00)دةقةكة لَيك درَيت ( 09)لةطةَل ( 00)خاَلي  -12
هانداني كةرتي تايبةت لة بواري وةرزشي لة رَيطاي ثَيداني مؤَلةت بؤ يانة و ياريطاو هؤَلة وةرزشيةكان و )

 .جَي بةجَي كردني سزا بةثَيي ياسا
ال بدرَيت، خاَلي ( 11،19)ي ثرؤذةكة دووبارةية، بؤية ثَيشنيار دةكةين لةطةَل خاَلي (01)خاَلي  -12

 .لَيك درا( 3)ي ثرؤذةكة لةطةَل خاَلي (00)
 :هةروةها ثَيشنيار دةكةين بؤ زياد كردني ئةم خااَلنةي خوارةوة

 .بةرزكردنةوةي ئاسيت رؤشنبريي و كارامةيي زانسيت و هونةري الوان و ئامادة كردنيان بؤ ئايندة -1
ن الي الوان لة رَيطةي بةرز كردن و طةشة ثَيداني توانا ثتةو كردني طياني كاركردن و بةرهةم هَينا -0

 .ثيشةيةكانيان
 .ناساندني الوان بة تةكنةلؤذياي سةردةم و كار ثَي كردن -9
 .دروستكردني سندوقي ثشتطريي الوان بؤ ثَيداني قةرز و هاندانيان بؤ ثرؤذةي وةبةرهَينان -1

 :ناني يةك بريكار بةم شَيوةيةماددة سَي و ضوار لَيك بدرَيت و بكرَيت لةطةَل دا
 .الوزير -1
 .وكيل الوزارة -0
 .مكتب الوزير -9
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 :بةم شَيوةية: املستشارون -1
 .ضوار راوَيذكاري دةبَيت كة هةَلطري بِروانامةي بةكالؤريؤس كةمرت نةبَيت/ وةزير

ة طشتيةكان بكرَيت و هةروةها ثَيشنياري ئةوة دةكةين كة لة ياساكاندا تةنها باس لة بةِرَيوةبةرايةتي -0
 .وردةكارييةكان دةسةاَلتي خودي وةزارةتة

 :بةِرَيوةبةرايةتية طشتيةكان بةم شَيوةية بَيت -2
 .بةِرَيوةبةرايةتي طشيت الوان-1
 .بةِرَيوةبةرايةتي طشيت وةرزش -0
 .بةِرَيوةبةرايةتي طشيت ثةيوةنديةكان و راطةياندن -9
 .بةِرَيوةبةرايةتي طشيت ثالندانان -1
 .بةِرَيوةبةرايةتي طشيت كاروباري كارطَيري و دارايي -0
 .بةِرَيوةبةرايةتي طشيت ديواني وةزارةت -2

 .ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكات ئةم ماددةية ال بدرَيت: ماددةي ثَينجةم
 .بكرَيتة ماددةيةكي سةربةخؤ( 0،1)لة ماددة شةش بِرطةي ( 9)البردني خاَلي : ماددةي شةشةم
 :ماددةي حةوت

 .البربَيت، ضونكة داوامان كردووة ليذنةي ئؤلؤمثي خبرَيتة سةر وةزارةت
 :ماددةي هةشتةم

 .لة ئاماجنةكاني وةزارةت باسكراوة( 0)ماددةي ( 2)البربَيت، ضونكة لة خاَلي 
 :ماددةي نؤيةم

 .وةكو خؤي مبَينَيتةوة
 :ماددةي دةيةم

 .البدرَيت، ضونكة لة ئاماجنةكان باسكراوة
 :زدةمماددةي يا

البدرَيت، ضونكة لة ئاماجنةكان باسكراوةو ثَيشنيار دةكةين كة وشةي بةهاوئاهةنطي بكرَيتة هةماهةنطي، 
 .هاوكاري

 :ماددةي دوازدةم
 .وةكو خؤي مبَينَيتةوة

 :ماددةي سيازدةم
 .وةكو خؤي مبَينَيتةوة

 :ماددةي ضواردةم
 (.نةطوجنَيت)بطؤِردرَيت بة ( ناكؤك)تةنها وشةي 
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 :ثازدةمماددةي 
 .وةكو خؤي مبَينَيتةوة

 :هؤكارةكاني دةركردني ئةم ياساية كة دةبَيت بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت
بةهؤي دامةزراندني وةزارةتي وةرزش و الوان لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان و لةبةر ئةوةي توَيذي الوان 

ن و توَيذَيكي فراوان و ضاالكي و طةجنان داهاتووي واَلت ثَيك دَينن، بنةماي طةشة كردني ثاشةِرؤذ
 .كؤمةَلطان، بة مةبةسيت رَينمايي و هاوكاري و ئاِراستة كردنيان ثَيويسيت بة دةركردني ئةم ياسايةية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ ليذنةي ثةروةردة سـؤزان خـان، كـاك جـةمال راثـؤرتي ليذنـةي ثةيوةنديـةكان و رؤشـنبريي         

 .دةخوَينَيتةوة
 : ِرَيز مجال حممد قاسمبة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راثؤرتي ليذنةي ثةيوةندييةكان و رؤشنبريي و وةرزش

 0/1/0222ي دواي نيــوةِرؤي رؤذي (1)ئَيمــة لــة ليذنــةي ثةيوةنديــةكان و كاروبــاري رؤشــنبريي ســةعات  
الوان بـة ئامـادة بـووني     بةمةبةسيت هةَلسةنطاندن و دةوَلةمةند كردني ثرؤذةي ياسـاي وةزارةتـي وةرزش و  

ئارَيز عةبـدوَلاَل، تاظطـة حمةمـةد، ئيحسـان ئامَيـدي، ديلمـان ئامَيـدي، ظيـان سـلَيمان، محـة رةشـيد مـاوةتي،             )
ــلَيمان    ــدر س ــري خ ــةمان زرار، ث ــابا، خ ــذ ش ــة   ( طةاَلوَي ــي دي ل ــداريكردني برادةران ــةهؤي بةش ــةوة، ب كؤبووين

 .خواست كؤبوونةوةي ليذنةكاني تر الي ئَيمة مؤَلةتيان
دواي خوَيندنةوةو طفتوطؤ كردن طةيشتينة ئةو ئةجنامةي كةوا لة خوارةوة ثَيشكةشي بـةِرَيزتاني دةكـةين،   
حةز دةكةم لَيرة شتَيك بة بةِرَيزتان بَلَيني، ئَيمة ئـةم نوسـخةي راثؤرتـةمان بـاَلو كردؤتـةوة، بـةاَلم ضـةند        

كم خوَيندمةوة لةطةَل هي ئَيوة فةرقي هةبوو، ئَيمة هةَلةيةكي ضاثي تياية طؤِريتمان، بؤ ئةوةي ئةطةر شتَي
 :ئةم طؤِرانكاريية ضاثةمان تيا كردووة

 :ماددةي يةكةم
 .لةجياتي دةربِرين دةستةواذة بنووسرَي -1
 .عَيراق –لة خاَلي يةكةم  ثَيناسةي هةرَيمدا راسترتة بنووسرَي كوردستان  -0
 .و الوان لة هةرَيم البدرَي، ضونكة زيادة بنووسرَي وةزيري وةرزش: لة ثَيناسةي وةزير -9
بـة هـةمان شـَيوةي وةزيـر بنووسـرَي بريكـاري وةزيـري        : لـة ثَيناسـةي بريكـاري وةزيـر    : لة خاَلي سَييةم -1

 .وةرزش و الوان ثَيويست بة لة هةرَيم ناكات
 .ثَيويستة يةك بريكاري وةزير هةبَي، نةك دووان -0
 .ساَلي( 90)تاكو ( 10)ةوة بكرَي بة (11)ةمةنةكة لة لة ثَيناسةي الو ثَيمان باشة ت -2
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( a.b.c)رَيكخراوةكان البـدرَي و خاَلـةكاني بـة دوايـدا دَيـن زجنـريةي مـاددةي يةكـةم تـةواو بكـةن واتـة             -2
 .بكرَين بة حةوتةم و هةشتةم و نؤيةم

 :يةم، بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة(12)كة دةبَيتة بِرطةي  dلة ثَيناسةي خاَلي 
دةستةيةكي ديـاريكراوة لـة كـاديراني بـواري وةرزش و بـة مةبةسـيت راثةِرانـدني كاروبـاري وةرزش و         : يانة

 :رؤشنبريي و كؤمةاَليةتي بة مؤَلةتي وةزارةتي وةرزش و الوان دادةمةزرَي
 :ماددةي دووةم

 .لة بِرطةي ضوارةمدا وشةي نيشتماني خبرَيتة ثَيش نَيو دةَلةتييةكان-1
 :البدرَيت، ضونكة 12بِرطةي  -0

 .قوتاخبانةي تايبةت بة وةرزش نيية-أ
 .ثةميانطاو يانة تةنها مؤَلةت وةردةطرن و ثَيويستيش ناكات وةزارةت بضَيتة ناو  كاروباري تايبةتييةوة -ب
 .البربَيت، ضونكة ئةوة كاري وةزارةتي ثةروةردةو خوَيندني بااَلية 00خاَلي  -ت
واتة خوَيندني بااَلي بؤ ..... نطي لةطةَل وةزارةتي ثةروةردةو خوَيندني بااَلهاوكاري و هةماهة 00خاَلي  -ث

 .زياد بكرَي
 :بةم شَيوةية خوارةوة دابِرَيذرَي 01زياد بكرَي كة لة زجنريةدا دةبَيتة خاَلي  02خاَلي  -ج

ــة بو     ــدان بــة الوان ل ــيت بايةخ ــان بــة مةبةس ــةنتةرو رَيكخراوةك ــةنطي لةطــةَل س ــاري و هةماه ــاني هاوك ارةك
 .رؤناكبريي و كؤمةاَليةتي

 :زياد كردني بِرطةيةكي تر بةم شَيوةي خوارةوة -ح
ــياري و        ــيت هؤش ــةوةي ئاس ــتطرتنيان و بةرزكردن ــةت و دةس ــيت تايب ــاوةن ثَيداويس ــي خ ــة الوان ــدان ب بايةخ

 .رؤناكبريي و هونةرييان
 .ياد بكرَيتهةوَلدان بؤ دابني كردني ثَيداويستيةكاني طةجنان بةشَيوةي طشيت ز -خ

 :ماددةي ضوارةم
بةِرَيوةبةرايةتي طشيت ثةيوةنديةكان و راطةياندن البربَيـت، ضـونكة ثَيويسـت بـة بةِرَيوةبةرايـةتي طشـيت       -1

 .ناكات و دواتر بةثَيي ثَيِرةوي ناوخؤ وةزير دةتوانَي هؤبة و بةِرَيوةبةرايةتيةكاني ثَيويست بكاتةوة
 .يت وةرزش و هونةرة ميلليةكان زياد بكرَيتثَيمان باشة بةِرَيوةبةرايةتي طش -0
 .لة هةر ثارَيزطايةكي هةرَيم بةِرَيوةبةرايةتيةكي طشيت وةرزش و الوان هةبَي -9

 :هةردوو ماددةي ثَينجةم و شةشةم بكرَيت بةيةك ماددة
 .ماددةي حةوتةم البربَيت، ضونكة لة ثَيِرةوي ناوخؤ جَيطةي دةبَيتةوة -8
 .َيتماددةي نؤيةم البرب -3

 :ماددةي دةيةم
 .بة هةماهةنطي لةطةَل ئةجنومةني ئؤلؤمثي كوردستاني خبرَيتة سةر
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 .البربَيت، ضونكة لة ئةرك و ئاماجنةكاندا هاتووة: ماددةي يازدة
 .بكرَيت بة لة رؤذي دةرضوونةوة: ماددةي شازدةم

 .لة هؤكارةكاني وشةي زؤرة البربَيت، ضونكة فراوان زؤريش دةطرَيتةوة
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ــَي         ــان ث ــةي ئاماذةت ــة ئةوان ــةم، حةق ــةكانتان دةك ــةر راثؤرت ــيت لةس ــةكي طش ــةر موالحةزةي ــوثاس، ه زؤر س
نةكردووة لة رؤذي كؤبوونةوةكةي غيابة يةك، دووةمينيش ئةوةي موالحةزة دةكرَيـت لـة مـانطي دوازدةوة    

ةكان كؤبوونةوة، ئَيستاش كةموكوِري هةية خوَيندنةوةي يةكةمي كراوة، يةعين ثاشي سَي مانط ئينجا ليذن
راثؤرتــةكانتان تــةوزي  نــةكردووة بــة تــةواوةتي، ئةطــةر زووتــر كؤبوونــةوةتان بكردايــة، ئَيســتا ئةنــدامان    
نوسخةيةك لة راثؤرتةكةيان لة ال دةبوو و موناقةشةش دةكرا، بـؤ جـارَيكي تـر ثةلـةي بكـةن تكايـة، ئَيسـتا        

 .ةسَلي قانونةكة ماددة بة ماددة خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة موناقةشةوةداوا دةكةم لة ليذنةي ياسايي ئ
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ياساي وةزارةتي وةرزش و الوان

مةبةست لةم دةربِرينانةي خوارةوة ئةو وتانةن كة بؤ مةبةستةكاني ئةم ياساية ماناكانيـان  : ماددةي يةكةم
 .هةر يةكَيكيان نيشان دراوةبةرامبةر 

 .هةرَيمي كوردستاني عَيراق: هةرَيم-1
 .وةزارةتي وةرزش و الوان لة هةرَيم: وةزارةت -0
 .وةزيري وةرزش و الوان لة هةرَيم: وةزير -9
 .بريكاري وةزارةتي وةرزش و الوان لة هةرَيم بؤ كاروباري الوان -1
 . م بؤ كاروباري وةرزشبريكاري وةزارةتي وةرزش و الوان لة هةرَي -0
 .ساَل داية( 92 – 11)ئةو توَيذةن كة تةمةنيان لةنَيوان : الو -2
 :رَيكخراوةكان -2
a-           كؤمتيةي وةرزشي ذمارةيـةك لـة ئةنـداماني بـواري وةرزش كارةكـاني تايبـةت بـة ضـاالكية وةرزشـيةكان

 .بةثَيي رَينمايي و ياسا وةرزشيةكان رادةثةرَينن
b- ة كؤمةَلَيك ئةندامي كاراي بواري وةرزش ثَيك دَيت كار لـة ثَينـاوي زينـدوو كردنـةوةو     كؤميتةي ميللي ل

 .ثَيشخستين ضاالكيية ميللي و فةرهةنطية وةرزشيةكان دةكةن
c- يةكَييت ئةو رَيكخراوة وةرزشيةية كة ئةندامةكاني ثسثؤِرن لة ضاوةدَيري و بةِرَيوةبردني ياري وةرزشي. 
d- ري كراون لة كاديري بة تواناي بواري وةرزشي لة رَيطةي وةزارةتـي وةرزش و الوان  دةستةيةكي ديا: يانة

مؤَلةتيان ثَي دةدرَيت بةمةبةسيت راثةِراندني كاروبـاري وةرزشـي و هونـةري و رؤشـنبريي و كؤمةاَليـةتي و      
 .دارايي تايبةت بة يانةيةك
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .تةوة، بؤ تةعديلي ماددةي يةك، تكايةليذنةي ياسايي موالحةزةكاني خبوَينَي

 
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي
ئةوةي ثةيوةنديي بةماددةي يةكةمةوة هةية كة لة ئةسَلي ثرؤذةكةدا هاتووة ئةوا ليذنـة ئةمانـةي    /يةكةم

 ـ:خوارةوة ثَيشنياز دةكات ورادةسثَيريَي
ةم لــة ثرؤذةكــةدا بــةجؤرَيكي وا دابِرَيذرَيتــةوة كــة لةطــةأل شــَيوةي ثــةيِرةوكراو لةوثَيناســة    دَيــِري يةكــ -1

 .كردنانةي كة لةو ياسايانةي دةرضوون بطوجنَيت
 .طؤِريين زجنرية ذمارةيى بؤ زجنريةي نووسراو بؤ بِرطةكاني ماددةكة -0
بـؤ  ( بريكـار )َين لةطةأل هَيشـتنةوةي يـةك   مبَيننةوة وبِرطةكاني ديكة البدر( 2.9.0.1)تةنيا زجنريةكاني -9

 .وةزارةت لةجياتي دوو بريكار وبةناونيشاني بريكاري وةزارةتي وةرزش و الوان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةسَلي ماددةكة بة زماني عةرةبي خبوَيندرَيتةوة باشرتة
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .يقصد بالتعاب  التالية املبينة ازاءها الغراض هذا القانون: وىلاملادة اال

 .العراق –اقليم كوردستان : االقليم-1
 .وزارة الرياضة والشباب لالقليم: الوزارة -0
 .وزير الرياضة والشباب لالقليم: الوزير -9
 وكيل وزارة الرياضة والشباب لش ون الشباب -1
 .لش ون الرياضيةلوكيل وزارة الرياضة والشباب  -0
 .سنة( 92 – 11)هي الشرحية اليت ميتد عمرها من : الشباب -2
 :املنظمات -2
a- تتكححون مححن عححدة اعضححاء رياضححيني يكلفححون باالشححراف علححى النشححاطات الرياضححية وفححق  / اللجنححة الرياضححية

 .القوانني والتعليمات اليت تنظم س  العمل ن هذا اجملال
b- ن عدة اعضاء هلم خربة ن وال الرياضة وااللعاب الشعبية ويكلفون بالعمل على تتكون م/ اللجنة الشعبية

 .احياء وتطوير هلذجم الرياضيات وااللعاب
c- هي منظمة رياضية تتخصص برعاية ادارة لعبة رياضية واحدة ن احتاد كرة القدم وغ جم/ االحتادات. 
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d-  ة رياضححية و و يفتحح  ادارة وتطححوير االلعححاب يتكححون مححن عححدد مححن االعضححاء الحذين ميتلكححون خححرب / النحادي
الرياضية اليت ميارسها النادي وكذلك االهتمام باجلوانب الثقافية واالجتماعية وتقوم وزارة الرياضة والشحباب  

 .مبنأ إجازات االندية
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ثةروةردة وابزامن هةمان شتتان هةية
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة
ــردووة       ــان ك ــي، هــةروةها داوام ــةي ياريــةكاني ميلل ــة كؤميت ــةي ميللــي بكرَيت ــان كــردووة كؤميت ئَيمــة داوام
ليذنةيةك بؤ الوان دابنرَيت كة هاوكـاري ليذنـة و سـةنتةرةكاني الوان و طـةجنان بكـات، هـةروةها داوامشـان        

 .كردووة ليذنةي ئؤلؤمثي زياد بكرَيت بؤ وةزارةت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةي قانوني داواي كردووة ئةو فةقةرةية ئيلغا بكرَيـت، ليذنـةي رؤشـنبرييش دةسـتةواذةكةي راسـتة لـة       
بيدايةتةكةي موالحةزةي بكةن، مةسةلةي كوردستان خاَلي دووةميشتان هةمان شتة، حةز دةكـةي ئةساسـي   

 .تَيبينيةكان لةسةر ماددةي يةك خبوَينةوة
 :مجال حممد قاسمبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي يةكةم

 .لةجياتي دةربِرين دةستةواذة بنووسرَي -1
 .عَيراق –لة خاَلي يةكةم  ثَيناسةي هةرَيمدا راسترتة بنووسرَي كوردستان  -0
 .بنووسرَي وةزيري وةرزش و الوان لة هةرَيم البدرَي، ضونكة زيادة: لة ثَيناسةي وةزير -9
بـة هـةمان شـَيوةي وةزيـر بنووسـرَي بريكـاري وةزيـري        : لـة ثَيناسـةي بريكـاري وةزيـر    : ة خاَلي سَييةمل -1

 .وةرزش و الوان ثَيويست بة لة هةرَيم ناكات
 .ثَيويستة يةك بريكاري وةزير هةبَي، نةك دووان -0
 .َليسا( 90)تاكو ( 10)ةوة بكرَي بة (11)لة ثَيناسةي الو ثَيمان باشة تةمةنةكة لة  -2
( a.b.c)رَيكخراوةكان البـدرَي و خاَلـةكاني بـة دوايـدا دَيـن زجنـريةي مـاددةي يةكـةم تـةواو بكـةن واتـة             -2

 .بكرَين بة حةوتةم و هةشتةم و نؤيةم
 :يةم، بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة(12)كة دةبَيتة بِرطةي  dلة ثَيناسةي خاَلي 

وةرزش و بـة مةبةسـيت راثةِرانـدني كاروبـاري وةرزش و      دةستةيةكي ديـاريكراوة لـة كـاديراني بـواري    : يانة
 .رؤشنبريي و كؤمةاَليةتي بة مؤَلةتي وةزارةتي وةرزش و الوان دادةمةزرَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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زؤر سوثاس، صياغةي قانوني ئيشي قانونيية، ئةطةر موالحةزةيةكي زمانةوانيش هةبوو بيدةن بة نةزةري 
بةاَلم ليذنةكاني تر خؤيان بة صياغة مةشغول نةكةن، لةبةر ئةوةي دةبَيتة ئيشكال،  ئيعتيبار وةردةطريَيت،

صياغةكة عايدي ليذنةي قانونيية، ئةو ماددةية ضؤنة وةكو لة ئةساسدا هاتووة، ليذنةي قانوني بة ئييفاق 
ةي لة تةعديلةكان لةطةَل جةنابي وةزير دوو بريكارةكةي الداوة لة وةزارةتةكاني تر ببَيتة يةك وةكيل، ئةو

مونةزةمةكان هاتووة، ئـةوةش داوا دةكـةن ئيلغـا بكـرَينت، ئـةويرتيش تةسلسـولةكانيش وةكـو وةزارةتـةكاني         
تري لَي بَيت ببَيتة يةكةم و دووةم و سَييةم، لة ناحيةي زمانـةوانيش ليذنـةي ثةيوةنـدي و رؤشـنبرييةكان     

 .فةرموو درا ئةوةش موالحةزةية، كَي قسةي دةكات، خاتوو ثةخشان
 :بةِرَيز ثةخشان عبدال زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سـاَلة، بـةثَيي   ( 92 – 11)لة خاَلي شةشةمدا ثَيناسةي الو دةكات، دةَلَيت ئةو توَيذةية كة تةمةني لةنَيوان 

ئةوانــة  بةَلطةنامــةكان، ضــونكة ضــواردة ســاَل منــاَلن تةمــةني الوي نييــة، لــة دوازدة ســاَلةوة تــا هــةذدة ســاَل
نةوجةوانانن، ئةوانة ثَيويستيان بة تةدقيق هةية، يان ئةطةر فةقةرةي تر سةبارةت بة نةوجةوانان ئيزافة 

 .بكرَيت و بدرَيتة تةدقيق، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بارزان فةرموو
 :بةِرَيز بارزان حممد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
الوانـي هـةرَيم، ئـةم لـة هـةرَيم بؤيـة       ، هةرَيمة بؤ سةر ئيزافةي ليذنةي رؤشنبريي ئيزافةكةي من ئيزافةي

فةرعَيكي تري هةبَيت لة شوَينَيكي تر، يان خؤي فةرعَيكي تري هةبَيت، بدرَيتة وةزيـري وةرزش و الوان و  
 .هةرَيم، نةك لة هةرَيم، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئيحسان فةرموو

 :ز احسان عبدال قاسمبةِرَي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثةسندَي ثَيشنيارا ليذنةي قانوني دةكةم سةبارةت بـة داِرشـنت و هةنـدَيك فةقـةرةي الداينـةو هةنـدَيك       
فةقةرةي ئيزافة كردووة، بةس لة فةقةرةي شةش ديتنـا وةزارةتـا وةرزشـي تـةعامولَي دطـةل جيهـَي كـةمرت        

نكة سيسـتةمَي وةزارةتـدا تـةعامول لةطـةل ئةشـباالن دَيتـة كـرن، كـو ذي هـي وان          ضواردة ساَلية دكاتن، ضـو 
هةشت ساَل هةتا يازدة ساَلي هةية، طةل مة شات دَيتة كرن هي وانيش لـة دوازدة سـاَل هـةتا ضـواردة سـاَلة،      

سـاَلية،  طةل شةبابان دَيتة كرن لة ثازدة ساَل هةتا هـةذدة سـاَلة، ثشـيت موتةقـةدمني دَيتـة كـرن لـة هـةذدة         
كةواتة ئةطةر الو تةحديد بكةيت لة ناحيةي عومريدا مةبةست ظَيرَي ض بَينت الو، وةكو وةزارةت تةعامول 
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ظان ئةمري هةمووان دكاتن هةمي طةنج و الوا تةمةني هةميا دةطري، طةلَي جارا لة عـةمرَي زَيـدةتر ببنـة    
كاروبارَيت خؤ دكةن، ذي بـةر هةنـدَي بـؤ    خةبري و شارةزا و ثسثؤر لة بواري وةرزش و مةبةسيت وةرزشيدا 

 .الو جارَيكي ضاو ثَيدا خبشَيننةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــت، لةبــةر ئــةوةي لةطــةَل بــةرِ     ــري مــن ثَيشــنيار دةكــةم راثــؤرتي ليذنــةي ياســايي موناقةشــة بكرَي َيز وةزي
موختةس موناقةشةيةكي زؤر كراوة، بؤ كـورت كردنـةوةي وةقتةكـة راثـؤرتي ليذنـةي ياسـايي موناقةشـةي        

 .لةسةر بكرَيت، بكرَيتة ميحوةري موناقةشةكة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةر واية مامؤستا فةتاح فةرموو
 :بةِرَيز فتاح عبدال نقشبندي

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
 .سوثاستان دةكةم من قسةكامن كراوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حمةمةد حةكيم فةرموو

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من هةر لةسةر خاَلي شةش ثَيم واية بكرَيتة هةذدة بؤ ضل، يان ضـل و ثَيـنج سـاَل، بـؤ ئـةوةي بـةالي كـةم        
 .بطرَيتةوةهةندَي ئةندام ثةرلةمان 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عومسان باني ماراني فةرموو

 (:ماراني باني) قادر عبدال عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

منيش لةسةر مةسةلةي تةمةن، هةرضةندة برادةران باسيان كرد، هي ئاخريي زياد بكرَيت و هي ئـةوةليش  
اد بكرَيت، يةعين لة سي ساَل بكرَيتـة ضـل و ثَيـنج، لـة ضـواردةش بـة الي       زياد بكرَيت، واتا هةردووكيان زي

 .كةمي لة ثازدة تَيثةرَيت زؤر منداَلة، ئةوة يةك
لــة راثـؤرتي ليذنــةي ياسـايي هــاتووة لــة مـاددةي دوو ئةجنومــةني ئؤلـؤمثي بكرَيتــة ليذنــةي     / خـاَلي دووةم 

 .دةكات بة رةئي من، سوثاس ئؤلؤمثي، نازامن ئةجنومةن لةطةَل وةرزش شتَيكي ئةوةتر
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئاخر الو هةية، ثرية، الويش هةية، كاكة حةمة فةرموو

 
 :حممد حاجي حممود بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةطةَل رةئيةكةي ليذنةي ياساييم لة جياتي دوو وةكيـل يـةك وةكيـل بَيـت، دةربـارةي تةمةنةكـةش بـة        

 .ة ساَل بؤ ضل و ثَينج بَيت باشةرةئي من شازد
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــةبيعي        ــانوني ت ــةي ق ــبةت ليذن ــة، بةنيس ــم هةي ــةك و تةوزحيَيكيش ــن موالحةزةي ــة  ( 2/1)م ــةو ثرؤذةي ئ

لةطـةَل جـةنابي   ( 03/0)ة دةرةوة بوو، بؤية تاخري بوون لة خوَيندرايةوة، جةنابي وةزير بة كاري رةمسي ل
وةزير دانيشتني بة تةفسيل دوو جةلسةي موتةواسل، راثؤرتةكانيشـمان تـةوزيع كـراوة، بةنيسـبةت ئيلغـاي      
فةقةرةكان هي حةوت هي مونةزةمات و فةقةرةكاني تر بة حةقيقةت، ئةوانة بؤية ئيلغا كراون تةبريرةكة 

 :بةم شَيوةية
 .ليذنةي شةعيب ئيمكان هةية وةزارةت دروسيت بكات /يةك
بةنيسبةت يانةو ئيتيحادات قانوني تايبةتي خؤيان هةيـة، دووةمينـيش ئـةو هةيكةلياتـة نايةتـة نـاو       / دوو

ياسايةكة، بؤ ئةوةي ئَيمة تةعريفيان بكةين، هةر بؤيةش ئةو فةقةراتانةمان الداوة، ئـةوة هـةر ويسـتم بـؤ     
 .ذنةي ياسايي، زؤر سوثاستةوزحيي برادةراني لي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤرة شوكرية فةرموو

 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

منيش هةر دةربارةي خاَلي شةشةمة كة الو ثَيناسةي تةمـةني بـؤ دةكـات، مـن ئـةوة نامةيـةكي ماجسـتَيرم        
َلةي كة بؤ تةمةن دانراوة، لَيرة ضـةند ئارايـةكي تايبـةتي هةيـة،     الية هيضيان راست ناكةن دةربارةي ئةو سا

لَيرةش تـةناقوزَيكي تايبـةتي هةيـة، لةبـةر ئـةوة مـن رام ئةوةيـة ئـةو تةمةنـة البربَيـت، واتـا ئـةو ضـواردة              
 .ساَلةكة بؤ سييةكة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حاتةم فةرموو

 :بةِرَيز حا  حممد جان حسن
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 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
تةقريبةن هي من دوو خاَل هةندَيكي باسيش كرا، ئةوة يةكَيكيان نيسبةي تةمةنةكـة هـةذدة بـؤ سـي سـاَل      

 .باشة، الو تةقريبةن هةرواشة
وةزيـري وةرزش و الوانـي هـةرَيمي    : لةو دةستةواذانة نـاوي كوردسـتان كـةم هـاتووة، يـةعين وةزيـر      / دووش

وةزيري وةرزش و الواني هةرَيمي كوردستان، واتا ناوي كوردستاني تيا بكرَيـت،   بريكاري: كوردستان، بريكار
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك بةَلَين فةرموو

 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبدال حممود 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رة دةكةم ئةو تةمةنة البربَيـت،  منيش هةر تَيبينيةكةم لةسةر خاَلي شةشةمة، ثشتطريي لة رةئيةكةي دكتؤ
ضونكة ئةوة وةزارةت دادةنَيت بةِراسيت، ئةوي ديكة دةطةِرَيتةوة بؤ كؤمةَلَيك لَيكؤَلينةوةو ئـةوةي وةزارةت  
خــؤي دةتوانَيــت ئــةم كــارة بكــاتن، واتــا تةحديــد تةمــةن بكــاتن، كــَي الببــات و كــَي دانــراوة، يــةعين ئــةوة     

طةر داشدةنَين جةنابي وةزير با بَلَيت ئةو ثَيشنيارةي ضـواردة بـؤ سـي    ثةيوةندي بةو مةسةلةيةوة نيية، ئة
 .ساَلة لةسةر ض ئةساسَيك كراوة، بؤ ئةوةي لةبةرضاومان روون بَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك جةمال

 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كة ثةخشـان بكـةم لـة مةسـةلةي ديـاري كردنـي تةمـةن، لـة         من حةز دةكةم ثشـتيواني لـة رةئيةكـةي خوشـ    
، ثَيحرتني هـاتووة  ( teen)ئةو زةمةنانةي كـة ( تني ئةيج)كؤمةَلطاي مةدةني ئيسالحَيكيان هةية ثَيي دةَلَين 

فؤرتني هةتاكو نؤزدة، تةبعةن ئةوانة الو نني، ئةوانة نةوجـةوانن، جـا زؤر طرنطـة كـة تـؤ تةحديـد شـتَيك        
ةتي تيا نةبَيت، تةبيعي، سيازدة ساَل الو نيية، نةوجةوانة، كةواتة من ثَيشنيار دةكـةم  دةكةيت ئةو شةخسي

 .نةوجةوان ئيزافة بكرَيت، ئةمة يةك
لةنَيوان دوازدة بؤ نؤزدة ئةوة نةوجةوانة، لة دواي ئةوةشةوة دةبَيت بة الو، جا سي ساَل دادةنَين، سي / دوو

 .و ثَينج ساَل دادةنَين
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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، (a.b.c)من ثشتطريي لة ليذنةي ياسايي دةكـةم، بـةاَلم ئةطـةر ئةوانـة البـدرَي، بَلـَيني خاَلـةكاني حـةوت و         
بة دروست كردني ئةوة هيض ثاشطةز دةبينيةوة، ئةطةر الش نةبرا ئةوة ئَيمة رايةكي ترمان هةية سةبارةت 

ليذنةي الوانيش بة داناني يةك بريكار، بةاَلم منيش يـةك قسـةم هةيـة لةسـةر ئـةو تةمةنـة هةرضـي ذنـي         
 .نةهَيناوة ئةوة الوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .جةنابي وةزير رةئيت ضية بةتايبةتي لةسةر تةمةنةكة، ئةطةرنا تةقريبةن ئيجماعة

 :الوانو  وةرزش وةزيري/يعبدالرمحن علي بةروار ط  بةرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيشةكي دةمةوَيت بةناوي وةزارةتةوة سوثاسـَيكي طـةرمي ليذنـةي ياسـايي بكـةم، كـة بـة روحَيكـي زؤر         
هاوكاريان لةطةَل ئَيمة كرد، بةشـَيكي زؤر ئةوانـةي خوَينديانـةوة هـةمووي تـةعبري لـة رةئـي ئَيمـة دةكـات،          

كرا، كة ئَيمة ئيتيفاقمان لةسةر كرد بوو، بؤ مةسةلةي كـؤنرتاك هةنـدَي ئةوانـة لـة      تةنها خاَلي شةش باس
ســةاَلحيةتي وةزارةت دابــَينت، بةنيســبةت تةمــةني الو ئــةوةي طرنطــة بــاس بكــرَينت لــة واليــةتي ئومــةمي    

، دواي موتةحيدة لة ضواردة ساَل بؤ بيست و ضـوار سـاَلة، ئةمـةي كـة ئَيسـتا بامسـان كـردووة لَيـي طـةِراوين         
دانيشتنَيكي زؤر لةطةَل الوان هةر هةموويان رةفزيان كرد، ثاشان لةطـةَل وةزارةتـي الوان و عَيـراق قسـةمان     
كرد، ئةوان ئةو تةمةنةيان داناوة، وامان بةباش زاني لة واَلتي فيدراَلدا ئةطةر يـةك تةمـةن هـةبَينت باشـرت     

وةي كاك ئيحسان باسي دةكاتن لةبواري وةرزشدا راستة، دةبَينت لة ئاسيت فيدراَل و لة ئاسيت كوردستاندا، ئة
بةس ئَيمة لة بواري ناودا باس دةكةين، لةناو وةرزش وةكو ئةو ئةشبال و ئةوانـة دةتـوانني بكـةين مـانيعم     
نيية لة مةسةلةي وةرزش ئةطةر بيانةوَيت ئيزافةي بكةن، ئؤتؤمـاتيكي لةطـةَل تةمـةني خوَينـدن دةبـَينت،      

ناو دةمشانةوَينت تةعبريَيكي قانوني هةبَيت، سـبةييَن ئَيمـة ئيلتيزامامتـان هـةبَيت لـة       مةبةستمان تةحديد
ــة       ــةك ئَيم ــا ض رادةي ــزانني ت ــَينت، ب ــووني الوان ب ــي بةدواداض ــنني وةزع ــةك داب ــة ليذنةي ــزانني ك وةزارةت ب

ني تر دةكةوَيتة مةسنوولني لة تةمةنيان، لة ض تةمةنَيك ئيمة بةرثرسني، ئةطةر وا بَيت هةموو وةزارةتةكا
 .ذَير باَلي وةزارةتي وةرزش و الوانةوة، وابزامن خةَلك طلةييمان لَي دةكةن

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـَينت،  ( 92 – 11)يةعين جةنابت ثَيت واية تةمةنةكة مبَينَيـت لـةنَيوان ئـةوةي كـة ثَيشـنيارتان كـردووة       

مان زؤريان ئاماذةيـان بـة مةسـةلةي تةمـةن كـرد، زؤر      كاك شَيروان لةطةَل جةنابي وةزير، ئةنداماني ثةرلة
ثَيشنياريش كرا كة البضَينت و مةنتيقةكي تَيداية، ئةوة  وةزارةت دةتـوانَينت بـةثَيي ئـةوة تةحديـد بكـاتن،      
ثَيويست ناكاتن لة قانوندا هةبَينت بة رةئي من، لةبةر ئةوة ئةطةر جةنابي وةزيـر موافيقـةو رةئـي زؤر لـة     

نةكةي تَيدا نةبَيت، لة بواري ريازةدا فوتبؤل عالةميـةن عورفـة كـة سـي و ثَيـنج سـاَل بَيـت،        ئةندامان تةمة
يةعين كة ياريزان تةمةني بووة سـي و ثَيـنج سـاَل ئيعتيـزال دةكـاتن، دةكـرَينت نةنووسـرَينت، دوايـَي خـؤي          

تةمةنة حةزف بكةن لةطـةَل   ئةسنافَيك دةربَينَينت بؤ ريازةية، بؤ الوة، بؤ ئةوانةية، ئةطةر ثَيتان باشة ئةو
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جةنابي وةزير، ئةطةرنا ثَيشنيارةكةي كـة لةاليـةن ئةنـداماني ثةرلةمانـةوة هـاتووة، يـةكَيكيان داوا دةكـاتن        
ــة       ــةردووكيان دةخةم ــرَينت، ه ــا بك ــَينت ئيلغ ــيان دةَل ــاَل، يةكَيكيش ــنج س ــل و ثَي ــؤ ض ــؤِرَينت ب ســةقفةكةي بط

 .بةَلَي جةنابي وةزيردةنطدانةوة ئةطةر ئَيوة رةئيتان نةطؤِرن، 
 :الوانو  وةرزش وةزيري/بةرواري علي عبدالرمحن ط  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سةنتةر هةية، ئةطةر سةنتةري الوان دامبةزرَينت، ئَيمة دةبَينت ئةو كاتة مةشاكيلي ئةوة دروست دةبَينت لة 

م سبةييَن الوَيك مةشاكيلي بؤ دروست دةبـَينت،  رووي، يةعين ثَيم واية تةحديدَيكي قانوني بؤ منوونة دةَلَي
من بةتةمامة ئؤرطانَيكي حماميان دانَيم كة ديفا  لةو طةجنانة بكاتن، ئيرت ئةوة زؤر زةمحـةت دةبـَينت بـةو    
شَيوةية هةموو خةَلكي كوردستان بَلَينت، ضـونكة تةمـةن لَيـرة زؤر بـةرز نييـة وةكـو ئـةوروثا، لـة ئـةوروثا          

بَينت، خةَلكي ئَيمة زؤر لة تةمةني ضل و ثَينج ساَلي ثـري دةبـَينت، هيـوادارم وا نـةبَينت،      حةفتا، هةشتا ساَل
تةبعةن رَيزم هةية بؤ قةراري ثةرلةمان، بةس ثَيم واية تةحديد كردن و ثَيناسة كردن زؤر زؤر طرنطة لـة  

رد تةمـةني وةرزشـكار   كوردستان با هةموو شتَيكمان هةبَينت، لةطةَل ئةوةمـة ئـةوةي كـاك ئيحسـان باسـي كـ      
جياوازة، كة باسي الو دةكةين ماناي ئةوة نيية تةمةني وةرزشكار دةكات، ضونكة قانوني تةمةني وةرزشكار 

 .لة دةرةوةي واَلتيش نيية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريم فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نةي ياسايي بة هـةمان شـَيوة تةئيـدي ئـةو بِرطـةمان كـردووة، ثَيمـان باشـة مةسـةلةي          بةِراسيت ئَيمة لة ليذ
تةمةنةكة دياري بكرَيت، وةزارةتيش ثَيوة ثابةند بَيت بةو تةمةنة، ضـونكة تـةعامول لةطـةَل ئـةو تةمةنـة      

 .، بؤية لة رووي ياساييةوة ثَيمان باشة مبَينَيت، سوثاس(92 – 11)دةكاتن لة 
 :ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي

كةواتة لة تةمةنةكان دوو سَي شيت جياواز كرا، لةبةر ئةوةي نازامن، جارَي ئةو ثَيشنيارة دةخةمة دةنطـدان  
 .زياتر لة ثَينج ئةندام ئاماذةي ثَيدا كة دةَلَين تةمةن هةر نةمَينَيت، فةرموو كاك بارزان نوقتةي نيزامة

 :بةِرَيز بارزان حممد قادر
 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

وةزارةتي الوان دةبَيت تةعريف بكرَيت، جا شةباب هةية، شةخيوخة هةية، ئةمة لة عـوريف قـانون ديارييـة،    
 .مةعقولة تؤ وةزارةت دابنَييت نةزاني الو كَيية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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َي هةيـة،  نوقتةي نيزام نيية ئةوةلةن، دووةميش شةرت نيية لة قانونـدا ديـاري بكرَيـت، ئـةو شـةرتة لـة كـ       
وةزارةتـي   خؤي دةريبخاتن، ئةجنومةني وةزيران، دةتوانَيت بة نيزام تةحديدي بكاتن، نيزامَيك لة وةزارةت

هةية، كة ثَيكهاتووة لة خؤي و لة جَيطر و بريكار و ضوار موستةشار و ئةو ئةندامانةي كة لة وةزارةتةكاني 
ةن و نةوجةوان و الو وةرزشـكار دةتـوانن هـةمووي    تر ثةيوةنديان هةية، دةتوانن دانيشن و نيزامَيك دةربك

تةحديد بكةن، ئَيستا دوو ثَيشنيار هةية، لةبـةر ئـةوةي تةمةنةكـة مبَينَيـت، يـان نـا، ئةطـةر زيـاد بكـرَينت،          
ضونكة سَي ضوار ثَيشنيار هةية، رةنطة زيـاد كردنةكـة بـة نـةزةري ئيعتيبـار وةرنـةطريَينت، عـةفوم دةكـةي         

ةم تةواو بكـةم، دوو ثَيشـنيار هةيـة يـةكَيكيان ئةوةيـة كـة تةمةنةكـة نةنووسـرَيت،         جةنابي وةزير با قسةك
 .يةكَيكيشيان ئةسَلي ثَيشيناري ليذنةي ياسايية، فةرموو

 :بةِرَيز بكر فتاح حسني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

متيـازي هةيـة،   بة رةئي من دةبَيـت ئـةو تةمةنـة بنووسـرَيت، ضـونكة الوان بـةثَيي ئـةو قانونـة كؤمـةَلَي ئي         
يةعين دواي ئةوة تؤ حيسابي ئةوة دةكةيت لة جاميعة، لة سـةفراتي عيلمـي مةسـةلةن ئيمتيـازي هـةبَيت،      
يةعين ئةمانة هةمووي مشولي دةكات، لةبةر ئةوة دةبَيـت تةحديـدي بكـةين بَلـَيني لـةوة زيـاتر تةحديـدي        

 .ناكات، عةفو مشولي ناكات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نوقتةتان هةية ئةطةر ئةوةي بنووسن ماناي واية ثةرلةمان يةك الوي تَيدا نيية، ئينجا حيسـابي  ئَيوة يةك 
خؤتان بكةن، ئَيستا ضوارمان هةية تةمةنيان سي ساَلة، ئةطةر ئةوةي تةسبيت بكةين مانـاي وايـة يـةك الو    

 .رموولة ثةرلةمان نيية، مادام واية نوَينةري طةنج لة ثةرلةمان نيية، كاك ئيحسان فة
 :بةِرَيز احسان عبدال قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــة    ــةن ل ــة تةم ــةر ئَيم ــةتي     ( 92 – 11)ئةط ــاي حكوم ــةموو دامودةزط ــدي ه ــا الوة، ئي ــةين وات ــبيت بك تةس
كوردستان هاتوو كو الو بة ناوي الو هاتووة دةبَيـت لـة سـي سـاَل ثـرت بَيـت، لةوانةيـة ناضـار بـني كؤمـةَلَيك           

ــيا  ــودير و شةخس ــدةك       م ــة هةن ــةن، ب ــلي بك ــن فةس ــةجبور دةب ــدا م ــاطرَينت ذي عومري ــَي ن ــةوَي ج ت ذي ل
مةسنووليةتَيكي مةزنة ئةطةر ئةو تةمةنة تةسبيت بكرَيت، كؤمـةَلَي خـةَلكيش ذي عـومرة شـولَيكي مـةزن      
دةكاتن، ئةطةر تةحةمولي ئةو مةسـنووليةتة دكـةن ئـةو شـولة جـَي بـةجَي دةكـةين، ثَيكظـا دَيتـة تةسـيبت           

ضونكة ئةو ئةمرة تةحديد بكـات لـة وةزارةت نابَيـت، ثةرلـةمان ئةطـةر عـومرَيكي تةسـبيت كـرد بـة           كرن،
 .هةموو وةزارةت و موئةسةساتي حكومةتي هةرَيمة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو دكتؤر كةمال

 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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استيدا رةئي منيش لةطـةَل ئةوةيـة تةمـةن تةحديـد بكرَيـت، ئـةوةي وةرزش دةكـات لـة هـةر عـةمرَيك           لةِر
 .دةكات بةسةرةوة حةقي خؤيةتي، ئةوة بؤ وةرزش

بةس الو ئةوةي لة سي تَيثةرَيت بزانَيت الو نيية، ثاش ئةمة كاك بةكر فةرمووي الو زؤر ئيمتيازي دةبَيت 
وةزارةتي وةرزش و الوان بةرثرسـة بةرامبـةريان، بـةاَلم ئةطـةر مـةفتوح       لة سةفةرة، لة زؤر مةسةلةي تردا

بَيت، هةموو كةسَيك وا تـةوةقو  دةكـاتن كـة ئـةو ئيمتيازاتانـةي هةيـة، ثاشـان مـادام ئَيمـة لـةناو عَيراقـي            
فيدراَلي دةذين، كة حكومةتي ئيتيحاديش ضواردة تا سـي سـاَلي تةحديـد كـردووة بـا تةناقوزييـةك نـةبَيت        

 .ة، هيض تةئسريَيك لة ئَيمة ناكات، زؤر سوثاسلةو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية كة تةمةنةكة تةحديد نةكرَيت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، 
 كَي لةطةَل ئةوةية تةمةن تةحديد بكرَينت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة زؤرينـةي دةنـط تةمـةن     

، (وكيل الوزير للرياضحة والشحباب  )ساَل وةرطريا، بِرطةي سَييةمي نووسراوة ضوار و ثَينج ( 92- 11)لةنَيوان 
ئَيستا ثَيشنياري ليذنةي ياسايي كة لةاليةن هـةردوو ليذنةكـةش ثةسـند كـرا، واتـا ئيلغـاي ئـةو فةقةراتانـة         

ت دوو وةكيل وةزارةت دةبَيتـة يـةك وةكيـل    تةنيا يةك و دوو و سَي و شةش وةربطريَينت، ئةويرت ئيلغا بكرَي
ــَينت،         ــةش دةمَين ــَي و ش ــةك و دوو و س ــةرةي ي ــتا فةق ــرَينت، ئَيس ــا دةك ــةوتيش ئيلغ ــةرةي ح وةزارةت، فةق

كـة لـة ليذنـةي ياسـايي     ( وكيحل وزارة لشح ون الرياضحة والشحباب    )وةكيلةكةش يةك وةكيل دةمَينَينت بةناوي 
لةطةَل جةنابي وةزير، دوو ليذنةكةش وةكيل ريازة وشـةباب هـةروا    ئةسَلةكةي ثَيشنيار كردووة بة ئيتيفاق

دةمَينَينت، كَي لةطـةَل ثَيشـنياري ليذنـةي ياسـايية دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطـةَل دانييـة            
دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة كـؤي دةنـط وةرطـريا، مـاددة يـةكمان تـةواو كـرد، ئَيسـتا كؤتـايي بـة             

نةكةمان دةهَينني، فرسةتيش دةدةين بة وةزيـر لـةو ماوةيـةدا راثـؤرتي هـةردوو ليذنـة خبوَينَيتـةوة        دانيشت
لةطةَليان دانيشَيت ئةطةر مـةجال هـةبوو رةئـي خؤشـي بَلَيـت، بـؤ ئـةوةي وةختةكـةمان لـَي نـةِروات، ثـَيش            

يان سبةييَن، بـةياني سـةعات   ئةوةي كؤتايي بة دانيشتنةكةمان بَينني دوو ثَيشنيار هةية، ئَيوارة دابنيشني، 
 .دة و نيو كؤبوونةوةمان دةكةين، زؤر سوثاس
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 ( 2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 11/1/7007 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومةني نيشتمانيي   11/1/0222رَيكةوتي  شةممةضوار رؤذي ي سةر لة بةياني (12،92)كاتذمَير   
ــراق  ــتاني عَي ــةن      كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــيت س ــاد مف ــدنان رش ــةِرَيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , و ب ــة ئام  ب

بــةِرَيز فرســت أمحــد عبــدال ســكرتَيري , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د) بةِرَيزحممــد قــادر عبــدال
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (2)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1330ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1) لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة    ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

ي (2)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيراق –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان ةمي ساَلي سَيييةكطرَيداني خولي 

 :كار بةم شَيوةية بَيت
 .و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي وةرزش و الوان خستنةِروو-1
ي (9)خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ياساي كوذاندنةوةو جياكاري زةوي لة سنووري شارةوانييةكان ذمارة  -0

 .1338ساَلي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كار, ةبةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةو

ي 1330هةمواركراوى ساَلى ( 1)لة ثرٍيةوى ناوةخؤى ذمارة  02بةثَيى حوكمةكانى بِرطة يةكى ماددة 
دةستةى سةرؤكايةتى ئةجنومةن بِريارى دا بةرنامةى كارى ,ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانى عرياق

ش نيوةِرؤي رؤذى ضوار شةممة ى ثَي(12,92)خوىل دووةمى هةَلبذاردن لةكاتى ( 2)دانيشتنى ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت 11/1/0222رَيكةوتى 

 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي وةرزش و الوان-1
ي (9)خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ياساي كوذاندنةوةو جياكاري زةوي لة سنووري شارةوانييةكان ذمارة  -0

 .1338ساَلي 
ابي وةزيري وةرزش و الوان و وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ئةجنومةني نيشتمانيي سةرةتا بةخَيرهاتين جةن

كة ضةند , هةروةها لةطةَلماندا شاندَيكي ثةرلةماني سويسري هةية, كوردستان دةكةين بةخَير بَين سةرضاو
 و(كارلؤس سؤما رؤطا)سةرؤكي شاند  بريتني لة, رؤذَيكة بة سةردانَيكي فةرمي هاتوون بؤ كوردستان

زؤر بةخَير بَين سةرضاو، ضةند رؤذة ( جاكنيثيظي, و طالبريؤف هيمثرىئةندريا )ئةنداماني شاندةكة 
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ناوضةكاني ئةنفالكراو لة ضةمضةماَل و رةنطة بضنة شَيخ , لَيرةنة سةرداني هةَلةجبةيان كردووة
ةرز كردؤتةوة لة وةسانانيش، ضةند جَيطايةكيان كردووة، دؤسيت كوردن و هاوكار بووينة، دةنطيان ب

، لة سةرداني بةندة بؤ ثةرلةماني ي خؤياندا بؤ ديفا  كردن لة كوردثةرلةماني سويسرا لة ثةيوةندييةكان
سويسرا ئةوان ئةجناميان دابوو، من لةوَي دةعوة  كرد بوون، ئَيستا ئةوة هةفتةيةكة جةنابي سةرؤكي 

ن، دوو بةياني تةواو دةبَينت، ئةمِرؤش حةزيان هةرَيميان بينوةو لةطةَل اليةنة سياسيةكانيش دانيشتوو
كرد لةطةَلتاندا دابنيشن، بؤ ئةوةي جةلسةكةمان ببينن، داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةيوةندييةكان 
دةكةم بَين لة شوَيين خؤيان دابنيشن، لةطةَل ليذنةي ثةروةردة، دوَييَن لة خاَلي يةكةم بةردةوامبوون 

فتوطؤ كردني ياساي وةرزش و الوان، ماددةي يةكةممان تةواو كرد، ضووينة سةر لةسةر خستنةِروو و ط
ماددةي دووةم، فورسةتيش بوو بؤ ئةوةي راثؤرتةكاني ليذنةي ثةروةردةو ثةيوةندييةكان، كة جةنابي 

ةي وةزير ثَيشرت نةيبيين بوو بيخوَينَيتةوةو وةاَلمةكان و بؤضوونةكاني خؤي بؤ حازر بكات، داوا لة ليذن
, ئةصَلةكة خبوَيننةوة بة هةر دوو زمان, ياسايي دةكةم لة ماددةي دووةمةوة دةست ثَي بكةن، فةرموون

 .دواتريش رةئي خؤتان لةسةر ماددةكة
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :وةزارةت ئةم ئةرك و ئاماجنانة دةهَينَيتةدي: ماددةي دووةم

 .مك و بنةما بةرزةكاني بزاظي ئؤَلمثي و وةرزشي و باَلو كردنةوةي لةناو كؤمةَلطةداباَلو كردنةوةي ضة-1
دةرخستين طرنطي بزاظي وةرزشي و ضاالكييةكاني بةشَيوةيةك بطوجنَين لةطةَل ئاماجنةكاني طةلةكةمان  -0

 .لة كوردستاندا
مرؤظ بؤ ئةوةي بنب بة بنياتناني جةستةيي و ثيشةيي و دةرووني و ثةروةردةيي و كؤمةاَليةتي  -9

 .ئةندامي ضاالك لة كؤمةَلطةدا و بتوانن رووبةِرووي سةختييةكاني ذيان ببنةوة
داناني بةرنامة و ثرؤطرامي ثَيويست بؤ بةرثا كردني رابوونَيكي وةرزشي بؤ هةموو كةرتةكاني وةرزش  -1

 .و الوان لة هةرَيمدا
ا بؤ ضارةسةر كردني كَيشة دةرووني و هاوئاهةنطي لةطةَل فةرمانطة مريييةكاني ديكةد -0

 .كؤمةاَليةتييةكاني الوان و دؤزينةوةي هةلي كار كردن بؤيان
كار كردن لة ثَيناو دابني كردني ثَيداويستييةكاني بزاظي وةرزشي وةك ياريطةو هؤَل و  دامةزراوةكاني  -2

و دةرفةت رةخساندن بؤ خةريك ديكةو هةموو ئةو خااَلنةي دةبنة هاريكاري ثةرة ثَيداني بزاظي وةرزشي 
 .فةرهةنطي و سةرطةرمييةوة, هونةري, زانسيت, بوون بة خوليا وةرزشي

ثشتطريي كردني يانةو يةكَييت وةرزشي و تيثة ميلليية وةرزشييةكان لة رووي ماددي و مةعنةوييةوة،  -2
 .بؤ طةشة كردنيان



 101 

اَلةوانان و دابني كردني شَيوازي طوجناو بؤيان ضاودَيري كردني وةرزشوانان و بةهرةمةند و توانادار و ث -8
 .تا بتوانن بةردةوام بن لةسةر بةخشينةكانيان

ئامادة كردني كاديري هونةري لة بواري وةرزشدا، لةطةَل مشتوماَل كردني شارةزاييةكانيان بة تازةترين  -3
 .دؤزينةوةي زانياريية زانستييةكانةوة

 .ي ثَيويست بؤ ياريية ميللي و نةريتيية كوردستانييةكانهاندان، رَيكخسنت و داناني ياسا -12
ضاندني ضةمكة دميوكراتييةكان و رَيزطرتن لة مايف مرؤظ و باَلو كردنةوةي بريي كوردستانثةروةري و  -11

 .ميللةتثةروةري
بايةخدان بة وةرزشي ذنانةو هانداني ئةو جؤرة وةرزشة و كاركردن لة ثَيناو فراوان كردني و  -10
ةثَيداني ئاستيدا، هةروةها هةَل رةخساندن بؤ ئةوةي ذنانيش بةشدارييةكي كارا لة هةَلسوِراندني ثةر

 .كاروباري وةرزشدا بكةن لة هةرَيمدا
كاركردن لة ثَيناو ثتةو كردني ثةيوةندي دؤستايةتي و هاوكاري لة نَيوان الواني هةرَيمي كوردستان و  -19

 .جيهاندا الواني هةرَيمةكاني ديكةي عَيراق و
دامةزراندن و ثتةو كردني ثةيوةنديي بواري وةرزش و الوان لةطةَل رَيكخراو و ليذنة  -11

 .نَيودةوَلةتييةكاني ثةيوةنديدار
 .دةستةبةر كردني ضاودَيري تةندروسيت بؤ الوان و وةرزشوانان و دابني كردني ثَيداويستييةكان بؤيان-10
ي بواري وةرزش و الوان و سوود وةرطرتن لة ئةجنامةكانيان بؤ طرنطيدان بة توَيذينةوةي ثةروةردةي-12

 .ثةرةثَيداني ئةو بوارانة
سةرثةرشيت كردني يانة و قوتاخبانة وةرزشي و ثةميانطة ئةهلييةكان و ئاراستة كردنيان بةثَيي ئةو  -12

 .سياسةتةي كة لة اليةن وةزارةتي وةرزش و الوانةوة ثةيِرةو دةكرَين
وونةوةي بةكارهَيناني ماددة ضاالكي بةخشةكان و شَيوازة قةدةغة كراوةكاني ديكةي نَيو بة رةنطار ب -18

 .دةوَلةتي
ديراسةت كردني سيستةمي ثيشةطةري وةرزشي و رادةي طوجناني لةطةَل بؤضوونةكاني حكومةتي  -13

 .هةرَيمي كوردستان لة بواري بزاظي وةرزشيدا
 .ني راطةياندني وةرزشي بؤ هَينانةدي ئاماجنةكاني وةزارةتبةشداري كردن لة ثةرةثَيداني هؤيةكا -02
كاركردن لة ثَيناو دةستةبةر كردني نوَينةرايةتي هةرَيمي كوردستاني عَيراق لة كؤنطرةو ديدارة  -01

 .وةرزشي و الويية هةرَيمي و كيشوةري و نَيو دةوَلةتييةكان و بةشداري كردن لة ضاالكييةكانياندا
ي يانةو قوتاخبانةو ثةميانطة و ياريطة و هؤَلة وةرزشيية ئةهلييةكان و سزادانيان بة مؤَلةت ثَيدان -00

 .راطرتن و هةَلوةشاندنةوةو تَيكةَل كردنةوةيان بةثَيي ياسا
 .هانداني كةرتي تايبةت لة بواري وةرزشدا بةثَيي ياسا -09
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وانان و الواني كوردستان لة كاركردن لة ثَيناو ثتةو كردني ثةيوةندي و هاوسؤزي لةطةَل وةرزش -01
 .ناوةوةو لة دةرةوةي هةرَيمدا

هاوكاري و هاوئاهةنطي لةطةَل وةزارةتي ثةروةردةدا بة مةبةسيت ثشتيوانيي كردن لة ضاالكيي  -00
 .وةرزشانةي خوَيندكاراندا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .لةسةر ئةو خاَلة ليذنةي ثةروةردة ضيان هةية

 :نوري بةِرَيز سؤزان شهاب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خاَلة زؤرتريين باس لة وةرزش و ثةرةثَيداني دةكات ( 00)لة كؤي ئاماجنةكاني وةزارةت كة : ماددةي دووةم
هةر ضةندة ئَيمة دةزانني كة وةرزش زؤر طرنطة بؤ دروست كردني كؤمةَلطايةكي تةندروست، بةاَلم ئَيمة 

ن توَيذَيكي زؤر طرنطي ئةم كؤمةَلطايةن و، دةبَيت ئةم وةزارةتة بايةخي نابَيت ئةوة لة بري بكةين كة طةجنا
تةواويان ثَي بدات، لةبةر ئةوة زؤرَيك لة ئاماجنة دووبارة بووةكامنان لَيك داوةو، ضةند خاَلَيكي تريشمان 

 :زياد كردووة
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت, لَيك بدرَيت و( 0)لةطةَل ( 1)بِرطةي -1
باَلو كردنةوةي ضةمك و بنةما بةرزةكاني بزاظي ,  طرنطي بزاظي وةرزش و ضاالكيةكاني ودةرخستين)

ئؤَلؤمثي و وةرزشي لةناو كؤمةَلطادا بةشَيوةيةك كة بطوجنَي لةطةَل ئاماجنةكاني طةلةكةمان لة 
 (.كوردستاندا

ضونكة , (طةنج, الو)بؤ  وشةي مرؤظ بطؤِردرَيت, لَيك بدرَيت و( 0)ثرؤذةكة لةطةَل خاَلي ( 9)خاَلي  -0
دةقةكة بةم , ثةروةردة كردني مرؤظ بة وةزارةتَيك ناكرَيت، بةَلكو كاري هةمة اليةنةي كؤمةَلطاية و

 :شَيوةية بَيت
دةرووني و ثيشةيي و ثةروةردةيي و كؤمةاَليةتي بؤ ئةوةي ببنة , بونياتناني طةنج لة رووي جةستةيي و)

وكاري وةزارةت و اليةنة ثةيوةنديدارةكان بؤ ضارةسةر كردني كَيشةكاني ئةندامي كارا لة كؤمةَلطادا بة ها
 .الوان بة طشيت

 :لَيك بدرَيت بةم شَيوةيةي خوارةوة( 12،2،2،1)خاَلةكاني  -9
ثشتطريي كردني يانةو يةكَيتية , داناني بةرنامةو ثرؤطرامي ثَيويست بؤ بةرزكردنةوةي ئاسيت وةرزشي و)

كاركردن لة ثَيناو دابني , سةرثةرشيت كردني ضاالكيةكانيان و, ميلليةكان ووةرزشي و تيثة وةرزشية 
 .ثَيداويستيةكاني وةرزش بؤيان

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة, دةقةكة دةبَيتة خاَلي ضوارةم و( 8)لة خاَلي  -1
ةكان و دابني بايةخدان بة وةرزشةواناني بة هرةمةند و بة تواناو ثاَلةوانان و خاوةني ثَيداويستية تايبةتي)

 .كة بتوانن بةردةوام بن لة بةخشينةكانيان, كردني بارودؤخي طوجناو بؤيان
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 :بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت, لَيك بدرَيت و( 00،3)خاَلي  -0
ئامادة كردني كاديري هونةري لة بواري وةرزشدا لةطةَل زياد كردني شارةزاييان بة نوَيرتين زانيارة )

 .هةردوو وةزارةتي ثةروةردةو خوَيندني بااَلزانستيةكان بة هاوكاري 
 .ماددةي ثَيشنيار كراو( 2)ي ثرؤذةكة وةك خؤي مبَينَيتةوةو دةبَيتة خاَلي (12)خاَلي  -2
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دةبَيت( 2)ي ثرؤذةكة دةبَيتة خاَلي (11)خاَلي  -2
ةري كؤمةاَليةتي و بريي جيندةري لة بةهَيز كردني طياني هاونيشتماني بوون و لَيبوردةيي و داد ثةرو)

اليةن الوانةوة لة رَيطةي هانداني طفتوطؤي فيكري و رؤشنبريي لة نَيوانياندا و راهَينان لةسةر بنةما 
 .دميوكراسيةكان و كارا كردني  بةشدار بوونيان لة هةَلبذاردنةكان و ضاالكية خؤبةخشةكان

 :دةقةكة بةم شَيوةية( 10)دةبَيتة خاَلي  -8
بايةخدان بة وةرزشي ذنان و كارا كردني رؤَلي كضان و بةشداري كردنيان لة ضاالكية وةرزشيةكان و )

 .فراوانكردني ضاالكيةكاني تايبةت بة كضان لة سةنتةرةكاني طةجنان
 :ي دةقةكة بةم شَيوةية(01،11،19)لَيكداني خاَلي  -3
 –وكاري لة نَيوان الواني هةرَيمي كوردستان كار كردن لة ثَيناو ثتةو كردني ثةيوةندي دؤستايةتي و ها)

, عَيراق و الواني هةرَيمةكاني ديكةي عَيراق لة رَيطةي دامةزراندن و ثتةو كردني ثةيوةندي وةرزش و الوان
 .هةروةها لةطَل رَيكخراو و ليذنة نَيودةوَلةتيةكاني ثةيوةنديدار

 :لَيك دةدرَيت بةم شَيوةية( 18،10)خاَلي  -12
دني خزمةتطوزاري تةندروسيت بؤ وةرزشةوانان و بةرةنطار بوونةوةو نةهَيشتين بةكارهَيناني دابني كر)

 .ماددة وزة بةخشةكان و شَيوازة قةدةغة كراوةكاني تري نَيو دةوَلةتي
 .وةك خؤي دةمَينَيتةوة( 12)دةقي ثرؤذةكة  -11
 (.2،2،1)لَيك درا لةطةَل خاَلةكاني ( 12)خاَلي  -10
 .لة دةقةكة وةك خؤي دةمَينَيت( 13)خاَلي  -19
 :وةك خؤي دةمَينَيت و بةم شَيوةية بَيت لةطةَل ضاككردني دةقة كورديةكة( 02)خاَلي  -11

تةرجومة كراوةكة لة رووي زمانةوة ( هؤ)هاتووة لة كورديةكة بة ( وسائل االعالم)لة دةقي عةرةبيةكة )
 .بَيت( ئامرازةكان)دةبَيت 

 .لة دواي وشةي نوَينةرايةتي( الوان و وةرزشةوانان)دةمَينَيت و بة زياد كردني  وةك خؤي( 01)خاَلي  -10
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة( 00)ي دةقةكة لَيك درَيت (09)لةطةَل ( 00)خاَلي  -12

هانداني كةرتي تايبةت لة بواري وةرزشي لة رَيطاي ثَيداني مؤَلةت بؤ يانة و ياريطاو هؤَلة وةرزشيةكان و )
 .َي كردني سزا بةثَيي ياساجَي بةج

خاَلي , ال بدرَيت( 11،19)ي ثرؤذةكة دووبارةية بؤية ثَيشنيار دةكةين لةطةَل خاَلي (01)خاَلي  -12
 .لَيك درا( 3)ي ثرؤذةكة لةطةَل خاَلي (00)
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 :زياد كردني ئةم خااَلنةي خوارةوة
 .و ئامادة كردنيان بؤ ئايندةبةرزكردنةوةي ئاسيت رؤشنبريي و كارامةيي زانسيت و هونةري الوان -1
ثتةو كردني طياني كاركردن و بةرهةم هَينان الي الوان و لة رَيطةي بةرز كردن و طةشة ثَيداني توانا  -0

 .ثيشةيةكانيان
 .ناساندني الوان بة تةكنةلؤذياي سةردةم و كار ثَي كردني -9
 .ان بؤ ثرؤذةي وةبةرهَيناندروستكردني سندوقي ثشتطريي الوان بؤ ثَيداني قةرز و هانداني -1

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيستاش راثؤرتي ليذنةي ثةيوةندييةكان فةرموو ماددةي دووةم خبوَينَيتةوة, زؤر سوثاس

 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :لة ماددةي دووةم بةم شَيوةية تَيبينيةكاني خؤمان دةخةينة روو
 .ةي ضواردةهةمدا وشةي نيشتماني خبرَيتة ثَيش نَيودةوَلةتييةكانلة بِرط-1
 :ال بدرَيت، ضونكة( 12)بِرطةي  -0

 .قوتاخبانةي تايبةت بة وةرزش نيية -أ
تةنها مؤَلةت وةردةطرن و ثَيويستيش ناكات وةزارةت خؤي لة كاروباري تايبةتي ........ ثةميانطا و يانةو -ب

 .هةَلقورتَييَن
 .ال بربَيت، ضونكة ئةوة كاري وةزارةتي ثةروةردةو خوَيندني بااَلية( 00)خاَلي  -ت
واتة خوَيندني بااَلي ... هاوكاري و هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي ثةروةردةو خوَيندني بااَل ( 00)خاَلي  -ث

 .بؤ زياد بكرَي
 :ةوة دابِرَيذرَيبةم شَيوةيةي خوار 01زياد بكرَي كة لة زجنريةدا دةبَيتة خاَلي ( 02)خاَلي  -ج
هاوكاري و هةماهةنطي لةطةَل سةنتةرو رَيكخراوةكان بة مةبةسيت بايةخدان بة الوان لة بوارةكاني )

 .رؤناكبريي و كؤمةاَليةتي
 :زياد كردني بِرطةيةكي تر بةم شَيوةي خوارةوة -ح
يت هؤشياري و بايةخدان بة الواني خاوةن ثَيداويسيت تايبةت و دةستطرتنيان و بةرزكردنةوةي ئاس)

 .رؤناكبريي و هونةرييان
 .هةوَلدان بؤ دابني كردني ثَيداويستيةكاني طةجنان بةشَيوةي طشيت زياد بكرَيت -خ

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيش ئةوةي رةئي وةزير لةسةر دوو راثؤرتي ثةروةردةو ثةيوةندييةكان وةربطرين، تةنيا , زؤر سوثاس

شووش بامسان كرد، حةق وابوو ليذنةكان ئةو خيالفاتة يةكال بكةنةوة لةو يةك شت دةَلَيم وةكو جاري ثَي
ليذنةكان بةتايبةتي لة ليذنةي ثةروةردةدا زؤر تةفسيلة خاَل بة / دووش, خااَلنةي كة كؤك نابن لةسةري
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ت ثَيويس, ثَيم واية دةبَيت هةر لةسةر ئةو خااَلنةي كة رةئي هةية قسة بكات, خاَل قسةي لةسةر كردووة
يان ئةو خاَلة بطؤِردرَيت، ضونكة ئَيمة ناتوانني خاَل بة خاَل , دةكات قسة بكات بَلَيت ئةو خاَلة ال بدرَيت

بضينة سةر ماددةيةك و هةر ليذنةيةكيش شتَيكي هةبَينت، ثَيم باشة ئةو خيالفانة لَيرة بةو شَيوةية كة 
ايي واي وت و ليذنةي ثةروةردة وا دةَلَيت و هاتووة زؤر موشكيلةية بةِراسيت خاَل بة خاَل و ليذنةي ياس

جةنابي وةزير وا دةَلَيت، يان ليذنةي ثةيوةندي رةئي واية، يةعين ناطةينة نةتيجة بة حةقيقةت، لةبةر 
ئةوة ئةطةر ديقةتَيكمان هةبَينت لةسةر ئةوة باشرت و ئاسانرت بوو، نازامن من دوَييَن رامطرت بؤ ئةوةي 

ةوةي يةك ال بكةنةوة، مةسةلةن ئَيستا ليذنةي ثةروةردة واي وتووةو لةطةَل ئَيوارةكةي دابنيشن و ئ
جةنابي وةزير قسةي كردووةو رَيككةوتووة، ئةو تةفسيالتة رةنطة كورت ببايةتةوة لةطةَل ليذنةي 

جا جةنابي , ياساييةكة تةوحيد دةبوو، بةس ديارة هةر تةنيا ئةوة بووة راثؤرتةكةيان تةقديم كردووة
 .رةئيت ضيية لةسةر راثؤرتةكاني ليذنةي ثةروةردةو ليذنةي ثةيوةندييةكان بة تايبةتيوةزير 

 :الوانو  وةرزش وةزيري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ثَيداضووين سةرجةم ئةو تَيبينيانةي كة هةبوون لة ضةند الثةرةيةك خستومانةتة بةر دةسيت 
ني ثةرلةمان، ثَيمان وابوو كة ليذنةي ياسايي ليذنةي ئةوةية، ئةو ليذنةي  ئةو راسثاردة ئةنداما

طشتييةكان ئَيمة رةضاومان كردووةو لةسةر ئةوانةش ئةطةر ضةند دةقيقةيةك تةماشاي بكةين، ئةطةر 
ةسةري ئيزافةي جةنابتان رةئيتان هةبَيت لةسةري تا ئةو تَيبينيانةي ئَيمة داومانة، ئةوةي كة موافيقني ل

بكةين، ئةوةي موافيقيش نني لةسةري ثَيويسيت بة موناقةشة هةبَيت موناقةشةي دةكةين، ئةطةر 
, جةنابيشت شتَيكي تر و راسثاردةيةكي ترت هةبَيت و كؤبوونةوةيةكي تايبةت لةطةَل ئةو ليذنانة بكةين

 .ئةوةش ديسان مومكينة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وومامؤستا كاكة فةرم
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لة ليذنةي ياسايي لةطةَل بةِرَيز وةزيري وةرزش و الوان دانيشتني لةسةر ئةو ماددةية زؤر بة تَيرو 
تةسةلي قسةمان كرد، دواي ئةوةي هةردووال كؤك بووين لةسةر ئةوةي كةوا خاَلةكان رَيك خبةين، شةش 

 .ان بؤ دانا كة ئَيستا لة راثؤرتةكةمان هةية، ئةطةر بةِرَيزتان ئةمر بكةن كاك كةريم بيخوَينَيتةوةخاَلم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 :راي ليذنةي ياسايي سةبارةت بة ماددةي دووةم بةم شَيوةية
 :دةي دووةمي ثرؤذةكةوة هةية، ئةوا ليذنة ئةمانةي خوارةوة ثَيشنياز دةكاتئةوةي ثةيوةنديي بةماد

 :خستنة سةري دوو بِرطة بة زجنريةي سَي و ضوار بؤ ئةرك و فةرمانةكان بةم شَيوةيةي خوارةوة-1
هاو ئاهةنطي وهاريكـاري لةطـةأل وةزارةتـي الوان و وةرزش لـة حكومـةتي فيدراَليـدا بكرَيـت بـة          -9)بِرطةي 

 .دا(ةسيت خزمةتكردني بزووتنةوةي وةرزش و الوان لة هةرَيمي كوردستان وعَيراقمةب
هاوئاهةنطي و هاريكاري لةطةأل ئةجنومـةني ئؤلـؤمثي كوردسـتاني بكرَيـت لـة ثَينـاو طةشـة ثـَي كردنـي           -1)

 (.واقيعي وةرزشي لة كوردستاني عَيراقدا
 .نهةمواركردني زجنريةي بِرطةكان بةثَيي طؤِرانكاريةكا -0
 :لة ثرؤذةكةدا بةم جؤرةي خوارةوة( 9)داِرشتنةوةي بِرطةي  -9
بنيات ناني مرؤظ لة رووي جةستةيي و سايكؤلؤجي و ثةروةردةيي و كؤمةآليةتي و ثيشةييةوة تاكو ببَيتة )

 .ئةنداميكي شياو لة كؤمةَلطادا كة بتوانَي بةرةنطاري بارطراني ذيان بَيتةوة
بةهَيزكردني طياني )لة ثرؤذةكة و داناني رستةي ( 11)لة بِرطةي ( وةي بريبآلوكردنة)البردني رستةي  -1

 .لة شوَيين دا( ئينتيما
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة( 13)دووبارة داِرشتنةوةي بِرطةي  -0
ئاراستةكردني ثيشةكارى وةرزش بةشَيوةيةكي وا كة لةطةأل بؤ ضوونةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستاندا )

 .(ناوي طةشة ثَي كردني بزووتنةوةي وةرزش دابطوجنَى لة ثَي
بـن بـةم   ( 03.08.02.02)لة ثرؤذةكـةو بـة زجنـريةي    ( 00)بِرطةي نوَيي تر خبرَينة دواي برطةي ( 1) -2

 :جؤرةي خوارةوة
 .بآلوكردنةوةي بةهاي مرؤظايةتي و طياني كاركردن بة كؤمةأل لة ريزةكاني وةرزشوانان و الواندا -02
 .ثَيناو بريؤكةى كارى خؤبةخشى لة الى وةرزشوان و الواندا كاركردن لة -02
طةشةثَيدان و دةستةبةركردنى بوار لةبةر دةم بةهرة زانستى و ِرؤشنبريى و هونةريـةكانى الوان تـاكو    -08

 .توَيذَيكى باوةِر بةخؤى ِرؤشنبريى داهَينةر ثةروةردة بكرَيت
 .ى هوشيار و زيندووى الوانكاركردن لةثَيناو هَينانةكايةى بزوتنةوةيةك -03

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، خؤي ئةو ئيختيالفانةي لةنَيوان ليذنةكاندا هةية، ئةطةر ديقةتي بدةييَن زؤر خيالفاتي قوَل 

, نني، دةجمي ضةند خاَلَيكة لة خاَلةكان، ثَيشنياري ضةند خاَلَيكة، ئةطةر ئَيوة كةسَيك قسةي هةية بة عام
باشة ناوةكان دةنووسم، ناوةكان دةخوَينمةوة، ئةطةر كةسَيكم لة بري كرد , قسةي لةسةر بكةينهةندَيك 

كاك ئيحسان، كاك ئارام، كاك بةكر، خاتوو ثةخشان، كاك جةعفةر، كاك جةمال، كاك )بَيت ثَيم بَلَين 
ل، كاك عومسان، كاك حاتةم، كاك بةَلَين، مال سةعدةدين، خاتوو شوكرية، كاك تارق، كاك تةَلعةت، كاك عاد
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غةفور، كاك حمةمةد فةرةج، كاك حمةمةد رةفعت، كاكة حةمةي حاجي مةمحود، دكتؤرة هالة، خاتوو 
 .كةسم لة بري ضووة، كاك ئيحسان فةرموو( خاتوو سارة, كاك بارزان، خاتوو طوَلناز, تاظطة

 :بةِرَيز احسان عبدال قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيشنيارَي ليذنا ياسايي دكةين بؤ بابةتَيمة كورت بووي، ضةند تَيبينيةك هةبوو ئةوان ثشتطريي رةئيا ث
وةكو ليذنا وةرزشي ضةند تَيبينيةك هاتينة ئةوذي تةواو ثشتطرييا دةكةين، هةندَي , ئيشارةت ثَي داية

َيذي بزاظا وةرزشي، خاَلي تر هةنة  ثَيتيظي نزامن بَينة ئيزافة كرن، لة فةقةرة يةكَي ماددة دووَي كو تو ب
ئؤلؤمثيش جوزئَيكة لة بزاظا وةرزشي، رةئيا مة ئةطةر نَيتة خوارَي ئؤلؤمثي ظَيرَي بزاظا ئؤلؤمثيش 

 .دةطرَيتةوة
لة فةقةرة ضارَي يا هاتية ضارةسةر كردن بةندةكي تازة لة ليذنا ياسايي ئيزافة كريةو لةطةَل بةندا / دووةم

 .يةكرت طرن دَي باشرت دةبَيت يةكرت دةطرنةوة، ئةطةر بَيتة( 00)
كار كردن لة ثَيناو دابني كردني ثَيداويستيةكاني وةرزشي وةك ياريطاو هؤَل و )لة فةقةرة شةشَي 
، ئةظة هاتة ئَيرة ظَي كافيية، ئةويرت هةمي زَيدةية بَيتة البردن، ئةوة دبَيذيت هةموو (دامةزراوةكاني ديكة

اني بزاظي وةرزشي دةرفةت رةخساندن و بؤ خةريك بوون، ئةوة زيادة ئةو خااَلنة دةبنة هاريكاري ثةرةثَيد
 .بة رةئي من

لة فةقةرة حةفيَت ببَيتة سةرثةرشيت كردن و ثشتطريي كردني يانةو دامةزراوةكاني وةرزشي لة رووي مادي 
و مةعنةوي بؤ طةشة كردنيان، ئةو فةقةرةية يةكَييت وةرزشي بة ئيعتيبار يةكَييت دامةزراوةكة 

ةربةخؤية سةر بة ئؤلؤمثيةوةية عايدي وةزارةت نيينة، يةكَيتية البربَيت جَيهي وي ببَيتة دامةزراوَيكي س
وةرزشي، دامةزراوي وةرزشي تيثةك ميللي دةطرَيتةوة، قوتاخبانة ئةهليية وةرزشي وةردةطرَيتةوة، ثشتطريي 

 .رة هةبَينتئةوة بَيتة كرن لة رووي مادي و مةعنةوييةوة، ئةظة ئةز دبَيذم لَي
لة فةقةرة هةشيَت جَيي ضاودَيري كردن ببَيتة بايةخدان بة وةرزشوانان و بةهرةمةندان دَي باشرت دةبَيت 

 .و ثَيويسرت بَينت
فةقةرة حةفيَت طةل يةك دووت دةطرَيتةوة، ئةطةر هاتوو ببَيتة سةرثةرشيت كردن و ثشتطريي كردن دَي 

 .ئَيك بطرنةوة
ردوو فةقةرة ببنة يةك فةقةرة، ببَيتة هانداني كةرتي تايبةت لة بواري هة( 09)طةل ( 00)فةقةرة 

 .......وةرزشي بةثَيي ياسا، بؤ مؤَلةت ثَيداني يانةو قوتاخبانة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابت ئةندامي لة ليذنةي ثةيوةندييةكان، دةبواية لةوَي , كاك ئيحسان وةختت زياد وةرطرت يةكةم جار
زاتانة بدةيت، لَيرة ناكرَيت خؤت ئةندامي لةو ليذنةية، ئةطةر لةو ليذنةية نةبواية قةيدي ئةو موالحة

ناكات، رةئيةكانت لةوَي تةرح كردبواية و طةاَلَلة كرا بواية، ئةطةر وا بَيت هةر ئةندامَيك وةكو ليذنةية بؤ 
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امة، ثَيشنيارَيكي باشة بِرطة بة ئَيمة زؤر زةمحةت دةبَينت، داواي لَيبوردن دةكةم، زؤر سوثاس، خاَلي نيز
بِرطة، بؤ ئةوةي بتوانني موناقةشةي بكةين، تةنيا لةسةر بِرطة يةك قسةي دةكةين باشة، ئةوانةي ناويان 

 .خاَلي نيزام كاك غةفور, نووسيووة قسةيان نيية، دةتوانن بَلَين لةو بِرطةيةدا قسةمان نيية
 :رموري سعيد طاهر غفور بةِرَيز

 .رؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سة
لة قانونةكان بة زؤري ئَيمة ماددة بة ماددة طفتوطؤمان كردووةو بِرطة بة بِرطة كاتَيكي زؤرمان لَي دةباتن،  

 .بةِراسيت بةشَيوةيةكي طشيت بَينت باشرتة، بؤ سوود وةرطرتن لة كاتةكة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اددةكان طرنطرتة، ضونكة مةهامي وةزارةتة، من لةطةَلتم وةختَيكي دةزاني ضؤنة، ئةو ماددةية لة هةموو م
زؤرمان دةوَيت، بةاَلم ئةطةر ليذنةكان ثَيشرت تةوحيدي رةئيةكانيان كرد بواية، ئةو وةخيت ئةو ماندوو 

 .فةرموو, بوونةمان بؤ نةدةبوو و ئةو ئيشكالةمشان بؤ دروست نةدةبوو
 :بةِرَيز بكر فتاح عبدال

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س
ئةوة , ئَيمة بؤ ئةوةي وةختمان بة فريؤ نةضَيت, وابزامن خؤشم قسةكةم هةر ئةوة بوو ناوم تةسجيل كرد

خةريكة دةورةكةمان تةواو دةكةين هةر بة موناقةشة كردني مةشروعي وةزارةتةكانة، كؤمةَلَيك قةزايةي 
هةرَيمي كوردستان، كة ثَيويستة قسةي طةورة هةية عيالقةي هةية بة ضاك كردني ئيدارةي حكومةتي 

لةسةر بكةين، لةبةر ئةوة مةسةلةن دوَييَن ليذنةكان راثؤرتي خؤيان خؤَيندؤتةوة، ئَيستا ماددة بة ماددة 
دةخيوَيننةوة، ئةندامي ليذنةكان دةضن موناقةشة دةكةن، ئةو برادةرانةي كة لة ليذنة دان ثَيويست ناكات، 

يان كردووة، لَيرة جارَيكي تر ثَيويست نيية ديسان موناقةشة بكةنةوة، من خؤيان ضوون لةوَي موناقةشة
 .تةنها قسةكامن لةبةر ئةوةية با وةخت بة فرِيؤ نةدةين

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثشوويةك دةدةين نيو سةعات، هةرسَي ليذنةش لةطةَل جةنابي ( 10،92)ئةطةر موافيقن لة سةعات 

يةكانيان بكةن لةسةر بِرطةكةو ئةو ماددةية دواتر هني دةكةين، كَي وةزير دابنيشن تةوحيدي رةئ
موئةيةدة لةسةر ئةوة دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر 

 .سوثاس، هةمووي موافيقن، بِرؤ بؤ ماددةي سَي تكاية، كاك ئارام خاَلي نيزامي هةية
 :دبةِرَيز ارام رسول مامن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةي ئةو ئةندامانةي ثَيشنياري تريان هةبَيت، بؤ زياد كردني بِرطةيةك كة نةهاتووة، مةسةلةن كة 

 .ثَيويست بَيت باس بكرَيت لةطةَل ليذنةكاندا دابنيشني، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .فةرموو ليذنةي ياسا
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
 :ماددةي سَييةم

وةزير سةرؤكي بااَلي وةزارةتةو بةرثرسة لة ئاراستة كردني كارةكان و سةرثةرشيت كردنيان و ضاودَيري  -1
كردني ضاالكييةكان و هةَلسةنطاندني كار و بةجَيهَينانةكان، هةموو بِريار و فةرمان و رَينماييةكان كة 

ارةت و بة ثَيكهاتةكانيةوة هةية لة اليةنة ياسايي و كارطَيِري و وةرزشي و ثةيوةندييان بة كاروباري وةز
هونةرييةكانةوة لة سنووري ئةم ياسايةو ياسا ثةيِرةو رَينمايية كاراكاني ديكةدا لةوةوة دةردةضن، 
وةزيريش دةتوانَيت هةندَيك لة دةسةاَلتةكاني بدات بة كةساني دي، هةر خؤشي لةبةردةم ئةجنومةني 

 .يراندا بةرثرس دةبَيت وةك ئةندامَيكي لَي ثرسراو تيايداوةز
 .هةردوو بريكاري وةزارةت ئةو كار و ئةركانة بةِرَيوة دةبن كة وةزير ثَييان دةسثَيرَيت -0

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي تكاية رةئيتان

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة وةكو ليذنةي ياسايي هةروةكو وةزارةتةكاني ديكة ثَيشنيارمان كردووة، كة سَييةم و ضوارةم بكةينة ئَيم
يةك ماددة، ضونكة هةمووي ثةيوةستة بة تةشكيالتي وةزارةت، وةكو ئةوةي ئَيستا كاك كةريم بؤمان 

 .دةخوَينَيتةوة
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نةي ياساييراي ليذ
 ثَيكهاتةكاني وةزارةت

سةرؤ كى باآلى وةزارةتة و بةرثرسة لة بـةِرَيوةبردنى كارةكانيـدا و سةرثةرشـتى ضـاودَيرى      /وةزير: يةكةم
كردنى ضاالكيةكانى و لةوةوة ئةو بِريارو ِرَينماييانة دةردةضـن كـة ثةيوةنـدييان بـة ئةركـةكانى وةزارةت و      

و كاروبارة هونةرى و كارطَيرٍ ى و ِرَيك و ثَيكى بـة ثَيـى حوكمـةكانى ياسـاوة     ثَيكهاتةكانى و دةسةآلت و هةمو
هةية و لةبةردةم ئةجنومةنى وةزيران بةرثرسة بةو ناوةى كة ئةندامَيكى هاوكارة لةو ئةجنومةنةدا و بـؤى  

 .هةية هةندَيك  لة دةسةآلتةكانى بدات بةو كةسةى كة وةزارةت بة شياوى دةزانآ
ــارى وةزارةت و سةرثةرشـــتى   /زارةتوةكيـــل وة: دووةم يارمـــةتى وةزيـــر دةدات لـــة  ئاراســـتةكردنى كاروبـ

كارةكـانى دةكــات لـة ضوارضــَيوةى ئـةو دةســةآلتةى كـة لةاليــةن وةزيـرةوة ثــَي دةدرَيـت و دةبــآ بروانامــةى       
 .بةرايى زانكؤ ى هةبَيت و خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت
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اوَيـذكارَيكى هةيـة و نابـآ ذمارةيـان لـة ضـوار ِراوَيـذكار ثـرت بَيـت، بـؤ           وةزيـر  ضـةند رِ   /ِراوَيـذكاران : سَييةم
كاروبارى بـةرَيوة بردنـى وةزارةت ياريـدةى دةدةن بـؤ جَيبـةجآ كردنـى ئةركـةكانى ئةمـةش بـة ثَيشـكةش           
كردنى ئامؤذطارى و ثَيشـنيازى ثَيويسـت دةبـآ و وةزيـر بـؤى هةيـة بـة ثَيـى ثَيويسـتى وةزارةت لـة خـاوةن            

 .جياواز هةَليان بذَيرآ و ِراستةوخؤ ثَييةوة دةبةسرتَينةوةثسثؤِرى 
فةرمانبةرَيك سةرؤكايةتى دةكات و بـةِرَيوةى دةبـات بـة ثلـةى بةِرَيوةبـةر كـة        /نووسينطةى وةزير: ضوارةم

 .خاوةنى بِروانامةى بةرايى زانكؤ بَيت و ذمارةيةك لة  فةرمانبةران ياريدةى دةدةن
ــةى   / وةزارةت نوســينطةى بريكــارى: ثَينجــةم فةرمانبــةرَيك ســةرؤكايةتى دةكــات و بــةِرَيوةى دةبــات بــة ثل

 .بةرَيوةبةر كة خاوةن بِروانامةى بةرايى زانكؤ بَيت و ذمارةيةك لة فةرمانبةران ياريدةى دةدةن
بةرَيوةبــةرَيكى طشــتى خــاوةن بِروانامــةى   /بةرَيوةبةرايــةتى طشــتى ِراطةيانــدن و ثةيوةندييــةكان : شةشــةم
زانكؤ سةرؤكايةتى دةكات و بةِرَيوةى دةبات كة خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت بؤ ماوةيةك لة دة بةرايى 

 .ساأل كةمرت نةبَيت
بةِرَيوةبــةرَيكى طشــتى خــاوةن بِروانامــةى / بةرَيوةبةرايــةتي طشــتى ثــالن دانــان و بـةدوا داضــوون : حةوتـةم 

خاوةن شارةزايى و كارامـةيى بَيـت بـؤ  ماوةيـةك لـة      بةرايى زانكؤ سةرؤكايةتى دةكات و بةِرَيوةى دةبات كة 
 .دة ساأل كةمرت نةبَيت

بةِرَيوةبــةرَيكى طشــتى خــاوةن بِروانامــةى  /بةِرَيوةبةرايــةتى طشــتى كاروبــارى كــارطَيرى و دارايــى: هةشــتةم
لة دة  بةرايى زانكؤ سةرؤكايةتى دةكات و بةِرَيوةى دةبات كة خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت بؤ ماوةيةك

 .ساأل كةمرت نةبَيت
هةريــــةك لةوانــــة  /بةِرَيوةبةرايةتيــــة طشــــتيةكانى وةرزش و الوان لــــة ثارَيزطاكــــانى هةرَيمــــدا : نؤيــــةم

بةرَيوةبةرَيكى طشتى خـاوةن بِروانامـةى بـةرايى زانكـؤ سـةرؤكايةتى دةكـات و بـةِرَيوةى دةبـات كـة خـاوةن           
 .كةمرت نةبَيت شارةزايى و كارامةيى بَيت بؤ  ماوةيةك لة دة ساأل

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة وةكو وةزارةتةكاني تر تةنها ئيكتيفامان كردووة بة بةِرَيوةبةرايةتية طشتييةكان و، خوردمان 
 .ني تر بؤ ئاطاداري خوشك و براياني بةِرَيزنةكردؤتةوة بؤ بةِرَيوةبةر و هؤبة و بةش و ئةوانة، وةكو ئةوا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةطةر نةصي عةرةبيةكةش خبوَينيةوة ثَيشنيارةكةتان
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 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

املحادة الثالثحة    حتحب    أما فيما يتعلق باملادتني الثالثة و الرابعة من املشحروع تقحرتح اللجنحة دوهمحا ضحمن       -9
- :وصياغتها كاآلتي ( تشكيالت الوزارة ) عنوان 

 تشكيالت الوزارة
هو الرئيس األعلى للوزارة و املس ول عن اعماهلا و توجي  سياستها و اإلشراف و الرقابحة عليهحا و   : الوزير: أواًل

لحح  عالقححة مبهححام الححوزارة و  تصححدر عنحح  و تنفححذ باشححراف  مجيححع القححرارات و األوامححر و التعليمححات ن كححل ما   
تشكيالتها و صالحياتها و سائر ش ونها الفنية و املالية و اإلدارية و التنظيمية  وفحق أحكحام القحانون و يكحون     
مس واًل أمام ولس الوزراء باعتبارجم عضوًا متضامنًا في  و ل  ختويل بعض من صحالحيات   اىل وكيحل الحوزارة    

 .مناسبًا ن الوزارةأو املدراء العامني أو من يراجم 
يساعد الوزير ن توجي  الوزارة و اإلشراف على ش ونها ضمن الصالحيات اليت توكل الي  : وكيل الوزارة: ثانيًا

 .من قبل الوزير على أن يكون حاصاًل على شهادة جامعية أولية اختصاصية ومن ذوي اخلربة واملمارسة
ى ان ال يايد عددهم عن اربعة يسحاعدونهم ن اداء ادارة شح ون   يكون للوزير مستشارون عل: املستشارون: ثالثًا

الوزارة وتنفيذ مهامها بتقديم املشورة واملقرتحات الضحرورية لح  خيتحارهم الحوزير حسحب حاجحة الحوزارة محن         
 .االختصاصات املختلفة ويرتبطون ب  مباشرة 

دة جامعية أولية ويعاون  عدد من يرأس  و يديرجم مو ف بدرجة مدير حاصل على شها: مكتب الوزير: رابعًا
 .املو فني
يرأس  و يديرجم مو ف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونح   : مكتب وكيل الوز ير: خامسًا

 .عدد من املو فني
يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعيحة أوليحة ومحن    : املديرية العامة لالعالم والعالقات: سادسًا

 .ربة و املمارسة ملدة التقل عن عشر سنواتذوي اخل
يرأسها و يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن : املديرية العامة للتخطيط و املتابعة: سابعًا

 .ذوي اخلربة و املمارسة ملدة التقل عن عشر سنوات
دير عام حاصل على شحهادة جامعيحة أوليحة    يرأسها ويديرها م: املديرية العامة للش ون اإلدارية و املالية :ثامنًا

 .ومن ذوي اخلربة واملمارسة ملدة التقل عن عشر سنوات
يرأس كل منها ويديرها مدير عام حاصحل علحى   : املديرية العامة للرياضة والشباب ن حمافظات االقليم: تاسعًا

 .شهادة جامعية أولية ومن ذوي اخلربة واملمارسة ملدة التقل عن عشر سنوات
 :ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة

زؤر سوثاس، راثؤرتي ليذنةي ثةروةردةو ليذنةي ثةيوةندييةكان تةقريبةن موالحةزاتيان هةموو يةك 
تةنيا لة راثؤرتي رؤشنبريييةكان ثَيشنيارَيكي تَيداية كة موديريةتَيك زياد بكرَيت، حةز دةكةم , شتة

 .ئاماذةي ثَي بكةن، كاك ئارَيز
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 :ل امحدبةِرَيز ئارَيز عبدا
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة ماددةي سَييةم و ضوارةم تَيكةَل كراوة، تةئيدي ئةو تَيكةَل كردنة دةكةين كة ليذنةي ياسايي 
 :ثَيشنياري كردووة، بةاَلم لة ماددةي ضوارةم كة لة ثرؤذةكةدا هاتووة، ئةو تَيبينيانةمان هةبووة

و راطةياندن البربَيت، ضونكة ثَيويست بة بةِرَيوةبةرايةتي طشيت  بةِرَيوةبةرايةتي طشيت ثةيوةنديةكان-1
 .ناكات و دواتر بةثَيي ثَيِرةوي ناوخؤ وةزير دةتوانَي هؤبة و بةِرَيوةبةرايةتيةكاني ثَيويست بكاتةوة

تان ثَيمان باشة بةِرَيوةبةرايةتي طشيت وةرزش و هونةرة ميلليةكان زياد بكرَيت، ئَيمة دةزانني لة كوردس -0
كؤمةَلَيك وةرزش هةية، كؤمةَلَيك كاري هونةري هةية، كة لة كلتوري كوردستان، لة كلتوري ميللةتةكةي 
خؤماندا هةية، خةريكة بةثَيي زةمن لةبري دةضَيتةوة، بةثَيي زةمن خةريكة نامَينَين، لة بةرامبةريشدا 

ئَيمة لة ثَيناوي ثاراستين ئةوةي كة وةرزش و كارة هونةرييةكاني تري واَلتاني دةرةوة دَين زاَل دةبن، 
ماوةو لة ثَيناوي ذياندنةوةي ئةوةي كة لة رابردووشدا هةبووة، ثَيمان واية بةِرَيوةبةريةتيةكي طشيت 
ثَيويستة، بةتايبةتي طرنطي بةو اليةنة بداتن، من يةك منوونة دةهَينمةوة لةو مةسةلةية، ئَيستا لة 

طؤَلف، لة كوردستان لة رابردوودا هةمان ياري هةبووة بة تؤزَيك  ئةوروثا يارييةك هةية ثَيي دةَلَين
ئَيستا رةنطة زؤربةي زؤري ئَيمة نةزانني , طؤِرانكاري بةناوي قاشوانَي، كة مامؤستا كاكة ئيشارةتي ثَي كرد

قاشوانَي ضية؟ لة كلتوري كورددا، لة مَيذووي كوردستاندا ئةو يارية هةبووة، زؤر لة ياري تريش لة 
ردستاندا دةكرَين، يةعين دةكرَيت بة دةيان ياري وةرزشي بذمَيرين و بنووسني، ئَيمة ثَيمان باشة كو

لةمةودوا ئةو وةزارةتة رؤَلي هةبَينت لة بووذاندنةوةي كلتوري كوردستان و رؤَلي هةبَينت لة بووذاندنةوةي 
كردووة ئةو وةزارةتة بكرَيتةوة، ئةو ياري و كارة هونةريةكان و كارة وةرزشيةكاني كوردستان، بؤية داوامان 

بةِرَيوةبةرايةتية بكرَيتةوة ئةوةمان ثَي باشرت بووة هةبَينت لة بةِرَيوةبةرايةتيةك بؤ ثةيوةندي كردن و 
راطةياندن، ئةوة لة وةزارةتةكاني تريش هةر وا هاتووة، بةِرَيوةبةرايةتي طشيت ثةيوةندي و 

 .وة، هةر بةِرَيوةبةر بووينة، نةك بةِرَيوةبةرايةتي، هؤبة بووينةبةِرَيوةبةرايةتي طشيت راطةياندن نةبو
هةر ثارَيزطايةكي هةرَيم بةِرَيوبةرايةتيةكي طشيت وةرزش و الواني هةبَي، ثشتيواني لة ثَيشنيارةكاي  -9

 .ليذنةي ياسايي دةكةين و دةستيان خؤش بَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رةئيت ضية , لةسةر ليذنةي ياسايي و ثَيشنياري ليذنةي ثةيوةندييةكانخاتوو سؤزان ض خيالفَيكت هةية 
 .ثَيش ئةوةي رةئي جةنابي وةزير وةربطرين

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة وةكو ليذنةي ثةروةردة لةطةَل ئةو لَيكدانةي ماددةي سَييةم و ضوارةمني، بةاَلم ثَيمان وابوو كة 
وةبةرايةتيةكي طشيت هةبَينت بؤ كاروباري الوان و، بةِرَيوةبةرايةتيةكي طشيت هةبَينت بؤ كاري بةِرَي
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وةرزش، لةبةر ئةوةي با ئةو دووانة تَيكةَل نةكةين، لةبةر ئةوةي طةجنةكامنان ثَيويستيان بة شوَينَيك 
كةن روو بكةنة ئةو هةية، سةنتةرةكان، رَيكخراوةكان بضن ئةو كارو ضاالكيانةي كة دةيانةوَيت بي

بةِرَيوةبةرايةتية طشتييةي كة ئةوان بةدةوري خؤيان بةرزي دةكةنةوة بؤ وةزير، هيوادارم وا بَيت، ضونكة 
 .بةِراسيت ئَيمة وامان ثَي باشة، ئيرت نازامن جةنابي وةزيرش دةَلَي ضي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةجةنابي وةزير رةئي لةسةر ئةو دوو ثَيشنيارة تازةي

 :الوانو  وةرزش وةزيري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي راسيت بَيت زؤر بة ديقةت لةطةَل ليذنةي ياسايي قسةمان كردووة، جارَي لة رووي ئةوةي كة تؤ 
بكرَيتة بةِرَيوةبةرايةتي، بةِرَيوةبةرايةتي طشيت لة ديواني وةزارةتت هةبَيت، ئةو كاتة دةبَيت لة ثارَيزطاكان 

يةعين مةركةزيةتَيك لة وةزارةت دروست دةبَيت لةسةر حيسابي موحافةزات، ئةوة دذي تةوجوهاتي 
فيدراَلي كوردستانة، ئةوةي ئَيمة تَيطةيشتني لةو راسثاردةيةي كة لة ليذنةي ياسايي بؤ ئَيمة كرا، دةنا لة 

يت وةرزشيش هةبَينت و بةِرَيوةبةرايةتي طشيت الوانيش ئةسَلي ثرؤذةكةدا هةبووة بةِرَيوةبةرايةتي طش
هةبَيت، بةاَلم ئةوة زةمحةتة لة رووي قانونييةوة موشكيلة دروست دةكات، بةنيسبةت ئةوةي تر كة كاك 
ئارَيز باسي كرد، ئةوةي راسيت بَينت ئَيمة تةوةجوهَيكي ترمان هةية بؤ ثةيوةندييةكان، ئَيمة جالييةكي 

لةطةَل ئةوة هةية، بؤية ثَيم واية ئةو جالية كوردية لة دةرةوة دةبَيت بةتايبةتي  يةكجار طةورةمان
طةجنةكان كة سةرضاوةيةكي زؤر طةورةي كوردستانن بة مةكينةيةكي ثةيوةندي ضاالك و راطةياندنَيكي 

ة ضاالك و ثةروةردةيةكي ضاالك دروست دةبَيت، يةعين دةمانةوَيت ئاسيت ئةوة بةرز بكةينةوة، ئَيم
سوورين لةسةر ثَيشنيارةكةي خؤمان و دةمانةوَيت ثشتطريي لَي بكرَيت، ضونكة بري كردنةوةيةكي قولي لة 
دواوةية حةز دةكةم ئةوةي بزانن، بؤ ئةوةي يةكَيك لةو شتانةي كة ئَيستا ئَيمة دةستمان ثَي كردووة 

يبةتي كة ئَيستا ئةطةر تةماشاي كةمثَيكي هاوينيةو طةنج لة دةرةوة بَينني لَيرة تَيكةَل بكةين و بةتا
بكةين واَلتاني ديكة كة تازة ثَيطةيشتووينةو خةَلكَيكي زؤريان لة دةرةوة بووة، لةو تاقانةي دةرةوة 
ئيستيفادةيان كردووة، ئةوة مةكينةيةكي طةورةي ثَي ئةوة دةبَينت و، ناكرَيت ديسان لة رووي ياساييةوة 

 .زشت دانا لةطةَل ئةوة ديسان ئةو ئيشكالة دروست دةبَيت، سوثاسهةر هةمان ئةشكال دروست دةبَينت، وةر
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةبعةن ئةوة رةئي ليذنةي قانونيية، رةئي جةنابي وةزيريشة، ئةطةر ليذنةي ثةيوةندييةكان موسرية 
بِرَيك  لةسةر رةئيةكةي خؤي بؤ كردنةوةي بةِرَيوةبةرايةتي طشيت وةرزش و تيثة ميلليةكان، ئةوة

 .رةئيتان ضيية, موناقةشةي دةكةين، دوايَي دةخةينة دةنطدانةوة
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 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي وةزير رةئي خؤي نةدا لةسةر كردنةوةي بةِرَيوةبةرايةتيةكي طشيت بةناوي بةِرَيوةبةرايةتي طشيت 
دا ئةوة يةك، حةزمان كرد طوَيمان لَيي بَيت، ئينجا ئةوةي وةرزش و هونةرة ميلليةكان، رةئي خؤي نة

تريش كة باس دةكات بؤ ثةيوةندييةكان لة دةرةوة ئةطةر بةِرَيوةبةرايةتيةك هةبَيت، دةتوانَيت باشرت 
ثةيوةندي بة دةرةوة بكات، ئَيمة ثَيمان وا نيية ئةو ئيشة تةنيا بة بةِرَيوةبةري طشيت بكرَينت، بةَلكو 

زير خؤي سةرثةرشتكار و خؤي بِرياردةر و لة خوار جةنابي وةزيريش وةكيلي وةزير دَيت و جةنابي وة
بةِرَيوةبةرايةتي طشيت تر هةنة، دةكرَيت ئةطةر هؤبةش بَيت، يان تةنيا بةِرَيوةبةرايةتيش بَيت، دةكرَيت 

م هيض تةطةرَيك و هةمان ئةو ئةركانةي كة جةنابي وةزير باسي دةكاتن جَي بةجَيي بكاتن و بِروا دةكة
هيض ئاستةنطَيك لةوةيدا نابَينت، تةنيا ئةوةي ئَيمة دةمانةوَينت ئةو بةِرَيوةبةرايةتيةمان ثَي باشرتة، 
ئةويرتيشمان ثَي باشرت نيية، يةعين تؤزَيك لةو ئةوةيةش كةمرت دةكةينةوة لة بةِرَيوةبةرايةتي و لة 

دني ئيش و كارةكاني وةزير و وةزارةتيش ئةوة باشرت بَيت ناوةندةكانيش كةمرت دةبَيتةوة، رةنطة بؤ راثةران
ثَيشنيارةكةي ئَيمة، بؤية ئَيمة سوورين لةسةر ئةو ثَيشنيارةي خؤمان، ثَيمان واية وةكو وةزارةتةكاني تر 
ثَيويست بةوة ناكات و، بةِرَيوةبةرَيك بة ئاراستة كردني جةنابي وةزير، يان بة رَينماييةكاني كة لة 

ةردةضن دةتوانن هةمان ئةو ئيش و كارانة جَي بةجَي بكات، كة جةنابي وةزير باسي كردووةو وةزارةت د
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من موالحةزةيةكم هةية تةنيا لة ثَيش ئةوةي ئةو مةوزوعةي بكةينةوة، ئةواني تر رةئي ليذنةي قانوني 

ةوةي كة جَيطاي باس كردنة ثَيشنياري ليذنةي بةنيسبةت هةموو وةزارةتةكانةوة شتَيكي تةبيعيية، ئ
ثةيوةندييةكانة، تةنيا موالحةزةيةكم هةية لة موستةشارين، ئايا موستةشارين وةكو وةزارةتةكاني تر 
ثَيويست بة شةهادةي بةكالؤريؤس ناكات، ثَيويست بة خيربة ناكات كة ئاماذةتان ثَي نةكردووة لَيرة، 

ناَلَيت لة هينةكانة، لَيرةش نةتووتووة ( املستشارون: ثالثًا)دووة، دةَلَيت نةمديت لةو هينةي كة باستان كر
، دةبَيت (يرأس  مدير عام)بَينة لةوَي دةيَلَييت، تؤ لَيرة لة هةموو موديريةتةكان دةَلَيي , لةوَيش نةتووتووة

خيرِبةيان هةبَيت،  لةوَيش بَلَيي موستةشارةكان ضني وةكو وةزارةتةكاني تر، دةبَيت دةرضووي كؤليذ بن و
 .بةَلَي جةنابي وةزير

 :الوانو  وةرزش وةزيري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي راسيت بَينت ئَيمة هةندَيك بة قةسدي ئةوةمان كردووة، ضونكة الوان طرفتَيكي زؤر طةورةيان هةية 
ك دانرَيت لة وةزارةت بةو مةرجانة بَيت، دةبَيت ثريَيك ببَيت بة ئةو مةرجةي كة دانراوة، ئةطةر راوَيذكارَي

 .راوَيذكار لة شوئوني الواندا، ئةوة خاَلَيكي زؤر زؤر طرنطة
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ئةطةر ئيجازة هةبَيت تةعليقَيك لةمةي برايان بدةم لةسةر ئةو مةوزوعة، ئةوةي راسيت بَيت ثَيمان / دوو
وةبةرايةتيةك دروست دةبَيت لةناو وةزارةتدا عةكسي ئةوة، واية ئةو كارةي كة جةنابت باست كرد بةِرَي

دواي ئةوة تَيكةَلي دروست دةبَيت، بةِرَيوةبةرايةتي وةرزش و ئةوةكانت دانا، ديسان دةطةِرَيينةوة بؤ ئةو 
خاَلةي كة ئؤرطانَيكي طةورة موقابيلي ئةوة دروست دةبَينت، ثَيم واية ئَيمةش سوورين لةسةر ئةوةي كة 

ت و بري كردنةوةيةكي جدديشمان كرد لةسةر ئةو مةوزوعة، هةر لة ئةساسدا ئَيمة لةطةَل كردنةوةي مبَينَي
بةِرَيوةبةرايةتيةكان بووين بةشَيوةيةكي بةرفراوان، ليذنةي ياسايي ئةوةي كرد، هةم لة رووي مالييةوة 

ةسةاَلتي ثارَيزطاكان و موشكيلةيةكي طةورة دروست دةكات، هةم لة رووي دةسةاَلتةوة تَيكةَل بووني د
 .ديواني وةزارةت موشكيلة دروست دةكات

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من خؤم ثرسيارةكةم بةنيسبةت موستةشار بوو، بؤية دةمزاني وةاَلمةكةت واية، ضونكة وةرزش هةر 

سثؤريةدا، يةعين دةبَيت ئاماذة بةوة بكرَيت، دةبَيت ثسثؤر بَيت لة بواري خؤيدا، خةَلك ناسياو بَينت لةو ث
لة جياتي ئةوةي داواي شةهادةي بةكالؤريؤسي لَي بكةيت دةبَيت تةركيز لةسةر ثسثؤريةكة بكرَيت، 
كةسَيك هةبَينت تةقيمي ئةو ثسثؤريةي بكاتن، بؤ ئةوةي جةنابيشت ئيحراج نةبيت، من سبةي ثَيت بَلَيم 

ؤم دةهَينم ناوي كةس تر ناهَينمةوة، دةبَيت ئةوةي بكةية موستةشار بة قسةم بكةيت، مةقصةدم ناوي خ
قانونَيك هةبَينت بؤ ئةوةي ثابةند بَي ثَيي، مةسةلةن خيرِبةي هةبَينت، مةشهور بَينت لةناو خةَلكدا، 
ريازيةك بَينت، وةجهَيك بَينت خةَلك بيناسَيت، مةسةلةن فتبؤلي فةريقي مونتةخةبي هةولَير بَينت، ضةند 

بيعيية، دةوراتي ديوة لة بوارةكاني تردا، شارةزايي هةية لة فةريق و ناسراوة دةيكةيتة موستةشار تة
مةسائيلي تردا، دةبَيت ئةوة ئاماذةي ثَي بكةن، لةسةر ثَيشنيارةكةي كاك ئارَيز كةس قسةي هةية، كاك 

 .تةَلعةت خاَلي نيزامي هةية
 :الدين سيف طلعب خضر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نياري ليذنةي ثةيوةندييةكان، ئةو مةسةلةي بةِرَيوةبةرايةتيةكان بؤ هونةرة ميلليةكان من هةر لةسةر ثَيش

 .بكرَيتةوة، بةِراسيت ثَيشنيارَيكي لة جَيي خؤيةتي، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا ئَيمة دةرطاي موناقةشة دةكةينةوة، دةزانن ئةو ناوانةي كة نووسراوة ئةوان دةبَيت قسة بكةن، 
ضونكة ئةوانةي كة سةرةتا ناوم نووسني لةسةر هةموو ماددةكان قسة بكةن، دةبَيت لةو ناوانة بَينت، باشة 

 .ناوتان دةنووسم، فةرموو ثةخشان خان
 :خشان عبدال زةنطةنةةبةِرَيز ث

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةر وةزارةتَيك، يان هةر  ثَيشةكي حةز دةكةم ئةو تَيبينية بدةم، كة تةشكيالتي هةر دةستةيةك، يان

شوَينَيك باس دةكةين لةسةر ئةساسي ئةو ئةرك و ئاماجنانةية كة وةزارةتةكة دةيطرَيتة ئةستؤ، ضونكة 
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ئَيستا من ثَيشنيارَيكم هةية بؤ ئَيرة، لة ماددةكةي ثَيش ئةوة ثَيشنيارَيكم هةبوو ئةمة دةطوجنَيت لةطةَل 
 .ةَل ئةو ئاماجنةي بؤضي ثَيشنيار دةكةم، ئةمة يةكئةوة، بةاَلم دةيَلَيم بة دابِراوي لةط

, منيش لةطةَل ئةو رةئيةم كة موستةشار لة بواري وةرزش و الواندا ثَيويستة ثسثؤري هةبَيت و/ دوو
مةوزو  هةر ئةوة نيية طةجنَيك ببَيت بة راوَيذكار لة وةزارةتدا، هةموو ئَيمة ثريةكانيش بة طةجنيةتي تَي 

يصاصات هةية لة مةوزو  ناَلَيم غةرقي بكةين لة ثري، بةاَلم ئيختيصاص لة بواري ثةِريووين و، ئيخت
 .وةرزش، هةندَيك ئيختيصاصات لة بواري عيلم نةفس و هةتا دوايي، يةعين ئةمانة الم واية ثَيويستة

منيش لةطةَل موديريةي ئيعالم و عيالقات، رةنطة هةندَيك بة هيين دةبينم، دةشَيت لةجياتي ئةوة 
ةكتةبَيك هةبَينت، يان قسمَيك هةبَيت ئيش و كاري عيالقات بَيت، لةطةَل ثَيشنيارةكةي ليذنةي م

، زيندوو كردنةوةي ياريية ميلليةكان، ئةوان دةَلَين وةرزشي ن، بةِراسيت من تؤزَيك الم وةستاثةيوةندييةكا
ن لةسات و سةردةمَيك بووة ميللي، بةس رةنطة يارية ميلليةكان دةقيق تر بَيت، يةعين يارية ميلليةكا

ئيمكانيات نةبووة وةكو ئَيستا، بؤ هةندَي ياري و ئةوانة تؤثَيكمان لة ثةرؤ دروست دةكرد لة جياتي ئةوة، 
ئَيستا شيت تر هةية ، ئةوة من ناَلَيم نةبَيت، رةنطة موديريةتَيك بَيت لة يةكَيك لة موديريةتة طشتيةكان، 

ةتَيكي طشيت هةبَيت بة تواناسازي ئافرةتي طةنج، ضونكة مةسةلةي بةنيسبةت من لةطةَل ئةوةم موديري
ئَيستا لة هةموو دنيا و لة بةَلطةنامةكاني نَيودةوَلةتيةكانيشدا بايةخَيكي تايبةتي ثَي دةدرَيت، ( شابات)

بؤية ئَيمة لة كوردستاندا زؤر زؤر ثَيويستمان بةوةية، ئةطةر ئةو موديريةتة هةبَيت، ئةو وةختة خؤي 
ةخشة و ثالن دادةِرَيذَي، بؤ ضؤنيةتي طةشةدان بة تواني ئافرةتة الوةكان، منيش لةطةَل ئةوةم دوو ن

بةِرَيوةبةرايةتي طشيت هةبَيت، بةِرَيوةبةرايةتيةكي طشيت بؤ وةرزش و بةِرَيوةبةرايةتيةكيش بؤ الوان، 
هةست دةكات قورسايي خراوةتة ناطةِرَيمة سةر ئةوة ضونكة دَيينةوة سةري، زؤرينةي وةزارةت ئينسان وا 

 .سةر وةرزش، بةاَلم الوانيش ئةركَيكي هةرة طةورةي ئةو وةزارةتةية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كاك حمةمةد رةفعةت فةرموو
 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة بة وةكيلي وةزير، ئةوة باشة، ماددةي ضوار لة فةقةرةي سَي ماددةي سَي وةكيل وةزيرةكة الدراوةو كراو

وكيل الوزارة لش ون الرياضة )دةكرَيتةوة بة وةكيل وةزير، ئةو دوانةي خوارةوةيان الدةبرَيت، دةبَيت بة 
أو )و لة خوارةوةش ( املديرية العامة للعالقات اخلارجية والداخلية)فةقةرةي ثَينج من ثَيم باشة  (.والشباب

بكرَيت ( املديرية العامة للتخطيط)لة فةقةرةي حةوت  (.املديرية العالقات اخلارجية والداخلية)بكرَيت ( ب
، (املديرية التخطيط واملتابعة)فةقةرةي يةك و دوو بكرَيتة  (.املديرية العامة للتخطيط واملتابعة)بة 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بارزان فةرموو
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 :رزان حممد قادربةِرَيز با
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ئيزافةيةك و تةوزحيَيكم هةبوو بؤ ئةوةي كاك ئارَيز، كاك ئارَيز مةبةسيت وةرزشة ميلليةكانة، كة وتت 
 .هونةرة ميلليةكان، ئةوة رةنطة ئيشي وةزارةتي توراس و شيت تر بطرَيتةوة، يةعين تةحديدي ناوةكان بَيت

 :مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو
 .كاكة حةمةي حاجي مةمحود

 :بةِرَيز حممد حاجي حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي مةسةلةي وةرزش و ئةوانة بةشَيكة لة ذيان، بؤية ثَيم واية ئةو وةزارةتة طرنطيةكي باشي ثَي 
بووم، بدرَيت، هةندَيك لةوانةي من ويستم باسي بكةم ثةخشان خان باسي كرد، من لةطةَل رةئيةكةي ئةو 

دةربارةي مودير عام بة رةئي من يةك مودير عام هةبَيت، ضونكة دوو مودير عام ئةوانة  هةمووي شتةكان 
مومكينة مبَينَيتةوة بؤ وةزير خؤي ئةوانة دةستكاري بكات، تا ئَيستاش مةسةلةن زؤربةي وةزارةت، يان 

سةر بة حيزبةكانة رَيكي خبات،  جةنابي وةزير بتوانَيت ئةوانة رَيك خبات، ضونكة تا ئَيستاش وةرزش
بةِراسيت ئَيستا هةندَي شت ثةيدا بووة لة شوَينةكاني تردا هةية لةناو وةرزشدا دةبينم لةو رؤذانة طؤَل 
دةطؤِرنةوة، يةعين نوقتة دةطؤِرنةوة، دوو يانة عايدي يةكَيكة دةضَيت طؤَل خؤي دةداتَي، بؤ ئةوةي 

ر يانةيةكي زؤر بةهَيزة، باوةِر ناكةم يانةكاني تر لَيي ببنةوة، نةدؤرَي، مةسةلةن ئَيستا يانةي هةولَي
ضونكة بةتواناية، بةاَلم لةو رؤذانة خؤيدا بة دؤراندن بؤ ئةوةي يانةيةكي تر بدؤرَييَن، جا لةبةر ئةوة ئةو 

 .شتانة نةمَينَيت شتَيكي زؤرباشة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارام فةرموو
 :ز ارام رسول مامندبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمِرؤ ئَيستا كؤمةَلَيك بِروانامةي جؤراوجؤري وةرزشي و ثسثؤري و كارطَيِري وةرزشي هةية، كة دةكرَيت 
ئَيمة بةِراسيت ئيستيفادة لةو جؤرة خةَلكة موختةسسانة بكةين بؤ راوَيذكاران بةدي دَينن وةكو مةرجَيك، 

دابنرَيت بؤ راوَيذكاران شتَيكي زةروريية، كة كؤمةَلَيك خةَلكي بةتواناي وةرزشيمان  يان وةكو شةرتَيك
هةية لة دةرةوةي واَلت توانيويانة ئةو بِروانامانة بةدةست بَينن، هةم شارةزايي بواري كارطَيِريشيان هةية 

 .دةتوانن وةكو راوَيذكار دةورَيكي ئيجابي ببينن، ئةمة يةك
شنيارةكةي كاك ئارَيز بؤ بةِرَيوةبةرايةتيةكي طشيت، ثَيم واية ئةمة دروست كردني سةبارةت بة ثَي/ دوو

بريوكراسيةتي زياترة، ثَيشينارةكة لة جَيي خؤيةتي، بةاَلم بة تةنها بة بةِرَيوةبةرايةتيةك ضارةسةر 
 .دةكرَيت و ئةوةش لة زميين دةسةاَلتي وةزير دادةبنرَيت لة تةشكيلي وةزارةت، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤر ناص  فةرموو

 :رمضان غفور ناص .د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

منيش ثَيم واية موديريةتَيكي عامةي ثَيويست ناكات ( املديرية العامة لالعالم والعالقات)بةنيسبةت 
الحةزتانةي تر كة هاتبوون مةكتةبَيك هةبَيت باشرتة لةوةي كةوا موديريةتَيكي عامة هةبَيت، ئةو مو

بةنيسبةت بةِرَيوةبةرايةتي طشيت هونةرة وةرزشيةكان، من ثَيم واية شيت وا ئةطةر هونةر بَيت ثَيويستة 
ثةيوةندي بة وةزارةتي رؤشنبرييةوة بَيت، ئةطةر وةرزشة ثَيويست بةوة ناكات، مودير عامَيكي بؤ دروست 

ي ريازةدا لَيرة موديرياتَيكي بؤ بكرَيتةوة، هةر ئةوةندة بكةين، تةنها دةتوانرَيت لةطةَل مودير عام
 .تَيبينيةم هةبوو لةطةَل رَيز و سوثامسدا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، كاك حاتةم فةرموو

 :بةِرَيز حا  حممد جان حسن
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .م باسيان كرد، سوثاسئةو ثَيشنيارةي دةمويست تةرحي بكةم كاك دكتؤر ناص  و كاك ئارا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، دكتؤرة شوكرية فةرموو
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رةئيةكةي من لةطةَل رةئي كاك ئارَيزة، كة دةبَيت بةِرَيوةبةرَيكي طشيت هةبَيت بؤ ياريية ميلليةكان، 

كي بواري توراسي ميللي، يارييةكان ئَيمة دةياخنةينة بةشي وةرزشةوة، ضونكة من هةم وةكو ثسثؤرَي
ئَيستاش ثةيوةندييةكي تايبةتي هةية، بة دةيان كتَيبيشمان هةية، تةنانةت من قوتابيةكم هةية ناوي 
سريوان عةالفة خةَلكي هةولَيرة، بابةتي تةخةروجي لةسةر ياريية ميلليةكان و ثةيوةندي بة ياريية 

انةوة كردووةو هةمووشي بة وَينةوة رةسم كردووة، هةتا من ثَيم وت تؤ ناتوانيت سةركةوتوو جيهانيةك
بيت لةو بابةتة، وتي مامؤستا من شتَيكت بؤ دةكةم بزانة دةطةيتة قةناعةت، يان نا، بيلفيعل زؤر زؤر 

 .ة خاَلَيكسةركةوتوو بوو لة ياريية ميلليةكاندا ضؤن بةستيويةتةوة بة ياريية جيهانيةكان، ئةم
دةتوانن لة رووي مةيدانيةوة وةزارةتي وةرزش و الوان سوودَيكي تايبةت وةربطرن لةو ياريية / دوو

ميللييانةي كوردي خةَلكي كرماشان، هةروةها لةناو فةيليةكان و لةناو خانةقني، ئينجا طةشتَيكي تر بكةين 
ماني، كة ئَيمة دةتوانني ديراسةيةكي مةيداني بؤ دهؤك، ثاشان بَيينةوة بؤ هةولَير، ئينجا بضينةوة بؤ سلَي

 .ضاك بؤ ئةو يارييانة بكةين
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رةئيشم لةطةَل كاك ئارام يةك دةطرَيتةوة، كة بةِراسيت ثَيويستة ئَيمة سوود لة كؤليذي وةرزش وةربطرين 
 .ر سوثاسبؤ هةَلبذاردني راوَيذكار، ئيرت لة هةموو زانكؤكاني هةموو كوردستانيش ئةو اليةنةمان هةية، زؤ

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، ئةو ئةندامة بةِرَيزانةي كة ئةندامن لةو سَي ليذنةية، مةفروزة رةئي خؤيان طوتووة لة 

 .ليذنةكاني خؤيان، يةعين ثشتطريي دةكةن، دووبارةي نةكةنةوة، كاك ئارَيز خاَلي نيزامي هةية
 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد

 .ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي
 .هةندَيك لةو ئةندامة بةِرَيزانة لة ليذنةكةي ئَيمة ئامادة نةبوونة، لةبةر ئةوة بِروا دةكةم رةئييان هةية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .جا دةبواية بَلَيي ئامادة نةبووينة تاكو بة غايبيان بنووسي لة راثؤرتةكة، كاك عومسان فةرموو

 (:ماراني باني) قادر عبدال عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةربارةي بةِرَيوةبةرايةتية طشتييةكان لة ضةندين دانيشتين ثةرلةمان بامسان كرد، ئةوة دةسةاَلتي جةنابي 
وةزيرة، يةعين بةِراسيت وةكو بانَيك و دوو هةواي لَي هاتووة، لة هةندَيك وةزارةت زؤر بة توندي لةسةر 

قةشة دةكات، لة هةندَي وةزارةت دةَلَيني لة دةسةاَلتي وةزيرةو هةقة كؤتايي ثَي بَيت، بةِرَيوةبةرايةتي مونا
 .يةعين بةِرَيوةبةرايةتية طشتييةكان وةزير دةسةاَلتي خؤيةتي بةثَيي وةزارةتةكةي دايانَيت

ت مةسةلةي ثسثؤر، نازامن ئةطةر وةرزش فيعلةن خةَلكي شارةزاو ثسثؤر ئةطةر ئيعتيماد نةكرَي/ دوو
لةسةر مةسةلةيةك، ضؤن بة ثسثؤر دايدةنَيت، يةعين ئةطةر لة كوردستانيش خةَلكي شارةزامان نةبَيت بؤ 
ثسثؤر لة وةزارةت هةقة لة دةرةوة بَينني، ضونكة بةِراسيت زةروورة ئةوانةي راوَيذكاري وةزيرن، ئةو ضوار 

َيت، ئةطةر ئَيمة كةسَيكمان نةبَيت كةسة دةبَيت زؤر شارةزاييان هةبَيت، بؤ ئةوةي طةشة بة وةرزش بدر
تةخةروجي كرد بَيت لة اليةني وةرزشيةوة، ضؤن دةتوانَيت طةشة، يان ثةرة بة وةرزش بدات، حةمتةن 
دةبَيت ئةوانة يةكاليي بكرَيتةوةو ثسثؤر بن، ئةطةر لة كوردستانيش نةبَيت، دةبَيت لة دةرةوة بيانهَينن، 

 .َيت بضَيت وةرزش ئةوة بكاتيةعين ناكرَيت خةَلكَيكي ثسثؤر نةب
خاَلَيكي تر لة بِرطةي شةش باسي دابني كردني ثَيداويستيةكاني بزاظي وةرزش دةكات، ئةوة هةقة بةِراسيت 
بةثَيي ثَيكهاتةي وةرزشي لة كوردستان، ئةوة وةزارةت مولزةم بكرَيت بؤ جَي بةجَي كردني ثَيداويسيت يانة 

تان، ئةطةر ثلةي يةك و دوو و سَي هةية، ثَيويستة هةموو يانةيةك وةرزشيةكان، يانةي وةرزشي لة كوردس
وةزارةت ثَيي مولزةم بَيت نةسريةي بؤ دابني بكات، هةم زةوي ياريطاي بداتَي، ئَيستا هةندَي يانة هةية 
دةرةجة يةكة لة كوردستان ساحةي تؤثَين هةية هي وا هةية مومتازة نيةتي، ئةوة هةقة يةكال بكرَيتةوةو 

ي ميللي ضي بؤ دةكرَيت يةكاليي بكرَيتةوةو، يانةكان ضيان بؤ دةكرَيت يةكاليي بكرَيتةوة، دةرةجة تيث
يةك ئةوةي بؤ بكرَيت، دةرةجة دوو ئةوةي بؤ بكرَيت، دةرةجة سَي ئةوةي بؤ بكرَيت، هيض جارَيكي تر 
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ية، هةم بؤ مةسةلةي كةس موناقةشة نةكات، لةبةر ئةوة ياسايةك هةبَيت وةزير ثابةند بَيت بةو ياسا
زةوي و هةم بؤ مةسةلةي نةسريية، ضونكة ئةطةر ئَيمة هةر قسةي لةسةر بكةين وةرزش وا ثَيش 
ناكةوَيت، مةفةرةزةيةك ثَيشمةرطة بَيت بَلَين ئةوة وةرزشوانة، فيعلةن وةرزش ئةوةية ئَيمة ضةند 

شدار بكةن، ئةوةية طةشة دةكات و ثَيش ياريزامنان لة بوتولةكاني دنيا دةبَيت طةشة بكات و ثَي بطةن و بة
دةكةوَيت، بؤية ئةوة ثَيشنيار دةكةم ئةوة يةكاليي بكرَيتةوة، لَيرة ئةو يانانةي كة هةنة وةزارةت مولزةم 

 .بَينت و زةويشيان بداتَي و نةسرييةشيان بؤ دابني بكات، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رمووبةشَيكيان ئةركةكانن، كاك بةَلَين فة
 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبدال حممود 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من تَيبينيم لةسةر ئةو دة ساَلة هةية بؤ بةِرَيوةبةري طشيت، ئَيمة لة هيض وةزارةتَيكي ديكة ئةو 

ايي مةرجةمان بؤ بةِرَيوةبةري طشيت دانةناوة، تةنها لةو وةزارةتةدا هاتووة، كة ثَيم واية ئةهميةتي شارةز
و كارامةيي بؤ بةِرَيوةبةري طشيت لة وةزارةتةكاني تر طرنطرت بوو، نةك لةوان، لةبةر ئةوة من ئةو دة ساَلة 
بة زياد دةزامن، وةكو وةزارةتةكاني ديكة ئةو دة ساَلة البدرَيت، تةنها كارامةيي و شارةزايي مبَينَيتةوة، ئةوة 

 .خاَلي يةك
نابي وةزيريش دةكةم، بةِراسيت بةِرَيوةبةري طشيت ثةيوةندي و ثشتطريي لة ليذنةي ياسايي و جة/ دوو

راطةياندن زؤر زؤر طرنطة لة وةزارةتي وةرزش و الوان مبَينَيتةوة، ئةوةي كاك ئارَيز باسي دةكات بة 
بةِرَيوةبةرايةتيةك ئيمكانة ئيدارة بكرَينت، دةكرَيت وةزارةت خؤي سبةينَيكة ئةو وةزارةتة بؤ ياريية 

هونةرة ميلليةكان دابنَيت، ئةوةيان بة عكسةوةية من واي دةبينم، ئةوةي ثةيوةندي ئةوانة ميللي و 
 .طرنطرتة لةوةي كة كاك ئارَيز باسي كرد، ئةويان بة بةِرَيوةبةرايةتيةك ضارةسةر دةكرَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك خورشيد فةرموو

 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة
 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر

من تةئيدي ليذنةي عيالقات دةكةم، كة بةِرَيوةبةري طشيت ئيعالم و عيالقات زيادة، ضونكة لة هةموو 
وةزارةتةكان ئةوةي كة شارةزا بَيت سةيري مونةسييب جيهازي ئيعالم بكةين لة وةزارةتةكان بريتيية لة 

سامَيكة، يان مةسنوولةكةي تةكليف دةكاتن سَي ضوار كةس زياتر نيية، يان كامريةكة موساعيدييت، يان رة
لةطةَل تةلةفزيؤنةكةي، بؤية ئةطةر بكرَيتة مةكتةبَيك موباشةرةتةن عايدي وةزيريش دةبَينت، مةكتةبَيك 

 .ئيعالم بَيت عايدي عيالقات بَينت و وةزير خؤي ئيشرايف لةسةر بكاتن، ئةمة خاَلَيك
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ة عامةي ريازةو شةباب بؤ هةموو موحافةزةكان دانراوة، كة لة ئَيمة لَيرةدا خاَلي نؤ دةَلَيت موديري/ دوو
هةمووي زياتر موهيمة، دةبَيت موديرية عامة لة مةركةزي وةزارةتدا هةبَيت بؤ ريازةو شةباب، ئةو 
موديرياتانة لة موحافةزةكان سةر بة كَي دةبن، كَي مةرجةعيان دةبَيت، رةئسةن وةزير و وةكيل وةزير 

 .وة زؤر زةروريية موديريةتي عام لة مةركةزي وةزارةتدا هةبَيت، زؤر سوثاسدةبَيت، لةبةر ئة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤر رةمةزان فةرموو

 :رضا حممد عبدالرمحن رمضان.د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةم ئيزديواجةي هةندَيك لة تَيبينيةكامن طوترا، بةس ئةوةي كة دةمةوَيت برادةراني ليذنةي ياسايي ل
يديرها )بةِرَيوةي دةبات و سةرؤكايةتي دةكات، سةرؤكايةتي لة بةِرَيوةبةرايةتيةكاندا نيية، ئةوة البربَيت 

 (.ويرأسها
تةئكيد لة رةئيةكةي كاك ئارام و براياني ليذنةي ياسايي دةكةم، ثةيوةندي و راطةياندن لة / دووةميش

 .ة وةزارةتةكاني ديكة، رةنطة زؤربةي ئيشةكانيان ثَيك دةهَينَيتوةزارةتي وةرزش و الوان طرنطة و جياية ل
ثشتطريي لة رةئيةكةي كاك ئارام دةكةم، هةرضي راوَيذكارة، راوَيذكار دةبَيت هةَلطري / خاَلي سَييةم

بِروانامةي نةك زانكؤيي بَيت، بااَلش بَيت، بةاَلم لة جياتي ئةوة ئَيمة شارةزامان هةية، شارةزا ئةو 
ةن كة لة مومارةسةدا شارةزاييان ثةيدا كردووة، بةس ئةوانة عينواني راوَيذكار، ياخود موستةشار كةسان

وةرناطرن، موستةشار ناكرَيت تةعني بن، دةكرَيت بة عةقد بَيت لةطةَل زانكؤ، لةطةَل دةرةوةدا، ئَيمة 
ية، نيمانة لة شوَيين تر ناكرَيت خةَلكي نةخوَيندةوار بكةينة موستةشار، لةبةر ئةوةي هةر ئةوةمان هة

 .بَينني، بؤ ئةوةي بيناتَيكي ثتةو بؤ داهاتوو دادةنَيني، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخةَلاَل فةرموو
 :بةِرَيز شَيخ ال ابراهيم شَيخ ال

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يانة بثارَيزَين و طةشةيان ثَي بدرَيت، بةاَلم لة دةربارةي ياريية ميلليةكان منيش ثَيم باشة ئةو ياريية ميللي

 .رَيطاي موديريةتَيك، نةك بةِرَيوةبةرايةتيةكي طشيت، بةِرَيوةبةرَيكي هةبَيت كافية، ثَيم واية بة رةئي من
منيش بة ثَيويسيت دةزامن دياري بكرَينت، ئةو راوَيذكارانة ثَيويستة ثسثؤر , دةربارةي راوَيذكارةكان/ دووةم

 .ة ئيش وكارةكاني خؤيان و تةئيدي رةئي برادةراني تر دةكةمبن ل
دةربارةي دة ساَل بؤ بةِرَيوةبةري طشيت كة كاك بةَلَين باسي كرد و تةرحي كرد، منيش ثشتطريي / سَييةم

لة رةئيةكةي دةكةم، ثَيم واية لة ض وةزارةتةكاني تر ئةو مةرجة بؤ مودير عامةكان دانةنراوة، ئةوةش 
 .ت، بؤ جةنابي وةزير ثَيم باشرتة لةطةَل وةزارةتتةرك بكرَي
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موديريةتي عامي عيالقات و طةياندنيش، منيش هةر تةئيدي رةئي برادةران دةكةم بة زيادي / ضوارةم
دةزامن، ضونكة ئيش وكارةكانيان يةكجار زؤر نينة، تةنيا بة بةشَيك وةكو ئَيستا و ثَيشرتيش هةبووة لة 

 .بةشة، زؤر سوثاس وةزارةتةكان كافية بؤ ئةو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةمال فةرموو
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة تةئكيد هةرضةندة من لةطةَل طةورة كردن و فراوان كردني قةوارةي وةزارةتةكان نيم، ضونكة ئةوة 

ان، بةاَلم بة حةقيقةت من هةرضةند ئةركَيكي طةورة دةبَيت لةسةر باري ئابووري هةرَيمي كوردست
ئةندامي ثةيوةندييةكامن لةو كؤبوونةوةيةدا لةوَي نةبووم، ئَيستا زؤر بة فراواني ثشتطريي ئةو خاَلة 
دةكةم، بةنيسبةت داناني بةِرَيوةبةرايةتيةكي طشيت بؤ ياريية ميلليةكان، ضونكة ئةمانة زؤر موهيمة، 

و ياري دةستة تةنها لة ثاكستان و هندستان و بةريتانيادا هةية، بةاَلم هةندَي ياري هةية مةسةلةن ئَيستا ئة
لةبةر ئةوةي طرنطييان ثَيداو و نشومناييةكي طةورةي هةية ئَيستا خةريكة دةبَيت بة ياري جيهاني، لةبةر 

طشيت  ئةوة زةروورة طرنطي ثَي بدرَيت، بةنيسبةت ثةيوةندييةكان، بة رةئي من ئةوة زيادة بةِرَيوةبةرَيكي
بؤ دروست بكرَيت، ضونكة لة دةرةوة ضةند جوالنةوةيةكي وةرزشيمان هةية لةناو ئةو خةَلكةي كة هةمانة 
لة دةرةوة، زؤر مةحدودة، لةبةر ئةوة بة بةِرَيوةبةرايةتيةكي بضووك، يان نووسينطةيةك كة جةنابي 

 .ر سوثاسوةزير دةست نيشاني بكات، دةتوانرَيت ئةو كارانة بةِرَيوة بربَيت، زؤ
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عادل فةرموو
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثشتطريي لةو رةئية دةكةم كة دوو بةِرَيوةبةرايةتيي طشيت هةبَيت لة ئاسيت وةزارةت، يةكَيك بؤ 

اوضانةي كة هاوشَيوةي ثارَيزطان وةرزش و، يةكَيكيش بؤ الوان، هةروةها لة ئاسيت ثارَيزطاكان و ئةو ن
لةوَيش بةِرَيوةبةرايةتي طشيت هةبَيت، دواتر دةسةاَلت بدةينة وةزير خؤي هةر بةِرَيوةبةرايةتي بكاتةوة، 

 .يان هةَليوةشَينَيتةوة
سةبارةت بة راوَيذكار و ثسثؤر، من ثشتطريي ئةو رةئية دةكةم، ثَيويستة راوَيذكار ثسثؤر بَيت لةو بوارةي 

يش لَي دةكات، تايبةت بة وةرزش و الوان و، تَيبيين ترم هةية لةسةر ئةوةي لة بِرطةي ضوار لة كة ئ
كؤتاييدا هاتووة دةَلَيت بة جؤرَيك كة هةموو نةتةوةو ئايينةكاني هةرَيمي كوردستان بطرَيتةوة، من ثَيم 

كاري هةية لة نَيوان باشة ئةمة البربَيت، لةبةر ئةوةي ئةو دةستةواذةية ئةوة دةطرَيتةوة كة جيا
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نةتةوةيةك و نةتةوةيةكي تر، لةبةر ئةوةي لة سةرةتاوة طوتراوة راوَيذكار، راوَيذكار هةموو كةس 
 .دةطرَيتةوة كة مةرجي تيا بَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تَييدا نيية، ليذنةي  وابزامن ليذنةي قانوني ئةمةيان البردووة، كاكة لة راثؤرتي ليذنةي قانوني البردراوةو

 .قانوني لةطةَل جةنابي وةزير بة ئيتيفاق اليان داوة، طولناز خان فةرموو
 :بةِرَيز طولناز عزيز قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثشتطريي لة ثَيشنيارةكاني ليذنةي ياسايي دةكةم و ئةو دة ساَلة هيض ثَيويست ناكات لَيرة، ضونكة وةرزشي 

انةيةو، ثسثؤرةكانيش رةنطة لة تةمةنَيكي كةمرت دابن، بؤية ناكرَيت ئةو دة ساَلة بكةين، كارَيكي زياتر الو
لة دةقة ئةسَلةكة دةَلَيت وةزير ضوار راوَيذكاري بة طرَي بةسيت دةبَيت، ئةمة شتَيكة نابَيت، دوايي ئاماذة 

يية، جياوازييةكي زؤر هةية ئةدا بةضوار راوَيذكاري تر بةثَيي ثسثؤِريان لة هيض وةزارةتَيك ئةمةمان ن
لةدةقة عةرةبيةكةو دةقة كورديةكة لةو بةندة، بؤية دةكرَيت جارَيكي تر ليذنةي ياسايي 

 .لةدانيشتنةكةياندا بايةخ بةو خاَلةش بدةن، سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يية لةوةي كة زؤريان قسةيان كرد سَي خاَل هةية لةبةر رؤشنايي ئةو قسانةي ئَيوة كردتان، يةكَيكيان بريت
، دةكرَيت بكرَيتة موديريةتَيك، لةبةر (موديريةي ثةيوةندييةكان و ئيعالم)طوتيان ئةو موديريةتة زيادة 

ئةوة لَيرة شةتب بكرَينت، ئةطةر خال بة خاَل بَيت، بؤ ئةوةي كؤتايي ثَي بَينني، ئةطةر ليذنةي قانوني و 
 .ةتيب بكةن، ئةوة باشة، ئةطةرنا دةخيةمة دةنطدانةوة، فةرمووجةنابي وةزير موافةقةت دةكةن ش

 :و الوان وةرزش وةزيري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ساَل لة دةرةوة بوومة دةزانن كوردستان فةقرية لة ثةيوةندييةكان، دةزانن ئيهمالي دةرةوة زؤر ( 0)من 
ةنابي جَيطري سةرؤكي حكومةت لَيرة بوو لة كؤبوونةوةيةكدا باسي فةشلي كراوة، ثَيش فةترةيةك ج

ثسثؤرو ئةوانةي كوردستاني كرد، وتي ئةوةي هةية ئةمةية، ئةطةر ئَيمة مبانةوَيت فيعلةن طؤِرانكارييةكي 
ن طةورة بكرَيت، دةبَيت مةكينةيةكي ثةيوةندي طةورة خبةينة كارو الواني ئَيمة بةشَيك لةوانة دةبن، م

ئةو ثةيوةنديانة نابينم كة لة رَيطاي مةكتةبَيكي بضووكةوة بتوانن ئةو كارة وةكو ثَيويست ئةو ئينتيزارة 
لةمةدا هةية بكرَينت جَي بةجَي بكةم، ئةطةر بَيتو ئةوة نةبَينت، خؤي من ئيسرار دةكةم لةوة ئةولةويةتي 

رةنة بكرَينت، ئةوةي كاك ئارَيز باسي كرد بة ئةوة لةطةَل ئةوة جةنابي كاك ئارَيز باسي كرد ناكرَينت موقا
تةئكيد وةكو بةِرَيوةبةرايةتيةك ئَيمة بريمان لَي كردؤتةوة، وةكو لة ليذنةي ياسايي ئةوة كراوة لة 

 .سةاَلحياتي ئَيمةدا دةبَيت، سوورم لةسةر ئةوةي مبَينَيت، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةرحيان كرد موديريةتةكة زيادة، كَي ثَيي واية ئةو موديريةتة طشتية بؤ كةواتة رةئيةكة هةندَيك برادةر ت

ثةيوةندييةكاني دةرةوة، ثَيي واية زيادةو نابَيت هةبَينت، يةعين ثَيشنياري هةندَي برادةران قسةيان لةسةر 
َيوةبةرايةتي كرد كَي ثَيي واية ئةوة البربَيت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي ثَيي واية دةبَيت بةِر

هةبَينت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط دةبَيت بةِرَيوةبةرايةتي هةبَيت، ئةوانةي كة 
 .كةس بوون( 02)وتيان نابَيت هةبَينت 

مةسةلةي راوَيذكارةكان وابزامن ئةوة ثَيويست بة دةنطدان ناكاتن، ضونكة موافةقةتيان كرد / خاَلي دووةم
 .ثؤر بَينت لة بواري خؤيدا، ئةوة ئيعتيادييةكة دةبَيت ثس

ثَيشنيارَيكي ليذنةي ثةيوةندييةكانة، دةَلَيت دةبَيت بةِرَيوةبةرايةتي طشيت هةبَيت، زؤر / خاَلي سَييةم 
كةسيش تةئيدي كرد، بةِرَيوةبةري طشيت بؤ مةسةلةي تيثة ميلليةكان و ياريزانةكان، بؤ وةرزشي ميللي و 

ندَي برادةريش قسةي بؤ كردووة، وابزامن جةنابي وةزيريش مانعَيكي واي ثيشان نةدا، تيثة ميلليةكان، هة
بةِرَيوةبةرايةتي طشيت ثَيشنياري ليذنةي طشتيية، كَي لةطةَل ئةوةية ئةو بةِرَيوبةرايةتية طشتيية زياد 

َل ئةوةية ئةندام، كَي لةطة( 91)بكرَيت لة تةشكيالتي وةزارةت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، 
( 91)ثَيويست ناكات ئةو رةئية هةبَينت، يةعين ثَيضةوانةي رةئيةكةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، 

بوو، ئةطةر وةكو يةك بواية ( 91)بة ( 91)ئةندام، كةواتة ئةو بةِرَيوةبةرايةتية طشتيية زياد بكرَيت، 
 .ةي موافيقم، بةَلَيئينجا رةئيم دةدا، لة قازاجني تيثة ميلليةكانة، بؤية نيو

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةتا لة حكومةتي مةركةزيش هيض مودير عامَيك نابَيت لة دة ساَل كةمرت خزمةتي هةبَيت و، ئَيستاكة 
واية ئَيستا دةَلَيت موتةبةعة، ئةطةر كاتي خؤي ضةند كةسَيك بة موخالةفة دانراوة، ئةوة شتَيكي ترة، الم 

لة حكومةتي هةرَيمةوة ضةند تةعليماتَيك دةرضووة، كة نابَيت بةِرَيوةبةري طشيت خزمةتي لة دة ساَل 
 .كةمرت بَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة زؤر وةزارةتةكاني تريشدا ئةوة كة ثسثؤري دةوَينت، وةكو هةندةسةية، دكتؤريية، دةبَيت ئةو دة ساَلة 

 .وَيذكار و مودير عاميش، سؤزان خان خاَلي نيزامي هةيةبنووسرَينت، بؤ را
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة دوو كةس هةَلستاين و تةئيدي مةوزوعي بةِرَيوةبةرايةتي طشيت الوان و بةِرَيوةبةرايةتي وةرزش جيا 

و كضان هيضي ئةوانة نةخرانة ذَير  بكرَيتةوةو، هةروةها خاَلةكةي ثةخشان خانيش تواناسازي ذنان
 .باسةوة، بؤية رةنطة جةنابي وةزيريش هةَلستا وتي ليذنةي ياسايي وتويانة ناقانونيية، بؤضي ناقانونيية
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةلةن ئةطةر بة تةنيا يةك ئةندام، يان دوو ئةندام خاَلَيكيان ثَيشنيار كرد، موتةبةعة ئةطةر شةش، يان 

وت كةس هةمان خاَل ثَيشنيار بكةن، دةبَيتة ثرؤذةيةك و ثَيشنيارَيكي تازة هني دةكةن، ئةطةر يةك حة
رةئي بداتن و رةئي ليذنةي قانوني نةنووسرا بَيت و جةنابي وةزير ثشتطريي لَي نةكاتن، ناتوانن بة 

 .نةزةري ئيعتيبار وةربطرن، ضيتان ثَيشنيار كردووة، فةرموو
 :ب نوريبةِرَيز سؤزان شها

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشنياري ئةوةمان كردووة، لةبةر زؤر بووني كَيشةي الوان و، لةبةر ئةوةي ئَيمة جؤرَيك لة سةنتةري 
طةجنان و الوامنان هةية و، ثَيويستة ئةوانة سةرثةرشيت بكرَين، ضونكة ئَيستا بَلَيني تةمويل كردني ئةوان 

حةز دةكةين وةزارةت هةَلستَيت بةو كارة، لةبةر ئةوة داوامان كردووة  لة رَيطاي حزبةكانةوةية، ئَيمة
ئةندامي ليذنةي ( 13)بةِرَيوةبةرايةتي طشيت الوان هةبَينت، لةطةَل بةِرَيوةبةرايةتي طشيت وةرزش، 

ثةروةردةو لَيرةش دوو برادةر هيين كرد، هةروةها زؤر ئيسرار دةكةين لةسةر مةوزوعي تواناسازي كضان، 
 .ي خؤيانة، زؤر سوثاسحةق

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من نازامن تةبعةن جةنابي وةزير قسة دةكات، بةس سةد وةزارةتيش هةبَينت رَيطا ناطريَينت حزبيةك 

 .بيةوَينت تيثي ميللي خؤي هةبَينت، يةعين وةرزشي خؤي هةبَينت، جةنابي وةزير رةئيت ضيية
 :الوانو  وةرزش زيريوة/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي راسيت بَينت ثَيم واية لَيرة ئةوانةي دةمانناسن و ئةو فةترةي كة ئيش دةكةين، لة مةسةلةي 
تواناسازي كضان هيض قسورميان نةكردووة، من ثَيم واية دروست كردني هةيكةل لةو ثرؤطرامةي كة ئَيمة 

يية تةنانةت لة سةفةرَيكدا بؤ كؤريا من فةرزم كردووة لةسةر رَيكخراوةكان هةمانة شتَيكي زؤر زؤر ئةساس
يةك كض و يةك كوِر نةمهَيشتووة ئةوة ببَينت، من ثَيم واية ئةطةر كضيش جيا بكرَيتةوة لة كوِر تووشي 

 .ئيشكال دةبَيت، لةبةر ئةوة جياوازي دةخةيتة نَيوان ئةو دوو توَيذة، ئةوة اليةكي بابةتةكةية
اليةكي تر، تةبعةن جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان و سةرؤكايةتي دةزانن حكومةتي كوردستان، ئَيستا  لة

ضونكة ئةو وةزارةتة نوَيية زؤر طةورة بكرَينت، هَيشتا ئيمكاني ئةوةي هةية هةموار بكرَينت دواي 
ةيكةلياتةي كة هةية فةترةيةكي تر مةجاملان ثَي بدةن لةسةر ئةو ثرؤطرامةي دامانِرَيشتووة، لةسةر ئةو ه

ئَيمة كار بكةين تووشي مةكينةيةكي طةورة نةبني راستيةكيشتان ثَي بَلَيم ئَيستا ئةو قانونة دةربضَينت 
سةرئَيشةي ذمارة دوو ئَيستا شوَينَيك بدؤزمةوة، بؤ ئةوةي خةَلك تَيدا بن، ضونكة شوَينمان نيية خةَلك 

م ئةوة بَلَيم ليذنةي ياسايي كة ليذنةيةكي ثسثؤر بووة تَيدا بن، ئةوةش مةسةلةيةكي ترة، من حةز دةكة
لةو مةوزوعة، ئَيمة ئامؤذطاري ئةوامنان سةد لة سةد بة نةزةري ئيعتيبار وةرطرتووة، دةنا بةِرَيوةبةرايةتي 
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وةرزش و الوان وةكو دوو ثَيشنيار لة ئةساسدا هةبوو، لةسةر ثَيشنياري بةِرَيزيان ئَيمة ئةو بريكردنةوةمان 
دةوةو دووبارة طؤِرميان و، ئيشكاالتي فةني دروست دةكاتن مةسةلةي موخاتةبة لةطةَل ثارَيزطاكان، كر

 .ويستومانة ثارَيزطاكان سةربةخؤيةكي زياتري هةبَينت لةسةر حيسابي ناوةند، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةحيب ناكاتن با بيخوَينَيتةوة، بؤ  كةواتة ليذنةي ثةروةردة موسرية لةسةر ثَيشنيارةكةي خؤي، ئةطةر
 .ئةوةي خبةينة دةنطدانةوة

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من موسريم ئيرت نازامن برادةران، ئةطةر نوَينةري ئةوان مب من موسريةم لةسةر ئةوةي وا بَيت باشرتة، 
 .ساو روو نادات لة حكومةتي هةرَيمي كوردستانوابزامن بةو دوو بةِرَيوةبةرايةتية هيض شتَيك هةَلناو

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشنيارةكةت خبوَيننةوة، موناقةشة كراوةو رةئي جةنابي وةزيرش زانيوةو ليذنةي ياسايي، وةكو ليذنةي 

 .ثةيوةندييةكان دةخةينة دةنطدانةوة، تكاية طوَي بطرن بؤ ثَيشنياري ليذنةي ثةروةردة
 :شهاب نوري بةِرَيز سؤزان

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ثَيشنياري ئةوة دةكةين كة بةِرَيوةبةرايةتية طشتييةكان بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت، ثاش ئةوةي 
وةزير و مةكتةبي وةزير و ئةوانة، بةِرَيوةبةرايةتي طشيت الوان لةطةَل بةِرَيوةبةرايةتي طشيت وةرزش، ئةو 

، ئةوة داواكةي ئَيمةية، ئيرت باقيش وةكو خؤي مبَينَيتةوة زؤر ئيعتياديية، بةاَلم دوو شتة با جيا بكةينةوة
تواناسازييةكة ئةو بةِرَيزة وةاَلمَيكي دا تةقريبةن قةناعةمتان ثَي هَينا، ثةخشان خان قةناعةت ناهَييَن، 

ت، ضونكة خةَلكَيكي زؤر بةاَلم وةرزش و الوان حةز دةكةين جيا بكرَينةوة دوو بةِرَيوةبةرايةتي جياواز بَي
 .هةية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، كةواتة ثَيشنياري ليذنةي ثةروةردة كة داوا دةكاتن، ئةو بةِرَيوةبةرايةتيةي الوان و وةرزش 

وةرزش، كَي بكرَيتة دوو بةِرَيوةبةرايةتي طشيت و جيا بكرَيتةوة، بةِرَيوةبةرايةتي الوان و بةِرَيوةبةرايةتي 
لةطةَل ثَيشنياري ليذنةي ثةروةردةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَل ئةوةية 
بةِرَيوةبةرايةتيةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوة دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينة دةنط وةكو خؤي 

ددةي سَي و ضوار بكرَيتة يةك ماددة دةمَينَيتةوة، ئَيستا ثَيشنياري ليذنةي ياسايي دةخةمة دةنطدانةوة ما
كَي لةطةَلدا نيية , كَي لةطةَل ئةوةية ئةو دوو ماددةية دةمج بكرَيت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .دةسيت بةرز بكاتةوة؟ بة كؤي دةنط وةرطريا، ئَيستا ئةو ماددةية بووة ماددةي سَييةم، فةرموو
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 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

بةِراسيت من هةست دةكةم جؤرة بَي بةرنامةيي، ياخود جؤرة جياوازييةك هةية، هةندَيك ثَيشنياز هةية 
دة، دوازدة كةس قسةي لةسةر دةكات و تةبريراتي بؤ دةدؤزَيتةوة، هةندَي جاريش ثَيشنيار هةية 

ة، بةِراسيت ئةوة دةيهَينا قسةي راستةوخؤ دةخرَيتة دةنطةوة، بؤ منوونة ثَيشنيازةكةي ليذنةي ثةروةرد
 .لةسةر بكرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي ثةروةردة راثؤرتي خؤي خوَيندةوةو موناقةشة لةسةر هةمووي كرا وةكو ليذنةي ثةيوةندييةكان، 
كة تةواو بوو كةس ئاماذةي ثَي نةدا، ليذنةي ثةروةردة جارَيكي تر سةحيب نةكردةوة، كةس تةئيدي 

، بةشَيوةيةكي تر شةرحَيكي تري كردووة، موسرية لةبةر ئةوة واي لَي هات، ئةطةرنا كة موناقةشة نةكرد
كرا موناقةشةكة لةسةر هةمووان بوو، لةسةر ليذنةي قانوني بوو و لةسةر ليذنةي ثةروةردةش بوو، لة 

وةنةبَيت نةخوَيندرا  ليذنةي ثةيوةندييةكانيش بوو، ئةطةر ئَيوة ئيتيباهي ئةوةتان نةكردووة، راثؤرتةكة
بَيتةوة، خوَيندرايةوةو ئةو خاَلة لة هةرة خاَلة طرنطةكان بوو لة راثؤرتةكةدا، تةواو بوو، دةنطماندا بؤ 

 .دةمج كردنةكةي، فةرموو
 :بةِرَيز ثةخشان عبدال زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يية كوِر و كض لَيك جيا بكرَيتةوة، يان هةر من نةمتواني ثَيشنيارةكةم بطةيةمن بة باشي، مةبةست ئةوة ن

حاَلةتَيك، لة هةر واَلتَيكدا، لة هةر شوَينَيك خاَلَيكي زةعيف هةبوو تةركيز دةكرَيتة سةري، ئَيستا ئاشكراية 
هةموو دةيزانن وةزعي ئافرةتي الو ضؤنة، هةر بة عام وةزعي ذن ضؤنة، بةتايبةتي ذني طةنج، لةبةر ئةوة 

 .يارةكةم سوورم، ئةطةر موديريةتَيكي عام هةبَيت بؤ كاروباري ئافرةتاني الومن لةسةر ثَيشن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .لة ليذنةكةي خؤتان دةبواية رةئي خؤت بدةيت/ فةرموو ثةخشان خان، دوو خاَلي جةوهةري هةية، يةك
 .ثَيشنيارةكة بة تةنيا خؤت وتت، كةسَيكي تر تةئيدي بؤ نةكرد/ دوو
ةو ثَيشنيارةي تؤ بة جَيية، بةاَلم مةرج نيية بةِرَيوةبةرايةتي طشيت بَينت، بةِرَيوةبةرايةتيةكي ئ/ سَي

تايبةت بكرَيتةوة بؤ ئةو ثَيشنيارةي تؤ، ئةطةر لة ئايندةدا وةزير زاني كارةكة طةورةية دةتوانَيت 
ماددةكة لة اليةن ثَيشنياري ثرؤذةيةك بنَيرَيت بؤ هةموار كردني ياسايةكةيان و داخيلي بكةن، ئَيستاكة 

ليذنةي ياسايي و جةنابي وةزير موافيق بووةو بةو تةعديالتانةي كة كراو بة ئيزافة كردني ئةو ماددةيةي 
كة ليذنةي ثةيوةندييةكان ئيزافةي كرد، هةروةها بؤ موستةشارةكان هةمووي دةخةمة دةنطدانةوة، كَي 

سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر  لةطةَل ئةو ماددةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر
 .سوثاس، بة زؤرينةي دةنط ماددةكة وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر
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 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ان لة ئةسَلي ثرؤذةكة ئةجنومةني راوَيذكاري تَيدا نةبوو، ئَيمة لةطةَل جةنابي وةزيري وةرزش و الو
رَيككةوتووين وةكو وةزارةتةكاني تر هةمان ليذنة دابنَيني، ئَيستاش براي بةِرَيزم كاك دلَير ماددةكة بة 

 .كوردي دةخوَينَيتةوةو كاك كةرمييش بة عةرةبي دةخيوَينَيتةوة
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وَيـذكارى بـؤ  وةزارةت دامبـةزرآ لـة ذَيـر زجنـريةى ذمـارةى        ليذنة ثَيشنياز دةكات ئةجنومـةنَيكى ِرا  /ضوارةم

- :ماددةى ضوارةم بة ثَيى ثَيشنيازى ليذنة و بةم جؤرة بنووسرآ
 :ماددةى ضوارةم

 : وةزارةت ئةجنومةنَيكى ِراوَيذكارى دةبآ و لةمانة ثَيكدآ: يةكةم
 سةرؤك : وةزير -1
 .ونى وةزير سةرؤكايةتى ئةجنومةن دةكاتئةندامة و لة كاتى ئامادة نةبو: بريكارى وةزارةت -0
 ئةندامن : ِراوَيذكارةكان -9
 ئةندامن : بةري وةبةرة طشتيةكانى وةزارةت -1
 ئةندامة : هةر شارةزايةكى ثسثؤر و شياو لةناو وةزارةت يا دةرةوةى كة وةزير  هةليدةبذَيرَى -0
 .ئةندامن: يرنوَينةرانى وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان لةسةر بانطَيشتى وةز -2

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بيخوَيننةوة بة عةرةبي
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي بة زماني عةرةبي
تقرتح اللجنة تشكيل ولس استشاري للوزارة وحتب تسلسل رقم املادة الرابعة حسب مقرتح اللجنة  /رابعًا

 :تيوصياغتها كاال
 :املادة الرابعة

 :يكون للوزارة ولس استشاري يتألف من: اواًل
 رئيسًا: الوزير -1
 .عضوًا ويرأس اجمللس ن حالة غياب الوزير: وكيل الوزارة  -0
 .اعضاء: املستشارون -9
 .اعضاء: املدراء العامني ن الوزارة  -1
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 عضوًا: ارجم الوزيراي خب  اختصاصي مناسبًا من داخل الوزارة او خارجها خيت -0
 .اعضاء: ممثلي الوزارات ذات العالقة بدعوة من الوزير  -2

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .وابزامن شتَيكي رؤتينيية كةس موالحةزةي لةسةر نيية، فةرموو ليذنةي ثةيوةندييةكان

 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةر شارةزايةكى )رةكةي ليذنةي ياسايي دةكةين، بةاَلم ثَيم باشة كة دةَلَيت ئَيمة ثشتيواني لة ثَيشنيا
، ئةوة دياري بكرَيت بة (ئةندامة: ثسثؤر و شياو لةناو وةزارةت يا دةرةوةى كة وةزير  هةليدةبذَيرَى

مةرجَيك لة دوو كةس زياتر نةبَيت، يان لة سَي كةس زياتر نةبَيت، ئةو هةَلبذاردنةي كة وةزيري 
 .ةَليدةبذَيرَيته

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .جةنابي وةزير رةئيت ضيية

 :الوانو  وةرزش وةزيري/بةرواري عبدالرمحن ط بةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وابزامن دياري كردنةكة مةحدودمان دةكاتن، ئَيستا زؤر كةس هةية لة دةرةوة ئينسان دةتوانَيت بانطي 
وةي ضةند كةسَيك بن، بةاَلم تةحديد كردنةكة ئةطةر ثَيويست بَينت دةعوةت بكاتن بة ئيعتيباري ئة

 .ناكرَينت زياتر، بةس ئةطةر ثَيويست بكاتن، ثَيم واية باشرتةو دةرطا كراوة بَينت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةطةر موقتةنيعي بة رةئيةكةي وةزير سةحيب رةئيةكةي خؤت بكة
 :دبةِرَيز ئارَيز عبدال امح

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سةحيب ناكةمةوة، ضونكة لَيرة مةبةستمان جةنابي وةزير نيية كة دانيشتووة، ضونكة رةنطة سبةييَن 
وةزيرَيكي تر بَيت بة بيانووي ئةوةي كة ئةوانة ثسثؤرن، يان شارةزانة، رةنطة دة كةس، يان بيست كةس 

ةرةوة، يان هةندَيك خةَلك دَينَيت وةزيفةيان نيية، دةَلَيت مانطانة خةَلك دةعوةت بكات، خةَلك بَييَن لة د
ثَيويستيان بة مووضةية، يان ثَيويستيان بة سةيارةية، دةبَيتة بارطرانييةكي زؤر لةسةر وةزارةت، داواكارم 
مةسةلةيةكي تايبةت نيية بة جةنابي با بري لة دواي ئةو وةزيرةش بكةينةوة، كة دةسيت كراوة بَينت، بة 

ياييةوة رةنطة خراث بةكارهَيناني ئيدارة رووبدات لة وةزارةتةكة، لةبةر ئةوة من داوا دةكةم ئةو دَلن
مةسةلةية بة جددي وةربطريَينت و، مةسةلةكة خةرجي و مةسرةفَيكي زؤري دةوَيت، رةنطة دوايَي ئةركي 

 .وةزارةتةكة قورسرت بكاتن، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةي هةية فةرمووجةنابي وةزير قس

 :الوانو  وةرزش وةزيري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيم واية ئةوةي لةناو وةرزش و الواندا هةية ئَيستا ميللةتي كوردستان هةمووي طلةيي دةكاتن، ضونكة 
ةروةردة بكاتن، زؤر شت هةية ئَيمة راهَينةري عةرةب دةهَينني، ضونكة ئَيمة خةَلكمان نيية خةَلك ث

دةبَيت ئيستيفادةي لَي بكةين، دوايَي ئةم راوَيذكارانةي كة دَين مةعاشي ثَي نادةين، ئةوةي دَيت زياتر 
 .ئيستيشاريية، بِريار نادةن لةسةر ئةوةي وةزارةت، ثَيم واية تةحديد كردن ئيشكال دروست دةكاتن

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .وكاك خورشيد فةرمو

 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة بؤ هةموو وةزارةتةكان جطة لةوةي كة ستايف وةزارةمتان تةحديد كردووة لة هةينةي ئيستيشاري، 
سةاَلحييامتان داوةتة وةزيري لة دةرةوةي وةزارةت و لة هةر كةسَيك بيةوَيت و داوا بكاتن لةو 

ية بةشدار بَينت، بؤية من رةئيم واية تةحديد نةكرَيت، وةزير بةخؤشي كؤبوونةوةية ئيستيشاري
مةسَلةحةت بزانَي بانطي بكات و بة قازاجني ئةوةو ئيستيفادةشي لَي دةكات، مةرج نيية زؤريش بَيت، 

 .دةتوانَيت داوا نةكات بة رةغبةتي خؤيةتي و مةسَلةحةتي خؤيةتي، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر كةمال فةرموو كاك
 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةرزش زؤر فراوانة وةكو وةزارةتَيكي تر نيية، ثسثؤِرايةتيش بة خؤي تايبةتة، مةسةلةن فوتبؤل ثسثؤري 
هي مةجالةكاني  تايبةتي خؤي هةية جياية لةطةَل هي مةلةواني و لةطةَل هي ثينط ثؤنط، لةطةَل

موختةليف، لةبةر ئةوة طرنطة تةحديد نةكرَيت، ضونكة بةِراسيت وةرزش لةوانةية يةكَيك لة فوتبؤل 
ثسثؤِرة بةاَلم هيض لة ثينط ثؤنط نازانَي، يان لة مةلةواني نازانَي، لةبةر ئةوة تةحديد نةكرَيت باشة، زؤر 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةكر فةرموو
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 :بةِرَيز بكر فتاح حسني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم مةوزوعة لة هةموو وةزارةتةكان بامسان كردووة، هةمووشي هةمان شتة ئةجنومةني راوَيذكاري لة 
وةزارةتي شارةوانيش هةمان شتة بامسان كردةوة، ئايا تةحديد بكرَيت، يان قةرارتاندا تةحديد نةكرَيت، 

بؤ ئةوةندة موناقةشةي لةسةر بكرَيت، ئةوة وةزير دةتوانَيت بانطي بكات و نة  ئَيستاش نازامن يةعين
سةيارةي دةدرَييَت، نة مةعاشي دةدرَييَت، نة هيض، رةنطة ثَيويستيان بة ئيستيشاِرةي ئةو بَيت و تةواو لة 

 .َيت، سوثاسكؤبوونةوةيةكي موعةيةندا، لةبةر ئةوة بِروا ناكةم ئةوةندة ثَيويسيت بة موناقةشة كردن ب
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريم فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسيت ئةطةر بة وردي لة بِرطة ثَينج ورد بينةوة، دةبينني بة صيغةي موفرةد هاتووة، كةواتة هةر 
 .ةي وةزارةت، يةعين بة جةمع نةهاتووةثسثؤِرَيك ئيختيصاصي بَيت لةناوةوةي وةزارةت، يان لة دةرةو

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، (اي خب  اختصاصي)من ثَيشنيارَيكم هةية، ئةطةر ثَيشنيارةكة بزانن ضية، لة بِرطةي ثَينجةم نووسراوة 

ةكةي الببةن لة كؤبوونةوةكة بانطي دةكةين، بةاَلم ئةندام نيية لة مةجليسي ئيستيشاريةكة، هةر (عضو)
مومكينة لةو كؤبوونةوةية دوو كةس بانط دةكةن، لة ( اي خبري اختصاصي)ةكة الببة (عضو)

كؤبوونةوةيةكي تر سَي كةس بانط دةكةن كة خةبرين، يةعين وةكو ئةواني تر ئةندام نةبن، بيبةنة 
بِرطةي شةشةم، بؤ وةزير هةية هةر خةبريَيكي ئيختيصاصي بانط بكاتن بؤ ئةو كؤبوونةوةية، بِرطةي 

 .شةم واي لَي بكةن ئةو وةختة رزطاري دةبيت، كاك ئارَيزيش سةحيب دةكات بة تةئكيد، فةرمووشة
 :الوانو  وةرزش وةزيري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةرزشوانان بةِراسيت ئةوة حةساسة، ئَيمة بريمان كردؤتةوة، كة خاَل بة خاَل لةطةَل الوان دانيشني، لةطةَل 

دانيشني، دواي رةضاو كردني واقيعي تاَلي وةرزش و الوامنان لةبةرضاو طرتووة، بؤية ئةطةر سيستةمَيكي 
شامل هةية بؤ هةموو وةزارةتةكان با بؤ ئةمةش بَينت، من مانيعم نيية، وةكو ئةو سيستةمةي لة 

 .وةزارةتةكاني تريشدا هةية بةم شَيوةية بَيت
 :مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو

ئةو خاَلةت بةجَيية، سيستةمي وةزارةتةكان ضؤنة با وا بَيت، بةاَلم من ثَيم واية ئةطةر لة وةزارةتةكاني تر 
واش نةبَيت ئةو صيغةي كة ئَيستا من و  باشة، مةسةلةن جةنابت كؤبوونةوةيةك دةكةيت لَيرة دةَلَييت 

كي قانونيان هةية ئةندام دةبن، بةاَلم مةرج ، ئةمانة لةبةر ئةوةي سيفةتَي(ممثلي الوزارات ذات العالقة)
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نيية لة عةيين كؤبوونةوة هةمان مومةسيل بن، لةو كؤبوونةوةية وةزارةتي دارايي بانط دةكات، لة 
كؤبوونةوةيةكي تر وةزارةتي ناوخؤ بانط دةكةين، بةطوَيرةي ئةوةي تؤ تةقدير دةكةين، ئةواني تر 

ك داوا بكةين لة بةغداوة بَينت، بؤ ئةندام بَينت، ئةطةر ئةندام بَينت سيفةتي قانونيان نيية، مومكينة يةكَي
دةبَيت لة هةموو كؤبوونةوةيةك بانطي بكةين، كة و  مومةسيل ئةوة تؤ تةحديدي دةكةيت، كة وتت 
خةبري تؤ تةحديدي دةكةيت، بةاَلم ئةندام نيية لةو كؤبوونةوةية، ئةطةر لة قةوانيين وةزارةتةكاني تريش 

 .ةهاتبَينت، فةرموووا ن
 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، كة (اي خب  اختصاصي مناسبًا من داخل الوزارة وخارجها خيتارجم الوزير عضوًا)ئةمةي كة لَيرة هاتووة 
ندام بَيت لةو ليذنةية، نةك دةيةوَيت عوزو بَيت لةوَي، كة وةزير خؤي لةوانة هةَلبذَيرَيت، بؤ ئةوةي ئة

هةر كةسَيك جارَيك بيهَينَيت و بيكاتة عوزو، بةاَلم ئةمةي كة خؤي دةيةوَيت و ثَيويسيت ثَيية ئينتيخابي 
 .ثَي دةكات و دةيهَينَيت لةو ليذنةية وةكو عوزو دةبَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بيطؤِرن، كةضي ئةو موحتاجة وةكو نوَينةري عةفو ئةطةر ئةندام بَينت، دةبَيت دائيمي بَيت، نابَيت 

 .وةزارةتةكاني تر بيطؤِرين، خةبريي ئيختيصاصي لة بواري وةرزش شتَيكة، فةرموو كاك خورشيد
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةزير لة  ئةوةي جةنابت دةَلَيي زؤر راستة، ئةوانة هةمووي دةبنة ئةندامي رةمسي، بةس ئةوةي كة

خارجي ئةوانة داوا دةكات نابنة ئةندام، ضونكة ئةوانة لة هةموو كؤبوونةوةيةك موخةسةساتيان هةية، 
ئيمتيازاتيان هةية، بةس ئةوةي كة وةزير خارجي ئةوانة داوا دةكات، هيض ئيلتيزامَيكي وةزير ثَييان نيية، 

 .بؤ ئيستيفادة بانطيان دةكاتن، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .خاَلي نيزام فةرموو
 (:ماراني باني) قادر عبدال عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة وةزارةت ضوار ثسثؤري تايبةتي هةية بةكاري ثسثؤري لة وةزارةتةكةي، بؤ كؤبوونةوةي ئيستيشاري 

دةكةم هةر كةسَيك بة  ناكرَيت فيعلةن ئةندام بن، ئةوةي جةنابت باسي دةكةيت من ثشتطريي لةوة
عةقديش بيهَينَيت، بةاَلم عوزو نةبَيت باشرتةو با فراوانرت بَيت زياتر بةشدار بكةن لة كؤبوونةوةكة، زؤر 

 .سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةئيةكي وةجيه بوو، بةاَلم خاَلي نيزام نةبوو، خاَلي نيزام كاك ئارَيز فةرموو

 :دبةِرَيز ئارَيز عبدال امح
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابت طوتت ئارَيز ثَيشنيارةكةي سةحب دةكاتةوة، من ثَيشنيارةكةم سةحب ناكةمةوة، بةاَلم ثشتطريي لة 
 .رةئيةكةي جةنابت دةكةم كة هةموارت كرد، يةعين ثَيشنيارةكةت طؤِري، لةطةَل رَيزمدا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤر نوري فةرمووئاخري كةس قسة دةكات كاك دكت

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت راوَيذكاري ثسثؤر، هةتا ئةطةر ئةنداميش بَيت مايف دةنطداني نيية، لةبةر ئةوةي هةتا ئةطةر 
وةردةطرَيت،  بةو شَيوةيةش مبَينَيتةوة مايف ئةوةي نيية كة دةنط بدات، كاتَيك لَيرة بِريارَيك، يان تةوصية

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك دكتؤر ئةطةر بنووسني ئةندامة ضؤن مايف نيية، ئةطةر نةصَيكي تر بنووسني بَلَيني مايف دةنطداني 
نيية، كة طوتت ئةندام، ئيال دةبَيت نةصَيك بنووسني بَلَيني حةقي دةنطداني نيية، ئةطةر دةَلَين وةكو 

ؤن هاتووة، ليذنةي قانوني تةخويل بكرَيت وةكو وةزارةتةكاني تر بنووسرَيت، باشة ئةو وةزارةتةكاني تر ض
ثَيشنيارة سةحيب بكة وةكو وةزارةتةكاني تر، ليذنةي قانوني با ئةو خاَلة وةزارةتةكاني تر ضؤن هاتووة با 

ية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ وابَيت، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا ني
 .تكاية ماددةكةي تر, ماددةكة بة كؤي دةنط وةرطريا, زؤر سوثاس

موالحةزةيةك هاتووة لة اليةن ئةندامي ثةرلةمان كاك باثري كامال بةجَيية، دةَلَيت با ثابةند بني بة 
ليذنةكان بةشدارن و نيزامي داخيلي ثةرلةمان، ئةندام موقةيد بَيت بة كات، دوايَي ئةو ئةندامانةي كة لة 

قسةيان كردووةو رةئي خؤيان داوة هيض ثَيويست ناكات لَيرة قسةكاني خؤيان بكةن، ئيال ئةطةر موعتةريز 
بوون بَلَي موعتةريز بووم لة ليذنةكة، يان غائيب بوون بَلَين ئَيمة لة ليذنةكة غائيب بووين، بةاَلم 

شيان هةمان قسةي راثؤرتةكة بووة، لَيرةشدا قسةي موالحةزةي وا هةية كة هةندَيك بةشدار بوون و قسة
دةكةن كامتان لَي دةكوذن، ئةوةش راستة دةَلَي يةكَيك ئةطةر قسةي كرد و ئةوي تر هةمان قسة نةكاتةوة 
بَلَي تةئيدي فالن دةكةم و تةواو، زؤر سوثاسي دةكةين بؤ موالحةزةكةي و ثشتطرييشي لَي دةكةين، باشة 

 .فةرموو
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 :َير حممد شريفبةِرَيز دل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .لة ئةسَلي ثرؤذةكة
وةزارةت بؤي هةية ثةيِرةوَيكي تايبةتي بؤ بةِرَيوةبردني كاروباري يانةو يةكَيتية : ماددةي ثَينجةم

 .وةرزشيةكان دابنَيت بة جؤرَيك كة لةطةَل بؤضوونةكاني حكومةتي هةرَيمدا بطوجنَيت
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي
 : ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى ثَينجةمى ثِرؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم جؤرة بنووسرَيتةوة

وةزير بؤى هةية ثَيوةرَيكى تايبةت بة بةِرَيوةبردنى كاروبارى يانةو يةكَيتية وةرزشيةكان : ماددةى ثَينجةم
يةكى وا كة لةطةأل ئاراستةكارييةكانى حكومةتى هةرَيمدا بة مةبةستى ِرَيكخسنت و دابنآ بةشَيوة

 .ثةرةثَيدانيان بطوجنآ
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ثةيوةندييةكان
 :ئارَيز عبدال امحد بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةك ماددةثَيشنيارمان كردووة ماددةي ثَينجةم و شةشةم بكرَيت بة ي

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكات ئةم ماددةية البدرَيت، ضونكة ئَيمة لةسةر سيستةمي هني دةِرؤين، هةموو 
يانةو يةكَيتيةكان بة ياسايةك دادةمةزرَين، لةبةر ئةوة ئَيمة بة تةواوةتي تَي نةطةيشتووين مةبةسيت ضية 

 .زؤر سوثاس, طومتان با البربَيت, َيوةري تايبةت بؤ بةِرَيوةبردني كارةكانيانلة ث
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو مامؤستا كاكة
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
َييةو، ئةمة ئَيمة ئةو ماددةية بة ثةسند دةزانني وةكو خؤي مبَينَيتةوة، ضونكة ئةوة حكومَيكي نو

موتةبةعة لةواني تر لة ماددةي شةش سَي فةقةرةية هةموو جار بةو سَي فةقةرةية دَيينة خوارَي لة 
وةزارةتةكاني ديكة، بؤية بة ثةسندي دةزانني هةروةكو خؤي مبَينَيتةوة لة جَيي خؤشي بَيت، ئَيمة تةنها 

 .صياغةمان هةندَيك طؤِريووة، زؤر سوثاس
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 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
 .جةنابي وةزير رةئيت ضية لة البردني

 :الوانو  وةرزش وةزيري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة الرميان نيية لة رووي ناوةِرؤكيةوة ئةو طؤِرانكاريانة بكرَينت و دةمج بكرَينت هيض موشكيلة نيية، 
كوردستان ثَيوةري وةرزشي نيية، يانة لةسةر ض ئةساسَيك دامبةزرَيت، بةنيسبةت ثَيوةرةكان تاكو ئَيستا لة 

ئَيستا ئَيمة ديراسةيةكمان تةرتيب كردووةو كؤنفرانسَيك دةكةين، بؤ ئةوةي ئةو ثَيوةرانة ديار بن تا 
 .بتوانني لةسةر ئةساسي ئةوة كؤنرتؤلي كؤمةَلَي شيت تر بكةين

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .جمةكة ليذنةي قانونيش موافيقة، ليذنةي ثةروةردة سةحيب دةكةنئةطةر لةسةر دة

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةَلَي سةحيب دةكةين، ئةطةر ثَيوةر بَيت ماناي معيارة، لة الي ئَيمة لة نوسخةكة نووسرا بوو ثةيِرةو، خؤي 
 .ثَيوةرة يةعين معيار ئةم دةيةوَيت معيار دابنَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك ئيحسان

 :بةِرَيز احسان عبدال قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مونتةخةبن، بة هةندَيك طرَيداني وةزارةتدا نينة، رةنطي ( واحتادات هينات مستقل)بة ئيعتيبار نابَيت 
 .ثةيِرةوي ناوخؤ نابَيت، سوثاس غةير موباشري دةداتة وةزارةت، ئةطةر ثَيوةر بَيت دةكرَيت، بةاَلم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشنيارةكةت باشة، بةاَلم خاَلي نيزام نيية، ئةم ماددةية هةندَيك بؤني مةركةزيةتي نامةعقولي لَي دَيت، 
عةفوم دةكةن لةوةداية، ضونكة هةندَيك ئةندية ئةوةلةن دةبَيت حوريةتي هةبَيت، تؤ نيزام دادةنَييت بؤ 

يةكة فةرزي ئريادةي دةكات و دةَلَيت تةنيا تةوةجوهاتي حكومةت، ئةنديةكان مومكينة تؤزَيك ئةند
 .حوريةتيان بدةييَت، نازامن زؤر الم وازي  نيية، ئينجا بؤية فةرموو

 :الوانو  وةرزش وةزيري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ن موالحةزةيدا تةبيعي ئةوة بةس لةسةر مةسةلةي يةكَيتيةكان، ئةوة من ئةوةي كة ئَيستا كاك ئيحسا
لةطةَليمة، ئةوة زياتر ئيختيصاصي هي يةكَيتيةكان خؤيانة، بةس بؤ يانةكان، ضونكة ئَيمة منحةيان ثَي 

ان دةدةين و ئةوة خؤيان ئيختيار دةكةن، بةس تا ئَيستا هيض ثةثِرةوَيكيان نيية، ئَيمة كار دةكةين تا ئةو



 182 

ثةيِرةويان هةبَيت، بةبَي ئةوةي ئَيمة بؤيان دابنَيني، بةس  دةبَيت لة كؤنفرانسَيك ئَيمة ئةو ثَيشنيارة 
 .بكةين، جا ئةطةر شَيوةي نووسينةكة وا بَينت، ئَيمة هيض موشكيلةيةكمان نيية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .صياغةكة ئةوة ناَلَيت فةرموو

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، واتا نيزامَيكي خاص بؤ خؤي (للوزارة وضع نظام خاص)بةثَيي تَيطةيشتين ليذنةي ياسايي دةَلَيت 
دادةنَيت لة ضؤنيةتي بةِرَيوةبردني ئةنديةو ئيتيحادةكان، ئيتيحادات ئةوةي كاك ئيحسان ئاماذةي ثَيدا 

ةاَلم بةنيسبةت ئةنديةكان مبَينَيتةوة زؤر باشة، نةك راستة بةنيسبةت ئيتيحادات دةتوانني الببةين، ب
 .ثةيِرةو بؤ ئةندية دابنرَيت، ثةيِرةو بؤ وةزارةت دابنرَيت لة ضؤنيةتي بةِرَيوةبردني ناديةكان

 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبدال حممود 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةزير بؤي هةية ثَيوةرَيكي تايبةت )نةوة، دةَلَيت ئةطةر تؤزَيك بة ديقةتي راثؤرتي ليذنةي قانوني خبوَيني
، تةبعةن ئةوةي كاك ئيحسان باسي كرد (بؤ بةِرَيوةبردني كاروبارةكاني يانةو يةكَيتية وةرزشيةكان دابنَيت

زؤر دةقيقة، يةعين وةزارةت يانة وةرزشيةكان بةِرَيوة نابات، بةاَلم اليةني دووةمي هةية، هيض يانةيةكي 
نيزامَيك دانامةزرَيت، يةعين نيزامَيك هةية لة ضوارضَيوةي ئةو نيزامة داوا لة وةزارةت  وةرزشي بةبَي

دةكات كة يانة دامبةزرَينَيت، يةعين ئةو نيزامة تةحديد ئةوة دةكات، يانة ضؤن دادةمةزرَيت، بةاَلم لة 
، ئةو بةِرَيوةبردنة لة بةِرَيوةبردنةكةي وةزارةت بةِرَيوةي نابات، بؤية ئةو صياغةي كة كراوة غةَلةتة

ئَيمةي تَيك داوة، ئةطةرنا لة هةموو دنيا ثَيوةرَيك هةية بؤ دامةزراندني يانة، بةاَلم ئةو دةَلَيت ثةيِرةوي 
ناوخؤي بؤ دادةنَيت، بؤية ئيشكالةكة لَيرة دروست بووة، يةعين ئةطةر ئةوة لَيك بكرَيتةوة ئيشكالةكة 

 .نامَينَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة غةَلةتةكة لَيرةية لة عةرةبي و كورديةكة، لة عةرةبيةكة لة نيزام هاتووة، لة كورديةكة بؤتة ثَيوةر، 

يية واتا معيار، لةوَي بة وةزارةت هاتووة، لَيرة بؤتة وةزير، يةعين ئةوة دةبَيت راست بكرَيتةوة، وةزير ن
وةزارةتة لة عةرةبيةكة ديارة تةواو ترة نيزاميشة، نةك معيار، ئيرت لَيرة بة ثَيوةر هاتووة، ثةيِرةو نيية 

 .ثَيوةرة، ئةوة راثؤرتي ليذنةي ياسايية كة ئَيستا موناقةشة دةكرَيت
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك كةريم فةرموو

 :بةِرَيز كريم جميد شريف
 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

وةزارةت بؤي هةية ثَيوةرَيكي تايبةتي بة بةِرَيوةبردني كاروبارو يانة )بة رةئي من واي لَي بكرَيت 
 .، سوثاس(وةرزشيةكان دابنَيت، كة بطوجنَيت لةطةَل ثَيوةرة جيهانيةكاني وةرزش

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك سةردار

 :بةِرَيز سردار صباح بوزو هركي
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز

من ثَيم واية ض ثَيوةر بَيت، ض ثةيِرةو بَيت هةردووكي لة جَيطاي خؤي نيية، ئةسَلةن ثَيم واية ئةو ماددةية 
لةبةر ئةوةي / هةر زيادةو ثشتطريي لة رةئيةكةي ليذنةي ثةروةردة دةكةم كة سةحبيان كرد، يةك

 .ناديةكان بة قانون تةنزيم دةكرَيت
كرد ئيتيحادات بة خؤيان خؤيان هةَلدةبذَيرن، ئةطةر ئَيمة صيغة عةرةبيةكةي كاك ئيحسان باسي 

، وةزارةت ئيدارةي ناديةكان (للوزارة وضع نظام خاص بادارة)وةربطرين، يةعين بةكورديةكة نا، دةَلَيت 
 .، ئةوة يةك(للوزارة وضع نظام كيفية التعامل مع االندية)ناكات، ئةطةر وا بواية دةبوا بطوترابا 

مامؤستا كاكة باسي ئةوة دةكات لة هةموو قةوانيين ديكة وا طوتراوة، لة قةوانيين ديكة دةَلَيت / دوو
، يان (كيفية التعامل للقطاع اخلاص)، نةيطوتووة (للوزير وضع نظام خاص لتشكيالت ومهام الوزارة)

 .ئيتيحادات و سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك غةفور فةرموو
 :رموري سعيد طاهر غفور بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت ئةو ماددةية منيش لةطةَل ئةوةدام كة نةمَينَينت، لةبةر ئةوةي يانةكان هةموو لة وةزارةتي 
ناوخؤ بةثَيي ياساي كؤمةَلةكان ئيجازة وةردةطرن، هةر ناديةكيش كة ئيجازة وةردةطرَينت، دةبَيت هةينةي 

داخيلي خؤشي هةبَيت بؤ بةِرَيوةبردني يانةكان، بؤية ئةو ماددةية زيادة نةمَينَيت تةئسيسي و نيزامي 
 .باشرتة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عومسان فةرموو
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 (:ماراني باني) قادر عبدال عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةية بة هةَلبذاردنيش ئةوةي دةكةن، بؤية منيش ثَيم ديارة هةموو يانةكان خؤيان نيزامي داخيلي خؤيان ه
زيادة وةزارةت راستةوخؤ يانةكان بةِرَيوة ببات، منيش ئةوة بة زياد دةزامن هةرضةندة حةقة فيعلةن 
ئةوةكي هةبَيت نةك بؤ يانةكان، بةَلكو بؤ خؤي، بؤ ناو هةيكةلي وةزارةت ثةيِرةوَيكي هةبَيت تةبيعيية لة 

 .م بؤ بةِرَيوةبردني يانةكان منيش ثَيم زيادة، زؤر سوثاسشَيوةي ياسا، بةاَل
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد فةرةج فةرموو
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من سَي خاَل دةَلَيم، وةزارةت دةبَيت نيزام داخيليةك بؤ خؤي دابنَيت بؤ ئيشةكاني، بةِراسيت ئةوة يةكَيكة 

ةو خااَلنةي كة وةزارةت لة هةرَيمي كوردستاندا هةتا ئَيستا طرنطيان نةداوة بة نيزام داخيلي، لةبةر ئةوة ل
دابةش كردني دةسةاَلتةكان هةميشة طرفتَيكي دروست كردووة لةوة، هيوادارم لَيرةوة طرنطي ثَي بدرَيت، 

 .ئةوة يةك
نيزام داخيلي خؤيان هةية، بةاَلم ئةم نادي و  لةطةَل ئةو قسةية دام كة نادي و ئيتيحادات خؤيان/ دوو

ئيتيحادانة ضؤن ئةو ثةيِرةو و ثرؤطرامانة بؤ خؤيان دادةنَين لة ضوارضَيوةي ئاماجنةكاني وةزارةتداية، 
ئةو ئاماجنانةي كة بامسان كرد هي وةزارةت ئةوة دةبَيتة ثَيوةر بؤ هةموو نادي و ئيتيحادَيك كة لةو 

دةنَيت، بةاَلم وةزارةت دةتوانَيت ئريشادات بدات لة رَيطةي وةزيرةكةيةوة دةتوانَيت ضوارضَيوةية بؤ خؤي دا
 .ئريشادات بدات بةو نادي و ئيتيحادانةي كة ثةيوةنديان هةية بة وةزارةتةكةوة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو سؤزان خان

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ك من طو  سةحبمان كردةوة، ئةطةر هاتوو ثَيوةر بَيت، تؤ معيارَيك دادةنَييت بؤ ضؤنيةتي كاركردن، كاتَي
بةاَلم ئةطةر ثةيِرةو بَيت ماناي واية تةدةخولة لة ئيشي يانةكان، ئَيمة ئةو تةدةخولة ثةسند ناكةين، بةاَلم 

ن بدةييَت، كةي يارمةتيان بدةيت و لة ئةطةر ثَيوةرَيك دابنَييت بؤ ضؤنيةتي تةعامول كردن كةي منحةيا
ض ئاستَيك دان ئةوة حةقي وةزارةتة، ثَيوةر، نةك ثةيِرةو، بؤية من و  سةحيب دةكةمة، ضونكة برادةران 

 .طوتيان ثَيوةرة، ئةوة روون كردنةوة بوو، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي قانوني و رةئيةكيش درا لة ماوةي موناقةشة ثَيم واية موناقةشة زؤر كرا، ثرؤذةكة خؤي و رةئي 

كردن كة ئةوة زيادة، بةتايبةتي ئةوةي دةَلَيت ئةو ئةنديانة نيزامي تايبةتي خؤيان هةية و ئيجازةش لة 
وةزارةتي ناوخؤ وةردةطرن، بؤية ثَيش ئةوةي بيخةمة دةنطدانةوة مةجال دةدةمة جةنابي وةزير و 

 .ت، ئةو وةخيت دةدةينة دةنطدانةوة، كة ئايا مبَينَيت، يان نةمَينَيت، فةرموودوايَيش كاك كةمال قسة دةكا
 :الوانو  وةرزش وةزيري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاس، ئةوةي راسيت بَيت لة مسوةدةي ثرؤذةي قانونةكة هاتووة لةمةودوا يانةكان لة وةزارةتي وةرزش و 

 .ئيجازة وةردةطرن، ئةوة خاَلَيكةالوان 
ئَيمة باسي ئةوة دةكةين، لَيرة رةنطة تةبعةن سؤزان خان فةرمووي ئةوة داناني نيزامَيكة لة / خاَلي دووةم

ناو وةزارةت بؤ ئيدارة كردني يانةكان، ضونكة ئةطةر يانة سةر بة وةزارةت نةبَينت، دةبَيت ئةمِرؤ 
ن بَلَي وةزارةتي الواني كوردستان، ئةطةر يةكَيتيةكان نةمَينَيت و ثةرلةماني كوردستان بِريارَيك بدات

يانةكان نةمَينن، هيضي تر نةمَينَيت، من ئامادة نيمة مةسنووليةتي طةورةي وةرزش هةَلبطرم لةبةرامبةر 
ئةو ناوةي كة هةية، ئةوة جانبَيكي ترة، مةوزوعي تر ثَيم واية هةندَيك شيت تر ئةطةر قةراري لةسةر 

رَينت، ضونكة منيش ثَيويستيم بةوة هةية خؤشم موختةس نيم لة كاروباري وةرزش، بةس ئةوةي كة نةد
كراوة لةسةر ئةساسي كؤمةَلَي ثسثؤري وةرزشي ئةوة كراوة، ضونكة لة ئةجنومةني ئؤلؤمثي خؤشي تا 

ة ئَيستا لةبةر ئَيستا من مسوةدةي ثرؤذةكةم بؤيان ناردووة هيض تَيبينيان نةبووة لةسةر ئةو مسوةدةي ك
دةستيان داية، بؤية ئيسرار دةكةم كة مبَينَينت، تةبعةن ثَيوةرةكانيش بةشَيكي ترة، ئةوة لة سةاَلحياتي 
وةزارةتة، ثَيويست ناكات بة بةنديش تةسبيت بكرَينت، ضونكة زؤر لة ئةنداماني ثةرلةمان باسيان كرد، 

ئَيستا ضةند حزبي ديكة ئةندامن لة ثةرلةماني حةقيقةت وةرزشي كوردستان تةحةزوبي زؤري تيا كراوة، 
كوردستان داوايان لة من كردووة كة لة هةندَيك شوَين رَيطايان لَي نةطريَيت، بؤ منوونة لة هةَلةجبة، يةعين 
ئةوة مةسةلةيةكة ئَيستا هاتؤتة بةر دةسيت من، دةبَيت من موناقةشةي لةسةر بكةم بؤ ئَيوة، بؤية من 

، ئةطةر نةخراية دةنطدانةوةو ئةطةر بِريارَيكي وا بدرَينت كة موناقةشةيةكي زياتري حةز دةكةم مبَينَينت
 .بوَينت، ضونكة ئةمة مةسةلةيةكي جةوهةريية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك كةمال فةرموو

 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤضووني جةنابي وةزيري وةرزش و الوان دةكةم، كة بة حةقيقةت ئةو  تةئيدي بري و%( 122)من 
وةزارةتةي تةعامول دةكات لةطةَل ئةو ناديانةي، لةطةَل ئةو ئيتيحادانة دةبَيت نيزامَيك هةبَيت ئةوانيش 
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ثةيِرةوي لَي بكةن، راستة ئةوان خؤيان خؤيان هةَلدةبذَيرن، بةاَلم هةر كةس بؤ خؤي نيية، دةبَيت 
 .ةمَيك هةبَيت ثةيِرةوي لَي بكةن، ئةمة يةكسيست

ثاشان مالييةيان ثَي دةدرَيت، دةبَيت حيساباتَيك، ئوسولَيك هةبَيت، قانوني جةمعيات راستة هةية، هةتا 
ئَيستا ئيجازةي لة وةزارةتي ناوخؤ وةردةطرن، بةس وةكو ئةوةي دةزانني لةمةودوا دةبنة عايدي وةزارةتي 

ئةوة ثَيويستة سيستةمَيك هةبَيت، ئةوانيش ثةيِرةوي لَي بكةن و ئيش و كاري وةرزش و الوان، لةبةر 
خؤيان ئةجنام بدةن تةواوة، بةس بةرةَلاَليي نيية هةر كةسَي بة ئارةزووي خؤي هةر شتَيكي بيةوَي، من 

نةكةين، تةئيدي ئةوة دةكةم ئةطةر ئةمة دوا خبرَيت باشرتيش بريي لَي بكرَيتةوة، ئةمِرؤ بِرياري لَي دةر
 .بةياني هةوَل بدةين ضاكي بكةينةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك فةرسةت قسةي هةية

 :بةِرَيز فرست امحد عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي صياغةي نةصةكة نةوعة ئيلتيباسَيك دروست دةكات، ئةطةر غايةت ئةوة بَيت ئةو نيزامة، نادييةك 
َيكي بؤ دابنَيت، تةبعةن غةَلةتة، ضونكة قانونَيكي عاممان هةية، قانوني جةمعياتة، هةر وةزارةت نيزام

ئيتيحادييةك، هةر نادييةك، ضونكة ناوي نادييشي تيا هاتووة داواي ئيجازة بكات، مةفروزة بة خؤي 
بَيت وةزارةت  نيزامَيك دابنَيت و داواي ئيجازة بكات بة موجييب قانوني جةمعيات، ئةطةر غايةت ثَي ئةوة

وضع نظام خاص )ضؤن تةعامول لةطةَل ئةو ناديانة دةكات، بة رةئي من بة وشةي ئيدارة بكةينة تةعامول 
، صياغةتي عةرةبي بةو شكلة بَينت، ئةو وةختة ئةو ئيلتيباسة (بكيفية التعامل مع االندية واالحتادات

بؤ نادييةكان، بةس بؤ ئةوةية ضؤن عيالقات دروست نابَيت، ماناي واية ئةو ثةيِرةوة بؤ وةزارةتة، نةك 
لةطةَل ئةو ناديانة ثةيدا بكات و ضؤن تةعامول لةطةَل بكات، نةك بؤ ئيدارة كردني ئةو ناديانة، ضونكة 
نادي ئيدارةي خؤي بة موجييب ثةيِرةوي ناوخؤي دةكةن و بة موجييب قانوني جةمعيات دةكةن، زؤر 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .اك ئارَيز فةرمووك
 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جةنابت فةرمووت جةنابي وةزير و ئينجا جةنابي كاك جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان قسة بكةن، من ثَيم 
واية جاري وا كة دوو كةس دةمَينَيت، حةقة يةكَيك لةوانةي كة لةطةَلن و يةكَيكيش لةوانةي كة دذن قسة 

 .بكةن، هةردووكيان لة يةك اليةن نةبن، ئةوة يةك
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ئَيوة دةستةي سةرؤكايةتي حةقة لة كاتَيكدا ئةطةر رةئيةكتان هةية هةوَلي سثاندني رةئيةكةي / دوو
خؤتان نةدةن لة سةرؤكايةتي بةو شَيوةية قسة بكةن، ئةطةر رةئي سَييةمتان هةية حةقة ئاخري كةس قسة 

ي تةرةفَيك دةكةن حةقة زووتر قسةي خؤتان بكةن، ئةطةرنا تةئسري دةكاتة بكةن، بةاَلم ئةطةر اليةنطري
 .سةر مةسةلةي دةنطدان و ئةوانة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر كةسَيك بيةوَيت قسةي خؤي فةرز بكاتة سةر تؤي / كاك ئارَيز ئةوةلةن خاَلي نيزام نةبوو، دووةم

و حوجةكةت بة قوةتي هينةوة دةتةوَيت فةرزي بكةيت، ئَيمة  بةِراسيت دةنطت بةرز دةكةيتةوة، رةئيةكةت
قةت رةئيم نةداوةو دةنطيشم نةداوة بؤ ئةو شتانةي كة دةرضووة، لةبةر ئةوةي من ئةو كاتي دةنطم دةدةم 
كة دةنطةكان يةكسان بوون، لةبةر ئةوة كةس رةئي خؤي فةرز نةكردووة، كاك كةماليش ثَيشنيارَيكي كرد 

ديراسةت بكرَينت، هَيشتا نةطةيشتينة ئةوةش بزانني فيكرةكةمان ضية، ئةو قسةي كاك  دةَلَيت باشرت
فةرسةتيش بؤ تةوفيقي بوو، بؤ ئةوةي نةطةينة ئةوةي دةنط بدةين، بؤ ئةوةي جةنابي وةزير موقتةنيع 

 .بَيت و هةموو اليةك موقتةنيع بن صيغةكة بطؤِرين، فةرموو كاك كةريم
 :لبةِرَيز كريم حبري عبدا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسيت ئةو تةعديلةي بةِرَيز كاك فةرسةت ئاماذةي ثَيدا، ئَيمة لةطةَل ئةوةداين، بؤ ئةوةي زياتر تةوزي  

للوزارة وضع نظام خاص بكيفية التعامل مع االندية واالحتادات الرياضية مبا )بَينت، مةبةسيت ماددةكة 
 (.........ينسجم

 :ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي
 .فةرموو جةنابي وةزير

 :الوانو  وةرزش وةزيري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيم واية ئةم مةوزوعة ئيختيصاصي وةزارةتة، من لةطةَل ئةوةمةو ئيسرار دةكةم دةنطي لةسةر 
ي زؤر خراثي هةية، تا سةرؤكي حكومةت بدرَيت، ضونكة راستيةك هةية لة كوردستان كة وةرزش وةزعَيك

ليذنةي ئؤلؤمثي و ئةجنومةني بااَلي وةرزش تةداخوليان نةكرد، ئةمة خاَلَيكي  1/11تةداخولي نةكرد لة 
زؤر زؤر طرنطة، خاَلَيكي تر ئةوةية تَيبينيةكي زؤر و ئينتيزارَيكي زؤر لة وةزارةتة، ئةطةر بَيتو ئةو يانانة 

بكرَيت، هيض دةسةاَلتَيكي كؤنرتؤلي ئةوانة نامَينَينت بةشَيوةيةك ئةطةر بَيتو  كةيفيةي تةعامولي لةطةَل
من ئيجازةيان ثَي نةدةم، دةبَيت ئةو هةوَلة بدرَيت و داوا دةكةم كة ئيجازةي ئةندية لَيرة لة رَيطاي 

َيستا ئَيمة وةزارةتةوة بَينت، كةيفيةي تةعامول تةفسري دةبَينت، داواي من ئةوةية ئيجازةي يانةكان ئ
دةستشمان ثَي كردووة، بةس تةعامول لةطةَل ئةوة دةكةين كة ئَيمة ئؤرطاني موختةس بني بؤ داني ئيجازة 
بة يانةكان بة حةقيقةت، ئةوة مةسةلةيةكي طرنطة بة نةزةري ئيعتيبار وةربطريَيت، ضونكة ئةو وةزارةتة 
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ةتاييةكي تازة دروست بكةين، ئةطةر ئيسرار تا ئَيستا نةبووةو تازة دروست بووةو تازة دةمانةوَيت سةر
لةسةر ئةو رةئيةي خؤتان دةكةن داوا دةكةم تةئجيل بكرَينت تا لةطةَل ثسثؤِراني تر قسة بكةم، ئةو كاتة 

 .دةبَيت ناوي وةزارةت بطؤِردرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ت لة المان وازحية لة ئةهدافةكان كة ئَيمة ئيشكاملان لةوةدا نيية وةزارةت ضي دةكات و ضي ثَيويستة بكا
خستمانة دوايي، بةاَلم ئَيمة لة صياغةكة هةدةف لةوة ضية، ئايا هةدةف لةوة داية كؤنرتؤَلي ئةنديةكان 
بكةن، ئةوة ئةطةر وا بَينت ناكرَيت، تةوجيهي بَينت هةموو شتَيك، ئةوانة مونةزةماتي مةجتةمةعي 

بَيت دةسةاَلتيان هةبَيت، تةنيسيق و تةعاونةكة وةزارةتةكة دةكاتن مةدةنني، دةبَيت شةفافيةت هةبَيت، دة
لةطةَليان، بةاَلم بةو صيغةيةي نيزاميان بؤ دابنَيي شةرحةكةت نةكردووة، لةبةر ئةوة ئةو شروحاتة دَيتة 

ة ثَيشةوة، ئةو مةترسيية تؤ دةتةوَيت كؤنرتؤلي بكةيت و ئازادي نةبَيت ثَيي بَلَيي وةرة رؤذي ضوار شةمم
لَيرة نةبيت غيابت دةدةين و دةبَيت بضيتة بةغدا، ئةوان نيزامي خؤيان هةية و بةراجمي خؤيان هةية، تؤ 
دةبَيت دةعمي بكةيت، ئةطةر غةَلةتيان كرد لة بةرناجمي وةزارةت دةرضوون، ئةو وةخيت تؤ بؤت هةية 

 .موحاسبةيان بكةيت، كاك دكتؤر نوري فةرموو
 :بانينوري مجيل تاَلة.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةزير )من داِرشتةيةكي كورديم ئامادة كردووة بؤتان دةخوَينمةوة، ئةو كاتة خؤتان بِرياري لةسةر بدةن 

بؤي هةية ثةيِرةوَيكي تايبةت بةشَيوةي كاركردن لةطةَل يانةو يةكَيتية وةرزشيةكان دابنَيت، كة لةطةَل 
 .، سوثاس(بة مةبةسيت رَيكخسنت و ثةرةثَيدانيان بنةما سةرةكييةكاني وةرزشي بطوجنَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك غةفور فةرموو

 :رموري سعيد طاهر غفور بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر ئَيمة كاري مؤَلةتدان بة  يانة وةرزشيةكامنانداية وةزارةتي وةرزش و الوان، ثَيويستمان بةوة هةية 
مةَلةكان تةعديل بكةين بةِراسيت، لةبةر ئةوةي لة ياساي كؤمةَلةكان لةوَي هةر كؤمةَلةيةك، كة ياساي كؤ

هةر يانةيةك كة دادةمةزرَيت ثَيويستة هةينةيةكي تةئسيسي لة ثازدة كةس هةبَيت نيزامي داخيلي بَينت 
وةزارةتي ناوخؤ بكات،  داوايةك ثَيشكةشي وةزارةتي ناوخؤ بكات، دياري كردووة كة داواكة دةبَيت ثَيشكةشي

ثَيويستيمان بةوةش دةبَيت ئةوةش هةموار بكةين، كارَيكي وا بكةين كة موعالةجةي ئةوةش بكةين باشرت 
 .دةبَيت، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة موعالةجة دةكرَيت كاك غةفور بؤ ئةوةي لَيرة بنووسني بةدةل قانوني جةمعيات، ئةوة موشكيلة 

بةاَلم ئَيمة لةسةر صياغةي ئةو ماددةيةين، ئيشكالةكةمان لة صياغةكة داية، كاك دكتؤر نوري  نيية،
صياغةيةكي تةقديم كرد، دةمةوَيت بة كورديةكةي بَيتة المان تاكو تَيبطةم بة قسة كردن ناتوانني دةقيق 

 .بني، كاك سةعد فةرموو
 :ري ثةرلةمانوةزيري هةرَيم بؤ كاروبا/ بةِرَيز سعد خالد حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم واية لة يةكرت نةطةيشتنةك هةية لةو مةبةستةي كة وةزيري بةِرَيز تةرحي دةكات لةطةَل 
ئةندامان، وةزيري بةِرَيز ثَيي واية يةعين عةفوم دةكةن مةجالي وةرزش جؤرة فةوزايةك هةية لة 

وةي نيزامَيك تةنزميي بكةن، حةقي خؤشيانة بةِراسيت كوردستان، يةعين ئةوان دةيانةوَيت لة ضوارضَي
مةسةلةن ئَيستا بؤ منوونة ئةوةي كاك غةفور ئيشارةتي ثَيدا يةعين مةعقول نيية دة كةس كؤ بَيتةوةو 
داوا لة وةزارةتي ناوخؤ بكات، ئةطةر ئةو مةرجة ياسايانةي تَيدا نةبَيت، ئةو كاتة داواي ئيجازةي 

ات، مةبةسيت وةزيري بةِرَيز ئةوةية، ئةو نايةوَيت سبةييَن نادييةك بوو كؤنرتؤلي رَيكخراوَيكي سياسي بك
بكات و هةموو رؤذ لَيي بثَيضَيتةوةو بانطي بكات و موحاسةبةي بكات و زةوابتَيك، ئةوة نا، بةاَلم ئةو 

َيت ئيجازة دةيةوَيت ضوارضَيوةيةك هةبَيت، يةعين نيزامَيك هةبَيت بةثَيي ئةو نيزامة نادييةك بتوان
وةربطرَيت، يةعين بةِراسيت واية بؤ منوونة من زؤر شارةزا نيم، بةاَلم نادييةك ئةطةر ثَينج ياري نةبَيت 
ناتوانَيت ئةو ئيجازةية وةربطرَيت كة ناديية، جا بةِراسيت بؤ تةنزيم كردن و بة هةدةيف تةنزيم كردن، 

ؤلي ئةوان نةبَيت، بةاَلم كؤنرتؤل بةو ماناي نا ئةوةي بزةبت ئةوةي وةزيري بةِرَيز طوتي ئةوة لة ذَير كؤنرت
ئةوان دةَلَين وةزارةت ببةنة ناو هةموو العيبَيكي، ئةطةر ئةوة نةكةن، ئةو كاتة وةزارةتي وةرزش نني، 
بةِراسيت دةبَيت وةزارةتي الوان بن بة تةنيا، بؤية بؤ ئةو مةسةلةية من هيوادارم ئةندام ثةرلةمانةكان 

رحي وةزير بكةن و، بةشَيك لة مةهامي ئةو وةزارةتة ئةوة دةطرَيتةوة لة كوردستان، زؤر تةفةهومي تة
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عومسان خاَلي نيزامة فةرموو

 (:ماراني باني) قادر عبدال عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، لةبةر ئةوةي نة وةزيري موختةسة، نة ئةندام وةزيري هةرَيم لَيرة بؤي نيية قسة بكات/ يةكةم
 .ثةرلةمانة، ئةوة يةك دوو جارة دووبارة ببَيتةوة، ئةوة ناكرَيت

ئةطةر مةسةلةي وةزارةت فيعلةن بة مةركةزيةت لةسةر نادييةكان كار بكات، يةعين وةرزش خنكا لة / دوو
 .دَيت، زؤر سوثاس كوردستان و دةستمان لة بَينة قاقاي وةرزش ناو تةواو كؤتايي ثَي
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خاَلي نيزامةكةت وةاَلمةكةي ئةوةية وةزير بؤي هةية قسة بكات، بةاَلم بؤي نيية دةنط بدات، هةر 
وةزيرَيك لَيرة حازر بَيت بةثَيي نيزامي داخيلي بؤي هةية قسة بكاتن لةسةر هةر مةوزوعَيك كة عيالقةي 

، بةاَلم بؤي نيية دةنط بدات، نوَينةري حكومةتة ئةو سرية هةمووي بؤيان بة وةزارةتي تريشةوة هةبَيت
دانراوة، لةمةودوا تةرتيبَيكمان هةية هةر هةفتةيةك دوو وةزير بانط دةكةين بَين لَيرة دانيشن و دوو 
وةزيري تريش بَيت ثةيوةندي بةويش نةبَينت وةكو وةزير بؤي هةية قسة بكاتن، بةاَلم بؤي نيية دةنط 

 .داتن، باشة فةرمووب
 :بةِرَيز بارزان حممد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من نازامن بؤضوونة، دةَلَيت لةطةَل بؤضوونةكاني حكومةتي هةرَيمدا بطوجنَيت، ئةمة كؤنرتؤل كردني 
نادييةكانة قانونَيك هةية بؤ جةمعيات وةكو كاك فةرسةت باسي كرد، بؤضوونةكاني حكومةت دةَلَي 

 .ل كردني وةزارةية بؤ ئةندييةكانكؤنرتؤ
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ثرسيارَيكم هةية، ئةو ئةنديانة ثةيوةندييان لةطةَل ليذنةي ئؤلؤمثي ضية؟
 :الوانو  وةرزش وةزيري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نيةكامنان بة نووسني ئاطاداري منيان كردووة لة ئةو مسوةدةي ياساية بؤ ليذنةي ئؤلؤمثيش ضووة، تَيبي

رَيطاي ئةو كةسةي ثةيوةندي، كة هيض تَيبينيان نيية لة رووي تةكنيكي لةسةر ئةم ياساية، يانةكان 
ئةوانيش موقنيعن، دةبَيت يانةكان سةر بة وةزارةت بن لة رووي بودجةية، لة رووي موتابةعةية، لة رووي 

نة، لة رووي تةئهيلة، هةمووي بؤية ئةطةر ئةوة نةمَينَيت ثَيشنياري ئةوة دابني كردني ثَيداويستيةكا
 .دةكةم ناوي وةزارةت بكرَيت بة وةزارةتي الواني هةرَيمي كوردستان

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو

 :بةِرَيز طالوَيذ شابا ججي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ماددةي دووةمدا ئةطةر هاتوو ئةو بِرطانة هةمووي ثةسند بكرَين  دةتوامن بَلَيم تةقريبةن خاَلي نيزامة، لة
وةكو هاتوونة لة بِرطةكةدا، وابزامن طفتوطؤيةكةمان ئةوةي جةنابي وةزير دةَلَينت هةمووي حةقي 

تا دوايي، ئةطةر ......... دةَلَيت مؤَلةت ثَيداني يانةي قوتاخبانةكان و ( 00)خؤيةتي، ضونكة لة بِرطةي 
 .َيت دةكا لة سةاَلحياتي وةزارةتة، سوثاسئةوة بكر
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر رؤشنايي هةموو قسةكان و ناوزوحيةتي هةدةفةكة، ئيمكان تةعاروزي لةطةَل ليذنةي ئؤلؤمثي، 

ان نازامن ثَيشنيارَيك بكةم، بَلَيم ئةو ماددةية الببةن، دوايَي وةزارةت ئةطةر ثَيويسيت بوو بة ثرؤذةيةك بؤم
بنَيرَيت، ئَيمةش هةمواري دةكةين، جارَي ئةوة يةكال نةكراوةتةوةو ليذنةي ئؤلؤمثي و وةزارةتي ناوخؤ، 
مةجليسي وزةِرا هينَيك بكاتن دةسةاَلتةكةي بداتةوة بة ثرؤذة بؤمان بنَيرَيت، ئةوةي موافةقةت بكاتن، 

 .فةرموو
 :نالواو  وةرزش وةزيري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر بَيتو دواخبرَيت، ئَيستا طلةييةكي زؤر لة ئةجنومةني ئؤلؤمثي ضةند ضاالكي راطرياوة، وا دةبَينت 
تةفليسي ريازة دةبَينت، تا ئَيستا ئَيمة موسةبيب نني، ئةجنامةكةي وا لَي دَينت، ثَيم واية ئةطةر رةئي 

برادةرانةي كة ئَيستا دادةنيشن لةسةر ئاماجنةكان بري كردنةوةيةكي تر جةنابتان لةسةر بَينت، لةطةَل ئةو 
بكةينةوة بزانني منيش ثةيوةندي بة هةندَي ثسثؤر دةكةم لةو بوارةدا بةتايبةتي، بؤ ئةوةي بتوانني 

ن شتَيكي وا بَينت لَيي تةواو بني و بةشَيوةيةكي وا بَينت هةم رةضاوي رةئي بةِرَيزاني ئةنداماني ثةرلةما
 .بكةين

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بَيينةوة باشة، ( 9،92)زؤر ضاكة، مادام واية ئةو ثَيشنيارة باشة، ئةو ماددةيةش دواخبرَيت، سةعات 

سةعات ضوار دَيينةوة لةو بةينةش ليذنةكان لةطةَل جةنابي وةزير ئةو ماددةية يةكال بكةنةوة، دوو مانط 
ةبةر ثشووي ئةو مانطة هيض كؤبووةوةيةكمان نةكردووة، ئةو هةموو ثشووي ثةرلةمان بووة، مانطي سَيش ل

ثرؤذةيةمان لة ثَيشة، لةبةر ئةوة دةبَيت زةخت بكةينة سةر خؤمان ثَينج شةممة و شةممانيش دةوام 
بكةين، حةزيش دةكةن دةخةينة بةياني، بةاَلم سةعات ضوار باشة، زؤر سوثاس كؤتايي بة دانيشتنةكة 

 .دةهَينني
 ين دووةمدانيشت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةناوي طةلي كوردستان بةردةوام دةبني لةسةر دانيشتنةكةمان، بةرنامةي كارممان بةردةوام بوونة لةسةر 
ثرؤذةي ياساي وةزارةتي وةرزش و الوان، داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةكةم بَين لة شوَيين خؤيان 

يشن، ئَيمة بؤ ئاطاداريتان بةياني دانيشنت ناكةين، بؤ ئةوةي ئيسراحةت بكةن، بةاَلم رؤذي شةممة لة دابن
ة، بةرنامةكةمان ئةوةية (11/1)ةوة جةنابتان لَيرة بن بؤ بةرز راطرتين يادي ئةنفال (12)سةعات 

يشَيك تةقديم عةلةمي كوردستان بةرزي دةكةينةوة، كة هةمووتان دةزانن ضؤن تةرتيب كراوة، منا
دةكرَيت، وةكو ساَلي ثار، دواتر دَيني لَيرة دادةنيشني و جةنابي سةرؤكي وةزيران بةشداري دةكات 
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لةطةَلمان، لةطةَل وةزيري كارةبا، تةبعةن باسي ئةنفال و راثؤرتي ليذنةي ثةيوةندييةكان و رؤشنبريي 
رةئي خؤي لةسةر كَيشةي كارةبا بدات، جا  دةخوَينَيتةوة، دواتر داوا لة وةزيري كارةبا دةكةين بؤضوون و

كَيشةكة ضية، لة ضي ثَيكهاتووة، ضي كراوة، دواتر سةرؤكي حكومةت وتاري خؤي دةخوَينَيتةوة، جا 
وتارةكةي خؤي ثَيشرت دةخوَينَيتةوة، يان دةكةوَيتة دواوةوة، جا لةبةر رؤشنايي ئيتيفاقة تةرتييب دةكةين، 

تةوةري سوتةمةنيش داخيل بكةين، بةاَلم بةِراستيةكةي كَيشةيةك هةية ئةو دوو تةوةرةية، دةمانويست 
ئاشكراشة، ئةو مةسةلةية ثةيوةندي بة يةك وةزيرةوة نيية، وةزيرَيك نيية بتوانني لَيي بثرسني، 
دةسةاَلتةكان دابةش كراوة لةسةر ثارَيزطاكان و، يةعين لَيرة نةوعَيكة لة هةولَير، لة سلَيماني نةوعَيكةو، 

ة دهؤك نةوعَيكي ترة، بؤية رةئيمان واية ليذنةي ثةيوةنديدار لة ثةرلةمان بةو ئيشة هةَلبستَيت، ئةو ل
مةسنوولة بةرثرسانةي لةو مةوزوعةدا بةرثرسن بانطيان بكةن بة تةفسيالت لةطةَلياندا موناقةشة بكاتن 

ةو مةلةسةية دياري بكةين، بؤية و راثؤرتي خؤي بةرز بكاتةوة، بؤ ئةوةي ئَيمةش هةَلوَيستمان بةرامبةر ئ
كؤبوونةوةي داهاتوومان رؤذي شةممة بَيت بؤ بةرز راطرتين ئةنفال و كَيشةي كارةبا، تكا دةكةم هةمووتان 
لَيرة بن ئةساسةكة بةرز راطرتين ئةنفالة، بةاَلم ئَيمة بة ثَيويستمان زاني، ضونكة دةمَيك بوو داواي بانط 

وو، ئَيمة لةطةَل ئةو دانيشتنة تَيكةَلي بكةين، بةاَلم مةسةلةكة موسائةلة كردني وةزيري كارةباتان كرد ب
نيية، لةبةر ئةوةي ماوةيةكي تر نيزامي داخيلي خؤمان هةموار دةكةين، بةاَلم لة راستيدا لة اليةني 
خؤمانةوة نابَيت كةم و كورتيمان هةبَيت لةوةدا، ضؤنيةتي بانط كردني وةزير تةريقةي خؤي هةية، 

َيت ليذنةكان راثؤرتي خؤيان هةبَيت، ئةو ثرسيارةي كة دةمانةوَيت ئاراستةي وةزير بكةين، دةبَيت دةب
بنووسرَيت، ئيستيمارةي خؤي تايبةت هةية، ثَيش هةفتةيةك بينَيرين بؤ حكومةت، بَلَيني دةمانةوَيت 

كات و دَي لَيرة فالن وةزير بانط بكةين و ئةوةش ثرسيارةكةيةتي خؤي حازر بكات، ئينجا دياري دة
ثرسيارةكةي لَي دةكةين و موحةدةدة و دةبَيت بزانرَيت، هةندَي جاريش ئةطةر ثرسياري تازةش بَيتة 
ثَيشةوة، دةتوانَيت وةاَلم نةداتةوة، يان ماوة وةربطرَيت بؤ ئةوةي لة مةسنوولةكةي خوارتر لة خؤي 

ةية ناكرَينت بَلَيني وةزير بَيتة ئَيرةو دواَييش بثرسَيت لة تةفسيالتدا وةاَلممان بداتةوة، يةعين بةو تةريق
دةرطا بكةينةوة ضل كةس ثرسياري لَي بكات و جةنابي وةزيريش نةخؤي ئامادة كردووة، نة ثَيشةكي 

فةهمَيك لَيرة دروست دةبَيت، كة ئَيمة مةبةستمان ئةوةية خزمةت بكةين و  سوءثرسيارةكةي بؤ ضووة 
لوبَيكي دارَيذراو و رَيككةوتوو لةسةري، لةسةر ئةوة بِرؤين، بؤ ئةوةي نة وةزعةكة ضاك بكةين و بةثَيي ئس

لة بةرنامةي ئَيمة تَيك بداتن، نة كَيشة بؤ حكومةت ثةيدا بكاتن، ئيال ئةطةر ئةو موشكيلةية لة ثَيناوي 
 ضاك كردني وةزعَيكي خراث بوو، مانيعمان نيية موشكيلة دروست دةكاتن، بةاَلم ئَيمة دةمانةوَيت

هةردووالمان ضارةسةري كَيشةكان بكاتن، بؤية ثَيم واية كاتَيك كة موناقةشة دةكةن، ثرسيار دةكةن ئةو 
كةسةي ثرسيارَيكي موحةدةدي هةبَيت بيكات قةيدي ناكات، بةاَلم هيين ئةوة نةبَينت هةر هةموومان 

طوَي طرتنة لة بؤضوونةكاني  ثرسيارمان هةبَينت، ئةطةرنا هةدةفةكة موسائةلة نيية، بةَلكو ئةو دانيشتنة
وةزير، بةتايبةتي وةزيري كارةبا ضي كردووة، ض كراوة، كَيشةكة ضيية؟ دةكرَيت ضوار كةس، يان ثَينج، يان 
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شةش، يان حةوت كةس ثرسيار بكةن، بةاَلم ناكرَيت هةر هةموومان ثرسيار بكةين بةِراسيت، لة برييشمان 
لةم رؤذةدا ثشوومشانة، بةاَلم ( 11/1)دي ئةنفالة كة دةكاتة نةضَيتةوة هةدةفةكةمان بةرز راطرتين يا

ثشووةكةمان دةشكَينني، بؤ ئةوةي بتوانني كةمرتين ئةرك بكةين لةم رؤذةدا بةرامبةر قوربانيان ئةنفال و 
كةسوكاراني ئةنفال ئةجنام بدةين و، ثَيشيان بَلَيني ئَيمة لة خةمي ئةوان داين قةتيش ئةو كارةساتة لة بري 

 .اضَينتن
ئومَيد دةكةم ليذنةكان لةطةَل جةنابي وةزير طةيشتؤنةتة نةتيجةيةك، هةردةم دانيشتنةكاني دواي 

 .نيوةِرؤمان خؤشرت و ئاسانرتة، فةرموون
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثةيوةندييةكان لةطةَل جةنابي ئَيمة هةر سَي ليذنةكان، ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةروةردةو ليذنةي 

وةزير جارَيكي تر دانيشتينةوة، دواي ئةوةي كة طفتوطؤيةكي تةواومان كرد، طةيشتينة صيغةيةكي 
 .موةحةد بؤ هةردوو ماددةكة، ماددةي ثَينجةم بوو وامان لَي كرد

ا ينسجم مع التوجهات للوزارة وضع نظام لكيفية التعامل مع االندية واالحتادات الرياضية مب: املادة اخلامسة)
 (.الدميقراطية لكومة االقليم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة نابَينت من ثَيم واية هةرضي مةترسيمان هةبوو نةماوة لةو صيغةية، وةزارةت بؤي هةية نيزامَيك 

راتي دابنَينت بؤ ضؤنيةتي تةعامول كردن لةطةَل ئةنديةي ريازي بةشَيوةيةك لةطةَل تةوةجوهاتي دميوك
حكومةت بطوجنَيت، هينَيكي زؤر باشة، دميوكراسية، رَيز طرتنة لة رَيكخراوة مةدةنيةكان و ئةو 
مةترسيانةي كة ئةمِرؤ بةياني نيشانتاندا بةو صيغةيةي ئَيستا نةماوة، من ثَيم واية بيخةينة دةنطدانةوة، 

َي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ كَي لةطةَل ئةو ثَيشينارة تازةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ك
 .زؤر سوثاس، ماددةكة بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، سوثاس

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةندَيك بِرطةمان تَيكةَل كرد و لَيكمان دان, بةنيسبةت ماددةي دووةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .قن لةسةريهةرسَي ليذنة موتةفي
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَلَي
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 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من وةكو سةرؤكي , ضونكة من لةوَي نةبووم, من موتةفيق نيم, من روونكردنةوةم هةية لةسةر ئةو قسةية
قسةي خؤم هةية وةكو , ية، هؤكاريشي هةية بةاَلم ناكرَيت باسي بكةمليذنة ئامادة نةبووم لةو كؤبوونةوة

 .ئةطةرنا رةئي خؤمان دةدةين و سوثاس, ئةطةر ثَيشنيارَيك هةبوو تةئيدي دةكةين, ليذنة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارام فةرموو
 :بةِرَيز ارام رسول مامند

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةيوةندييةكان حازر بووين و لةسةر ئةو ثَيشنيارانةي كة لة راثؤرتي ليذنةي ئَيمة وةكو ليذنةي ث

ثةيوةندييةكان هاتووة هةماهةنطي لةطةَل ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةروةردة و جةنابي وةزير بامسان 
 .زؤر سوثاس, كردووةو خاَلةكان باس كراوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ة ضيية؟هؤي ئامادة نةبووني سةرؤكي ليذن

 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كة كاك ئارام دةَلَيت ئَيمة , جارَي يةكةم جار كة ئاطادار دةكرَيينةوة, ئَيمة ئاطادار كراينةوة كة دابنيشني
ليفيم كَي تةكليفي كاك ئارامي كردووة لةو ليذنةية ئامادة بَينت، من سةرؤكي ليذنةمة تةك, ئامادة بووين

 .ئةوة يةك, نةكردووة بَيت لةوَي ئامادة بَيت
ئةو سةرؤك ليذنانةي كة لةوَي بووينة هةموومان وةكو , ئَيمة ضةند سةرؤك ليذنةيةك لةوَي بووينة/ دوو

يةك سةرؤك ليذنةينة، لة ماف، لة دةنطداندا، كة ويستمان لةوَي ئيشةكان بِروات، كاك شَيروان ئيعتيادي 
َيشمان ئيعتيادي بوو، بةاَلم جةنابي وةزير سَي كةسي هَينا بوو، بةناوي ثسثؤر هَينا سةرؤكايةتي كرد، ث

بووي من نايانناسم لة ثَيناسة كردني خؤيان قسةيان زياتر كرد، منيش و  ثَيويستة ثَيش ئةوةي قسة 
كان بدةنةوة بكةن ئَيوة ثرسيارتان لَي دةكرَيت، كة ثرسيارةكانيش دةكرَيت ثَيش ئةوةي وةاَلمي ثرسيارة

ئيجازة لة سةرؤكي جةلسة وةربطرن، يةعين من خؤم ئيعتريافم ثَي كرد، ئةطةر هاتوو لة كاتَيكدا 
دانيشتنَيكي وا دةبَيت ضوار سةرؤك ليذنة بني، دةبَيت خؤمان يةكَيك دةست نيشان بكةين كَي سةرؤكايةتي 

كي ليذنة، كاك شَيروان ئيسلوبةكةي جةلسة بكاتن، ئةوةمشان نةكرد بوو، هةروا كاك شَيروان بووة سةرؤ
لةبةرامبةر ئةو سَي برادةرة كة ناويان ثسثؤر بوو، من نازامن ثسثؤرن، يان ثسثؤر نينة، زؤر بة ئيسلوبَيكي 
توند وتي تؤش لةسةرةتا ثَيش ئةوةي قسةي بكةيت دةبَي ئيجازة لة سةرؤكي جةلسة وةربطريت، كة من 
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سةرؤكي ليذنةمة، ئةويش سةرؤكي ليذنةية، حةقة ثَيكةوة قسة ئةو حةقة بة كاك شَيروان نادةم، من 
 .بكةين و هاوكاري و هةماهةنطي بكةين، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي ئةطةر تةكليفةكة لة ثةرلةمان نةبواية بؤ ئةو كؤبوونةوةية، ئةو دوو وجهة نةزةرةي كاك ئارَيز 

ةوة بوو، قةراري كؤبوونةوة بووة ئةو سَي ليذنةية، نة دةبواية راست دةكات، بةاَلم تةكليفةكة لة اليةن ئَيم
كؤبوونةوةكة بةجَي بهَيَلي، دةبواية لةوَي بةردةوام بيت و رةئي خؤشت بنووسي، كة رؤيشيت ليذنةكة 
كؤبوونةوةكةي خؤي بةردةوام كردووة، دةتواني تؤ وةكو ئةندام ثةرلةمان دواتر ئيعتريازي خؤت بنووسي، 

ذنةكة، وةكو ئةندامَيكي ثةرلةمان دةتوانيت رةئيةكاني خؤت بَلَيي كة موعتةريزي و وجهةي نةك وةكو لي
 .نةزةري خؤت شةرح بكةيت، فةرموو كاك شَيروان

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

امدا، عادةتةن ئةوةي بة بةطوَيرةي نيزام داخيلي، ئةطةر هاتوو سَي، ضوار ليذنة ثَيكةوة كؤبوونةوةيان ئةجن
تةمةن طةورةية ئةو سةرؤكايةتي ليذنةكة دةكات، ئةوة يةك، من بة تةمةنرتين ئةندام بووم لةوَي، بؤية 
سةرؤكايةتيم كردووة، واتا سةرؤكايةتي ئةو ليذنةيةم كردووة بةطوَيرةي نيزام داخيلي، بةاَلم هةندَي 

من دةمةوَي زةبيت هةر ضوار ليذنة بكةم ثَيي رازي نيية، برادةر ئيستيفزاز دةبَيت لة هةندَي قسة، ياخود 
 .ئةوة مةوزوعَيكة عايد بة خؤيةتي، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو مامؤستا كاكة

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مان لَيك داوة (01و 11و 19), ة بِرطة سَيبةنيسبةت خاَلةكان ئَيمة سَي و ثَينجمان لَيك داية كرديتمان
 .ئةوانة ئَيستا كاك كةريم بؤمان دةخوَينَيتةوة بة كوردي, (19)كرديتمانة بِرطة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةمان وا لَي , سةر لة نوَي خبوَينةوة بزانني ضيتان كردووة، يةكة يةكة بَلَين ئيختيالفمان لةسةر نيية

 .وامان كردووة/ دوو, ن يةك خيالفمان لةسةر نييةيان بَلَي, كردووة
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةندَيك خاَلي سةرةتا دةخوَينينةوة ليذنةكة لة , ئةوةي ثةيوةندي بة ماددةي دووةمي ثرؤذةكةوة هةية
ئةو خااَلنةي , خااَلنة دةخوَينمةوة ئةو, سةرةتادا هاوِرا بوون و هيض ناكؤكيةكي لةسةر ئةو خااَلنة نةبوو

 :ئَيمة لةسةري رَيكةوتني ئةوانيش ئاماذةي ثَي دةدةين لة كاتي خوَيندنةوةيدا, كة ناكؤكي هةبوو
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, خستنة سةري دوو بِرطةي زجنريةي سَي و ضوار بؤ ئةرك و فةرمانةكان بةم شَيوةيةي خوارةوة: يةك
 .هةمووي دةخوَينمةوة
 :نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة

 .تؤ ئةو ئيتيفاقيةي دوايي تةعبري لة سَي ليذنةكة دةكات، ئةوةي خبوَينةوة, بةياني هةمووي خوَيندرايةوة
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةرسَي ليذنةي ثةروةردة و ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةيوةندييةكان و رؤشنبريي لةسةر ئةو خااَلنة 
 :رَيكةوتوون

 :بِرطةي سَي و ثَينج دةكرَيت بة بِرطةي سَي بةو شَيوةية دادةِرَيذرَيتةوة
بؤ ئةوةي ببنة , بنياتناني مرؤظ لة رووي جةستةيي و دةرووني و ثيشةيي و ثةروةردةي كؤمةاَليةتي)

 (.ئةندامي كارا لة كؤمةَلطادا بة هاوكاري وةزارةت و اليةنة ثةيوةنديدارةكان
 :نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة

يةعين بِرطةي سَي و ثَينج دةبَيتة بِرطةي سَي بةو , دوو بِرطةية دةكرَيتة يةك بِرطة، شتَيكي وا ناطؤِرَينت
كاكة ئيعتريازت هةية لةسةري بؤ ئةوةي زؤر تَيكةاَلو نةبَينت و سةرمان لَي , شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة

 .كاك دلَير فةرموو, فةقةرة فةقةرة هيين بكةين, نةشَيوَيت
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
واتا , ئَيمة بِريارَيكمان وةرطرت كة هةموو ليذنةكان بة يةكةوة كؤببنةوةو سةر لة نوَي صياغةي بكةينةوة

بؤ ئةوةي ئَيمة ئيستيفادة لة كات بكةين , لةبةر ئةوةي ضاكرت واية, بريو بؤضوونَيكي يةكطرتوويان هةبَيت
ض صياغةيةكيان , نةك ثَيمان بَلَين ئةوةمان كردووةو ئةوةمان كردووة, رَيككةوتوون بيخوَيننةوةلةسةر ضي 

 .هةية خبوَيننةوةو، ض خيالفَيك هةية موناقةشةي دةكةين
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

فيان وةكو خؤي دةمَينَيتةوة وا نيية؟ بِرطةي دووش خيال, ئةوان ئَيستا لةسةر بِرطة يةك خيالفيان نيية
دةَلَين بِرطةي سَي و ثَينج دةمج بكرَيت بةو صيغةيةي , طةيشتينة بِرطةي سَي, نيية وةكو خؤي دةمَينَيتةوة

دةخيةمة دةنطدانةوة، موافيقن لةسةر , كةس خياليف هةية سَي و ثَينج دةمج بكرَيت, كة خوَيندرايةوة
رايةوة دةستتان بةرز بكةنةوة تكاية؟ ئةوةي بِرطةي سَي و ثَينج دةمج بكرَيت بةو صيغةيةي كة خوَيند

سَي و ثَينجيش دةمج كرا بووة بِرطة سَي، , زؤر سوثاس، كةس موعتةريز نيية، تةواو كةواتة يةك و دوو
 .كةواتة يةك و دوو و سَي تةواو، موالحةزةي دووةمتان فةرموو
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 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

م (19)دةبنة يةك خاَل و زجنريةي ( 01و 11و 19)اني ديكة، كة لةسةري كؤكني خاَلي سةبارةت بة خاَلةك
 :بةو شَيوةيةي خوارةوة دةِرَيذرَيتةوة( 19)وةردةطرن، زجنريةي 

كار كردن لة ثَيناو ثتةو كردني دؤستايةتي و هاوكاري لة نَيوان الواني هةرَيمي كوردستان و الواني )
هةروةها , ة رَيطةي دامةزراندن و ثتةو كردني ثةيوةندي وةرزشي و الويهةرَيمةكاني ديكةي عَيراق ل

 (.لةطةَل رَيكخراو و ليذنة نَيودةوَلةتيةكاني ثةيوةندار
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة قةرارةكةتان وابوو لةطةَليان , تةبعةن ئةوة جةنابي وةزيريش موافيقة لةسةر ئةوانة لةطةَليان بووة
لة يةك نزيكن كرديانة ( 01و 11و 19)ةر ئةو ثَيشنيارةي هةر سَي ليذنةكة كة خاَلي لةس, دانيشتووة

 .كاك سةردار, كةس ئيعتريازي هةية, يةك فةقةرة بةو شَيوةيةي كة خوَينديانةوة
 :بةِرَيز سردار صباح بوزو هركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من , ، هةر لة صيغة موتةفيقةكةش واي خوَيندةوة(بقية اقاليم العراق)لَيرة طوتيان , بةس يةك ثَيشنيار

, يةعين زؤر قانوني نيية, ضونكة هةتا ئَيستا ئةقاليمي نيية, ثَيم واية بطوترَيت الواني تري عَيراق
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةكات، ئةو  ضونكة ديار نيية، الواني تري عَيراق، ئةوة باشة راست, راست دةكات هةرَيمةكاني لَي ال ببةن

سَي فةقةرةية بؤتة يةك فةقةرة وةكو خوَينديانةوة، هينةكةش ال دةبةين، هةرَيمةكاني عَيراق، دةخيةمة 
دةنطدانةوة، كَي لةطةَليةتي دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَل دانيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر 

 .سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا
 :البةِرَيز كريم حبري عبد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كة بةم , دةخرَيتة سةر لة دواي ثاَلةوانان( خاوةن ثَيداويستيية تايبةتيةكان)بِرطةي هةشتةم رستةي 

 :شَيوةيةي خوارةوةي لَي دَيت
ضاودَيري كردني وةرزشوانان و بةهرةمةند و توانادار و ثاَلةوانان و خاوةن ثَيداويستيية تايبةتيةكان و )

 (.كردني شَيوازي طوجناو بؤيان تا بتوانن بةردةوام بن لةسةر بةخشينةكانياندابني 
 (.املعوقني، ذوي االحتياجات اخلاصة)واتا ( خاوةن ثَيداويستيية تايبةتيةكان)

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ية(رعاية)سةرةتاي رستةكة لة عةرةبيةكة 
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 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد
 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

بايةخدان بة الواني )بةس بة بِرطةيةكي تايبةمتان كردووة , الي ئَيمة كة ثَيشنيارمان كرد هةمان شت
خاوةن ثَيداويسيت تايبةت و دةست طرتنيان و بةرز كردنةوةي ئاسيت هوشياري و روون كردنةوةي 

 .ئةو صياغةمان زياد كردووة بؤ ئةوة, (رؤشنبريي و هونةريان
 :ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ

 (.رعاية)ضونكة كةليمةكة بة عةرةبي هاتووة , بايةخدان، ئيهتيمامة ريعاية نيية
 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة دامو دةزطاكاني , با ضاودَيري كردن بَيت, دةست طرتنيان بؤ ئةوة, بةاَلم دةست طرتنياني تَيداية

بؤ ئاطاداري دةشكرَيت شتَيك بؤ دوو شت بةكار , دَيري بةكار هاتووةحكومةت لة جياتي ريعاية ضاو
 .بهَينرَيت

 :رمضان غفور ناص .د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة بؤ بطةِرَيينةوة بؤ ئةساسةكةي كة طواية عةرةبية ريعايةية , ثرؤذةكة لة ئةساسدا بة كوردي هاتووة
ثَيويست ناكات ئَيمة موِراقةبةي لةطةَل , دي ضؤن ئيتيفاق دةكةنضؤن هاتووة بة كور, يان نازامن ضية

 .لةطةَل رَيزمدا, ضونكة لة ئةساسدا ثرؤذةكة بة كوردي هاتووة, ريعاية بكةين
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة ئةساسدا , ئةوان ئةساسيةكة بة عةرةبيان نووسيووة تةرجومة كراوة بؤ كوردي, بة هةردوو زمان هاتووة
دةباشة موشكيلة نيية ضاودَيري مبَينَينت، دوايَي ئةطةر , ةرةبي نووسراوةو تةرجومة كراوةتة كورديبة ع

ئاخري , بايةخدان باشرت نيية، كة دةكاتة ئيهتيمام, وشةيةكي باشرت هةبوو دايدةنَيني موشكيلة نيية
 .ئيتيفاقيان كردووة، بيكةنة بايةخدان باشرتة

 :بةِرَيز سردار صباح بوزو هركي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر بكرَيتة بايةخدان و هاندان بة , ريعاية تةنها بؤ موعةوقني و قاصر بةكار دَيت عادةتةن
 (.االهتمام والتشجيع الرياضية)عةرةبيةكةي 

 :بةِرَيز ثةخشان عبدال زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يان كةليمة و تةرجومةو جوملةو با جارَيك رَيككةوين , ينئَيمة نازامن موناقةشةي ناوةِرؤكي ماددةكة دةكة
يان ئةو صيغةي , مةلةسةن ئةوة رةنطة موناقةشة هةَلطرَيت، ئةو صيغةي ليذنةي قانوني, لةسةر ئةوة

 .سوثاس, ليذنةي ثةيوةندييةكان
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةي لة موناقةشةشدا بزانني موناقةشةي رَيكةوين بؤ ئة, ئَيمة دةمانةوَيت ثَيش ئةوةي موناقةشةي بكةين

بةاَلم ئةطةر , ئةوة ض عيالقةي هةية، دةَلَيم موِراقةبةي ضي دةكةي, ضاودَيري موِراقةبةية, ضي دةكةين
ئينجا ثشتطريي لة ليذنة دةكةين و كَييش , بؤية ئةو كةليمةية يةك ال بكةينةوة, ريعاية بَينت دةَلَيم باشة

ئَيستا بةو صيغةية ئةو , ئةي, كةليمةي ترت هةية, بايةخدان باشة, ةشة بكاتموعاريزة دةتوانَيت موناق
 .ثةخشان خان, كةسَيكتان قسةتان هةية, سَي ليذنةية ئيتيفاقيان كردووة

 :بةِرَيز ثةخشان عبدال زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةوة بةنيسبةت خاوةني ئةو صيغةيةي كة ليذنةي قانوني هَينايةتي تةنها بواري وةرزش دةطرَي
ضونكة بايةخَيكي , بؤية من صيغةكةي كة كاك ئارَيز طوتي ثَيم موناسيب ترة, ثَيداويستيية تايبةتيةكان

 .هةمة اليةن ثَيويستة بةو خاوةن ئيحتياجاتي خاصة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةَلَين فةرموو
 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبدال حممود 

 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر
بةِراسيت مةلةسةي موعةوقني، كةم ئةندامان دةبَيت فةقةرةيةكي تايبةت بَيت، ضونكة ئةطةر تةماشاي 
ئةساسي ثرؤذةكة بكةين هي وةزارةت لةوَي موديريةتَيكي بؤ داناوة، كة ئَيستا ئَيمة موناقةشةي دةكةين، 

ا دةبَيت بِرطةيةكي تايبةت بَيت، دةبَيت جيا ضونكة ئةوة عايدي خؤيانة، بةاَلم موعةوقني لة هةموو دنياد
بكرَيتةوة، يةعين وةرزشي موعةوقني جياوازة، بؤ تَيكةَل بكرَيت لةطةَل بةهرةمةندان و لةطةَل خةَلكي تر، 

 .يةعين بة رةئي من فةقةرةيةكي تةنيا بَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زرار فةرموو
 :امني طاهر زرار بةِرَيز

 .ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب
ثشتيوان كردني وةرزشوانان و بةهرةمةند و )لةسةر وشةي ضاودَيريةكة دةتوانني بيكةينة وشةي ثشتيوان، 

، (توانادار و ثاَلةوانان و دابني كردني شَيوازي طوجناو بؤيان تا بتوانن بةردةوام بن لةسةر بةخشينةكانيان
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةرموو كاك ئارَيزف
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 :ئارَيز عبدال امحد بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي ثةيوةندييةكان و كاروباري رؤشنبريي بووة بة خاَلَيكي تايبةتيشمان هَيناوة ئةوةي كاك بةَلَين 

 .دةَلَين بة خاَلَيكي تايبةتيش ثَيشنيارمان كرد بوو بؤ ئاطاداريتان
 :ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم

من ئةوةي ناَلَيم صيغةكةي كاك بةَلَين وتي، كة ثةخشان خان ثشتطريي لَي كردي كةسي تر ثشتطرييت لَي 
دةكات، سَي ليذنةكة طةيشتووتةنة ئةو صياغةيةي كة خوَينديانةوة، كاك ئارَيزيش صياغةيةكي تري 

اك ئارَيز باشة، جا لةبةر خوَيندةوة كة لة ليذنةكة ضؤتة دةرةوة، ثةخشان خان دةَلَيت ئةو صياغةيةي ك
ئةوة ئةطةر كةسَيكي تر هةمان رةئي هةية، فةرموو با قسة بكات و هةندَيك بؤمان شةرح بكاتن بَلَي بؤ، 

 .هةمان رةئي، كاك ناص  هةمان رةئي هةية فةرموو
 :رمضان غفور ناص .د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .اشرت و شاملرتة، بؤية منيش ثشتطريي ئةو ثَيشنيارة دةكةمئةو ثَيشنيارةي كاك ئارَيز كردي فيعلةن ب

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار فةرموو

 :بةِرَيز سردار صباح بوزو هركي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .من يةك ثرسيار لة ليذنةكان دةكةم، موعةوق تابعي وةزارةتي وةرزشة، يان شوئوني ئيجتيماعي، سوثاس
 :رؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سة

 .كاك باثري فةرموو
 :بةِرَيز باثري كامال سليمان

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
منيش ثشتطريي لة رةئيةكةي ليذنةي ثةيوةندييةكان دةكةم، لةبةر ئةوةي لة رووي ماناو ناوةِرؤكيشةوة 

 .باشرتة لةوةي كة ليذنةكان لةسةري رَيككةوتوون، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومسان فةرموو
 (:باني ماراني) قادر عبدال عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةرضةندة هةردوو رةئي باشة، بةاَلم ضاودَيري كردن وةكو موتابةعة و بةدوا داضوون شتَيكي لةو 

َيدا نيية، بةس بابةتةية، بةاَلم ئةوةي كاك ئارَيز باسي كرد شاملرتة، نةوةكو هيض طؤِرانكاييةكي واي ت
 .ئةوةي كاك ئارَيز باشرتةو من ثشتطريي رةئيةكةي ئةو دةكةم، ضونكة مشولي ترة، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك كةرخي فةرموو

 :بةِرَيز كرخي جنم الدين نورالدين
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاتةوة بةِراسيت، يةعين بزةبت ئةوةي ليذنةي ثةيوةنديةكامنان ثَي باشرتة، لةبةر ئةوةي جياي دة
هةردووكي وةكو يةك نيية، ئةطةر هةردووكي وةكو يةك بواية، ئةو رةئية دةرنةدةضوو، لة ياساش ثَيم 

 .واية شتةكان ضةند زةق تر و وازي  تر بن ئةوةندة باشرتة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريم فةرموو
 :بةِرَيز كريم جميد شريف

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
ئةوةي ليذنةي ثةيوةندييةكان وازي  ترةو هةمة اليةنة ترة، هةموو اليةنةكان دةطرَيتةوة، لةبةر ئةوة بة 
راي من دةستةواذةي باشيان تيا بةكار هَيناوة باشرتة ئةطةر بضةسثَيت، ضونكة هةم بواري وةرزش و هةم 

 .بواري الوانيشي تيا جَي كراوةتةوة، سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز

 .مام خورشيد فةرموو
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .داوا دةكةم ئةو ماددةية خبةنة دةنطدان و كؤتايي ثَي بَينن، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ت لَي بكاتن، دةزاني ضؤنة، بؤ ئةوةي رةئيةكة شةرعيةتي وةربطرَينت، دةبَيت شةش حةوت كةس ثشتطريي

ئَيستا كرا، جةنابي وةزير رةئيت ضية لةسةر ئةو ثَيشنيارةي كاك ئارَيز وةكو ئةندامي ثةرلةمان، نةك 
 .وةكو ليذنة، كة ضةند ئةندامَيكي ثةرلةمانيش ثشتطرييان لَي كرد لة جياتي ئةو صيغةية رةئيتان ضية

 :الوانو  وةرزش وةزيري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي راسيت بَينت هةرضي شيت ئيجابي ئيزافة بكرَينت من دذي نيمة شتَيكي باشة، من خؤمان لة 
 .تةوجيهاتي رؤذانة ثيادة دةكةين، بؤية موشكيلة نيية ئيزافةش بكرَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةند ئةندامَيكي تر ثشتطرييان لَي كرد ئةو صيغةية لة ئةو ثَيشنيازةي كاك ئارَيز ئةندامي ثةرلةمان كة ض

جياتي صيغةي ليذنةكاني تر بَيت، كَي لةطةَل صيغةكةي كاك ئارَيز و ثةخشان خانة دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 
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زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، باشة ثَيشنيارةكةي كاك ئارَيز ثةسند 
 .ةو فةقةرةيةداكراو دابندرَيت ل

 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتة من حةقم نيية لَيرة دانيشم، داوا دةكةم كاك جةمال بَيت لَيرة دابنيشَيت، ضونكة ئةو بةشداري 
 .كؤبوونةوةكةي كردووة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي تر بَلَينت، سوثاست دةكةين ئةوة رةخنة لة خؤشتة، راست دةكةيت ئةوة خاَلي نيزامية، دةبواية يةكَيك

 .كاك جةمال فةرموو، ئةوة هةم خاَلي نيزام بوو، هةم رةخنة لة خؤشت بوو دةسيت خؤش بَيت، فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خاَلي , دوايي رستةي خاَلي يازدةئةوةي لةسةري رَيكةوتووين ئةوةية كة ئةو رستةية خبرَيتة ( 11)خاَلي 
ضاندني ضمكة دميوكراتيةكان و رَيز طرتن لة مايف مرؤظ و باَلو كردنةوةي )يازدة بةو شَيوةيةي لَي دَينت 

بريي كوردستان ثةروةري و ميللةت ثةروةري و بريي جةندةري و هانداني طفتوطؤي هزري و رؤشنبريي 
 .مخبرَيتة سةر خاَلي يازدة( لةنَيو الواندا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةو ئيعتيبارةي كة ثةخشان خان سةنتةرَيكي داناوة بةناوي جةندةري و هةتا دوايي بؤمان شةرح بكات 

 .تكاية
 :بةِرَيز ثةخشان عبدال زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رؤشنبريي , ئةوةو ئةوة من ئةسَلةن لةطةَل ئةو صياغةية نيم، ضونكة ئةوا ورد كردنةوةي رؤشنبريي ئةوةو

كردن بة هةموو فيكري ئينساني و خؤشةويسيت نيشتمان، فيكري ئينساني، قيةمي بةرزي فيكري ئينساني 
هةموو شتَيك دةطرَيتةوة جةندةر دةطرَيتةوة، خؤشةويسيت ميللةت و ميللةت ثةروةري و هةموو ئةوانة 

يةعين ض ضةسثاندني رؤح و فيكري ئينساني و دةطرَيتةوة، بؤية من وا تةسةور دةكةم ئيختيصاري بكةين، 
بةها بةرزةكان و نيشتمان ثةروةري، هةتا ئةو كوردستان ثةروةري و ميللةت ثةروةري ئةوانةش الم واية 

 .زيادة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يشتمان ئةوة هةمووي زيادة، كوردستان ثةروةري و ميللةت ثةروةريةكة ببَيتة ن, ئةطةر ئيجازةم بدةن
تةواو موختةصةر موفيد، ئةطةر موافيقن جةنابي وةزيرو ليذنةكان، ئَيستا , ثةروةري هةمووي دةطرَيتةوة

ثَيشنياري خؤم دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَليةتي دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية 
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حاكم تَي , ةيةك بَلَي ميللةت تَيبطاتدةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط قةبول كرا، جومل
بطات و، فةرمانبةر تَي بطات، باديناني تَي بطات، طةرمياني تَي بطات، نيشتمان ثةروةري هةمووي وازحية و 

 .شاملرتة، فةرموو ئةوي تر
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :دةخرَيتة سةر بةم شَيوةية( دني بااَليوةزارةتي خوَين) بةم شَيوةية تةنها ( 00)خاَلي 
هاوكاري و هاوئاهةنطي لةطةَل وةزارةتي ثةروةردةو خوَيندني بااَل بة مةبةسيت ثشتيواني لة ضاالكي )

 (.وةرزشانةي خوَيندكاران
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اكةم موناقةشةي لةسةر زؤر تةبيعيية ثةروةردةو خوَيندني بااَل، خوَيندني بااَل ئيزافة كراوة، باوةِر ن
بكرَيت، كَي لةطةَل ئةو ثَيشنيارةية تكاية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز 

 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، خاَلَيكي تر ئيزافة ماوة، ضيية؟ ئةوةي كة ثَيشنياري تازةتان
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةر ئةوةي لة كؤبوونةوةي ثَيشوو بةِرَيوةبةرايةتي طشيت وةرزشة ميللةيةكامنان زياد كرد، بؤية يةك لة لةب
زيندوو كردنةوةو : )ئاماجنةكاني لة ئةرك و فةرمانةكاني لة وةزارةت زياد كران بةم شَيوةيةي خوارةوة

 (.ثةرة ثَيداني ياري و وةرزشية ميللةيةكاني كوردستان
 :امني رطاه زرار بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ياري موفرةدة، ياريية، كة دةَلَييت ياريية وةرزشيةكان ئةوة جةمعة، بيكةين بة ياريية وةرزشيةكان دةبَيت، 

 .زؤر سوثاس, بةس ياري نابَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بة عةرةبيةكة خبوَينةوة
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي
 (. احياء وتطوير االلعاب والرياضات الشعبية ن كوردستان)

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيستا كورديةكة دةبَيتة ياريية ميللةيةكان، فةرموو كاك ئارَيز، دوايَي ثري خدر، دوايَي دكتؤرة شوكرية
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 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةكةم، بةاَلم لة جياتي زيندوو كردنةوة بة كورديةكةي بكرَيتة بووذاندنةوةي، ضونكة ياري نة من تةئيد 
دةمرَيت، نة زيندووش دةكرَيتةوة، بووذاندنةوة شتَيك هةية دةبووذَيندرَيتةوة، واتا بووذاندنةوةو ثةرة 

 .ثَيداني ياريية وةرزشيية ميللةيةكان، بووذاندنةوة بةكار بهَينرَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو
 :سليمان خليل خضر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةمبَيذين بؤ وةرزش و ياريية ميللةيةكان دي رَيكرتَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .شوكرية خان فةرموو

 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ستم هةمان قسةي كاك خدر بكةم، سوثاسبةِراسيت منيش هةر وي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثةخشان خان فةرموو
 :بةِرَيز ثةخشان عبدال زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لَيي نازامن، يةعين قةد نةم بيستووة ريازةي شةعيب، ئةلعابي شةعبيم بيستووة، بةس ئةوة ثرسيارة 

 .يةعين
 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

 (.الرياضة وااللعاب الشعبية)ياريية ميلليةكان، يان ئةلعابي شةعبية، 
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بووذاندنةوةو ثةرةثَيداني وةرزش و ياريية ميلليةكاني )دواي طفتوطؤ كردن خاَلةكة بةم شَيوةيةي لَيهات 
 (.كوردستان

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَليةتي دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز 
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، ئَيستاكة ماددةكة هةمووي لةبةر ئةوة دةبَيت 
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يي خوَيندرايةوة، ئةو موالحةزةي ئةوة بكةين، ئةو ماددةية خوَيندرايةوة، دواتر راثؤرتي ليذنةي ياسا
تَيبينيانةي لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةروةردةو ليذنةي ثةيوةندييةكان هات، دوايَي لةسةر داواي ئَيوة 
لةطةَل جةنابي وةزير دانيشنت ئةو ئيختيالفاتانةي كة هةبوو تةوحيديان كرد، يةعين ئةوةي ئَيستا 

باسيان نةكردووة يةعين موتةفيقن لةسةري، ض لة خوَيندرايةوة رةئي هةر سَي ليذنةكةية، ئةوةي كة 
ئةسَلي راثؤرتةكة هاتووة، ض لةو تَيبينيانةي كة ليذنةكان داويانة خوَيندراوةتةوةو ثَيويست نةبووةو 
ئيختيالفيشي لةسةر نةبووة، دووبارة نةكراوة لَيرة، لةبةر ئةوة التان روونة، بؤية بةو شَيوةية ئةطةر 

 .ي نيزامي نيية لةسةر قسةكةم، فةرموو كاك زراركةسَيك ئيعتريازو خاَل
 :امني طاهر زرار بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بِرطةي بيست و دوو ضي بةسةر هاتوو، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ووةكو خؤي ماوةتةوة، باشة بزانني كَي قسةي هةية، ناويان دةنووسم، دكتؤر خاَلي نيزامي هةية، فةرمو

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .من ثَيشنياز دةكةم كةوا تَيكِراي ماددةكة خبوَيندرَيتةوةو ئيرت خبرَيتة دةنطدانةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ة، كاك ئارام فةرموو(00)ماوة، باشة ئَيستا لةسةر فةقةرة ( 00)فةقةرة 
 :بةِرَيز ارام رسول مامند

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نيية، ئَيمة ثَيشنيارَيكمان داوا كرد لة كؤبوونةوةكة، ديار بوو عةرزي ( 00)تَيبينيم لةسةر فةقةرة 

جةنابي وةزير كراو بِريار بوو كة جَيي بؤ بكرَيتةوة، بةس من طوَيم لَي نةبوو برادةران باسي بكةن و 
يةك لة ئةرك و مةهامةكان، كؤضي طةجنان و الوان بؤ دةرةوةي بيخوَيننةوة، سةبارةت بة زياد كردني بِرطة

واَلت، ديار بوو موناقةشةي لةسةر كراو بِريار درا بةشَيوةيةك، بة صيغةيةك جَيي بؤ بكرَيتةوة، بةاَلم 
طوَيمان لَي نةبوو برادةران باسي بكةن و بيخوَيننةوة، ثَيشنيارةكةي ئَيمة ئةوة بوو كة تاكو ئَيستا لة 

ةزطاكاني حكومةت بةِراسيت هيض كةسَيك ئةو ئةركةي نةخستؤتة سةر شان بؤ ديراسة كردني دامود
سةبةبي كؤضي طةجنان و الوان لة كوردستانةوة بؤ دةرةوةي واَلت، بؤية ثَيمان وا بوو وةزارةت ئةوة 

رَيطري لةو ثَيويستة تا رادةيةك بكاتة ئةركي خؤي بؤ ديراسة كردن و هةوَلدان بؤ كةم كردنةوة، ياخود 
 .كؤضةي كة دةيكةن

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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كاري ئةجنومةني وةزيرانة، كاري وةزارةتي رؤشنبرييية، ثةروةردةية، كاري وةزارةتي شةبابة، كاري 
ثةرلةمانة، حاَلةتَيكي دائيمي نيية تؤ بيخةيتة هينةوة، موةقةتة لةبةر رؤشنايي وةزعي عَيراق، وةزعي 

و تريؤر نةمَينَيت و ئيقتيصادي نةبَينت كؤضيش نابَيت، ئةطةر ئَيستا تةماشاي بكةين عَيراق ضاك بَيتةوة
و ئةوانة خةَلك زياتر دةطةِرانةوة، بةعكسةوة دةبواية (0221و 0229)بةنيسبةت كوردستانةوة تا ثَيشي 

شنارةكةتان ئيستيعابي ئةو خةَلكة بكةين، بة هةر حاَل لةبةر ئةوةي لة ئةسَلي ثرؤذةكةوة نةهاتووة، ثَي
 .لةوَي كردووة، لَيرة نةخوَيندراوةتةوة، ئَيستا كاك كةريم فةرموو

 (:جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيم باشة نةمَينَيت، ضونكة لةِراستيدا مؤَلةت ثَيداني يانة و قوتاخبانةكان ئةركي ئةو ( 00)بِرطةي 
بدات، يان هةَلبوةشَينَيتةوة، يان يةكيان خبات، ضونكة قوتاخبانةكان هيض وةزارةتة نيية مؤَلةتيان ثَي 

رةبتَيكيان بةو وةزارةتةوة نيية، ثَيشنيار دةكةم بِرطةيةكي تر زياد بكرَيت لةو بِرطانة، طرنطي دان بة 
و جؤرة وةرزشَيك كة لةطةَل جةستةي كةم ئةندامان بطوجنَيت، بؤ ئةوةي كةم ئةندامانيش وةرزش بكةن 

 .ثَيويستيان بة جؤرَيك لة ياري و ئةوانة هاوكاريان بكرَيت بؤ وةرزش، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةمان بؤضووني كاك كةرميم هةبوو زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دلَير فةرموو سوثاس، كاك دكتؤر
 :دلَير امساعيل حقي شاويس.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، بةاَلم سةرجةم ئةو ئاماجنانةي لة وةزارةت هاتووة (00)بةِراسيت من تَيبينيم نيية سةبارةت بة خاَلي 

يا، زياتر ئةوةي من تَيي طةيشتم جةخت دةكاتةوة سةر اليةني وةرزشي، اليةني وةرزشي لةطةَل طرنط
شتَيكي زؤر زؤر طرنط و ثِر بايةخة، دةبَيت وةزارةت طرنطي ثَي بدات، بةاَلم لة هةمان كاتدا من وا بؤي 
دةضم ئةو كَيشة هةنووكةيي و طرنطانةي كة الوان تووشيان دةبَيت، ئةو ئةركة قورسانةي كة وةزارةت 

كردنة، ثتةو كردن و ضاندني ذياني رووبةِروو دةبَيتةوة بةرامبةر بة الوان، يةكَيك لةوانة اليةني كار 
خؤشةويسيت بؤ كار، دروست كردني مرؤظَيك كة كاري خؤش بوَيت، كة بتوانَيت سبةييَن ببَيت بة كةسَيكي 
بة بةرهةم، ببَيت بة باوكَيك، ببَيت بة دايكَيك، ببَيت بة كةسَيكي ضاك، ياخود هاونيشتمانيةكي ضاك، 

ركةكاني  وةزارةتي الوان، لةبةر ئةوة ثَيويستة خاَلَيك هةبَيت لة دروست كردني ئةم مرؤظة يةكَيكة لة ئة
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ئةرك و فةرمانةكاني وةزارةتدا، كة وةزارةت طرنطي بدات بة اليةني كار كردن و خؤشةويسيت، ياخود 
بةهَيز كردني اليةني خؤشةويسيت بؤ كار و بةرهةرم هَينان و طةشة ثَي كردني اليةني ثيشةيي لة الي 

ستان، ئةم ئةرك و فةرمانانة دةبَيت لة خاَلَيك، يان لة دوو خاَلدا لة ئةرك و فةرمانةكاني الواني كورد
وةزارةتدا ثَيويستة جَيطري بكرَيت، ئةمة لة ثرؤذةي ليذنةي ثةروةردة هاتبوو، نازامن بؤضي ثشت طوَي 

 .خراوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ايَي جةنابي وةزير وةاَلمي دةداتةوة، كاك ئارَيز فةرمووئَيستا لة ضوار خاَلدا باسي هاتووة، بةاَلم دو
 :ئارَيز عبدال امحد بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
و ، منيش رووني دةكةمةوة قوتاخبانةهةندَيك لة برادةران باسي ئةوةيان كرد كة ئةو بِرطةية هةر نةمَينَيت

وانةوة نيية، ثةيوةندييان بة وةزارةتي ثةروةردةو ثةميانطا هيض ثةيوةندييةكيان بة وةزارةتي وةرزش و ال
لة دوارؤذدا ثةيوةندييان بة وةزارةتي خوَيندني بااَلوة هةية، لةبةر ئةوة ثَيويست ناكاتن ئةو ئةوةي تَيدا 
هةبَينت، لة هةمان كاتيشدا بِرطة حةوت ثَيويست ناكات، بِرطةي حةظدةهةميش ثَيويست ناكات، ضونكة 

دةَلَيت قوتاخبانةي تايبةت بة وةرزش، لة كوردستاندا نيية، ياساش لةسةر طرميان بِرطةي حةظدةهةم 
دروست ناكرَيت كة لة دوارؤذدا قوتاخبانة دروست دةكرَيت، نازامن قوتاخبانة ضؤن دةكرَيت يةكَيك لة 

ئةوة سةرةتاييةوة خبوَينَيت تا ئةو كاتة دةضَيتة زانكؤوة خوَيندني هةر لةسةر وةرزش بَينت، لةبةر 
 .قوتاخبانةي وةرزش ئَيستا نيية و لةسةر طرميانيش ياسا دانانرَيت

ثةميانطا و يانة تةنها مؤَلةت وةردةطرن بة ثَيويسيت نازانني وةزارةت بضَيتة ناو كاري تايبةتةوة، واتا / دوو
ن بةوة نيية يانةو مةبةستمان لة ثةميانطا ئةهلييةكانة تةنيا ثَيويستيان بة مؤَلةت وةرطرتنة، ثَيويستيا

نةمَينَينت، جا ئةطةر ( 00)وةزارةت سزايان بدات و ئةوةيان بكات، لةبةر ئةوة من ثَيم باشة بِرطةي 
( 00)مةسةلةي هؤَلي وةرزشيية و تا جَيطةيةكي تر دةكرَيتةوة شتَيكي ترة، بةاَلم كاتَيك كة بِرطةي 

ئةو دوو هؤكارةي باسم كرد، ضونكة  ش بة هةمان شَيوة ثَيويست ناكات لةبةر(12)نةمَينَيت، بِرطةي 
 .قوتاخبانةي وةرزش نيية، يانة تةنيا ثَيويسيت بة مؤَلةت وةرطرتنة، ثَيويسيت بة شيت تر نيية، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار فةرموو

 :بةِرَيز سردار صباح بوزو هركي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئيتيفاقَيك هةية كة سةاَلحيةتي مؤَلةتدان، ئيجازات دان بؤ ئةندية  منيش هةمان ثرسيارم هةية، ئايا
بدرَيتة وةزارةتي وةرزش، ضونكة ئةو سةاَلحياتة عايدي وةزارةتةكاني ديكةية، وةكو وةزارةتي ناوخؤ، لَيرة 

كاك تةعاروز دروست دةبَيت لةنَيوان ئةو قانونةو هةندَي قانوني تر وةكو قانوني جةمعيات، هةروةها وةكو 
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ئارَيز باسي كرد، يةعين مةعاهد تابعي هةينةي عولياي مةعاهيدة، نةك تابعي وةزارةتي وةرزش، بةهةمان 
 .شَيوة مةدارس و زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حمةمةد رةفعةت فةرموو

 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اديةكان دةبَيت قانوني جةمعيات ئيجازةيان بداتَي و ئيلغايان بكات، ئةوة بةطوَيرةي قانوني جةمعيات، ن
 .يةك
قوتاخبانةكان ثةيوةنديان بة وةزارةتي ثةروةردةوة هةية، هةروةها ثةميانطاكانيش ثةيوةنديان بة / دوو

جةمعيات هةموار وةزارةتي خوَيندني بااَلوة هةية، نازامن ئةو تَيكةَل بوونة لةنَيوان ئةوانة، دةبَيت قانوني 
بكرَيت و يانةكان بدرَيتةوة بةمان، بؤ وةزارةتي وةرزش و الوان، يان ئةوة تةعاروز دةكاتن لةطةَل قانوني 

 .جةمعيات، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .جةنابي وةزير فةرموو

 :الوانو  وةرزش وةزيري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي راسيت بَينت ئَيمة دةضينةوة خاَلي سفر، ثاش نيوةِرؤي ئةمِرؤ دوو سَي ثسثؤرم هَيناو لة ليذنةكان 
بامسان كرد، لةسةر هةندَيك شت ئيتيفاقمان كرد، ئةطةر تةماشاي بكةين لة بةشة كورديةكةي مؤَلةت 

ة ئيختيصاصي وةرزشيان هةية، ثَيداني يانةو قوتاخبانة و ثةميانطةو ياريطاو هؤَلة وةرزشيةكان، ئةوان
تةبعةن ئةوة ئيشي ئَيمة نيية بضني قوتاخبانةكان ئةوة بكةين، ئةوة شتَيكي مةفهومة، ئةطةر لة مةسةلةي 

ي تَيدا هةبَيت، ئةوة دةتوانني طؤِرانكاري تَيدا بكةين، بةس (عدم وضوح)كةليمات ئةوةي تَيدا هةبَيت 
اماني بةِرَيزي ثةرلةمان باسي دةكةن، من لة مةبةست صنف وةرزشية، ئةوةي تريش كة ئةند

لةطةَل جةنابي وةزيري ثةروةردة رَيككةوتني و كؤميتةي هاوبةشيشمان ثَيك هَيناوة، بؤ  08/2/0222
ئةوةي ضؤن بتوانني قوتاخبانةي وةرزشي بكةينةوة، دوايَي ئَيمة وةكو وةزارةت كؤميتةيةكمان هةية لة دة 

ةرشتيان نةكةين بة موافةقةتي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران بؤ وةزارةت بَينت، كة ئَيمة سةرث
رَيكخسنت و هةماهةنط كردن و كاري الوان لةو وةزارةتةوة، يةعين شتَيكي وا نيية ئَيمة شتَيكي نوَيمان 
داهَينا بَيت، تةنها ئةوةية ئَيستا بة طوَيرةي ياسا رَيك خبرَينت، وا تةسةور دةكةم ئةطةر بَيتو ئةو 

 .سوثاس, قةشةية بةم شَيوةية بَينت ئةمِرؤش ناطةينة نةتيجةيةكي تةواومونا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو سارا فةرموو
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 :ثريوت خضر سارا بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةطشيت لةسةر خاَلةكان ئةوانةي طوتتان ناوي نةهاتووة، يةعين ماوةتةوة، يةكَيك لةو خااَلنة باسي 
ئاهةنطي دةكات لةطةَل وةزارةتي ثةروةردة، ئةوة شتَيكي باشة، بةاَلم ثَيشنيار دةكةم ئةو هاوئاهةنطيية هاو

لةطةَل وةزارةتي رؤشنبرييش هةبَيت، كة باسي نةكرا، لةبةر ئةوةي وةزارةتي رؤشنبريي زؤر طرنطي بة 
ت بة تةنسيق و هاوئاهةنطي سةنتةرة رووناكبرييةكان دةدات، كة زؤربةي توَيذي الوانن، يةعين ثَيويس

 .دةكات لةطةَل وةزارةتي رؤشنبريي
بةنيسبةت خاَلي دوازدةش لةو خااَلنةي كة هةية باس لة وةرزشي ذنانة دةكرَيت، ئَيمة دةَلَيني بايةخ بة 
وةرزشي ذنان بدرَيت، بةاَلم نةك وةرزشي ذنانة، ضونكة ئَيمة وةرزشَيكمان نيية جياي بكةينةوة لة 

ان، وةرزش هةر وةرزشة ذن بيكات، يان ثياو، لةبةر ئةوةي بطوترَيت وةرزشي ذنان، نةك وةرزشي ثياو
  .وةرزشي ذنانة

 .ش هةر لةطةَل راي ليذنةي ثةيوةندييةكامن، زؤر سوثاس(00)بةنيسبةت خاَلي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومسان فةرموو
 (:ماراني باني) قادر عبدال عثمان بةِرَيز

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
فيعلةن هةموو ئازادييةكاني وةرزشكاران ( 00)من لة ماددةي دوو لةسةر دوو بِرطة قسةم هةية، لة بِرطةي 

ثَيشَيل دةكاتن، ئةطةر بةو نةوعة بَيت، ضونكة وةرزشكار هةموو ئازادييةكاني لَي دةسَيندرَيتةوة، وةرزش 
وةشانةوةو مؤَلةت ثَيدان و ئةو هةموو شتة تةحةمول خؤي هيوايةتة نازامن ئةو هةموو سزا دان و هةَل

ناكات، ضونكة وةرزشوان هةسيت ناسكة، بؤية من لةطةَل ئةوةمة ئةو بِرطةية هةر نةمَينَيت، لةوةي تريش 
باسي ئةجنومةني ئؤلؤمثي دةكات، هةموو واَلتة عةرةبيةكان ضةند دةوَلةتن يةك ئةجنومةني ئؤلؤمثيان 

تني دةبَيت ليذنةي ئؤلؤمثي بني، ئةجنومةني ئؤلؤمثي ضؤن دةبَيت، سبةييَن دَيتة هةية، ئَيمة يةك واَل
ثةرلةمان، سبةييَن دةضَيتة جَيطايةكي تر هةندَيك شت هةية دةبَيت تةماشاي ياساي دنياش بكةين، ضونكة 

ؤمثي و ئةجنومةني ئؤلؤمثي بةنيسبةت كوردستان زؤر طةورةية، من ثَيم واية ئةوةش بكرَيتة ليذنةي ئؤل
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي ئةطةر ئةجنومةني ئؤلؤمثي بطؤِرين، دةبَيت ياساي ئةجنومةني ئؤلؤمثي بطؤِرين، ئةوانة لةويان 
وةرطرتووة جَيي موناقةشة نيية، كةي هات، من لةطةَلتم دةبَيت ناوي ليذنةي ئؤلؤمثي بَيت، بةاَلم ئةوان 
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بؤ ئَيمةيان نارد ئةو موالحةزة بةجَيية موناقةشةي دةكةين، كاك شَيروان  خؤيان ناوي خؤيان لَيناوة، كةي
 .فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت ئيتيحادات و ئؤلؤمثيات و زؤربةي ئةنديةكان، ناَليم ئةنديةكان هةر هةموويان، ئَيستاش لةسةر 
هةرَيمي كوردستان، راستة مومكينة هةندَيكيان ئيجازات وةربطرن  نيزام و قانوني بةغدا دةِرؤن لة

بةطوَيرةي قانوني جةمعيات، بةاَلم ئَيستاكة ئَيمة مبانةوَيت ياساكان جيا بكةينةوة بةِراسيت ئةوة ثرؤذةي 
 ئيتيحاداتي ريازي، ثرؤذةي ئؤلؤمثيات لة ئةجنومةني وةزيرانة بةو ناوةي كة ئَيستا لةطةَل جةنابي وةزير

قسةمان دةكرد، بةو ناوة هاتووة، ئةطةر طؤِرانكاري بةسةرداهات ئيمكان هةية لة موستةقبةل تةعديل 
 .ئةوة يةك, بكرَيت

بةنيسبةت مةحني ئيجازات هي ئةندية لة عَيراق ئَيستاش لة كوردستان ثيادة دةكرَيت، بة ياسا / دوو
تووة ئةوة مةوزوعَيكي ترة، بؤية داني مةحني تةنزيم كراوة، بةاَلم هةندَي ئةندية نيزام داخيليان وةرطر

ئيجازات بؤ وةزارةتي الوان بةنيسبةت ئةو ئةنديانة لة جَيطاي خؤيةتي و، هيض رةبتَيكي بة وةزارةتي 
داخيليةوة نامَينَيت، بةَلكو دَيتة سةر وةزارةتي وةرزش و الوان، ئةوانيش دةتوانن بة ياسايةكي تايبةت ئةو 

يةعين ئَيمة دةمانةوَيت تايبةمتةندي خؤمان بثارَيزين بةِراسيت بؤ ئَيمة ئيال  مةوزوعة تةنزيم بكةن،
 .لةسةر قةوانينةكاني بةغدا بِرؤين، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك جةمال فةرموو

 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي وةزير و ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةروةردة ئَيمة بة حةقيقةت لةو دانيشتنةي ئةمِرؤ لةطةَل 
البربَيت، لةبةر ئةوةي قوتاخبانةي تايبةت ( 12)داكؤكيمان لةسةر ئةم دوو خاَلة كرد، بةنيسبةت بِرطةي 

بة وةرزش نيية، موبةرير وا بوو لةسةر ئةوةي كة كؤليذي ثةروةردة بةشي وةرزشي هةية، جا نازامن ئةوة 
ةوة هاتووة بري بكرَيتةوة لةوةي قوتاخبانةي تايبةت بة وةرزش بكرَيتةوة، تا لة تا ض رادةيةك، يان ئ

 .ئَيستاوة بيبةستني بة وةزارةتي وةرزشةوة، جا نازامن تا ض رادةيةك دةطوجنَيت
ش هةمان شت، وا باس كرا مؤَلةت لة ناحيةي قانوني دةدرَيتة وةزارةتي وةرزش و (00)بةنيسبةت خاَلي 

من و رةئي ليذنةكةمان جطة لةوةي ناحيةي ئةمين و ياسايي عادةتةن لة هةموو شوَينَيك الوان، بة رةئي 
ئيجازة دان زياتر ثةيوةندي بة وةزارةتي داخيليةوة هةية لةطةَل وةزارةتةكاني تردا، بؤية ئَيمة داوامان 

 .كرد بوو ئةو دوو خاَلة البربَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن



 010 

كة رةئيةكان قةلب ببَيتةوة، ثَيشنيارَيكم هةية ثَيم واية سةردةكةوَيت، حكومةت من موالحةزةيةك بَلَيم 
وةزيرة ثارتيةكان بطؤِرَينت، وةزارةتةكاني ثارتي بداتة يةكَييت، وةزارةتة يةكَيتيةكانيش بداتة ثارتي، ئةو 

 .ثَيشنيارة بري بكةينةوة سَي مانطي تر واي لَي دَينت، فةرموو سؤزان خان
 :زان شهاب نوريبةِرَيز سؤ

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةواو ( 00)بةِراسيت ئَيمة برادةراني وةزارةت و ليذنةي ياسايي كة دانيشتني لة ئاخريدا طةيشتينة خاَلي 

ئيتيفاقمان لةسةر نةكرد، منيش هةر لةو وةختةدا راو و بؤضووني خؤم هةبوو ثَيم وتن، من لةطةَل 
روةردة قسة ناكةم، بةاَلم رةئي خؤم مؤَلةت ثَيدان بة يانةو قوتاخبانةو ئةوةدام ئَيستا وةكو ليذنةي ثة

ثةميانطاكان و ياريطا ئةوة لة سةاَلحيةتيةتي، سزا دانةكةشيان بةثَيي ياسا بَيت، ضونكة ئةوة زؤر هةِرةشة 
خؤيان ئَيستا  ئامَيز دةكات كة دةَلَيت بة راطرتن و هةَلوةشاندنةوةو تَيكةَل كردنةوةيان، يةعين ئةو يانانة

شةخسيةتي مةعنةوي خؤيانيان هةية، تؤ بَييت لةسةريان وةكو وةزارةت فةرز بكةيت، ئَيوة تَيكةَل ببنةوة 
لةطةَليان لَيرة، باوةِر ناكةم بة قسةي بةِرَيزيشي بكةن، لةبةر ئةوة بة راي من خاَلةكة هةر واي لَي بَيت 

ةطةر هاتوو سةرثَيضيةكيان كرد لةو ياساية، ئةطةرنا ئةو ، ئ(مؤَلةت ثَيدانيان و سزادانيان بةثَيي ياسا)
 .هةَلوةشاندنةوةو تَيكةَل كردنةوة زيادة بة راي من، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
با موالحةزةيةكي جددي بدةين، يةعين رةئيةكان هةمووي قابيلي ئةوةية مةنتيقي خؤي بةقوةتي 

تةكة بدرَيتةوة وةزارةتي وةرزش و الوان، ض ئةوةي دةَلَيت مبَينَيتةوة هةبَينت، ض ئةوةي ديفا  دةكات دةسةاَل
لة وةزارةتي ناوخؤ، هةريةكة وجهة نةزةري خؤي هةيةو مةنتيقي بةقوةتيشي هةية، بةاَلم من ثَيم واية 
مةسنووليةتي هةردوو وةزارةتة، مةسنووليةتي وةزارةتي ناوخؤشة، مةسنووليةتي وةزارةتي وةرزش و 

، ئةمةيان لة رووي فةنييةوة، ئةويرتيشيان لة رووي ئةمنييةوة، يةعين بؤضي دةسةاَلت دراوةتة الوانة
وةزارةتي ناوخؤ، رةضاو كردني شروتي وةكو حزبةكان، خؤ هةر الوان نيية، سةنتةرَيكي رؤشنبريي 

بداتن و ئةو دةكرَيتةوة، كةواتة وةزارةت هيض ئيشي نابَينت، وةزارةتي رؤشنبريي دةبَيت ئةو ئيجازةي 
مؤَلةت بداتن، بةاَلم بةشَيكي كة عيالقةي بةوة هةية كة تةقيمي بكاتن لة رووي ئةمنييةوة، ئةم يانةية لة 
بةرذةوةندي طةل داية، خةَلكَيكي ناحةزو دوذمن دَينة ناويةوة بةناوي هةموو سورةتة فةنيةكان جَي بةجَي 

رةتي رؤشنبريي، يان وةرزش و الوان بةثَيي ئةو دةكةن ئيمكاناتيان هةية، ثارةيان هةية، رةنطة وةزا
ثَيوةرةي كة دايناوة بيداتن، بةاَلم كة وتت ناوخؤ يةعين ئةمن و ئاسايشي ئةو شةخسانة كَين؟ ثارةكانيان 
لة كوَي هَيناوة؟ كَي تةمويليان دةكات؟ رابوورديان ضيية؟ بؤية ثَيويستة، من بؤية ئةو صيغةيةي كة لة 

وة هاتووة، ثَيم سةيرة، ضؤن لة ئةجنومةني وةزيران موناقةشةي لةسةر نةكراوةو ئةو ئةجنومةني وةزيرانة
موالحةزةية نةدراوة؟ ثَيم واية ئةطةر وةكو ئَيرة ئةو موناقةشةية بكرابواية، ئةو موناقةشةيةي لةناوخؤ 

رؤشنبريي دةَلَيت دةيانكرد صيغةيةكيان دةدؤزيةوة، ضونكة ئَيستا ئَيمة بيدةينة ئةوان، سبةييَن وةزارةتي 
وةكو بؤ وةرزش و الوانتان كردووة، دةبَيت ئةو دةسةاَلتة بدةنة من، ئةوة رؤشنبريية ض عيالقةي بة 



 012 

وةزارةتي ناوخؤوة هةية، بة هةمان مةنتيقةوة، هةروةها وةزارةتي تةعليم عالي و هةر وةزارةتَيكي تر ئةو 
انونييةوة وةزارةتي ناوخؤ بَينت، ضونكة جانيب شتانة دةَلَينت عايدي من بَينت، ثَيم واية لة رووي ق

ئةمنيةكةمان ال طرنطة، لةبةر رؤشنايي ئةو ثَيوةرةي كة وةزارةتي ثةيوةنديدار دايدةنَيت فةرميةكة 
موافةقةتي هةبَينت ئينجا وةزارةتي ناوخؤ بيكات، بةاَلم ئةطةر لَيرة هةمووي بدرَيتة وةزارةتي وةرزش و 

رَيتة وةزارةتي رؤشنبريي، باشة كَي تةحةمولي ئةمنيةت و مةسنووليةتي ئةو الوان، لةوَيش هةمووي بد
يانانةو ئةو مةركةزة سةنتةرانة دةكات؟ ئةطةر سبةييَن رووبدات، ئةطةر وةزارةتي رؤشنبريي ئةو جانبةش 

ران دةتوانَيت تةئمني بكاتن بةَلَي قسةكان راستة، من ئةو قسةية دةكةم لةبةر ئةوةي لة ئةجنومةني وةزي
وةكو وةكيلي وةزير جَيطري سةرؤكي وةزيران ئةو شتانة هاتؤتة ثَيش كة لةوةو ثَيش لة سلَيماني بووم، 
بؤية يةعين زؤر موناقةشة كرا، يةعين لةوَيش ئةو نةوعة شتانة هةبوو، وةزيري ناوخؤ طوتي ئةطةر 

ي بدةنة وةزارةتي خؤتان تةحةمولي جانيب ئةمنيةتةكة دةكةن من مانيعم نية دةسةاَلتةكة هةموو
رؤشنبريي، ئةو وةختة مةسةلةكة مةسةلةيةكي رؤشنبريي بوو، بؤية من ثَيم واية ئةو سزادان و مؤَلةت 
ثَيدان و شتانة، يةعين نازامن ثَيويست دةكاتن راوةسيت لةسةري و، ئةطةر ئيلغا بكرَيت ئةو فةقةرةية، 

بة ثَيويسيت زاني ئةو دةسةاَلتة بداتة  ئةطةر ئةجنومةني وةزيران ثاش ئةوةي كة ديراسةت دةكات و
وةزارةتي رؤشنبريي، ياخود بداتة وةزارةتي وةرزش و الوان، ئةو وةخيت بؤمان بنَيرَينت بة تَيرو تةسةلي 
هةمواري بؤ دةكةين، بةاَلم ئَيستاكة ئةطةر بيكةين، من ثَيم واية لةنط دةبَينت و تووشي كَيشة دةبني لة 

َيشةكةش دةبَيت ئَيمة تةحةمولي بكةين ضؤن ئةوةتان دةرهَيناو، كة دةزانن موستةقبةلدا بةِراسيت، ك
مؤَلةتدان و ئيجازةدان ئةركَيكي ئاسايش و ناوخؤية بة سةراحةت قسةي بكةين، من خؤم سةد لة سةد 
اليةنطري كؤمةَلطاي مةدةني و دميوكراتية ، بةاَلم نةك لةسةر ئةساسي جانيب ئةمين، كاك كةماليش 

 .كي هةيةتةوزحيَي
 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم خاَلة باس لةوة ناكاتن لة ناحيةي ئةمنييةوة، ئةو وةزارةتة بيثارَيزَيتةوة، وةزارةتي ناوخؤ بؤ 
ئةم ثاراستين طشت هةرَيمي كوردستان و ناو شار سيستةمي خؤي هةية، ئةمة باسي ئيجازات دةكات 

وةزارةتة نيزامَيك بؤ خؤي دانا، بؤ ناديةكاني كاميان ئيجازةيان بدرَيت، كاميان ض وةختَيكي تر بَيت 
تةنسيقَيك و هةماهةنطَيك لةنَيوان ئيش وكاري وةرزش بَيت، بؤية من ثَيم دروستة مبَينَيتةوة، بةاَلم 

 و رَيكرت بَينت، بةاَلم ئةويرت هةمووي بةنيسبةت هةَلوةشانةوةيان ئةو خاَلة ئةطةر البربَيت، رةنطة جوانرت
وةكو خؤي مبَينَيتةوة، ضونكة ئةو وةزارةتة كة ثالني خؤي هةبَينت لةطةَل ناديةكان، لةطةَل يارييةكان 
ئةويش وةزارةتي داخيلي بيداتن، ئةي ئيشي ئةو وةزارةتة ضية؟ لَيرة وةزارةتةكة بَي ئيش دةمَينَينت، بؤية 

 .َلة مبَينَيتةوة، بةاَلم هةَلوةشانةوة ئةطةر ئيعادةي نةزةري لَي بكرَيتةوة، سوثاسمن لةطةَل ئةوةم ئةو خا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .جةنابي وةزير فةرموو
 

 :الوانو  وةرزش وةزيري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةعين شتَيكي واية ئةكيد وةكو حكومةت ئيجتيماعاتي ثَيم واية ئةمة زؤر دراماتيزة دةكاتة مةوزوعةكة، ي
هةية و تةنسيقَيك دةبَينت وةكو شَيوةيةكي وا دةبَينت، ئَيستا راستيةك هةية دةبَيت باسي بكةين لةطةَل 
يةكرت، ئةويش ئةوةية ئةوةي ئَيستا هةية دذي ئةمين قةومي كوردستانة كة لةسةر ئةساسي كار رةا و 

ناو وةرزش، ئةوةي ئَيستا كة من باسي هةَلوةشانةوةش دةكةم بةشَيكي  ي كراوة لةئَيسقاني هةموو حزبايةت
زؤر لةوانة هةية ثَيويسيت بة وجوديان ناكات، بةس لةبةر ئةوةي ئَيكس و زَيت و واي لة ثشت ئةم 

تر ئةم شتانةنة بؤية واية، بؤ لة شارَيكي وةك هةولَير، يان لة سلَيماني، يان لة دهؤك، يان لة شوَينَيكي 
بةرفراوانية لة هةندَيك مةسائيلدا هةنة دةكةن، يان لة شوَينَيكي تر با باس نةكةين بةشَيوةيةكي طشيت، 
ئَيمة ئةكيد يةعين ئَيستا ئَيمة يةكَيك دادةنَيني لة وةزارةت لةطةَل هةموو ثرةنسيثةكاني دميوكراتي بة 

ةوة هةية، ئايا لة رووي ئةمنييةوة، ضونكة لة تةئكيد لَيي دةكؤَلمةوة، ئايا ئةمة رةبيت بة ئريهابيةكان
هةموو دنيا ماوة مةوزوعَيكي ئةوةية، ئةو متمانة بة ئَيمة بدرَينت كة ئَيمة دةتوانني ئةوة بكةين، بةس با 
واشي لَي نَينت سبةييَن لةبةر ئةوةي مةسةلةن بةتايبةتي ئَيستاش كة ئةمِرؤ هةسيت ثَي دةكةم، بةداخةوة 

دةبينم وةكو ئةنداماني ثةرلةمان لة جياتي ئةوةي روحي، يان ئةو روحةي لةناو ئةو جةوةي لَيرة 
سةرؤكايةتي حكومةت هةية لة جياتي ئةوةي قولرت بكرَينت، دةضي دةبيين جةبهةكان بةهَيزتر دةكرَين و 
وا دةكرَيت شتةكان هةمووي لةسةر ئةساسي حزبي ئةوة دةكرَينت، من زؤر دذي ئةوةمة، هيوادارم ئةو 

ةوةجوهة دميوكراتيةي كة ئَيستا هةية ئةوة بكرَينت، من بانطي ثسثؤرةكاني وةرزشيم كردووةو لةطةَل ت
برادةراني ليذنةي ياسايي و ليذنةكاني تر طوَييان لة رةئيةكاني ثسثؤر راطرت و من خؤم ئةو سةاَلحيةتةم 

بكةن بَلَين نةخَير ئةوة وا  بة خؤم نةدا، بؤ ئةوةي تةجاوز نةكةين سبةي رؤذَي بضن لة ميدياكان باسي
نيية، بةاَلم باسي يةكَيتيةكاني كرد، رةئي قةبيلةكانيش ئةوة بوو ثَيش ئةوةي بضم، طو  طوَيي لَي دةطرم، 
هيض مةسةلةكة ئةوة نيية، من ثَيم واية ئةطةر بَيتو يانةكان و قوتاخبانةكاني وةرزشي هةمووي رةبيت بة 

شي هةبَينت، ئةطةر هيض نةبَينت، ئَيمة شتَيكي تريشمان لةبةر دةستة وةرزشة لة رووي فؤرميلة وشةي وةرز
حةز دةكةم بزانرَينت، ئةويش ئةوةية مانط و نيوَيكي تر كؤنفرانسَيكي وةرزشي دةكةين هةموو سةرؤك 

 .يانةكان دةعوةت دةكةين بةشَيوةيةكي دميوكراتي سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ قسةكانت، ئيتيهامةكةت بةجَي نيية بةِراسيت، ثةرلةمان بة هيض شَيوةيةك  جةنابي وةزير وةاَلمم هةية
وا نيية، من ئةطةر ئةوةم بة نوكتة باس كرد بَيت، تؤ ديارة ئةنداماني ثةرلةمان ناناسي و ئينتيباهيشت 
نةكرد، زؤر كةس لةوانةي قسةيان كرد ثشتطرييان لة مةشروعةكةي تؤ كرد، عةكسي حزبةكةي تؤ، بة 
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ضةوانةشةوة، بةاَلم دوا جار بؤ ثَيكةنني هةندَيك قسةي دةكةين، ئةطةر تةماشاي دانيشتنةكاني ثةرلةمان ثَي
بكةين بزةبت عةكسي ئةوةي دةفةرمووي واية، قانون لةسةرةوةي حزبايةتيية، زؤر جار كؤمةَلة، يان 

يت تةقسيم دةبن نيوةي يةكطرتووة كة دووريشة ثرؤذةي جيا جيا هني دةكةن و ليستةكاني ثارتي و يةكَي
لةوالو نيوةي تريش لةوال، من سةرؤكي ثةرلةمامن و ئةندامي مةكتةبي سياسيم جاري وا هةية ثَيشنيار 
دةكةم دوو كةس لة ئةنداماني ثةرلةمان كة سةر بة ليسيت يةكَيتني تةئيدم دةكاتن، بةهيض شَيوةيةك وا 

طوتن و دةَلَيني كاكة وا دةكةين، ئةوة بةو شَيوةية نيية، بةاَلم جار جار هةندَيك شت دةكةين بؤ نوكتة 
نيية كة جةنابت فةرمووت، ضوار كةسي تر قسة بكاتن، دوايَي دةخيةينة دةنطدانةوة، كاك دكتؤر ناص  

 .فةرموو
 :رمضان غفور ناص .د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
و ئَيستا بةداخةوة مبانةوَيت و نةمانةوَيت ئَيمة لة كؤمةَلطةيةكدا دةذين لة رؤذهةاَلتي ناوةراست، تاك

ثَيويستيمان بة وةزارةتي ناوخؤ هةية تةقريبةن بؤ هةموو كاروبارةكامنان، بؤية ئةسَلةن لةوانةية ئةو 
بِرطةية هةر لة ئةساسةوة ثَيويست نةبوو بَينت، ئةطةر ثَيويستيش بَينت ثَيم باشة تةعديل بكرَيت و بةم 

 :ةشَيوةيةي لَي بَيت باشرت
مؤَلةت ثَيداني يانة، قوتاخبانةكان و ثةميانطاكان ثَيويست ناكات، مؤَلةت ثَيداني يانةو ياريطاو هؤَلة )

وةرزشية ئةهليةكان دواي وةرطرتين رةزامةندي وةزارةتي ناوخؤ، بة هةمان شَيوة راطرتن و 
ة ثَيويست ناكات وشةي سزا ، وشةي سزا زؤر قورسة، بؤي(هةَلوةشاندنةوةو تَيكةَل كردنةوةيان بةثَيي ياسا

 .لَيرة هةبَيت، لةطةَل رَيزو سوثامسدا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك عومةر
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم واية هةر بة تةئكيد جةنابيشت و زؤريش لة برادةران باسيان لةسةر ئةوة كرد اليةزال قانوني 

ي جةمعيات نافيزة، هةر لة رَيي ئةويشةوة ئةو جةمعيات و ئيتيحاداتة دروست دةبَيت، هةر (18)رةقم 
لةم قانونةشدا لة ماددةي ثَينجةكة حةقَيك درا بة وةزارةت كة ئاطاداري و سةرثةرشياري هةموو ئةو نادي 

ةو رَيطاية بدرَيت بة و ئةو يانانة بكرَيت، لةبةر ئةوة جَيطاي ئةو فةقةرةية لةم قانونةية نيية، كة ئ
وةزارةتي وةرزش و الوان ئةو ئيجازانة ببات، كاك ئارَيزيش تةمليحَيكيدا لةسةر ضؤنيةتي مةعاهيد و 

 .مةدارس، كة زياتر رةبتيان بة وةزارةتي ثةروةردةوة هةية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية فةرموو
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 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من دوو خاَلم هةية، ثَيم باشة ئةطةر بيخةيتة دةنطدانةوةو، من لَيرة صيغةيةكيشم نووسيووة، الم واية 
 :هةم وةزيريش رازي دةبَيت، ئةطةر بةِرَيزانيش قةناعةتيان لةال دروست بَيت

، لَيثَيضينةوة دوو (نةوةيان بةثَيي ياسامؤَلةت ثَيداني يانةو ياريطاو هؤلة وةرزشية ئةهليةكان و لَيثَيضي)
اليةن دةطرَيتةوة، هةم لة رووي ضاكةوة، هةم لة روويةكي ترةوة ئةطةر بة كاري خؤيان هةَلنةستان، 

 .لَيثَيضينةوة جوانرتة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةشة بكةن، يةكَيكي تريش باشة جةنابي وةزير ئةطةر سزاكة الببةين، لَيثَيضينةوة باشة، بؤ ئةوةي موناق
 .هةبَيت بة وةرطرتين مؤَلةت ثَيداني ثاش وةرطرتين رةزامةندي وةزارةتي ناوخؤ، كاك شَيخةَلاَل فةرموو

 :بةِرَيز شَيخ ال ابراهيم شَيخ ال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ية دامودةزطايةك منيش هةر ثشتطريي لة رةئيةكةي دكتؤرة شوكرية دةكةم، بةاَلم من ئةو ثرسيارةم هة
هةية دروست بكرَيت لة اليةن سةرووي خؤي هةمووي يارمةتيةكي ثَي بدرَيت، حةقي ئةو وةزارةتةش 
نةبَيت لَي ثَيضينةوةي لةطةَل بكات، يان سزاي بدات، خؤ ئةو هةموو ئيمكانيةتةي لةبةر دةست دادةنَي، ئةو 

، ئةطةر سةرنةكةوت، ئةطةر شكستيان هَينا، دةزطاية لة ئيش و كارةكاني خؤي طةشة بكات و ثَيش بكةوَيت
 .ئةي كَي موحاسةبةيان بكات؟ زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، من شتَيك دةَلَيم، ئَيمة لَيرة موهةندسَيك دادةمةزرَينني، ثَيويست بة وةزارةتي ناوخؤ و 

رةقة، نابَي بَلَي ئةو مةحكوم نيية، ئاسايش ناكاتن، بزانن ئةو موهةنديسة كَيية؟ بيشي ناسن وةكو وة
جةرميةي لةسةر نيية، ئةوة هيض شتَيكي نيية، ئايا ثَيويست بةوة ناكات؟ ئيعتيادية من سةرؤكي ثةرلةمامن 
لة سةرووي هةمووتامن موهندسَيك دةنَيرم دةَلَيم كاكة رةزامةندي وةربطرة ئيتميننان دةكةم، با خزمي 

 .خؤشم بَينت، فةرموو كاك عومسان
 (:ماراني باني) قادر عبدال عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر ئةو بِرطةية لةو ماددةية رةش بكةينةوة ض لة ياسايةكة كةم دةكاتةوة، نازامن با موناقةشةي بكةن، 

 .لةو ماددةية، سوثاس( 00)ئةطةر بِرطةي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .شان خان فةرمووئةوة خاَلي نيزامي نةبوو، ثةخ
 

 :بةِرَيز ثةخشان عبدال زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيم واية لة جياتي مؤَلةت تةسجيل كردن بَيت، ئةوة مؤَلةت ئيعتيادي هةموو مونةزةمات و مةراكيز و 
م لة يةعين هةموو كةسَي وةكو جةنابت فةرمووت كة يةكَيك تةعني دةبَيت مؤَلةتي ئاسايشي دةوَيت، بةاَل

وةزارةت تةسجيل بَيت و وةزارةت موتابةعةيان بكات، حةقي خؤيةتي موتابةعةيان بكات، ضونكة ئةمانة 
موئةسةساتي شوبه رةمسني، نةوادي و ئةنديةي ريازي و ئةوانة، ضونكة دةعم لة حكومةت وةردةطرن، 

وتي ثاش وةرطرتين  لةبةر ئةوة لةطةَل ئةوةم يةعين تةسجيل بكرَيت، ئةو صيغةيةي كاك دكتؤر ناص 
 .مؤَلةت، بةاَلم خؤي ئؤتؤماتيكيةن دةبَيت مؤَلةت وةرطرَيت لة وةزارةتي ناوخؤ لةوَي تةسجيل بكرَيت

الم واية بايةخدان ( 10)خاَلَيكي تر، سارا خان باسي كرد بةاَلم الم واية لةسةري نةوةستان، ئةويش بِرطةي 
 .بة وةرزشي ذنانةو هانداني و، باشة سوثاس

 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 .كاك بةَلَين فةرموو

 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبدال حممود 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسيت ياساي جةمعيات بةشَيوةيةكي عام ضوارضَيوةي دياري كردووة بؤ ئيجازة وةرطرتن، كة بةطوَيرةي 
ناوخؤ من نازامن ض رةبتَيكي هةية بةوةي كة ئةو ياساية داواي مؤَلةت دةكات لة وةزارةتي ناوخؤ، وةزارةتي 

يانةيةكي وةرزشي، ئةوةندةي كة جةنابت باست كرد لة رووي ئةمين و ئةوانة حةقة، يةعين ئةوة لةو 
جانبةوة سةد لة سةد راستة وةزارةتي ناوخؤ ثةيوةندي بة مؤَلةتدانةوة هةية، بةاَلم ثَيوةرةكاني 

دي و رةبتَيكي هةية بة وةزارةتي ناوخؤ، لةبةر ئةوة من ثَيم دامةزراندني يانةيةكي وةرزشي ض ثةيوةن
باشة مؤَلةتدان دواي موافةقةي وةزارةتي وةرزش و الوان بَيت، يةعين مؤَلةتدانةكة نابَيت وةزارةتي ناوخؤ 

 .مؤَلةتي بداتة يانةيةكي وةرزشي، ئةطةر ئيجازةو موافةقةتي وةزارةتي وةرزش و الواني ثَيوة نةبَيت
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز

كاكة ئةوةيان جارَيكي تر دةبَيت قسةي لةسةر بكةين، هةم عورفة، هةم قانوني عَيراقيية، هةم دةستووري 
عَيراقيية، ئةحزابيش لة وةزارةتي ناوخؤ ئيجازة وةردةطرَيت، دواتر كة ئيجازةي وةرطرت مةسةلةن ئَيستا 

زارةتي ناوخؤ ئيجاوة وةردةطرَينت بةثَيي ئةو مةرجانةي سةنتةرَيكي رؤشنبريي لة هةولَير دةكرَيتةوة لة وة
كة هةية، دواتر لة وةزارةتي رؤشنبرييية، لة وةزارةتةكاني ثةيوةنديدار ئةوها رةضاوي دةكةن، تةقيمي 
دةكةن، ئةجنومةني وةزيرانة، هةموو اليةنةكاني ترة، بةاَلم ئيجازة وةرطرتنةكة وةزارةتي ناوخؤية لة 

حزبةكان وان، يةكَييت و ثارتي ئيجازة وةردةطرن، يةكطرتوو ئيجازةي هةية لة وةزارةتي دةستووردا واية، 
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ناوخؤ، مؤَلةتدانةكة دةيدات، بةاَلم كَي موتابةعةي دةكاتن، وةزارةتي ناوخؤ ئيجازة ناداتة هيض سةنتةرَيك 
وخؤ ضؤن خؤي تةقيم ئةطةر رةئي وةزارةتي رؤشنبريي لةطةَل نةبَيت، شتَيكي تةبيعيية، ئةي وةزارةتي نا

بكات، دةثرسَيت وةزارةتي وةرزش و الوان رةئيتان ضية بةرامبةر ئةو يانةيةي كة دةيانةوَيت بيكةونةوةو 
تةفسيالتةكةي ديراسةتي دةكةن ثَييان دةَلَين باشة، يةك لة مةرجةكاني دةلَََيت دةبَيت وةزارةتة 

تةوة كَينة ئةوانة؟ سةرضاوةكاني ثارةيان كَيية؟ فالن ثةيوةنديدارةكان دةبَيت موافيق بَيت، ئةويرت دةمَينَي
 .كَيية؟ ئاواية شتةكة بة رةئي من، كاك بارزان فةرموو

 :بةِرَيز بارزان حممد قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من و كاك شَيروان و كاك عومةر ئيشارةتيان ثَيدا، ئَيستا قانونَيكي كارا هةية لةو رَيطةيةوة لة ئةندية 
ة وةردةطرَيت، ئَيستا حاليةن قانوني فةعال هةية، موشكيلةي ئَيمة ئةوةية ئةو سةاَلحيةتةي ئيجازة ئيجاز

ثَيدانة بدرَيتة ئةو وةزارةتة، يان لةسةر ئةوةي ثَيشوو مبَينَيتةوة، يان بؤ هةردووكيان، يةعين موناقةشة 
هي جةمعيات و ئةوانة ئيشي ثَي  ئةوة نيية لَيرة بَيت، يان لةوَي بَيت، ضونكة ئَيستا قانونَيك هةية

 .دةكرَيت ئةندية ئيجازةي ثَي وةرطرتووة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ظيان خان فةرموو
 :ظيان سليمان حاجي بشار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ظَيرَي هةتانوكة ئةز دبَيذم شتةكي زَيدةية ئةم طةلةكَي ظَي نوقتة كَيشني و ظةد كَيشينةوة، سَي نوقتةي 
سةرةكي هاتنة دةستنيشان كرن ئيش الي برادةران، ئيش الي جةنابَي تة، ئةظ نوقتةية مبَينَيتة وةزارةتَي 
وةرزش و الواندا، يان بضَيتة وةزارةتا ناظخؤ، يان ذي موافةقةتي هةردووكان بَيت، ئةز بَيذم بة برينا 

 .، زؤر سوثاسضةندةيا، يا باشرتة بيخةيتة دةنطدانَي، د لَيرَي مةسةلة سايف بَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

موالحةزةكةت بةو شَيوةية رةدي دةدةمةوة، بؤ ئَيمة باشرتة زوو بيدةينة دةنطدان، بؤ ئةوةي زوو لة كؤَل 
ببَيتةوة، بةاَلم خؤم حةز ناكةم بةبَي ئةوةي تةوزحيَيكتان لةال هةبَينت دةنطي بؤ بدةن، هةندَي جار زؤر 

مةسةلةية ئةو روونكردنةوةية نةبَينت، زؤر تةبيعية وةزارةت حةقي خؤيةتي، ئاسانة، بةتايبةتي ئةو 
ئةطةر بَيتو ئةمنيةتةكةمان تةبيعي بَينت زؤر تةبيعيية، ئةطةر لة ئةوروثا بواية لةوانةية وةزارةتي 

و  ناوخؤي نةوَينت، من نازامن زؤر شارةزا نيم، رةنطة كاك جةمال شارةزا بَيت زياتر، ضونكة لة ئةمريكا
 .ئةوانة ذياوة، خؤت جةنابت لة سويد بووي رةنطة ثَيويست نةكات وةزارةتي ناوخؤ، مام خورشيد فةرموو

 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ثَيم واية ئةو ثَيشنيارةي ئةخريي بكة بؤ ئةوةي ضي تر ماندوو نةبني لة هةموو وةزارةتةكانيش واية، ئةو 
ئةو نةقاباتي عايدي ناوي وةزارةتةكاني ثَيوةية موافةقةت لة وةزارةتي ناوخؤ وةرطرياوة،  مونةزةمات و

بةاَلم موتابةعةي ئيش و كاري ئةو نةقابانة بةثَيي ثيشةيان و بةثَيي ئيش و كاريان لة ذَير نةزةري 
ؤ وةرطرتووة، وةزارةتةكةي خؤيةتي، مةسةلةن نةقابةي يةكَييت مامؤستايان ئيجازةي لة وةزارةتي ناوخ

بةاَلم ئيش و كاري لةطةَل وةزارةتي ثةروةردةية، ئةوةش بزةبت واية، هةموو وةزارةتةكان، نةقابةيةك، يان 
ناديةيةك هةر جيهةتَيكي وا داواي ئيجازة دةكات لة كوَي؟ لة وةزارةتي موختةسي خؤي، وةزارةتةكة داوا لة 

وِراقةبةو موتابةعةو حيسابات و لَيكؤَلينةوة عايدي وةزارةتي ناوخؤ دةكاتن ئيجازةكةي بداتَي، ثاشان م
 .وةزارةتةكةي خؤيةتي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو مةال فةتاح

 :بةِرَيز فتاح عبدال نقشبندي
 .بسم ال الرمحن الرحيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةنابتان بة ثةسندي بزانن، يان ضوار ئةو بِرطةية زؤري دةوام كَيشا، بؤية من ثَيشنيارَيكي دةكةم ئةطةر ج

للوزارة تفتأ بالتعاون مع الوزارة )، ياخود (منأ إجازات املدارس واملعاهد)وشة هةية لةو بِرطةية الببةن، 
، بؤ ئةوةي كَيشةكامنان البضَيت، ئةطةر الي ببةن مةحني ئيجازات ال بضَيت لةطةَل مةداريس و (الداخلية

 .نَيت، لةطةَل رَيزمدامةعاهيد ض موشكيلةمان نامَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئيحسان فةرموو
 :بةِرَيز احسان عبدال قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نيسبةتَي ئيجازا دانَي تةنيا شةرتةك بؤ وةزارةتا ناوخؤ ئيزافة بَيت، ئةوذي بةثَيي موافةقةتا وةزارةتا 
وئةسةسةيةك نةدات، ئةوة حةقةكة، يةعين مونةزةما مايَف مةعين، هيض ئيجازةك بؤ ض مونةزةمةيةك و م

مةدةني دةبَيت بة موافةقةتا وةزارةتَي مافا مةدةني بَيت، رَيكخراوا مايَف مرؤظ دةبَيت موافةقةتا وةزارةتا 
مايَف مرؤظ هةبَينت، ئةطةر ئةو موافةقةتا ئةظجا وةزارةتا ناوخؤ لة دةستيدا كار بكاتن لكارة سةرثةرشتياو 

تابةعةو دَي بؤ هةر وةزارةتا ثةيوةنديدارَي بؤ هةندَي ئةطةر موحتاجَي سزايةك بَينت، كو وةزارةتا مو
 .وةرزشي نابَيت دةريا بكاتن ئاطاداريا وةزارةتا ناوخؤ بكات بضَيت لة دةرة نادي بطرَينت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رموودةمانةوَيت بطةينة صيغةيةك، كاك حمةمةد رةفعةت فة
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 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا ثاش موناقةشةي برادةراني ئةنداماني ثةرلةمان دةركةوت دوو بؤضوون هةية، يةكَيكيان ئةوةية كة 
و  ئةو بِرطةية هةر البدرَيت، ئةويرتيشيان ئةوةية هةندَي طؤِرانكاري تيا بكرَيت هةندَي وشةي تيا البدرَيت

هةندَيكي بؤ ئيزافة بكرَيت و هةندَيكي تةعديل بكرَيت بة هاوكاري وةزارةتي ناوخؤ، ئَيستا ئةو دوو 
 .بؤضوونة خبةينة دةنطةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَلَي جةنابي وةزير فةرموو

 :الوانو  وةرزش وةزيري/ بةرواريعبدالرمحن علي  ط  بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مِرؤ دوو، سَي شت بِرياري لةسةر درا، ثَيم واية ئةطةر حكومةت رةئي هةبواية بةِرَيوةبةرايةتيةكي طشيت ئة
ئيزافة كرا، كة كؤمةَلَيك مةساريف طران كةوت لةسةر ئةوة، لةطةَل ئةوةش ثَيويسيت ثَي نةبوو، ئَيستاش 

 .ةرلةمانمن سوورم لةسةر ئةوة دواي دةنطدانيش لةطةَل هةموو رَيزم هةية بؤ ث
ئَيستا بَينت لة بةغدا وةزارةتي وةرزش و الواني عَيراقة كة ئيجازة دةدات و ئةم جؤرة شتانة دةكات، / دوو

ثرؤذةش هةية لة سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران بؤمان هاتووة، زؤر تةئكيدم كردةوة كة هيض 
ةبَي رةضاوي لة بةرذةوةنديةكاني تةنسيقَيك هةبَيت لةو بوارةدا، يةعين ئةطةر بَيتو دةنطدان بكرَيت ب

وةزارةت بكرَينت، ثَيم واية زؤر مةشاكيل بؤ ئَيمة دروست دةبَينت، دواي ئةوةي باسي طةندةَلي دةكةن، 
ئَيستا وشةي سزا زؤر قورسة، بةس هةموو كةس دَيت بة من دةَلَيت فالن شت واية، فالن شت لة ناو 

لةوةي ئةطةر لَي ثرسينةوةي ياسايي و سزادان نةبَيت لةو  وةرزش واية، ئايا رؤَلي وةزارةت ضي دةبَينت
بوارانةدا، يةعين هةندَيك شت هةية بةشَيوةيةكي عاتيفي دةكرَينت، دواي ئةوة هةندَي بِريار ثَيش ئَيستا 
دراوة، وةزعَيكي ناوخؤ، شةِري ناوخؤ لة ناو كوردستاندا هةبووةو جاران مةشاكيل هةبووة، بةاَلم ئَيستا بة 

َيكي تر دةِرؤين، ثَيويست بة سيمايةكي زياتر دميوكراتي دةكات لة كوردستان، من ثَيم واية ئةو شتانة وةزع
دةبَيت هةندَيك شاراوة بَيت، من بة تةئكيد وةكو وةزيرَيك ئةطةر هةندَي مةسائيلي ئةمين و ئةوانة دةبَيت 

ك تةعني دةكةم ئةكيد تةزكيةكي دووبارة تةئكيدي دةكةمةوة ئَيمة سوور دةبني لةسةر ئةوة، من كةسَي
دةبَيت، نةك هي حزبي، يان هي فالن حزبة، بةس لة رووي ئةمنييةوة سةر بة جيهةتَيكي وا نةبَيت ئةمين 
ئةم واَلتة تَيك بدات، يةعين ئةوة مةسةلةيةكي بةديهيية دةبَيت بكرَينت، من ثَيم واية وا قورس نةكرَينت 

 .كاني يانةكان، سوثاسلةسةر ئَيمة، من سوورم لةسةر مةسةلة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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من وةاَلمم هةية بؤت، بةتايبةتي خاَلي يةكةم كة باسي دةكةين، ئةطةر بةو شكلة بَينت هةر ثَيويست بة 
ثةرلةمان ناكاتن، بةخؤتان نيزامَيك دادةنَين و ثَيويست ناكات لَيرة هيين بكةين، ثرؤذةيةكت هَيناوة 

اَلم رةئي ئةخري ثةرلةمانة، لَيرة ئةو بةِرَيوةبةرايةتية زؤر بة تَيرو تةسةلي موناقةشةت كردووة، بة
موناقةشة كرا رةئي ثةرلةمان كؤتايية، هةر لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان و لةسةر حكومةتيش بة 
ئةكسةريةت وايان رةئيدا، بؤية كؤتايي ثَيهاتووة، هةتا ئةطةر رةئيت ثَيضةوانةش بَينت، لة ثاش موناقةشة 
ئةوة رةئي ثةرلةمانة ئةو دةخوات لةسةر منيش و لةسةر جةنابيشت و لةسةر هةمووان دةبَيتة ياسا، 
لةبةر ئةوة بةو شَيوةية ناكرَيت ئةوةي جةنابت فةرمووت، كة دةَلَييت ئَيمة موسِرين لةسةري، هَيناوتة 

من ديفاعم لة رةئي تؤ  ئَيرةو قةرارمان لةسةر داوةو ثرؤذةكة موناقةشةمان كردووةو رةئي خؤت داوةو،
كردووة لة هةندَي مةسائيل، بةاَلم لة نةتيجةدا ثاش موناقةشة كردن لة ضوار ثَينج دةنط زياتر فةرق 
ئةكسةريةتي وةرطرت ئةو موديريةتة، ئةطةر سبةي، دووسبةي خياليف ئةوةتان بؤ دةركةوت كة غةَلةمتان 

كاكة ئةو ثةرلةمانة كاتي خؤي واي كردووة، لةطةَل  كردووة، دةتوانن ديراسةتَيكي تر تةقديم بكةن بَلَين
ئَيمة ناطوجنَيت و لةبةر رؤشنايي ئةو هينة داوا دةكةين هةمواري بكةنةوةو ديسان موناقةشةي   واقيعي

دةكةين، كة ثةرلةمان قةرارَيكي دا تةنيا سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية ئيعترياز بكات ئةويش بؤ يةك جار، 
رة ثةرلةمان جارَيكي تر ئيسراري كرد لةسةر مةوقيفي خؤي ئةوة دةبَيتة قانون، ئةطةر طةِراوة بؤ ئَي

لةبةر ئةوةي سةرؤكي هةرَيم بةرزترين دةسةاَلتي جَي بةجَي كردنيشة، تةنيا ئةو بؤي هةية ئيعترياز 
 بطرَينت، ئةويش بؤ يةك جار، بؤية بةو شَيوةية موالحةزةكةت المان هني نيية، ضونكة دةبَيت بَلَيني

عةفوم دةكةي، ضونكة ئةوة لة مةحةزةر دةنووسرَينت، ئةطةر نةيَلَيم ماناي واية قسةكةت راستة، ئَيمة بَي 
دةنطني لَيي، بؤية ناضارم روونكردنةوةكةي بدةم، ضونكة مةقصةدم جةنابت نيية، بةَلكو 

بَينت لةطةَل قانوني تَيطةيشتنةكةمانة، بؤية ئةو ماددةية دووةم موناقةشةية، باشرت واية بةو شَيوةية 
جةمعيات، قانوني جةمعيات حكومةت خؤي ناردويةتي، لَيرة ئيقرار كراوة، لة عَيراقيش بة هةمان شَيوة 
قانوني جةمعيات و سةنديكاو ئةحزاب و هةموو ئةوانة لةبةر رؤشنايي ئةو قانونة دةردةضَيت، ئَيستا 

رةتَيك بؤي هةبَينت ئيجازةي يانةيةك بدات، جةنابت باسي دةكةيت هيض لة عَيراق نةمبيستووة هيض وةزا
يان ئيجازةي سةنتةرَيكي رؤشنبريي بدات، يان ئيجازةي حزبَيك بداتن ئةوةم نةبيستووة، ئةطةر هةبَينت 
دةكرَيت دةبَيت لة دةستووري هني بكرَينت، لة دةستووردا دةَلَيت حزب ئيجازة لة وةزارةتي ناوخؤ 

باشة بَلَيني ئةو يانة و شتانةي لة ئةخريي هةية كة ئيجازة وةردةطرن لة وةردةطرَيت، جا لةبةر ئةوة ثَيم 
وةزارةتي ناوخؤ مؤَلةتيان ثَي دةدرَيتةوة، يان سةرثةرشتيان و ئيشِرافيان لةسةر دةكرَيت بةثَيي نيزامي 

و ئةوانة داخيلي وةزارةتةوة بؤ راثةِراندني ئيش و كارةكانيان و ثَيوةر دانان بؤ سزادانيان و البردنيان 
دةكرَينت، ياخود دةكرَينت وةزارةتي ناوخؤ ثَيش ئةوةي ئيجازةيان بداتن موافةقةتي وةزارةتي وةرزش و 
الوان وةربطرَينت بؤ ئيجازة دانيان، ئةوة هةر ضةندة تةحصيل حاصليشة، ئةطةر دةتانةوَيت صيغةيةكي وا 

 .بنووسن، فةرموو كاك كةريم
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 :بةِرَيز كريم حبري عبداال
 .ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة

بة حةقيقةت هةر يانةيةك كة داواي ئيجازة دةكاتن ثَيويسيت بة دوو مؤَلةت هةية، مؤَلةتَيكي فةني، 
مؤَلةتَيكي ئةمين، مؤَلةتة فةنيةكة سةر بة وةزارةتي ثةيوةنديدارة وةكو وةزارةتي وةرزش و الوان، مؤَلةتة 

رةدا من لةسةر ئةو طفتوطؤيانةو ثَيشنيارانةي كة كران ئةمنيةكة سةر بة وةزارةتي ناوخؤية، بؤية لَي
رةزامةندي لةسةر ثَيداني مؤَلةت بة يانةو ياريطاو هؤَلة وةرزشية )خاَلَيكم داِرشتووة، ئةطةر بة دَلتان بَيت 

، تةبيعي مؤَلةتيش بةثَيي ئةحكامي عامة مؤَلةت دةدرَينت لة (ئةهليةكان و لَي ثَيضينةوةيان بةثَيي ياسا
 .يةن وةزارةتي ناوخؤيةوةال

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك شَيروان

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جيايان بكةينةوة لة مونةزةمات و نةقابات و لةوانة، مؤَلةت دان با وةزارةتي  ،بةنيسبةت ئةنديةي ريازي
زارةتي ناوخؤ، مةوزوعةكةش كؤتايي ثَي دَيت، ناحيةي وةرزش و الوان بدات بة تةنسيق لةطةَل وة

 .ئةمنيةكةو ناحيةي ئيداري و فةنيةكةش، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

قسةكةت جوانة، بةاَلم بؤ ئةوةي ئيشكال نةبَينت با مؤَلةتدان وةزارةتي ناوخؤ بيداتن، بةاَلم بة موافةقةت 
بؤ ئةوةي لةطةَل جةمعياتدا بطوجنَينت، دةبَيت بَلَيي وةزارةتي  و رةزامةندي وةزارةتي وةرزش و الوان،

 .ناوخؤ دةيدات بة رةزامةندي وةزارةتي وةرزش و الوان، جةنابي وةزير فةرموو
 :الوانو  وةرزش وةزيري/بةرواريعبدالرمحن علي  ط  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ايةكي شةرعي هةرة بااَلية، من سةرةتا تةئكيدم لةسةر من طو  رَيزم هةية، ضونكة طو  ثةرلةمان دةزط

ئةو خاَلة كرد، عَيراقَيك كة دةبَينت وةزارةتي الوان و وةرزشي عَيراقة موافةقةتي ئةندييةكان دةدات، ثَيم 
واية مةسةلةيةكي زؤر زؤر طرنطة، داوام لة ليذنةي قانونيش كرد، يةعين ئةطةر هاتبوواية ئةو ليذنانة 

انط كرا بواينة ئَيرة لةطةَل ثسثؤِرةكان دووبارة دانيشينةوة، ضونكة من لةبةر ئةوةي زؤر لةو بةر لةوةي ب
موناقةشانةي كة ئَيستا دةكرَينت ئيختيسارمان كرد دةوَلةمةندتر دةكاتن لة هةموو ثةرلةمانةكاني واَلتاني 

ناقةشة دةكرَينت، يةعين دنيادا ليذنةي ثسثؤر رةئي دةربِري، هةندَيك فةنياتي بضووك دةمَينَينت مو
هةروةكو رةئيةك من تةرحي دةكةم لَيرة، من لةطةَل ئةوةمة ئةكيد مةسةلة ئةمنيةكة دةبَيت وةكو 
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كوردستان رةضاو بكرَينت واش نةبَينت كة وةزارةت ببَيتة وةزارةتَيكي كارتؤني و ببَيتة هؤي ئةوةي دةوري 
ن دةكةمةوة لة هةولَير، يةعين ئةطةر وا نةبواية خؤي نةبينَينت، سبةييَن من دةضم يانةيةكي ئافرةتا

دةبواية سيلسيلةيةكي مةراجعي و ئةوانة كؤمةَلَيك ئيشي ئَيمةي دوادةخست، هةر لةبةر ئةو جانيبة من 
هيض مانيعم نيية فؤرمَيك بدؤزينةوة كة سةروةري وةزارةت نةخرَيتة ذَير دةسيت ئَيوة بةشَيوةيةكي وا من 

 .اعاتي دةكةملة رووي ئةمنيةكة موِر
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من لةِراستيدا بةنيسبةت شةخسي خؤمةوة هيض فةرقي ناكات، تةنيا ئةوة بوو شتَيك نةكةين سبةييَن 
لةنط بَينت، ياخود نةشاز بَينت لةطةَل قةوانيين عَيراق و لةطةَل خودي مةجليسي وةزةِرا، كة ئَيستاكة 

دةرضووة، عةفوم دةكةي ئةطةر جةنابت لَيرة ثَيت واية ئةوة هةموو هةموو ئيجازات لة وةزارةتي ناوخؤ 
رةئي ئةجنومةني وةزيرانة، يةعين خؤت قةرار دةدةيت، ئةطةر ثَيت واية وا بَينت، ضونكة ئَيمة دةزانني 
تاكو ئَيستا قانوني جةمعيات هةية وةزارةتي ناوخؤ ئيجازة دةداتن، بةاَلم ئةطةر ثَيت واية ثاش ئةوةي ئةو 

رؤذةية دواي ئةوةي لة هي ئةوانةوة هاتووة، ثَيت واية ئةوة رةئي ئةجنومةني وةزيرانة، كة دةبَيت مؤَلةت ث
لة وةزارةتي وةرزش و الوان بداتن، دةتوانني لَيرة تةنيا ئيشارةت بةوةي بكةين ثاش وةرطرتين رةزامةندي 

ةوة رةئي ئةجنومةني وةزيرانة ئيجازة وةزارةتي ناوخؤ، ئةطةر ثَيت باشة تةئكيد لةوة دةكةيتةوة، كةوا ئ
بدرَينت، ئَيمة ئةوةندة ئيزافة دةكةين ثاش وةرطرتين رةزامةندي وةزارةتي ناوخؤ، صيغةكة دةِروَينني وةكو 
كاك شَيروان طوتي، با جةنابي وةزير وةاَلم بداتةوة، ثَيت واية ئةوة رةئي ئةجنومةني وةزيرانة، ئةوةي 

 .خؤت دةَلَيي، فةرموو
 :الوانو  وةرزش وةزيري/بةرواري عبدالرمحن علي ط  زبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لةطةَل وةزيري داد كة لةوَي بووة موناقةشةمان كردووةو ليذنةيةك دانيشتووةو موافةقةمتان كردووة، 

 .وةية هاتووةهةندَيك تَيبينيان هةبوو، ئةو تَيبينيانةمان رةضاو كردووة، يةعين ئةو مةسةلةية بةو شَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتة لةبةر رؤشنايي تةئكيدي خؤي، ئةو جومةلةية ئيزافة بكرَينت، ثاش وةرطرتين رةزامةندي وةزارةتي 
ناوخؤ، مؤَلةتدان بة يانةو هني و ئةوانة، بةنيسبةت سزادان ثَيم واية نيزامَيكي داخيلي تري دةوَيت 

 ستا ثَيشنيارَيك هةية دةَلَين سزايةكة البدرَيت، رةئيت ضية؟ثَيويست دةكات، بة هةر حاَل ئَي
 :الوانو  وةرزش وةزيري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 من مانيعم نيية لَيثَيضينةوةي ياسايي لَي بكرَيت، ئةوةش مانيعم لَيي نيية، مةسةلةكة ئةوة نيية،

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك عومسان
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 (:ماراني باني) قادر عبدال عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةسةلةي كَيشةكةي ئَيمة هةموو ئةوة نيية مؤَلةتدان لة دةست كَي بَيت، مةسةلةن تةواوي ناوةِرؤكي 
، يان كَي مؤَلةتي ثَي نةدات،  وةرزشكار ئازادي ثَيشَيلكار دةكات، هةر مةسةلة ئةوة نيية كَي مؤَلةتي ثَي بدات

حةقة ناوةِرؤكي بِرطةكة بة عام روون بكرَيتةوة، ضونكة ئازادي وةرزشوان ثَيشَيل دةكات، ناكرَيت ئةوة 
 .بةسةردا تَيثةِر بَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو دكتؤر كةمال

 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر

ئةم خاَلة زؤر موناقةشةي لةسةر كرا، ثَي دةضَيت هَيشتا موتةفيق نني، هةم وةكو سةرؤكايةتي، هةم وةكو 
وةزير، هةم وةكو زؤربةي ئةنداماني ثةرلةمان، ضونكة ثرؤذةكة زؤري ماوة ضةند ماددةي تري ماوة ئةمِرؤ 

ئخري بكةين لةطةَل ماددةكاني تر بؤ دانيشتين ناطةينة كؤتايي وا سةعات شةشة، من ثَيم باشة ئةمةش تة
داهاتوو، بؤ ئةوةي باشرت بريي لَي بكرَيتةوةو بِرياري لةسةر بدرَيت و بة رةزامةندي هةموو لَيرة دةرضني، 

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وة، لةسةر شتَيكي وا مادام خؤي باسي ئيختياليف كرد، من موختةليفم، ئةمِرؤ لة بةيانيةوة هيضمان نةكردو
تةواوي نةكةين، ئةوة هةفتةي داهاتوو كؤمةَلَيك شتمان لة ثَيشة، ثَيشنيارَيك هةية بؤ تةئجيل كردني، 
ثَيشنيارَيكيش هةية بؤ بةردةوام بوون، كَي لةطةَل ئةوة داية بةردةوام بني لةسةر دانيشتنةكةمان دةسيت 

ئةوةية دانيشتنةكةمان دواخبرَيت دةسيت بةرز بكاتةوة؟  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، زؤرينةية، كَي لةطةَل
زؤر سوثاس، كةمرتة، كةواتة بةردةوام دةبني لةسةر دانيشتنةكةمان، ئةطةر سزايةكة بكةينة لَيثَيضينةوة، 

 .ئةو صيغةية خبوَينةوة كاك كةريم
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وتاخبانة و ثةميانطةو ياريطةو هؤَلةكاني وةرزشي ئةهلي دواي وةرطرتين رةزامةندي مؤَلةت ثَيداني يانةو ق

 .وةزارةتي ناوخؤ، بؤي هةية بةثَيي ياسا لَيثَيضينةوةي لةطةَلدا بكات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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اتةوة؟ كَي لةطةَل ئةو صيغة تازةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بك
زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، ئَيستا ماددةكة هةموو خبوَينةوة، بؤ ئةوةي خبةينة دةنطدان تكاية، 

 .بزانني خاَلي نيزامة كاك ئارَيز
 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ميش ال بدرَيت ئةوة يةك(12)ئَيمة قسةمان كرد طومتان بِرطةي 

تكام واية ئَيمة وةكو ليذنةي ثةيوةندييةكان و كاروباري رؤشنبريي ذمارةيةكي زؤر دانيشتني و / دوو
، يةك مةبةستمان كاك جةمالة دوايي (1+9)ئيتيفاقمان كردووة، هةر بؤ ئاطاداريشتان لة ليسيت ثارتي 

يت يةكطرتوو دوو، تةئيدي كردينة، لة ليسيت يةكَييت دوو، لة ئاشووري يةك، لة كؤمةنيسيت يةك، لة ليس
 .كةواتة ئةوة هيض مةسةلةيةكي حزبي تَيدا نيية، ئةوة يةك

ئَيمة ئةو ليذنةيةي خؤمان داوامان كردووة ئةوة نةمَينَينت حةقة ئةوة بة نةزةري ئيعتيبار / دوو
 .وةربطريَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي لة ليذنةكة ماوةتةوة ئةو تةعبري لة  كاك ئارَيز يةكةم مادام لة ليذنةي كؤبوونةوةكة ضووية دةرةوة،

ليذنةكة دةكات و، لةطةَل ليذنةكاني تر ئيتيفاقيان كردووة، جةنابت تةعبري لة ليذنةكة ناكةيت، خؤشت 
 .ضوية جَيطاي خؤت ئةوة يةك

 .خاَلي نيزامي تر فةرموو شوكرية خان
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ي دوازدةش موناقةشة بكةين، بةس موناقةشةمان نةكردووةخاَل

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خاَلي دوازدة وازحية هيضي نيية، مادام لةوَي ضاكمان كردةوة، راستة واية ذنانة بكرَيتة ذنان، لة بِرطةي 

ارت كرد لةوَي نةك ذنانة، راستة ئةوة ضاك بكرَيتةوة، خؤت ثَيشني( بايةخدان بة وةرزشي ذنان)دوازدة 
ئةويرت وةكو خؤي دةمَينَيتةوة، بةس كاك ئارَيز ئيلغا كردني ( بايةخدان بة وةرزشي ذنان)هني بَينت 

سةرثةرشيت كردني يانةو قوتاخبانة وةرزشي و )ئيلغا بكرَيت ( 12)بِرطةي حةوت بؤ، ببوورة بِرطةي 
كة لة اليةن وةزارةتي وةرزش و الوانةوة ثةميانطة ئةهلييةكان و ئاِراستة كردنيان بةثَيي ئةو سياسةتةي 

 بؤ، يةعين ئيلغا كردنةكةي بؤ؟( ثةيِرةو دةكرَين
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :تةبيعي دوو موبةرير هةية بؤ ئةو داواية
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ؤليذي قوتاخبانةي وةرزشي نيية، ئَيمة باسي ئةوةمان كرد، جةنابي وةزير باسي ئةوةي كرد ك/ يةكةم
 .ثةروةردة تةنيا بةشي وةرزشي هةية، هةر كؤليذَيكي بة جياية

بة ثةميانطة و يانة تةنها مؤَلةت وةردةطرن، بةثَيويسيت نازانني وةزارةت بضَيتة ناو كاروبار، لةسةر / دووةم
ةو دوو بنةماي ئةوةي كة مؤَلةت و ئةو شتانة لة تةريف ترةوة ثَيويست ناكات بضَيتة ناو ئةو شتانة، هةر ئ

 .خاَلةمان هةبوو بؤ شةرحي ئةو بِرطةية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .من ثرسيار لة جةنابي وةزير دةكةم، ناوي قوتاخبانة هةية لة وةرزش
 :الوانو  وةرزش وةزيري/بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةريكني و كؤميتةيةكمان ثَيكهَيناوة، بةَلكو ئةمساَل بتوانني بِريارَيكمان هةية لةطةَل وةزارةتي ثةروةردة خ

يةكَيك دامبةزرَينني، وةكو منوونةيي دةست ثَي بكةين تايبةت بَيت بة وةرزشي، بةَلَي قوتاخبانةي وةرزشي، 
ئيرت خةريكني، ئةطةر بَيتو لة رووي ياساييةوة موشكيلة بَينت، ئَيمة دةتوانني ئةوة بكةين يانةكة هةر 

 .نَينتمبَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 رةئي ليذنةي ثةيوةندييةكان ماوةتةوة، سوورن لةسةر ئةو رةئيةتان؟
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .لةبةر ئةوةي تاكو ئَيستا قوتاخبانةيةك نيية بةو ناوة، ئَيمة ضؤن لةسةر موستةقبةل ئَيستا قةرار دابنَيني

 :ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر
ئةوة موشكيلة نيية، مادام تةوةجوهي وةزارةتةكة واي كردووة، ئةوة تةوةجوهيان هةية، ئَيوة سوورن 

 .لةسةر ئةوةي كةوا ئةو بِرطةية ئيلغا بكرَيت
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نون دروست دةكةيت، ئينجا دةزطاي بؤ لةسةر ئةو تَيبينيةي سكرتَير براي بةِرَيز دةَلَيت عادةتةن قا

 .دروست دةكةيت، لةسةر ئةو بنةماية شتَيكي واريدة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةرثةرشيت كردني يانةو )دةمَينَيتةوة، ( 12)كةواتة سةحيب ثَيشنيارةكةتان دةكةن، كةواتة خاَلي 
ثَيي ئةو سياسةتةي كة لة اليةن وةزارةتي قوتاخبانة وةرزشي و ثةميانطة ئةهلييةكان و ئاِراستة كردنيان بة

، ئةوة زؤر شتَيكي تةبيعيية، مادام بة تايبةتي كة تةوةجوهي واية، (وةرزش و الوانةوة ثةيِرةو دةكرَين
كةواتة ئةطةر خاَلي نيزام نيية هةموو ماددةكة دةخةمة دةنطدانةوة بةو هةموو تةعديالتانةي كة كرا بة 
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يذنةكان، كَي لةطةَل ماددةكةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي رةزامةندي جةنابي وةزير و ل
لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ماددةكة بة تَيكِراي دةنط وةرطريا، فةرموو كاكة بؤ 

 .ماددةي تر
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي شةشةم

 .ثةيكةري رَيكخستين سةنتةري وةزارةت و ثَيكهاتةكاني ديار دةكرَيت بة ثةيِرةوَيك-1
لة كاتي ثَيويستدا وةزير بؤي هةية هةندَي بةِرَيوةبةرايةتي، يان بةش و هؤبةي تازة لة وةزارةت و  -0

 .ثَيكهاتةكانيدا بكاتةوة، يان لَيكيان بدات، يان ثووضةَليان بكاتةوة
الوان و وةرزشكاراني كوردستان و طوجناندني ئةم دوو اليةنة لةطةَل بة مةبةسيت ثةرةسةندني رؤَلي  -9

 .ئةجنامةكاندا، وةزير دةسةاَلتي دامةزراندني دامةزراوي وةرزشي و الواني هةبَي لة هةرَيمي كوردستان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئي ليذنةي ياسايي
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .اي ليذنةي ياسايير
لة بارةى ماددةى شةشةمى ثِرؤذةكةوة، ليذنة ثَيشـنياز دةكـات بِرطـةى سـَييةم ال بـربآ و نـاوةِرؤكي مـاددةى        

 .ى ثِرؤذةكةى لة شوَين دابنرآ و سةرتاثاى ماددةكة بةم جؤرة دابِرَيذرَيتةوة(10)
 :ماددةى شةشةم

 .ت بة ثَيِرةو دةست نيشان دةكرَينئةرك و تايبةمتةنديةكانى ثَيكهاتةكانى وةزارة :يةكةم
وةزير بؤى هةية بةرَيوةبةرايةتى و بةش و هؤبة لة نَيو ثَيكهاتةكانى وةزارةت لـة نـوآ دامبـةزرَينَى     :دووةم

 .يان لَيكيان بدات يان  هةَليانوةشَينَيتةوة بةثَيي ثَيويستى كار و لة كاتى ثَيويستدا
ــة ِرَينمــايى ثَيويســت   :ســَييةم ــاية    وةزيــر بــؤى هةي ــى حوكمــةكانى ئــةم ياس ــؤ ئاســانكارى جَيبــةجآ كردن ب

 .دةربضوَينآ
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيم واية ليذنةكاني تريش رةئيان نيية وةكو هينم كـرد، كةواتـة ليذنـةكاني تـريش هـةمان رةئيـان هةيـة،        
خيةمة دةنطدانـةوة،  موالحةزةكةي ليذنةي ثةيوةندييةكانيش بة نةزةر وةرطرياوة لة صياغةي تازة، بؤية دة

كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر          
 .سوثاس، ماددةكة بة كؤي دةنط وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نوَينةرَيك وةكو ئةندامَيكي كارا لة ليذنةي ئؤلؤمثي دةست نيشان بكات، وةزير بؤي هةية : ماددةي حةوتةم

 .هةروةها نوَينةرَيكيش بؤ خؤي دامبةزرَينَيت بؤ بةشدار كردن لة كؤنفدراسيؤني وةرزش و الوان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .يذنةي ياساييراي ل
ــؤرة           ــةم ج ــات ب ــنياز دةك ــة واثَيش ــةدا ليذن ــة ثِرؤذةك ــة ل ــةوة هةي ــاددةى حةوتةم ــة م ــدى ب ــةوةى ثةيوةن ئ

 :دابِرَيذرَيتةوة
 .وةزير بؤى هةية نوَينةرَيكى خؤى لة ئةجنومةنى ئؤلؤمثى كوردستان دابنآ:  ماددةى حةوتةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ن هاتووة، كةي ياساي ليذنةي ئؤلؤمثي كوردستان هات بؤمان، ئةو وةخـيت  وةكو ثَيشرت بامسان كرد ئةجنومة

رةئي خؤتان بَلَين، بَلَين ئةجنومةن نابَيت، ليذنة دةبَيت، ئةطةر طؤِرميان، لَيرةش دةطؤِرين، بةاَلم ئَيستا لَيرة 
ــان دَيــنت     ــؤ ثــرؤذةي ياســايةك بؤم ــةرارَيك بــدةين ب ــؤي دةبــَينت، نــاتوانني ق ــان وا هــاتووة، وةكــو خ  و خؤي

 .قةرارَيكيان داوة رةبيت بة ئَيرةوة نيية، فةرموو دكتؤرة شوكرية
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .لة رةشنووسي ياساي وةزارةت بة ليذنة هاتووة، دةَلَيم ئةوةي ليذنةي ياسايي بة ئةجنومةن هاتووة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة اليةن ئَيوةوة، وةكو وةزارةت، وةكو ئةجنومةني وةزيران ليذنةي ئؤلؤمثي بـة ئةجنومـةني    جةنابي وةزير

ئؤلؤمثي ناسراوة، ئةوةي من بزامن جةنابي كاك نَيضريظان بارزاني كة ئيفتيتاحي كرد بـة نـاوي ئةجنومـةن    
َلةتة، بةاَلم ئةوة ئيفتيتاحي كردووةو وتاريشي خؤَيندةوة، منيش خؤشم ئيعتريازم كرد طو  ئةجنومةن غة

مةوزوعَيكة، رةئي خؤشم مةوزوعَيكة، بةاَلم ئةوةي كة دةيبينم لة وةسائيقدا ناوي خؤيـان بـة ئةجنومـةني    
 .ئؤلؤمثي كوردستان داناوة، ئايا ئَيوة لةسةر ئةجنومةن دةِرؤن، يان لةسةر ليذنة

 :الوانو  وةرزش وةزري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز
 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر

 .ئَيستا ئةجنومةني ئؤلؤمثي كوردستانة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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دذي ئةوةي لة ئةجنومةن بَينت، داوا دةكةن ليذنة بَينت، ئةوةي دةزامن، منيش تةئيـدي رةئـي ديكـة دةكـةم،     
 .بةاَلم ئةوة مةوزوعَيكي ترة

 
 

 (:ماراني باني) قادر عبدال عثمان بةِرَيز
 .ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

 .ئةطةر ئةوان رَيككةوتنب و تةوافيقيش لةسةر كرا بَيت، دةبَيت لَيرة دةنطي بؤ بدرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةي ياسايي لةطةَل ليذنةكاني تر رةضاوي ئةو واقيعةتـةيان كـردووة، كـة هةيـة لـة كوردسـتاندا، يـةعين        
مثي خؤيان ئيعالنيان كـردووة، ثـاش ئـةوةي كـة تةوحيـد      ئةوةي كة خؤيان ئيعالنيان كردووة، ليذنةي ئؤلؤ

بوو، لَيرة مةجليسي ريازة هةبوو، لةوَيش ليذنةي ئؤلؤمثي، كة تةوحيديان كرد ناوي خؤيان لَينا مةجليسي 
ئؤلؤمثي كوردستان، ئةوة لةبةر رؤشنايي ئيتيفاقَيـك بـووة، بـةبَي ئـةوةي بـة ثرؤذةيـةك بـَينت، ئـةو هـيين          

، ئةمة لة وشةيةكةوة لة وةزارةتَيكي ترةوة هاتووة، ليذنةي ياسايي ثَيـي وا بـووة ئـةو    خؤيان ثةسند دةكةن
جوملةية رةضاو بكرَينت كة لة ئةجنومةني وةزيران بـةكار دَيـنت، تـاوةكو ثـرؤذةي ياسـاي ليذنـةي ئؤلـؤمثي        

ة كردمانـة ليذنـة   دَينت، ئةو وةخيت بؤمان هةية ثَييان بَلَيني ئةو ئةجنومةنـة غةَلةتـة بيكةنـةوة ليذنـة، كـ     
ئؤتؤماتيكيــةن هــةموو وةزارةتــةكان وشــةي ئةجنومــةن دةطــؤِرن و دةيكةنــة ليذنــة، ئَيســتا ئــةو ثَيشــنيارةي  
ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي ثــةروةردةو ليذنــةي ثةيوةندييــةكان كــة بــؤ مــاددةي حةوتــةم هــاتووة دةخةمــة 

لةطةَلدا نيية دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر     دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي
 .سوثاس، ماددةكة بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، فةرموون بؤ ماددةي هةشت

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيي وةزارةت دةبَي سااَلنة يارمةتي دارايي بة رَيكخراوةكاني وةرزش و الوان ببةخشَيت بـةث : ماددةي هةشتةم
ثةيكةري رَيكخستين هةريةك لةو رَيكخراوانـة، رَيكخراوةكـانيش دةبَيـت سـااَلنة ثرؤذةكـاني وةرزش و الوان      
ثَيشــكةش بــة وةزارةت بكــةن، بــةثَيي ضــةند رَينماييــةكي تايبــةت بــة وةزارةت بــؤ ئــةوةي لةطــةَل ضــةمكة    

 .دميوكراتيةكاندا بطوجنَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ييرةئي ليذنةي ياسا
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي
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 .ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى هةشتةمى ثِرؤذةكةوة هةية،  ليذنة  هيض تَيبينيةكى لةسةر نية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ثةروةردة
 

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لــة مــاددةي دوو لــة ئاماجنــةكاني وةزارةت بــاس كــراوة، بــؤ ( 2)مــاددةي هةشــت البربَيــت، ضــونكة لــة خــاَلي 
 .جارَيكي تر باس بكرَيتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
فةرقَيكي هةية، لةوَي بةس ثشتطريي كردنة، لَيرة دةَلَيـت دةبَيـت سـااَلنة تةحديـدي كـردووة، سـااَلنة دةبـَي        

ــدات  ــةتيان ب ــت     يارم ــااَلنة دةبَي ــت س ــةر وةزارةت، دةَلَي ــةرزة لةس ــرة ف ــة، لَي ــةتي هةي ــةوَي وةزارةت حوري ن، ل
تةحديــدي بكــاتن، ئــةوة قورســاييةكة لةســةر وةزارةت لــة مةســَلةحةتيانة ئةطــةر الببــةين، ئةطــةر جــةنابي 

َي بـةو يانةيـة   وةزير ثَيي خؤشة ثَيي بَلَيني دةَلَي الببةن، بؤ ئةوةي حوريةتي هةبَينت، بـة كـةيفي خـؤي بلَـ    
بَلَيت نادةم، بةو يانةية بَلَيت دةدةم، بةس ئةوة كة طوتت سـااَلنة دةبَيـت يارمـةتيان بـدات، فـةرزة لةسـةري       
يارمةتي سااَلنةيان بدات، جا ئةطةر ليذنةي ثةروةردة سوورن ئةو ماددةية البربَيت لة بةرذةوةنـدي وةرزش  

 .نيية، لة بةرذةوةندي يانةكان نيية
 :الوانو  وةرزش وةزيري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي راسـيت بـَينت ئَيمـة زؤر بـةَلَينمان داوة بـة طـةجنان، راسـتة ئـةوةي جـةنابت فـةرمووت قورسـاييةكي            
 زؤرمان دةخاتة سةر، بةاَلم ثـَيم وايـة بةشـَيكة لـةو ئيهتيمامـةي كـة حكومـةتي كوردسـتان و ثةرلـةمان بـة          

طةجناني دةدةن، بة ثَيويستمان زاني و بة شتَيكي بامشان زاني كـة شـتَيكي وا هـةبَينت، ال بضـَينت بَلـَين بـؤي       
هةية، ئةوةش ئاسانرت دةكاتن، ضونكة دةتوامن ئيختيار بكةم ئةو كاتة مانيعم نابَينت، بؤيـة ئـةو بِريارةمـان    

 .دا، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .، ئةطةرنا هةندَيك موناقةشةي لةسةر دةكةينئةطةر سةحيب دةكةيت
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةحيب دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك سةردار
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 :بةِرَيز سردار صباح بوزو هركي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، يـةعين حوريـةتي هةيـة،    ........(لحوزارة محنأ  ل)بة حةقيقةت صيغة عةرةبيةكة فةرزي نـةكردووة، دةَلَيـت   
علحى  )ضونكة لة شةرحةكةي تؤ وا نةبوو لةطةَل كورديةكةش وابزامن يـةكرت ناطرَيتـةوة، ئةطـةر بطـوترا بـوا      

، يـةعين مـن هـيض تبَيبيـنم نييـة لةسـةر ئـةوة،        (للوزارة منأ املساعدات)واية، بةاَلم دةَلَيت ....( الوزارة منأ
 .سوثاس

 :ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر
ــة    ــنيارة عةرةبيةك ــةر ثَيش ــة       (علححى الححوزارة )ئةط ــايي ب ــةي ياس ــة، ليذن ــةك ثرؤذةك ــايي، ن ــةي ياس ــة ليذن ي

ميزانيـة نـةبَينت ض دةكـةيت، ئـةوة بـة قـانون       ( علحى الحوزارة  )، ...(.على الحوزارة محنأ   )عةرةبيةكةي دةَلَيت 
 .فةرزة دةبَيت بيدةيت

 :الوانو  وةرزش ريوةزي/بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

قســةيةكي تــر ئَيســتا دةقــة كورديةكــة لــة عةرةبيةكــة وةرطــرياوة، بؤيــة ئةطــةر هــةر هةَلةيــةك هــةبَيت لــة  
 .ئةوة باشرتة( للوزارة منأ)تةرمجةكةي كراوة، 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نت لةوَي هاتووة، راستة دةبَيت ئـةو ماددةيـة ئيلغـا    ئةطةر وا بَيت ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ثةروةردة كة دةَلَي

بكرَيت، لةوَي هاتووة دةَلَيت دةبَيت موسـاعدة بكـرَينت، ئـةوة ئةطـةر لَيـرة جـةبر نـةبَينت دووبارةيـة، لَيـرة          
 .جةبر بَينت حةقي خؤيةتي ئةو ماددةية هةبَينت

 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

بةِراسيت ئةطةر ئَيمة ئةو ناديانة كة دادةنرَين، كـة بةرنامـة بـؤ خؤيـان دادةنـَين حيسـابي سـااَلنةي خؤيـان         
دةكــةن، ئةطــةر وةزارةت بــة كــةيفي خــؤي ثَيــي بــدات، يــان نــةداتن، ئينجــا مةئســات ثةيــدا دةبــَينت و تَيــك  

نيةي هةيةتي، ئـةو تةرخانـة بكـاتن، بـؤ     دةضَيت، بؤية دةبَيت فةرز بَيت لةسةر وةزارةت لة زميين ئةو ميزا
ئةوةي ثَييان بداتن، ئةطةر ويسيت بيداتن، ئةطةر نةيويسـت بيـداتن، بؤيـة بـة رةئـي مـن ئـةوة وةكـو خـؤي          

 .مبَينَيت باشرتة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو جةنابي وةزير

 :الوانو  وةرزش وةزيري/بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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خةريكي ثاس و شت ثةيـدا بكـةين لـةناو كوردسـتاندا، بؤيـة هـةموو شـت لةسـةر حكومـةت نـةبَينت، بـةس            
ئةطةر هةموو شت لةسةر حكومةت بَينت، ئَيستا بؤ منوونة ميزانية نةهاتووة، هةموو هـاوار دةكـةن، ئةطـةر    

انيعة  نيية ئةو مةسنووليةتةي بامسان كـرد خـؤم بـة    بَيت شتَيكي ئةوة دةبَينت، من م( على الوزارة)بَيتو 
 .ثابةندي دةزامن، بةس لة رووي فةنييةوة لةوانةية تووشي ئيشكاالمتان بكات، نةوةكو مانيعةم نيية

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، يــةعين بــؤ (للححوزارة)ئَيســتا ليذنــةي ثــةروةردة ثَيشــنيارةكةي خــؤي ســةحب كــرد، عةرةبيةكــةش دةَلَيــت   
زارةت هةية، ئةوة دةخةمة دةنطدانةوة ثَيشنياري ليذنةي ياسايي ثاش سةحب كردني ثَيشنياري ليذنـةي  وة

ــي            ــوة ض ــات، ئَي ــة وا بك ــؤ وةزارةت هةي ــت ب ــة دةَلَي ــايية ك ــةي ياس ــنياري ليذن ــةَل ثَيش ــَي لةط ــةروةردة، ك ث
 .دةفةرموون

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةي حةقيقةت بَينت لـة تةرجومةكـة كورديةكـةي طوتوويـةتي دةبَيـت واتـا ئيلزاميـة، بـةاَلم لـة          بةِراسيت ئة
 .، بةَلَي ثَيشنيارةكةش هي ئَيمة نيية(للوزارة)عةرةبيةكة جةوازية دةَلَيت 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيوة لة ليذنةي ياسايي لة عةرةبيةكة ضيتان نووسيووة

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة تَيبينيمان نيية، نة بة عةرةبي، نة بة كوردي، بةس لة تةرجومةكة بة ئيلزامي هاتووة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يـةعين بـؤ وةزارةت هةيـة، خـاَلي نيزاميـت      ( للحوزارة )كةواتة ثرؤذةكة نةصة عةرةبيةكةي ئةساسة بؤمـان،  
ت وا بَينت، ئيلزام بَينت ئةي ئةطـةر ثـارةي نـةبوو ضـي بكـات، قـةرز بكـات، مـام         هةموو قانونَيك دةبَي, هةية

 .خورشيد قسةي دةكات
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئيلزامي وةزارةت بكةين كة دةبَيت ثارةيان بداتَي، ئيمكانياتيان بداتَي و كةلوثةليان بـؤ بكـِري، ئـةي ئةطـةر     

 .و، مةعقولة فةرزي بكةيت لةسةريثارةيان نةبو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك تةَلعةت خاَلي نيزام فةرموو
 :الدين سيف طلعب خضر بةِرَيز
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لة ماددةيةكي ثَيشرت باسي ئةوةمان كرد، كة لـَي ثَيضـينةوة دةبَيـت لـة اليـةن ريـازةو شـةبابةوة بَيـت،         

 .َيضيةوة حةقة يارمةتيشيان بدةيت و ئيلزاميشيان بكةيت، سوثاسئةطةر تؤ لَيي بث
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو دكتؤر كةمال
 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبدال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةيــةتي كــة ميزانيــة تةصــديق دةكرَيــت، ميزانيــةي وةزارةت مــةعلوم دةبَيــت، بــةثَيي ئــةو ميزانيــةي كــة  
بةرنامـةي خـؤي دادةنَيـت، مــةرج نييـة زؤر بـدات خــؤي مـوفليس بكـات، بــةاَلم دةبَيـت نيزامَيكـي هــةبَيت،          
تةنزميَيكي هةبَيت بزانَيت ئةو ثارةية ضؤن سةرف دةكات، بؤية ثَيويستة بةثَيي ميزانيةكةي بدات، ئةطـةر  

ينجـا كـةس تـةكليفي لـَي ناكـاتن، بـةاَلم       ميزانيةي هةموو كوردستان نةبوو، ئةوة حاَلةتَيكي ئيستيسـنائية، ئ 
 .ئةطةر ئَيستا بة كةيفي خؤي ثارةشي هةبَيت نةيدات، ئةوة خراثة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــة         ــةوة دةخيةم ــةي، بيخوَين ــة عةرةبيةك ــاتووة ب ــةوة ه ــةني وةزيران ــةن ئةجنوم ــة لةالي ــةكة ك ــَلي نةص ئةس

 .دةنطدانةوة
 :ىمصطف ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
للوزارة منأ املساعدات املادية للمنظمات الرياضية والشبابية سنويًا حسب اهليكل التنظيمي لكل : املادة الثامنة

حسب االرشادات والتعليمات اخلاصة . منها وعلى املنظمات تقديم مشاريعهم الرياضية والشبابية سنويًا للوزارة
 .املفاهيم الدميقراطيةبالوزارة مبا ينسجم مع 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زيـادة،  ( حسحب اهليكحل التنظيمحي   )زياد نيية مامؤسـتا، جـةنابي وةزيـر ثـَيم وايـة      ( حسب اهليكل التنظيمي)
ي بكـةيت، يـان هـةر    (حسحب النشحاط  )مومكينة يةكَيك بَيت هةيكةلَيكي تةنزميي فراوانت بداتَي، تؤ دةبَيت 

 .شةتيب بكةين
 :الوانو  وةرزش وةزيري/بةرواري عبدالرمحن علي  ط بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خــؤي ئــةوةي راســيت بــَينت ئَيســتا بةشــَيك لــةوة ئَيمــة دةتــوانني باســي بكــةين رَيكخــراوي حزبــي هةيــةو،     
رَيكخراوي نا حزبي هةية، ئةوانة زؤر جار حزبيةكان مومكينة ثارةيـان بةدةسـت دةكـةوَيت، ئـةويرتيان بـة      

ئةو شتانة ئةوة دةكات، دةبَيـت ئـةو ثَيوةرانـة رةضـاو بكـات،      ( للوزارة منأ)سيت ناكةوَيت، بؤية كة دةَلَين دة
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ئةوة رةئي من، طرنطة، ئةطةر ئيجازة هةبَيت خاَلَيكي طرنطيش لَيرة لـة بـري كـراوة، نـازامن وةختَيكـي باسـي       
 .دةكةن

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مومكينـة هةيكـةلَيكي تـةنزميي زؤر فـراوان بَيـت،      ( حسحب اهليكحل التنظيمحي   )م ئةوة وةاَلم نةبوو، من دةَلـيَ 

ةكـة ال ببـةين، ثـَيم    (حسب اهليكحل التنظيمحي  )بةاَلم نةشاتي نةبَيت، بة عكسةوةش باس كراوة، ئةوة ئةطةر 
 .واية باشرتةو بؤ خؤتان باشرتة

 :الوانو  وةرزش وةزيري/بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز

 .ئةوةي دميوكراتي ال نةضَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خـاَلي نيـزام كـاك    ( حسحب نشحاطاتها  )ببَيتـة  ( حسحب اهليكحل التنظيمحي   )، لة جياتي (حسب نشاطاتها)كةواتة 
 .بارزان

 :بةِرَيز بارزان حممد قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كي و ئيقتيصــادي حــور و بــازاِري ئــازاد دةكــةين، يــان باســي ريــازة، ئَيمـة نــازانني باســي ئيقتيصــادي ئيشــرتا 
، ئـةوة  (حسب املفاهيم الدميقراطية)مةفهومي دميوكراتيةت ضية لة ريازةوة هةموو جار دووبارة دةبَيتةوة، 

حسححب املفححاهيم   )ريــازةي ئيســالمي و ريــازةي كؤمةنيســيت و ريــازةي جــةرائيمان نييــة، ريــازة ريازةيــة         
 يةعين ضي؟( الدميقراطية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةَلَي هةمانة، ئةو شَيوةية زؤر زةروريية هةبَينت، لة واَلتاني ئيشترياكي، لة واَلتي بةعس، لة واَلتاني مشولي 
ريازةكة موةجةهة هةموو لة اليةن حكومةتةوة بـةثَيي بةرنامـة لَيـي دةرناضـَيت، ناديـةكان ئةطـةر عـودةي        

ســةرؤكي ئؤلــؤمثي بــوو، حةســبة نيزامــي عــودةي بــوو، ئةطــةر فةريقةكــة         رؤيــي لــةناو ضــوو، عــودةي    
بيدؤراندبواية تَيرو ثِر لَيياني دةدا، بةاَلم دميوكراتيـةت ئةطـةر بشـدؤرَييَن دةَلَيـت جـارَيكي تـر فةرقةكـةي        

 .ئةوةية، دةبَيت ئةو مةبدةئة تةسبيت بكرَيت زؤرة، كاك دكتؤر ناص  خاَلي نيزام فةرموو
 :رمضان غفور  ناص.د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خاَلي نيزام نيية، بةس بةثَيي قةوارة و ضـاالكيةكانيان، ئـةو وةختـة ثَيويسـيت بـة هةيكـةل ناكـات، قـةوارة         
يةعين حةمجي ضةند طةورةيةو ئةو ضاالكيانةي كة ئةجنامي دةدةن، وابزامن ئـةوة باشـرت دةبَيـت و شـاملرت     

 .دةبَيت، زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
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، ئَيسـتا تكايـة دةخيةمـة دةنطدانـةوة،     (حسب نشحاطاتها )ئايا جةنابي وةزير موافةقةتي كرد و شاميلةو باشة 
كَي لةطةَل ئةو ثَيشنيارةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر   

 .كةي ترسوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، تكاية ماددة

 

 

 

 
 :الوانو  وةرزش وةزيري/بةرواري عبدالرمحن علي ط بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وابزامن بةندَيك لة بري كراوة زؤر طرنطيشة، ئةطةر رَيطة بـدةن بـة ليذنـة خبوَينَيتـةوة، ضـونكة ئـةو بةنـدة        

جالَيك هةبَيت، ضونكة جَيطـة  بةنيسبةت كؤنرتاكت بةسنت و شيت واية بةنيسبةت وةزارةت، باشة موهيم مة
 .نةماوة، سوثاس

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خاوةنداريةتي طشـيت دامـةزراو و ياريطـا وةرزشـيةكان كـة خاوةنداريـةتييان ناطةِرَيتـةوة بـؤ         : ماددةي نؤيةم
 .بؤ وةزارةتي وةرزش و الوان وةزارةتي ثةروةردةو خوَيندني بااَلو كةرتي تايبةت، دةطةِرَيتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

( دةطةِرَيتـةوة )ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى نؤيةمى ثِرؤذةكةوة هةيـة، ئـةوا ليذنـة ثَيشـنياز دةكـات وشـةى       
 (.دةضَيتةوة بؤ)بطؤردرَى بة 

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س
 .بة عةرةبيةكةي خبوَينةوة

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تعود ملكية مجيع املنشحأت واملالعحب الرياضحية الحيت ال تعحود لحوزارتي الرتبيحة والتعلحيم العحالي          : املادة التاسعة
 .والقطاع اخلاص اىل وزارة الرياضة والشباب

 (.ت ول)ن البداية اىل كلمة (تعود)باملادة التاسعة من املشروع تقرتح اللجنة تبديل كلمة  أما فيما يتعلق
 :بةرٍَِِيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةو شوَينانةي كة ناطةِرَيتةوة بؤ وةزارةتي ثةروةردةو خوَيندني بااَل، رةئيةك هةية جـةنابي وةزيـر يـةعين    
ئــةو ماددةيــة، ماددةيةكــة ســةرووية فــةرز كردنَيكــة،   ئةمــة ئــةو قــةرارة، قــةرارَيكي موجحيفــة بةِراســيت،   

ثَيويسيت بة موافةقةتي وةزارةتةكاني تر دةكـات، وةزارةتـي شـارةواني مةلعـةبي هةيـة، ئةمـة ضـؤن دةبَيـت         
لَيرة بة قانونَيك هةمووي لَي بسةنني بدةينة وةزارةت، مومكينة وةزارةتي تريش هةبَينت، لةبةر ئـةوة مـن   

ة زيـادة، دةزامن تَيبـيين ليذنـةي ثةيوةندييةكانيشـة، ثـَيم وايـة باشـرتة ئـةو ماددةيـة          ثَيم واية ئـةو ماددةيـ  
 .سةحب بكةيت

 
 :الوانو  وةرزش وةزيري/بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي وةرزش و الوان وةزارةتي وةرزش و الوان ئَيستاكة لة سفرةوة دادةمةزرَينت، ثَيش ئَيسـتا بةِرَيوبةرايةتيـةك  

هةبووة، ئةوةي من ئاطام لَي هةبَينت لـة سـلَيماني و لـة هـةولَيريش لةسـةر رَيكخراوةكـاني حزبـي و لةسـةر         
ئؤرطانــةكان زؤر ثَييــان دراوة، ئةطــةر وةزارةت بيــةوَيت مةشــاريعَيك بكــاتن عــةرزَيكي نــةبَينت، تووشــي         

ضـني مافـةكاني ئيـدارةي مةحـةلي خبـؤين، ئةطـةر       موشكيلةيةكي طةورة دةبَينت، ئةمة جانبَيكة، بَيطومان نا
شيت وا هةبَينت بـة هةماهـةنطي لةطـةَل ئـةوان دةيكـةين، فـؤرمَيكي وا بدؤزرَيتـةوة بـةناوي وةرزش و الوان         
بَيت، ضونكة تاكو ئَيستا وةزارةتَيكي وا نةبووة، بؤ جاري يةكةمة دادةمةزرَينت، فؤرمَيكي وا بدؤزرَيتةوة كة 

 .ةزارةت بكاتئيتيحاد بة حةقي و
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي كة جةنابت فةرمووت مانـاي وايـة حوجـةتي مـن بـةقوةتر دةكـات، لَيـرة بـة قانونَيـك حـةمسي ئـةو            
هةموو خيالفاتانة بكةين، تـؤ خـؤت دةَلَيـت زةوي و مـةالعيب تـاثؤ كـراوة لةسـةر حـزب و اليةنـةكاني تـر،           

ان فرؤشراوة، يان سبةييَن ئَيمة قانونَيكي وا دةربهَينني ماناي واية تؤ نازاني بة قانوني تاثؤ كراوة، يان نا، ي
كَيشةت دةبَيت لةطةَل ئةو هةموو حزب و اليةن و دامودةزطـاو رَيكخراوانـة، بةِراسـيت ئـةوة بـة نةصـَيكي وا       

وة وةكـو  قانوني زؤر غةَلةتة، نابَيت ئةوة بكرَينت، دةكرَيت لة ئةجنومـةني وةزيـران حاَلـةت بـة حاَلـةت، ئيَـ      
وةزارةت مةلعةبَيك هةية عايدي بةلةديية، بةاَلم عةمةليةن ئَيوة ثَيويستيتان ثَيية دةتوانن داوا بكةن، هةر 
ئةجنومةني وةزيران خؤي قـةرار دةداتـن، مولكيةتةكـة نـةقل بكـاتن ثـاش وةرطـرتين موافةقـةتي وةزارةتـي          

هـي دةوَلـةت بـَينت، بؤتـان هةيـة داواي بكـةن و        مالية بؤ ئَيوة، ئةطةر حزبَيك هةبَينت جَيطايةكي طـرتبَينت 
قةراري ئةجنومةني وةزيراني دةوَيـت، دوايـَي مةحكةمـة قـةرار دةداتـن، ئـةوة ناكرَيـت لَيـرة هـيين بكـةين،           

 .لةبةر ئةوة من دووبارةي دةكةمةوة ئةو ماددةية هةر ئيلغا بكرَينت باشرتة
 :وانالو  وةرزش وةزيري/بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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من ثَيم واية ثَيش ئَيستا وةزارةتي وةرزش و الوان لة عَيراق هةبووة، بةاليةني كـةمي ئـةوةي مةربوتـة بـة     
 .مولكياتي ئةوان بطةِرَيتةوة بؤ وةزارةتي وةرزش و الوان

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
َلكانـةي عايـدي وةزارةتـي شـةبابي عَيراقـي رذَيمـي       ئةوة مةوزوعَيكي ترة، ئةوة حةقي خؤتانة، يـان ئـةو مو  

 .ثَيشوو بوو لة هةرَيمي كوردستاندا مولكيةتةكةي بطةِرَيتةوة سةري، ئةوة تةبيعيية، فةرموو
 :بةِرَيز احسان عبدال قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيوةبةرايةتيــة بــة هــةموو بةِرَيوةبةرايــةتي طشــيت وةرزش و الوان لــة وةزارةتــي رؤشــنبريي هــةبوو، ئــةو بةِر
 .ميالكاتيةوة دةطةِرَيتةوة سةر وةزارةتي تازة دروست كراو، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوة تةحصيل حاصلة دةبَيت، كاك رةشاد

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ارةي مةحةلييـة، حيمايـةي، مةسـاريفي،    بةنيسبةت ياريطا سةرةكييةكان لـة هـةر ثارَيزطايـةك سـةر بـة ئيـد      
 .ئةوة باري جةنابي وةزير طران دةبَينت ئةطةر بكةوَيتة سةر وةزارةت، صيانةي دةوَيت

بةنيسبةت ياريطا بضووكةكان ئةوانةي طةِرةكةكان، بةشَيكة لة بةشي سةوزايي سةر بـة شـارةواني   / دووةمني
َيشنيارَيكم هةية بةنيسبةت ئةو ماددةية ئةو ئيلغا بكرَيت، هةر ثارَيزطايةكة لةو سَي ثارَيزطاية، بةاَلم من ث

للحوزارة متليحك محا حتتاجهحا محن االراضحي الغحراض تنفيحذ اهحدافها ضحمن مياانيحة            )بةاَلم دةكرَيت بطوترَيت 
 .، زؤر سوثاس(خمصصة هلا سنويًا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مومتةلـةكاتي وةزارةتـي الوانـي ثَيشـوو لـة      )ئـةوة   ثَيويست بة نووسني ناكات، بةاَلم ئةو صيغةية لة جيـاتي 

 .، بةَلَي بيخوَينةوة(ئةطةر هةبَيت( ت ول اىل وزارة الشباب والرياضة)هةرَيمدا 
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ن دةطةِرَيتـةوة بـؤ   خاوةنداريةتي طشيت دامـةزراو و ياريطـا وةرزشـيةكان كـة خاوةنداريـةتييا     : ماددةي نؤيةم

 .وةزارةتي وةرزش و الواني حكومةتي عَيراقي ثَيشوو دةطةِرَيتةوة بؤ وةزارةتي وةرزش و الوان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةمَيك رَيكرتي خبةن، بةاَلم حمتةوايةكةي مةعلومة، كَي لةطـةَل ئـةو ثَيشـنيارة تازةيـة لـة جيـاتي ماددةكـة        
س، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة كـؤي دةنـط          دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا

 .وةرطريا، بةَلَي كاك دكتؤر دلَير خاَلي نيزامي هةية
 :دلَير امساعيل حقي شاويس.بةِرَيز د
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةكي طشـيت هـةبووة   بةثَيي ياسا وةزارةتي وةرزش و الوان لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا نـةبووة، بةِرَيوةبةرايةتيـ     

هةرضـي موَلكداريـةتي و ثَيداويسـتيةكان و يـاخود     )سةر بة وةزارةتـي رؤشـنبريي، ثَيويسـتة ئـةوة بوترَيـت      
بةِرَيوةبةرايةتي وةرزش و الواني لة وةزارةتي رؤشنبريي هةرضيةكي هةية دةضـَيتة سـةر وةزارةتـي وةرزش    

 .اوةو نةشبووة، زؤر سوثاسو الوان، دةبَيت ئةوا بطوترَيت، ضونكة ئةوة ئةسَلةن نةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوةش تةحصيل حاصلة، ئةوة تةبيعيية، تكاية ماددةكةي تر
 

 

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 وةزارةتي وةرزش و الوان دةسةاَلتي سةرثةرشتيي هةية لةسةر طشت دامةزراوة وةرزشـيةكان : ماددةي دةيةم
 .لة هةرَيمي كوردستاندا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي
ئــةوةى ثةيوةنــدى بــة مــاددةى دةيةمــةوة هةيــة لــة ثِرؤذةكــةدا، ئــةوا ليذنــة ثَيشــنياز دةكــات بــةم شــَيوةية  

 :بنووسرَيت
وةزارةتى وةرزش والوان سةرثةرشتى هةموو دةزطـاى وةرزشـى والوان لـة هـةموو كوردسـتان      : ماددةى دةيةم

 .دةكات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة ماددةي دووةم لة ئةهدافةكان نـةهاتووة، يـةعين ئـةوة زيـادة، لـة ئةهدافةكانـدا هـاتووةو دووبارةيـة، بـة          
انيش دةَلَين زيادة، لةبـةر ئـةوة ثَيشـنيارةكة تـةرح     ثَيشنياري ليذنةي ثةروةردة زيادة، ليذنةي ثةيوةندييةك

دةكةم ليذنةي ثةروةردةو ليذنةي ثةيوةندييةكان كة ئةو ماددةيـة ئيلغـا بكرَيـت، كـَي لةطـةَل ئيلغـا كردنـي        
ئــةو ماددةيــة دةســيت بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، كــَي لةطــةَل ئةوةيــة وةكــو خــؤي مبَينَيــت دةســيت بــةرز   

 .كؤي دةنط ماددةكة ئيلغا كرا، تكاية ماددةكةي تر بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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وةزارةت دةبَي بة هاوئاهةنطي لةطةَل وةزارةتي ثةروةردةدا بابةتي ثةروةردةي وةرزشي كـارا    :ماددةي يازدة
ــةزرَينَيت     ــان بــؤ دامب ــثؤر و لَيهاتووي ــتاي ثس ــات و مامؤس ــتيية     بك ــةموو ثَيداويس ــني كردنــي ه ــةَل داب ، لةط

وةرزشييةكان وةك داناني ثةرتووكي تايبةت بة ثِرؤطرامةكاني ثةروةردةي وةرزشي و دروست كردني هـؤَلي  
 .داخراو و طؤِرةثاني وةرزشي و شيت ديكة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي

 .راي ليذنةي ياسايي
 :ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى يازدةمةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم جؤرةى خوارةوة بنووسرَيت

دةبآ وةزارةت بة هاوئاهةنطى لةطةَل وةزارةتى ثةروةردة طرنطى بة كاراكردنى بابةتى ثةروةردةى وةرزشى )
ن و هةموو ثَيويستيةكى وةرزشيان كة زؤر ثَيويسنت لة ثَيناوى بدات و مامؤستاى خاوةن ثسثؤِريى دامبةزرَي

 (.ثةرةثَيدانى ئاستى هؤشيارى وةرزشى لة قوتاخبانة ودةزطا وةرزشيةكاندا بؤ دابني بكات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ثةروةردة
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة ئةو ماددةيـة البربَيـت، ضـونكة جـارَيكي تـر لـة ئاماجنةكانـدا بـاس كـراوة، كـة ئةمانـة            ئَيمة داوامان كردوو

 .هةماهةنطي بكةن، بؤ لَيرة جارَيكي ديكة بة ماددةيةكي تر باسي دةكةيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ثةيوةندييةكان
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة

بةنيسبةت ليذنةي ثةيوةندييةكانةوة، ئَيمة دووبارة لةسةر ئةوة دةكةينةوة ئةو ماددةيـة البربَيـت، ضـونكة    
 .لة ئاماجنةكاندا هاتووة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةوَي كة هاتووة دةوَلةمةنديش كراوة، هةروةها خوَيندني بااَلشـي لـَي ئيزافـة كـراوة، لةبـةر ئـةوة مـن ئـةو         

شنيارةي دوو ليذنةية دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطـةَل ئةوةيـة ئـةو ماددةيـة ئيلغـا بكرَيـت دةسـيت بـةرز         ثَي
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَل ئةوةية ئـةو ماددةيـة مبَينَيتـةوة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة         

 .كؤي دةنط وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية



 019 

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةزيــر بـؤي هةيــة رَينمـايي ثَيويســت دةربكـات بــؤ كـار ئاســاني لةمـةِر جــَي بـةجَي كردنــي       : مـاددةي دوازدة 
 .حوكمةكاني ئةم ياساية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اددةى ســَيزدةمةوة هةيــة لــة ثِرؤذةكــةدا ليذنــة وا بــة ثةســندى دةزانــَى البــربآ و   ئــةوةى ثةيوةنــدى بــة مــ 
 .هةَلوةشَيتةوة، ضونكة زيادة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ثةروةردة

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة داوامان كردووة وةكو خؤي مبَينَيتةوة
 :جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة

 .راي ليذنةي ثةيوةندييةكان
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
( 01و  11و  19و  10)ئَيمة رَيككـةوتووين لـةو دانيشـتنةي كـة لةطـةَل بـةِرَيز وةزيـردا كردمـان مـاددةي          

 .ئةوانة ببنة يةك
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطـةَل     خية مـاددةي شةشـدا هـاتووة، بؤيـة دة    ثَيشنياري ليذنةي قانوني دةَلَيت ئةوة ل
ــة        ــةو ماددةي ــة ئ ــةَل ئةوةي ــَي لةط ــوثاس، ك ــةوة؟ زؤر س ــةرز بكات ــيت ب ــدرَيت دةس ــة ال ب ــةو ماددةي ــة ئ ئةوةي

 .مبَينَيتةوة دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط ئةو ماددةية ئيلغا كرا، ماددةكةي تر تكاية
 :مصطفى ابوبكر دالكريمعب بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةموو ئـةو ياسـاو بِريـارو سيسـتةم و رَينماييانـةي كـة تايبـةتن بـة وةرزش و الوان كـة لـة           : ماددةي سَيزدة

كؤماري فيدراَلي عَيراق و هةرَيمةكانيدا ثةيِرةو دةكرَين و لةطةَل بؤضوون و تايبةمتةندييةكاني دةستووري 
 .ان و قانونةكانيدا ناكؤك نني، كارانهةرَيمي كوردست

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .راي ليذنةي ياسايي
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي
 :ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى ضواردةمى ثِرؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم جؤرة بنووسرَيت

 (.قَيكى ياسايى يا بِريارَيك ناكرَيت طةر لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك بآكار بةهيض دة)
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ماددةي سَيزدة كاك كةريم، ماددةي سَيزدة مـن دةخيوَينمـةوة مـادام هيضـيان نةنووسـيووة، ليذنـةي ياسـايي        
ةم و رَينماييانةي كة تايبةتن بة وةرزش و هةموو ئةو ياساو بِريارو سيست)لةسةر ماددةي سَيزدة كة دةَلَيت 

ــوون و       ــةَل بؤضــ ــرَين و لةطــ ــةيِرةو دةكــ ــدا ثــ ــراق و هةرَيمةكانيــ ــدراَلي عَيــ ــاري فيــ ــة كؤمــ ــة لــ الوان كــ
، ئةمـة لـة راسـتيدا    (تايبةمتةندييةكاني دةسـتووري هـةرَيمي كوردسـتان و قانونةكانيـدا نـاكؤك نـني، كـاران       

ناكات هةر هةبَينت، جةنابي وةزير موافيقة ئيلغاي بكـةين، لةبـةر    خياليف بِرياري ثةرلةمانة، هيض ثَيويست
ئةوة دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية ئةو ماددةية ئيلغا بكرَيت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس،  
كَي لةطةَل ئةوةية مبَينَيت دةسيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة كـؤي دةنـط ئـةو ماددةيـةش ئيلغـا كـرا،           

 .ددةي ضواردة تكاية، فةرموو جةنابي وةزيرما
 :الوانو  وةرزش وةزيري/بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةزير بؤي هةية طرَيبةست لةطةَل كةسـاني سروشـيت و ياسـايي لـة شـارةزاياني ثسـثؤر لـة نـاوةوةي         / يةكةم

 .ي ئاماجنةكاني وةزارةتداهةرَيم ببةستَيت، ئةويش لة ثَيناوي بةديهَينان
وةزير بؤي هةية طرَيبةست لةطةَل كةسـاني سروشـيت و ياسـايي لـة شـارةزاياني ثسـثؤر لـة دةرةوةي        / دووةم

هةرَيم ببةستَيت، ئةويش بؤ ئةجنامداني ئةو ئةرك و فةرمانانةي كة ثَيي دةسثَيردرَيت، بـؤ ئـةو ماوةيـةي    
َيناوي بة ديهَيناني ئاماجنةكاني وةزارةتداو دواي وةرطـرتين  كة بة طوجناوي دادةنَيت ببةستَيت، ئةويش لة ث

 .رةزامةندي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران، ماف و ثابةندةكاني لة اليةن وةزيرةوة ديار بكرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـةاَلم لةبـةر   خؤي لةِراستيدا ئةو ثَيشنيارةي جةنابي وةزير تازةية، خؤي لة راسيت نابَيـت قـةبول بكرَيـت،    
ئةوةي لة هةموو وةزارةتةكان ئةو صيغةية هاتووة، ئةطةر نةشي طوتبواية لة كؤتايي قسةكامنان بة ليذنةي 
ياساييمان دةطوت ئةو خااَلنةي لة ثرؤذةي ياساي وةزارةتةكانـدا موشـتةرةكن و هاوبةشـن و هـاتووة، ئةطـةر      

جـَي بـةجَي دةكرَيـت، ثَيويسـت بـة دةنطـدانيش       موناقةشةمشان نةكردووة بَينت، ئـةو ثَيشـنيارة عةمةليـةن    
ناكاتن، لةبةر ئةوة لة ئاخريدا بؤ ئةوة دةدات بةثَيي قانونةكة دةَلَيني ئةو خااَلنةي كة بؤ وةزارةتةكاني تـر  
رؤتينن و هاوبةشن بؤ هةموو وةزارةتةكان، لَيرةدا لة ثرؤذةكان نةهاتووة، ثَيش ئةوةي هني بكرَينت لَيـرةدا  
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ن دةخستة دةنطدانةوة، ئَيستا مادام واي لَيهاتووة ئةو ثَيشنيارانةي كـة رؤتيـنن و هاوبةشـن لـة     بَينت ئةوةما
هةموو وةزارةتةكاندا، وةكو ئةو ثَيشنيارةي جةنابي وةزير، ئةو خااَلنةي كة كردي رةضـاو بكـرَين و داخيـل    

دا هـاتووةو خيالفيـان نييـة،    بكرَين لَيرة، يةعين ئةو دوو خاَلةي كة باسي كـردووة، لـة وةزارةتـةكاني تريشـ    
 .كاك فةرسةت دةَلَيت ناكرَينت، دةمانةوَيت بؤمان روون بكاتةوة

 :بةِرَيز فرست امحد عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةر قانونَيـك تايبةتـة بـة وةزارةتـي خـؤي، ئـةو شـتةي لَيـرة نـةهاتبَينت لـة وةزارةتَيكـي تـر هـاتبَينت ئـةم               
، بةس شيت تر هةيـة، هـةر وةزارةتَيـك شةخسـيةتَيكي مةعنـةوي خـؤي هةيـة، بـة         وةزارةتة نابَيت تةنيفيز

 .رةئي من ئةطةر ئةو ماددةية لةغو بكرَيت وةزير بؤي هةية تةعاقود بكاتن، ض دةمَينَيت
 

 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك فةرسةت هيين دةكات

 :بةِرَيز فرست امحد عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي ئيلغاي ئةو ماددةية ناكةم، من بة موتَلةقي قسة دةكةم، هةر ماددةيةك لة قانوني وةزارةتَيكي تـر  من باس
هاتبَيت، لَيرة نةهاتبَيت، حةقي وةزير نيية بةو ماددةية بكات بة ئيعتيبار ئةو ماددةية رؤتينييـة، ضـونكة   

وةزارةتةيـة، مـن باسـي     هةر قانونَيكي تايبةتة بة شةخسـيةتي مةعنـةوي خـؤي، ئـةويش شةخسـيةتي ئـةو      
ــك       ــاري هــةر وةزارةتَي ــةوزوعي تــةعاقود بــة ئيعتيب ــَينت مــةوزوعي تــةعاقود، م ــةم، بــةس دةمَين ئــةوة دةك
شةخسيةي مةعنةوي خؤي هةية، شةخسيةي مةعنةوي حةقي عةقدي هةية، ض دةمَينَيـت زميـين حـدودي    

ة لةسـةر مةبدةئةكـة، لةوانةيـة    ئةو سةاَلحيةتةي ئةوةي مةجليسي وةزيراني ثـَي درا بَيـت مـةوزوعي مـادد    
سبةي مةجليسي وةزيران بَلَيت ماددةكة، مةبلغةكة لة حدودي هةزار دؤالر حةقت هةيـة تـةعاقود بكـةيت،    

 .بةس وةك مةبدةئ حةقي تةعاقودي هةية ض لَيرة، ض خةَلكَيك خارجي ئَيرة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زارةتةكان بةتايبةتي ئةو وةزارةتانةي ثَيويستيان بة ثسثؤر هةيـة  سوثاس بؤ ئةو تةوزجية، بةاَلم هةموو وة
لة دةرةوة نةصَيكمان نووسيووة وةزير بؤي هةية خةبري دةست نيشان بكاتن تةعاقودي لةطةَلدا بكات، ض لة 
نــاوةوة، ض لــة دةرةوة، بــؤ دةرةوة بــة رةزامةنــدي ئةجنومــةني وةزيــران، بــؤ نــاوةوة دةســةاَلتي وةزيــرة، مــن  

دم لةوة دابوو كة ئةوةش ثَيشنياري خؤيةتي، حةز دةكةيت ثَيشنيارةكةي تةقديم بكاتن، يةعين لـة  مةقصة
زؤربــةي وةزارةتــةكان وا طــوتراوة، بــؤي هةيــة خــةبري تــةعاقود لةطــةَل خوبــةِرا بكــات لــة نــاوةوةو دةرةوةي 

ــة، بــ      ــران هةي ــةني وةزي ــةتي ئةجنوم ــة موافةق ــيت ب ــةرَيميش ثَيويس ــؤ دةرةوةي ه ــةرَيم، ب ؤ زؤر وةزارةت ه
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ئةوةمان نووسيووة، ئةوانيش خؤشيان لة ثرؤذةكة لة برييان ضووة، ئَيستا بة برييـان هاتؤتـةوةو زةروريشـة    
 .هةبَينت، بةَلَي بيخوَينةوة

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لـة شـارةزاياني ثسـثؤر لـة نـاوةوةي      وةزير بؤي هةية طرَيبةست لةطةَل كةسـاني سروشـيت و ياسـايي    / يةكةم
 .هةرَيم ببةستَيت، ئةويش لة ثَيناوي بةديهَيناني ئاماجنةكاني وةزارةتدا

وةزير بؤي هةية طرَيبةست لةطةَل كةسـاني سروشـيت و ياسـايي لـة شـارةزاياني ثسـثؤر لـة دةرةوةي        / دووةم
ي دةسثَيردرَيت، بـؤ ئـةو ماوةيـةي    هةرَيم ببةستَيت، ئةويش بؤ ئةجنامداني ئةو ئةرك و فةرمانانةي كة ثَي

كة بة طوجناوي دادةنَيت ببةستَيت، ئةويش لة ثَيناوي بةديهَيناني ئاماجنـةكاني وةزارةتـداو دواي وةرطـرتين    
 .رةزامةندي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران، ماف و ثابةندةكاني لة اليةن وةزيرةوة ديار دةكرَين

 

 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةكو وةزارةتةكاني تري لَي بَينت مةبدةئةكة هةمان شتة دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية صياغةكة 

ئةو ماددةية زياد بكرَيت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر      
 .سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، ماددةكةي تر

 :فىمصط ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كار بة هيض دةقَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكؤك بَيت: ماددةي ضواردة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي
 :واردةمى ثِرؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم جؤرة بنوسرَيتئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى ض

 (.كار بةهيض دةقَيكى ياسايى يا بِريارَيك ناكرَيت طةر لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك بآ)
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ثةروةردة
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .والحةزةيةكمان نييةهيض م
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ثةيوةندييةكان

 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .هيض تَيبينيةكمان نيية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو دكتؤرة شوكرية
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةنَيوان دوو شةخسداية، دةَلَيت فاَلن كةس لةطةَل فاَلن كةسة ناكؤكة، بـةاَلم نـةطوجنَي   ( ك بَيتناكؤ)وشةي 

 .جوانرتة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ض خيالفَيكــي وا نييــة لــة ناحيــةي زمانــةواني ضــاكي دةكــةين، ئــةو ثَيشــنيارةي ليذنــةي ياســايي دةخةمــة    
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟     دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية دةسيت

 .ماددةي ثازدةم تكاية, زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثَيويستة وةزيرة ثةيوةنديدارةكان بِرطةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن: ماددةي ثازدة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي
 :ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى ثازدةمى ثِرؤذةكةوة هةية، ئةوا ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم جؤرة بنوسرَيت

 (.وةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجآ بكةنثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران واليةنة ثةي)
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمـةش وةكــو ياســايةكاني وةزارةتــةكاني تــرة رؤتينــة، دةخيةمــة دةنطدانــةوة، كــَي لةطةَلدايــة دةســيت بــةرز  
مـاددةي   بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطـريا، 

 .شازدةم تكاية
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةم ياساية لةو رؤذةوة كاري ثَي دةكرَيت كة لة رؤذنامةي فةرميدا باَلو دةكرَيتةوة: ماددةي شازدة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ

 .راي ليذنةي ياسايي
 :ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى شازدةمى ثِرؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم جؤرة بنووسرَيت

ــةرمى      ــةى ف ــة ِرؤذنام ــت ول ــةجآ دةكرَي ــوونيةوة جَيب ــة ِرؤذى دةرض ــاية ل ــةم ياس ــتان )ئ ــائعى كوردس دا (وةق
 .باَلودةكرَيتةوة

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةمةش وةكو ياساكاني وةزارةتةكاني ترة، دةخيةمة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر      ئ
ئَيســتا هؤكــارة , ســوثاس، كــَي لةطةَلــدا نييــة دةســيت بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، بــة كــؤي دةنــط وةرطــريا   

 .ثَيويستيةكاني دةركردني ئةم ياساية تكاية
 :فىمصط ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 هؤكارة ثَيويستيةكاني دةركردني ئةم ياساية

لةبةر ئةو فراوانبوونة زؤرةي كة كةرتي وةرزش و الوان و ضاودَيري كردني زانسيت لة هةرَيمي كوردستاني 
بـؤ ئـةم   عَيراقدا بةخؤيةوة دةبَينَيت و بة مةبةسيت دةستةبةر كردني ضاودَيري و ئاِراستة كردني ثَيويست 

كةرتة تا بتوانَيت رؤَلي خؤي ببينَيت و بؤ ئةوةي ئةم وةزارةتة ببَيتة دةسةاَلتي بااَل لة كرداري ثةرةثَيداني 
هاوشان لةطةَل ئارةزووةكاني حكومةتي هةرَيم لـة دةسـتةبةر كردنـي    .. كؤمةَلطا لة رووي وةرزش و الوانةوة

 .و الوان، ئةم ياساية دانراهؤكارةكاني ثشتطريي كردني ثَيويست بؤ كةرتي وةرزش 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي
بـة وشـةى   ( دةسـةاَلت )لة دوايشدا لة بارةى هؤيـةكانى دةرضـواندنيةوة، ليذنـةى ياسـا دواى طـؤِرينى وشـةى       

 .ى دةكاتثشتطريى هةموو( اليةن)
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ثةروةردة

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئَيمة داوامان كردووة بةم شَيوةية بَيت
 هؤكارةكاني دةركردني ئةم ياساية

ةي توَيـذي  بةهؤي دامةزرانـدني وةزارةتـي وةرزش و الوان لـة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان و، لةبـةر ئـةو        
الوان و طةجنان داهاتووي واَلت ثَيك دينن و، بنةماي طةشةكردني ثاشـةِرؤذن و، توَيـذَيكي فـراوان و ضـاالكي     

 .كؤمةَلطان و بة مةبةسيت رَينمايي و هاوكاري و ئاِراستة كردنيان ثَيويسيت بة دةركردني ئةم ياسايةية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ثةيوةندييةكان
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .البربَيت، ضونكة فراوان زؤريش دةطرَيتةوة، سوثاس( زؤرة)ئَيمة دةَلَيني لة هؤكارةكاني ئةم ياساية وشةي 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نـةي ثـةروةردة   واية زؤرةكة البدرَيت، ئَيستا دوو ثَيشنيار هةيـة، رةئيـت جـةنابي وةزيـر لةسـةر ئـةوةي ليذ      

 .ديباجةيةكي تري تةقديم كردووة، رةئيت ضية
 :الوانو  وةرزش وةزيري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من شتَيكي وا ناكؤك نـابينم، بـةس ئـةوةي لـة ليذنـةي ياسـايي هـاتووة لةطـةَل ئـةوةي وابـزامن شـتَيكي زؤر            

 .يةكي جةوهةري نييةنزيكن، تةوفيقي بَينت، مةسةلة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ثةروةردة سةحيب ناكةي
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةحيب دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ئَيستا ثرؤذةكة لةطةَل ديباجةكة دةخةمة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس،      

كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، سوثاستان دةكةين و ثريؤزبـايي  
لــة جــةنابي وةزيــر و وةزارةت دةكــةين، دةســت خؤشــيتان لــَي دةكــةين و سوثاســتان دةكــةين لةبــةر ئــةوةي  
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نم سوثاسـي دةكـةم و سوثاسـي    ماندوو بوون، ئَيستا قسة دةدةمة جةنابي وةزير ثَيش ئةوةي كؤتايي ثـَي بيَـ  
كاك سةعديش دةكةم كة لة كؤبوونةوةي ئةمِرؤ لة هةردوو دانيشتندا  ئةزيةتيان كَيشا، بةاَلم لة نةتيجـةدا  
ــوو         ــت ب ــةطرت و، ثَيويس ــةي هةَلن ــةمن و موناقةش ــةكاني زؤر ك ــائةَلاَل كةموكوِريي ــوو ئينش ــايةك دةرض ياس

مــةش لــة نةتيجــةي حةرســدا هةرضــي مونــاقزيش بؤضــووني هةنــدَي جــاريش تونــدي بةخؤيــةوة طــرت، ئة
هةبَيت، لةبةر رؤشنايي ئةوة بووة تـاكو ياسـايةكي طوجنـاو و رَيـك و ثَيـك دةربـَينت، كةسـَيك نـة وةزيـر لـة           
جَيطاي خؤي دةمَينَيت، نة سـةرؤكي ثةرلـةمان لـة شـوَيين خـؤي دةمَينَيـت، بـةاَلم قانونةكـة دةمَينَيـت، نـة           

طاي خؤيان دةمَينن، بـةاَلم قـانون دةمَينـَينت، بؤيـة دةبَيـت قانونةكـة رَيـك و        ئةنداماني ثةرلةمانيش لة جَي
ثَيك بَيت، بؤية ئومَيد دةكةم قانونةكة بة رَيك و ثَيكي دةرضوو بَيـت، سوثاسـتان دةكـةم، فـةرموو جـةنابي      

 .وةزير

 

 

 
 :و الوان وةرزش وةزيري/ بةرواري عبدالرمحن علي ط  بةِرَيز

 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم
لة تةعريفي سياسي دةَلَينت دميوكراسي باشرتين فرني حوكم نيية، بـةس لـةوة باشـرت نييـة، ئـةوة خـاَلَيكي       
ــتةي         ــةَل دةس ــنووليانة لةط ــي مةس ــة روحَيك ــة ب ــةم، ك ــةنابتان دةك ــةرمي ج ــَيكي ط ــن سوثاس ــة، م زؤر طرنط

ر شاني هـةر هةموومانـة   سةرؤكايةتي و ئةنداماني ثةرلةمان هةست كردنة بةو ئةركة قورسةي ئَيستا لةسة
و سوثاسي هاوكاريان دةكةم، هيوادارم بتوانني ثَيكةوة ئةو ئةركانةي كة ئَيستا بة شـاني خؤمانـةوة طرتـووة    

 .بؤ خزمةتي توَيذي الوان و وةرزشكاران سةركةوتوو بني، زؤر زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بينـةوة، مةراسـيم دةسـت ثـَي دةكـات، دانيشـتنةكةمان       لَيـرة كـؤ دة  ( 12)زؤر سوثاس، رؤذي شةمة كاتذمَير 
لَيــرة بــن، ضــونكة مةراســيمَيك هةيــة، هــةم باســي  ( 12)دةســت ثــَي دةكــات، بــةاَلم ســةعات  ( 11)ســةعات 

ئااَليةكة، هـةميش شـانؤيةكي بضـووك هةيـة لـة اليـةن طـةجناني كةسـوكاري ئـةنفال ثَيشـكةش دةكرَيـت بـة             
نـةبَيت لَيـرة ئامـادة بـن هـةمووتان لَيـرة حـازر بـن، زؤر سـوثاس،           وجودي ئَيوة، سةعات دة ئةطةر زةمحةت

 .كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَينني
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 عدنان رشاد مفيت (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبدال   ست امحد عبدال                فر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ني نيشتمانيي      ةرؤكي ئةجنومةجَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

  عَيراق - كوردستان           عَيراق                   – كوردستان        عَيراق                 – كوردستان  
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 ( 8)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 14/4/7007 رَيكةوتي شةممة

ــذمَير    ــةياني  (11)كاتـ ــة بـ ــةر لـ ــةممةي سـ ــةوتي  رؤذي شـ ــتمانيي   14/4/0222رَيكـ ــةني نيشـ ئةجنومـ
 بـةِرَيز  وونيبـة ئامـادةب  , كوردستاني عَيراق بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشاد مفيت سـةرؤكي ئةجنومـةن و  

 أمحد عبدال سـكرتَيري ئةجنومـةن،   بةِرَيز فرست, جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د) قادر عبدال حممد
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (8)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1330راوي سـاَلي  ي هـةموارك (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

ي (8)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي   عَيراق، –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان ةمي ساَلي سَيييةك طرَيدانيخولي 

 :كار بةم شَيوةية بَيت
 .فالبةرز راطرتين يادي ئةن -1

 .ثَيشةكي لة اليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة -أ
 .وتاري ليذنةي ثةيوةنديةكان و رؤشنبريي تايبةت كة سةرداني ناوضةكاني كردووة -ب
 .وتاري بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران -ج
 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردني كَيشةي كارةبا بة ئامادة بووني رَيزدار وةزيري كارةبا -0

 :ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
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 :بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنيةكةمان دةكةينةوة، كة تةرخان كراوة بةثَيي بةرنامةي كار
ي 1330ي هةمواركراوى ساَلى (1)لة ثرٍيةوى ناوةخؤى ذمارة  02بةثَيى حوكمةكانى بِرطة يةكى ماددة 

ةستةى سةرؤكايةتى ئةجنومةن بِريارى دا بةرنامةى كارى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانى عرياق، د
ى ثَيش نيوةِرؤ رؤذى شةممة رَيكةوتى (11)ي خوىل دووةمى هةَلبذاردن لة كاتى (8)دانيشتنى ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت 11/1/0222
 .بةرز راطرتين يادي ئةنفال -1

 .ثَيشةكي لة اليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة -أ
 .يوةنديةكان و رؤشنبريي تايبةت كة سةرداني ناوضةكاني كردووةوتاري ليذنةي ثة -ب
 .وتاري بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران -ج
 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردني كَيشةي كارةبا بة ئامادة بووني رَيزدار وةزيري كارةبا -0

ي بةِرَيز و سةرؤكايةتي و بةناوي هةموو اليةكتانةوة بةخَيرهاتين طةرمي برا  سةرةتا بةناوي
خوشةويستمان نَيضريظان بارزاني سةرؤكي حكومةتي هةرَيم و براياني بةِرَيزو خؤشةويستمان وةزيراني 
حكومةتي هةرَيم كة ئامادةن زؤر بة تةقديرةوة، ثَيمان خؤشة ئةو ئامادة بوونةيان طرنطيدانة بة 

ووة، زؤر بةخَير بَين سةرضاو، بؤ مةسةلةي كةسوكاري ئةنفال، ئةو كارةساتةي كة بةسةر طةلةكةماندا هات
طياني ثاكي قوربانياني ئةنفال، بؤ طياني ثاكي طشت شةهيداني طةلي كوردستان، بؤ طياني ثاكي هةموو 
شةهيداني رَيطاي ئازادي، ئةو شةهيدانةي كة بة دةسيت تريؤريستانيش رؤذانة دةبنة قورباني رَيطاي ئازادي 

امةكةماندا خاَلي دووةممان نووسيووة، خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ساتَيك بوةسنت تكاية، ئَيمة لة بةرن
كَيشةي كارةبا بة ئامادة بووني رَيزدار وةزيري كارةبا، بةاَلم بةِراسيت موالحةزةيةكي زؤر بة جَي لةاليةن 
ليذنةكاني ثةيوةنديدار لةناو ثةرلةمانةوةو لة اليةن سةرؤكايةتيشةوة، ثاش ئةوةي كة لةطةَل كاك 

ريظانيش بامسان كرد، ثَيشنيارَيك هةية كة ئةمِرؤذة تةنيا بؤ بةرز راطرتين يادي ئةنفال بَيت، بؤية نَيض
خاَلي دووةم دواخبرَيت، دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية خاَلي دووةم دواخبرَيت دةسيت بةرز 

بةكؤي دةنط وةرطريا، ئةم بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، 
 .جةلسةية تةرخان دةكرَينت بؤ بةرز راطرتين يادي ئةنفال

ديارة كة باسي ئةنفال دةكةين، باسي كارةساتَيك دةكةين دذي طةلةكةمان، باسي سياسةتَيك دةكةين كة 
دني طةلةكةمان، داِرَيذرا بوو لة اليةن دوذمناني طةلةكةمان، لةاليةن رذَيمي طؤِر بةطؤِر ضوو، بؤ لةنَيو بر

بؤ بة كؤمةَل كوشتين، بةشَيكي طرنطي سياسةتةكةي لة ئةنفالةكاندا دياري كرا بوو، بةاَلم ئةو جينؤسايدة، 
ئةو بة كؤمةَل كوشتنة داِرَيذرا بوو بة ثالنَيكي فراوان، كة سةرةتايةكةي دةطةِرَيتةوة بؤ سةرةتاي ساَلي 

ي طةلةكةمان هةر هةبووةو وَيران كردن و كوشنت و ، ثَيشرتيش هةر سياسةتي رةطةز ثةرسيت دذ1381
ةوة، لة سااَلني شةِري نَيوان عَيراق و ئَيران ئةو 1381بِريين رؤَلةكاني طةلةكةمان بووة، بةاَلم لة ساَلي 

بةرنامةية داِرَيذرا بوو، ئةنفال هةموو اليةكي كوردستاني طرتةوة، ئةو سياسةتة رةطةز ثةرستة، 
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وضةكاني كوردستاني طرتؤتةوة، سةرةتا برا فةيليةكامنان لة بةغدا بة هةزاران لةناو جينؤسايدة، هةموو نا
ضوون و دةر بةدةر كران و ئيعدام كران و بَي سةرو شوَين كران، تاكو ئَيستاش نازانني قةبرةكانيان لة 

ن، هةزارانيان بة كوَيية، دواتر ئةنفالي بارزانيةكان، ئةوانيش بة هةمان شَيوةو بة هةمان سياسةت، سةدانيا
كؤمةَل زيندة بة ضال كردن و كوشتيانن و ثاش ئةوةي طواستيانةوة بؤ خوارووي عَيراق، هةر لةو 
فةترةيةشدا وَيران كردن و تَيكداني دَيهاتةكان دةسيت ثَي كرد بوو، ئةو سياسةتةي تَيكداني دَيهاتةكان لة 

يانة هةزار و ثَينج سةد تا دوو هةزار دَيي لة ساَلي ةوة بة ثالنَيكي زؤر ئاشكرا بوو، بَي ئابِرو1322ساَلي 
وَيران كرد، بؤ ئةوةي كوردستاني عَيراق دابِرن لة ثارضةكاني تري كوردستان، بةاَلم دواتر  1328و  1322

ئةوة كةوتة ناو سياسةتَيكي دارَيذراو وةكو ئاماذةم ثَي كرد، هةرضي دَيهات بوو لة كوردستان نةيان هَيشت، 
طوند و دَيهاتي ئَيمةيان وَيران كرد، بؤ ئةوةي ذياني ثَيشمةرطة خبنكَينن، ضونكة دَيهات و  ي%(32)لة 

خةَلكي دَيهات و شاخةكان جَيطاي ئةساسي خةبامتان بوون، بؤية ئةو ثَيشمةرطةو تَيكؤشةرانةي لة شاخدان 
ة الي هةموومان، ئةو لة ميللةت دابِرَين و ئةساسي ذيانةوةيان تَيك بدةن، ديارة ئةوةي كة زؤر روون

بة دةست ثَي كردني بةكار هَيناني ضةكي  1388و 1382سياسةتة زياتر روون بؤوةو ئاشكرا بوو سااَلني 
كيمياوي لة سةرةتا لة باليسان و شَيخ وةسان دةسيت ثَي كرد، دواتر ناوضةي سلَيماني و طةرمياني طرتةوة، 

يناني طرتةوة، هةموو ناوضةكاني كوردستان تووشي دةوروبةري هةولَيري طرتةوة، بارزاني طرتةوة، باد
طرت بوو، بةاَلم شااَلوي ئةنفال بوون، ئةو وشةيةش كة رذَيمي بةعسي لةناوضوو لة قورئاني ثريؤزةوة وةري

شة بةكاري هَينا، كة ئيسائةيةكة ديين ئيسالمي ثَي نووسيةوة، بؤ ئةو وشةية كة لة بةشَيوةيةكي ضةوا
اوة، ئةنفال دذي ميللةتَيكي موسَلمان بةكار هات، ئةنفال دذي ميللةتَيك لةناو قورئان ئاماذةي ثَي كر

واَلتَيكدا بةكار هات لة اليةن رذَيمةكةي خؤيةوة، سياسةتي جينؤسايد رذَيمَيك، حزبَيك دايِرَيشت كة 
اطرتر بوو، ناسراوة بة عونصري و فاشي و بة دِرندة، بةاَلم طةلةكةمان زؤر لةو سياسةتة بةرزتر بوو، خؤِر

تَيكؤشةراني طةلةكةمان، نةك هةر توانيان رووبةِرووي ئةو ثالنة بؤطةنية ببنةوة، بةَلكو ئةو خؤِراطريةو 
ئةو ضةكدارية و ئةو ثَيشمةرطايةتية بووة بةهؤي ئةوةي طةلةكةمان سةركةوتن بةدةست بهَينَيت، ئةوة 

رَيزي و يةك دةنطي هةموو ناوضةكاني دا بة يةك دةنط ئةو طةلة يةك 1331بوو لة راثةِريين ساَلي 
ة، ثَيشرت دةسيت ثَي (11/1)كوردستاني ئازاد كرد، بة كةركووكةوة، شااَلوي ئةنفال بؤ ئةمِرؤ يادي دةكةين 

كردووة، بةاَلم لةم رؤذانةدا طةورةترين شااَلو دةسيت ثَي كرد لة ناوضةكاني طةرميان، كة دةيان هةزار كةس 
، بوونة قورباني، ياخود طواسرتانةوة، دوايَي زانيمان كة زيندة بة ضاَل كراون، لةم رؤذانةدا شةهيد بوون

ئةو طؤِرستانانةي كة هَيشتا بةشَيكي زؤري ئاشكرا نةبووينة، ئيسثاتَيكي طةورةن لةسةر ئةو تاوانة 
ي طةورةية، لَيرةدا ضةند ثرسيارَيك دَيتة ثَيشةوة، ئايا ئةمة سياسةتي بة كؤمةَل كوشتنة، سياسةت

جينؤسايدة، يان تةنيا سياسةتَيكة، حكومةتَيك دذ بة ناحةزاني خؤي بةكاري هَيناوة، ئَيمة لة اليةن 
خؤمانةوة هيض طومانَيكمان لة الوة نيية، كة ئةمة سياسةتَيكي جينؤسايد بووة بؤ لةناو بردني طةلةكةمان، 

قةت لةبريمان نةضَينت، نةك ساَلَي  بةاَلم دةبَيت وةكو هةميشة تةئكيدمان كردةوة، دةبَيت ئةو مةسةلةية
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جارَيكيش بة تةنيا كؤ ببينةوة بؤ ياد كردنةوة، يان باس كردني ضؤنيةتي قةرةبوو كردني كةسوكاريان، 
ئةمة مةسةلةي ميللةتَيكة، ناسنامةي ميللةتَيكة، نةك رابردووي ميللةتَيكة، ئايندةي ميللةتَيكة، ميللةتَيكة 

و سياسةتة جينؤسايدة ثووضةَل بكات و رذَيمةكةي لةناو ببات، دةتوانَينت بؤ كة بتوانَيت خؤِراطر بَيت لة
ئايندةش ئةو مةسةلةية وا بكات، كة هةميشة قوةتَيك بَيت بؤ طةلةكةمان، بؤ ئةوةي جارَيكي تر نة ئةو 

ني بة دوذمنة دِرندةيةو دوذمنةكاني تريش بري نةكةنةوة، كة بةو سياسةتة دةطةنة ئاماجنةكانيان، بنةماكا
 :كؤمةَل كوشتين جينؤسايد ضةند بنةمايةكي هةية

 .بةرنامةيةكي داِرَيذراوي هةبَيت، ئةم حكومةتة ئةو بةرنامة داِرَيذراوةي هةبوو/ يةكةم
 .هةدةيف كوشتين ميللةتَيك بَيت، ئةم حكومةتة هةدةيف كوشتين ميللةتَيك بوو/ دووةم

احةزاني طةلةكةي ئَيمة، دةيانةوَيت بة ثَيضةوانةوة باس تةنانةت بةو بةَلطةيةش كة خةَلكي تر دوذمناني ن
بكةن، كة هةندَيك لةوانة، ئةو كات ثَيمان دةطوتن جاشةكان، حكومةت بةكاري هَيناون، بؤ ئةوةي لةو 
ئةنفاالنةدا بةشداري بكةن، ئةوةش بةَلطةيةكي ترة كة ئةمة جينؤسايد بووة، ضونكة ئةمانةي كة بؤنةتة 

ةتة، خؤي لة خؤيدا وازيان لة ميللةت هَيناوة، خؤي لةخؤيدا بوونةتة بةشَيك لة بةشَيك لةو عةمةلي
اليةنة دوذمنةكة، لةسةر ميللةت حيساب ناكرَيت، ئةطةر ئةنفال سةركةوتوو بواية، ئةو جينؤسايدة 
سةركةوتوو بواية، هةنطاوي دواتر ئةوة بوو ئةوانةي بةشدار بوونة، دةبَيت بة خؤيان رةطةزي خؤيان 

ؤِرن، ضونكة ميللةتَيك ئةطةر قوةتي نةما، زةعيف بوو زؤر بة ئاساني دةتوانَيت رةطةزي بطؤِرَيت، بط
بةتايبةتي بةرامبةر رذَيمَيكي وةكو بةعس، خؤتان دةزانن ميللةتي توركمان لةبةر ئةوةي زةعيف بوون، 

دةبَيت بة خؤتان نةَلَين  كةس نةبوو ديفاعيان لَي بكات، شاخيان نةبوو، لة كةركووك حكومةت ثَيياني طوت
توركمان، ضونكة توركمان لَيرة نيية، جا رؤذَيك دادةهات ئةوانةي بةشداريان لة ئةنفال كردووة ئةوةل 
كةس بوون، كة دةبواية ناوي خؤيان بطؤِرن و رةطةزي خؤيان بطؤِرن، بؤية لةو بابةتةوة ئةوةش دةليلَيكي 

ثَيش هةموو كةسَيك ثةرلةماني كوردستان ئةو مةسةلةية  ترة بؤ ئةوةي كة ئةوة جينؤسايدة، ثَيم باشة
خباتة بةرنامةي خؤي و بِريارَيك دةربكاتن ئةنفال بناسَينَيت وةكو جينؤسايد، داوا لة نةتةوة 
يةكطرتووةكان و هةموو دؤستاني طةلةكةمان و لة هةموو رَيكخراوةكاني مايف مرؤظ و ياساناس بكاتن، كة 

كؤمةَل كوشتين طةلي كورد بناسَينن و كاري ثَيويست بكةن لةو بوارةدا، بؤ ئةوة وةكو جينؤسايدي بة 
ئةوةي كةسوكاري ئةنفال قةرةبوو بكرَين، بؤ ئةوةي ئةو تاوانة لة مَيذوودا بنووسرَيت و تؤمار بكرَيت كة 

سوكاري ميللةتي كورد لةو ماوةيةدا تووشي ئةو سياسةتة بووةو تووشي ئةو شةِرة بووة، ئَيمة ضيمان بؤ كة
ئةنفال كردووة، ثاشي من ليذنةيةكمان نارد لة ثةرلةماني كوردستانةوة، بؤ ئةوةي سةرداني ئةو ناوضانة 
بكةن، بةتايبةتي ناوضةي طةرميان كة خةَلكةكةي طلةييان هةبوو نامةيان بؤ ئَيمة نووسي بوو سةردانيان 

و داواكاريةكانتان خباتة روو، بةاَلم كرد بووين، رةنطة بة درَيذي و تةفسيالتي ئةو سةردانةيان بكةن 
ئةوةش نابَيت لة بري بكةين حكومةتي هةرَيم زؤري بؤ كردووين، ئةوةندةي لة توانادا بَينت، ناَلَيم لةبةر 
ئةوةي سةرؤكي حكومةت و براياني بةِرَيز و وةزيرةكانيش لَيرةن، بةَلكو من ئاطادارم كة زؤر شت كراوة، 
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اون؟ هيض داواكاريةكيان نيية، دةَلَيت نةخَير، داواكاريةكي زؤريان هةية، هةموو بةاَلم ئايا ئةو شتانة تةو
داواكاريةكيان حةقة، ضونكة ضةند ئيشيان بؤ بكةين، ضةند خزمةتيان بكةين، ضةند قةرةبووي زيانيان 

باوكيانة، بكةين، ناتوانني ئةوةيان بؤ بطةِرَينينةوة كة لة دةستيان ضووة، طياني خؤشةويسترتين كةسيانة، 
دايكيانة، كضيانة، خوشكيانة، كةسوكاريانة، ئةو زيانانة قةرةبوو ناكرَينةوة، بةاَلم بة دةرةجة يةك قةرةبوو 
دةكرَينةوة كة ئةو يادة بةرز رابطرين، خزمةتي كةسوكاريان بكةين، لةبرييان نةكةين، كَيشةكانيان 

وياتي داوةتة ئةوة، لةو ضةند هةفتةي ضارةسةر بكةين، من دَلنيام لةوةي بةرنامةي حكومةت ئةولة
رابردوو ضةندين كؤبوونةوةو موتابةعةمان كردووة، لة ئةجنومةني وةزيراندا لة كؤبوونةوةكان باسيان 
كردووة، ئةوانيش ثَيشوازيان لة وةفدي جؤراوجؤري خةَلكي طةرميان و ناوضةكاني تري كة تووشي ئةنفال 

رتووة، بة تةئكيد بةرنامةيان داِرشتووة بؤ ئةوة، جةنابي سةرؤكي كردووةو طوَييان لة داواكاريةكانيان ط
حكومةت بة تةئكيد ئاماذةي ثَي دةكات، ئَيمة كة باسي قةرةبووي ذياني ئةنفالكراوةكان دةكةين، دةبَيت وا 
حيساب بكةين، كة ضؤن قةرةبوويان دةكةين، يةكَيكيان بةوة داية بري بكةينةوة كة بودجةيةكي زياديان 

ت، ئةو مووضةية كة هةيانة، ئيمكاني زياد كردني مووضةيان ضؤنة، دةبَيت لةطةَل حكومةتي عَيراق هةبَي
قسة بكةين، خؤشبةختانة ئةمِرؤ ئةم تاوانبارانة، ئةو دوذمنانة كة ئةنفاليان كرد سةرؤكةكةيان بة سزاي 

لةاليةن حمكةمةوة،  خؤي طةيشت كة ئيعدام كرا، ئةواني تريش حوكمي ئيعداميان بةسةر ثةسند كراوة
بةاَلم دةبَيت ئَيمة لة ثةيوةندي دابني، بؤ ئةوةي ئةو حمكةمةيةش بِرياري ئةوة بداتن قةرةبووي 
زيانةكانيان بكاتن، هةم خؤمان، هةم لةطةَل حكومةتي فيدراَلي بةغدا، لةطةَل ئةجنومةني نوَينةراني 

رووي مادييةوة، لة رووي مةعنةويشةوة، ئَيمةش عَيراق، دةبَيت وا بكةين قةرةبووي زيانةكانيان بكةين لة 
ئةوةندةي لة تواناماندا هةبَيت كاريان بؤ بكةين، مةسةلةيةكي تريش هةية، مةسةلةي ياسايية، دةبَيت 
هةم ثةرلةمان، هةم وةزارةتي داد، وةزارةتي مايف مرؤظ و ئةنفال بريي لَي بكةنةوة ضؤن، ئةويش 

ةنفال تاكو ئَيستا زؤربةيان نةيانتوانيوة مةسةلةكان لة رووي مةسةلةيةكي دةروونيية، كةسوكاري ئ
ياساييةوة يةكال بكةنةوة، نة شةهيد حيساب كراون تاوةكو قةسام شةرعيان بؤ دةربَينن و ئيداريةن 
كارةكانيان بؤ ئةجنام بدرَيت، هةروا ماونةتةوة، بؤية مةسةلةكاني مريات و مةسةلةكاني ئيجتيماعي زؤر 

ة زؤر جَيطا، ئةطةر ضي هةندَيكيان ضارةسةر كراون، لة رووي ياساييشةوة دةبَيت ثرؤذةيةك موعلةق ماوة ل
هةبَيت بؤ يةكال كردنةوةي ئةو اليةنة، بؤ ئةوةي ئةوانيش بتوانن لة بواري ياساييةوة لة دامودةزطاكاني 

كيميابارانيش بةشَيكة لة حكومةت كَيشةكانيان ضارةسةر بكةن، ئَيمة لة يادي ئةنفالدا، كة دةَلَيني ئةنفال 
ئةنفال، شةهيداني طةلةكةمان بةشَيكن لة ئةنفال لةو سياسةتة جينؤسايدة، وَيران كردني دَيهاتةكامنان 
بةشَيكن لة ئةنفال، ئةم يادة بؤ هةموو كةسَيكي كوردستانة، بؤ هةموو تاكَيكة، باوةِر ناكةم يةكَيك ويذداني 

نةلةرزَيت و ئينفيعال نةكات، ضونكة طياني دةيان هةزار كةسي  هةبَينت كة مووضةي ئةنفالي بيست لةشي
لةناو بردووة ئةو سياسةتة، جاران كة باسيان دةكردن و لة دوورةوة تةفسيالتةكةت نةدةزاني لة سةرةتاي 
ضةند مانطَيكةوة عةقل تةسةوري نةدةكرد رذَيمَيك بتوانَيت ئةو كارةساتة بةسةر ميللةتةكةي خؤي 
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ئَيستاكة وةسائيقةكاني خؤيان، ثاشي   يديعا دةكاتن ئةوة بةشَيكة لة ميللةتةكةي، بةاَلمبَينَينت، كة ئ
راثةرين زؤر لة وةسائيقةكان كةوتة دةستمان، لةناو مةحكةمةدا هةمووي دةركةوت ئيعتريافاتي عةلي 

راو حةسةن مةجيد دةركةوت سةراني رذَيم هةمووي رووني كردةوة، كة ئةوان بة سياسةتَيكي دارَيذ
ئةوةيان كردووة، هةموو ئةندامَيكي ثةرلةمان، هةموو تاكةيةكي ئةم كوردستانة بة واجييب خؤي دةبَيت 
بزانَينت، خزمةت كردني كةسوكاري ئةنفالةكان منةت نيية لةسةريان، ضاكة نيية بكةين بؤيان، بةَلكو 

اجيب بزانَينت، بؤ ئةوة واجيبَيكة هةركةس و لة شوَيين خؤي و لة ثؤسيت خؤيةوة دةبَيت ئةوة بة و
بتوانَينت بة ئةركي ئةو واجيبة هةَلسَينت رووبةِرووي كَيشةكانيان بَيتةوة، من لَيرةوة رَيز و تةقديرم بؤ 
كةسوكاري ئةنفال دةنَيرم، خوا سةبووريان بداتن، سةبووري هةموو اليةكمان بداتن، ئةوان رؤَلةي 

بانياني شةهيداني ئةنفالي طةلةكةمان ئارامرت بَيت، طةلةكةمان بوون، ئومَيد دةكةم طياني ثاكي قور
ئَيستاكة دةبينم دوذمنان وا بة حةقي خؤيان طةيشنت و طةلةكةمشان سةربةرزة، ئاواتةكاني ئةوان كة 

ةوة ئةو ناوضانة رزطار كراون و توانيمانة 1331لةناوضوون و ئاواتةكامنان وردة وردة دَينة دي، لة ساَلي 
 بكةين و هةَلبذاردن بكةين و ئيدارةي خؤمان بكةين و ئةزموونَيكي دميوكراتي دةست ئازاديةكي باش دابني

ثَي بكةين، ئةو رَيبازةش هةر بةردةوام دةبَينت تاوةكو هةموو ئاواتةكانيان دَيتة دي، لةم رؤذانةدا كة يادي 
ض لةوةي هَيشتا  ئةنفال دةكةين تةماشا دةكةين زؤر كَيشة و كؤسث لةبةردةم ميللةتةكةمان هةر ماوة،

عَيراقي فيدراَل كة خةبامتان بؤ كردووة، دَلنيا نني لةوةي كة دامةزراوة، هَيشتا كَيشةي نَيوان اليةنةكاني 
ثةيوةنديدار لة عَيراقدا زؤرةو تريؤريستان هةِرةشةيان بةردةوامةو ناكؤكيةكاني نَيوان عةرةبي سوننةو 

رَينت بؤ ئةوةي يةكال بكرَيتةوة، ئةوةي جَيطاي خؤشحاَليية عةرةبي شيعة بةردةوامة، هةوَلَيكي زؤريش دةد
سةركردايةتي سياسي كوردستان، هَيزي تةحالفي كوردستان لة بةغدادا هيض كَيشةيةكي لةطةَل هيض اليةك 
نيية، هةوَلي داوة هةميشة بةالنصي ناكؤكيةكان رابطرَينت دةورَيكي باش ببينَيت، بؤ ئةوةي اليةنةكان لَيك 

اتةوةو موساَلةحةي وةتةني ببَينت، رووبةِرووي تريؤريستان ببينةوة، رووبةِرووي ناحةزاني نزيك بك
عَيراقي دميوكراتي فيدراَل ببينةوة، ئومَيد دةكةين كة ئةو خةباتة سةركةوتوو بَيت، هةِرةشةي تريشمان 

عةرةبي، هَيشتاكة بة ضاكي  لةبةردةم داية، كة زؤر جار لة اليةناني دراوسَيمان واَلتاني ئيقليمي و واَلتاني
لة ويسيت ميللةتي عَيراق و ويسيت ميللةتي كوردستان و واقيعي عَيراق تَي نةطةيشتوون، بؤية هةِرةشة لةو 
ئةزموونة دةكةن، لةم ضةند رؤذةي رابردوودا ئةو دةنطانةي بةداخةوة كة لة ئةنقةرة بةرز دةبؤوة ضةند 

ني سةرؤكي ئةركاني توركيا هةِرةشةيةكي تازةمان بؤ هاتووة، مانطي رابردوو، ديسان جارَيكي تر لة زما
دةَلَيت و داوا دةكاتن كة رَيطاي ثَي بدرَيت بَيت هجوم بكاتة سةر كوردستاني عَيراق بة مةهانةي ئةوةي لة 
ثارتي كرَيكاراني كوردستان دةداتن، ئةطةر دَيتة بريتان لَيرة دانيشتنَيكمان كرد، هةر جةنابي كاك 

ش لَيرة ئامادة بوو بؤ باسي مةسةلةي توركيا، لة وةختَيكدا لة ثةرلةماني توركيا ئةو مةسةلةيان نَيضريي
هَينابوة ئاراوةو باسيان دةكرد، ئَيمةش لَيرة بامسان دةكرد، هةم لَيرة لةبةردةم كةناَلةكاندا، هةم خؤم 

طفتوطؤين، ئَيمة داواي  عةرزم كردن، هةم جةنابي كاك نَيضريظان باسي لَي كرد، كة ئَيمة ئامادةي
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ثةيوةنديةكي باش دةكةين لةطةَل توركيا، ئَيمة تةدةخول ناكةين لة كاروباري توركيا، بةاَلم رَيطاش نادةين 
كةس تةدةخول بكاتن، داواي طفتوطؤمان كرد، داواي ئةوةمان كرد بَين سةرداني كوردستان بكةن، ئةو 

سَيكيان دةنطَيكيان لةوَي نةهاتةوة بَلَيت ئَيمة ئامادةين، هةموو هةنطاوة، ئةو هةموو دةنطة ئيجابيانة كة
هةر دةنطي سلبيمان بيست، هةر كؤبوونةوةو كؤنفراساتة دةبةسرتَينت لة ئةنقةرة، لة ئةستنبؤل، 
ثَيضةوانةي ويسيت طةلي كوردستان، ثَيضةوانةي ويسيت طةلي عَيراق، كؤنفرانسةكان تةنيا دةبةسرتَين، بؤ 

، تةدةخول دواخبرَينت 112بةردةمي دةستووري عَيراق لةوةي كة داوا دةكةن ماددةي  ئةوةي كؤسث خبةنة
مةسةلةي كةركووك، بؤية ئَيمة جارَيكي تر لَيرةوة نارةزايي خؤمان بؤ ئةو سياسةتة ناحةزةو  دةكةن لة

ي خؤمان دوذمنانةية كة ئةو دةنطانةي لة ئةنقةرةو توركياوة دَين بةرامبةر هةرَيمي كوردستان نارةزاي
دةردةبِرين، ئومَيد دةكةين ئةو سياسةتة بَيتة طؤِرين، ضونكة ئةمِرؤ رَيطاي طفتوطؤية، رَيطاي ضارةسةر 
كردني كَيشةكانة بة موفاوةزات، بة دانيشنت، رَيطاي شةِر يةكال بكرَيتةوة، بة رَيطاي شةِر رَيطاي حةل نيية، 

يارة، ئَيمة لة كوردستان دةسيت خؤمان درَيذ دةكةين، ضةند ساَل لة كوردستاندا شةِر هةبووة ئةجنامةكةي د
بؤ ثةيوةنديةكي دوو قؤَلي باش لةطةَل توركيا لةسةر ئةساسَيكي ئيحتريامي هاوبةش، ئيحتريامي يةكطرتن، 
دةست تَيوةرنةدان لة كاروباري يةكرت، ئةمِرؤ ئَيمة بةشَيكني لة عَيراق بةزاندني سنوور كارَيكي ئاسان 

ماني خؤي رَيككةوتنيان لةطةَل سةددامدا هةبوو، سنووريان دةبةزاند، ئةمِرؤ ئةم سنوور نيية، وةكو زة
بةزاندة رووبةِرووي عَيراقي فيدراَل دةبَيتةوة، رووبةِرووي ئةجنومةني وةزيران دةبَيتةوة، جطة لةوةش 

اقدا هةن، بةثَيي ئةمِرؤ ئةمريكاو بةريتانيا و واَلتةكاني تةحالويف تر كة لة كورستاندا هةن، لة عَير
لَيرةنة، مةسنووليةتي ثاراستين سنوور تةنيا لة ئةركي حكومةتي عَيراق نيية، لة ئةركي ( un)بِريارَيكي 

حكومةتي هةرَيمدا نيية، مةسنووليةتيان لةسةر ئةوان دةكةوَيتةوة، لةبةر ئةوةي ئَيمة لة ثةيوةنديداين 
ة هةر بةزاندني سنوور، ئاَلؤز كردني وةزعي كوردستان و لةطةَل ئةوانةدا، دةبَيت هةموو اليةك تَي بطةن ك

عَيراقة، كؤسثَيكي تازة دةخةنة بةردةم ميللةتي عَيراق، كة دةمانةوَيت لة خةباتي دذ بة تريؤريستان 
سةركةوتوو بني، بؤ ئةوةي عَيراقَيكي سةركةوتوو، تؤزَيك درَيذةم بة قسةكامندا، بةاَلم ئةم يادة ئةوةي 

باسي بكةين، سوثاسي ئةو دةنطانةش دةكةين كة لة بةغداوة بة ئيجابيةوة ديفاعيان لة طةلي دةهَينَيت كة 
كوردستان كردووة، بةتايبةتي سةرؤكي ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق، كة بة رووني ديفاعي لة هةرَيمي 

مةت لة بةغدا كوردستان كرد بوو، نارةزايي خؤي دةربِري بةرامبةر بة توركيا، هةروةها وتة بَيذي حكو
دكتؤر عةلي دةباغ ئةويش بة هةمان شَيوة، ثَيمان واية ئةمِرؤ ئةو عَيراقة دميوكراتة فيدراَلة يةك دةطرن 
بةرامبةر ناحةزاني عَيراق، بةرامبةر ئةوانةي دةيانةوَيت ئةو ئةزموونةمان لَي تَيك بدةن، زؤر زؤر 

كةم ساَلَيكي تر كة كؤ دةبينةوة، كة باس دةكةين سوثاستان دةكةم كؤتايي بة قسةكامن دةهَينم، ئومَيد دة
هةندَيك شيت بامشان بؤ كةسوكاري ئةنفال كرد بَيت، بؤ ئةوةي بتوانني ثَييان بَلَيني ئةم حكومةتة، 
حكومةتي ئةوانة، ئةم ثةرلةمانة، ثةرلةماني ئةوانة، ثةرلةماني هةموو اليةنَيكةو زؤر زؤر سوثاستان 
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اك ئارَيز دةكةم، بَيت ئةو راثؤرتةي ئةنداماني ثةرلةمان بة ليذنةيةك ثَيك هَينرا دةكةم، ئَيستاش داوا لة ك
 .بوون كة سةرداني ئةوَييان كرد بوو بيخوَينَيتةوة، فةرموو با بفةرمووَيت

 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ن ئامادةمان كردووةو ثَيشكةشتاني دةكةين، خؤشحاَلني ئةمِرؤكة ئةم راثؤرتة لةطةَل دةستةيةك برادةرا
 .بةِرَيز سةرؤكي حكومةتي  و وةزيرة بةِرَيزةكان ئامادةن لَيرة بة وردي طوَيي لَي دةطرن

لةم ماوةيةدا لةسةر راسثاردةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بؤ بةدواداضووني طرفت   داخوازيةكاني كةس   
ضةمضةمال   شؤرش   هةروةها سةرداني هةَلةجبة  دؤَلي كاري ئةنفالكراوان، ئَيمة شاندَيك سةرداني 

سةرةِراي ئةوةش ضةندين دةستة   رَيكخراوي مةدةني  طروث بة نوَينةرايةتي . باليسانيشمان كردووة
كةس   كاري ئةنفالكراواني طةرميان بةطشيت   رزطاري  شؤِرش بةتايبةت  كيميابارانكراواني هةَلةجبة  

ن  دؤَلي مةلةكان   خةَلكي ناوضةكاني بارزان   دةشيت كؤية   شةبةكةكان  جافايةتي  دؤَلي باليسا
فةيليةكانيش، سةردانيان كردووين   لة رَيطةي نوَينةراني خؤشيان، لة نا  ثةرلةمان بةردةوام داخوازي   

 .ثَيشنيار  بارو دؤخي ذيانيان باس كراوة
انني بةم راثؤرتة كورتةي كةمَيك لة باري لةذَير رؤشنايي ئةو راستيانةي سةرةوة بة ثَيويسيت دةز

طوزةرانيان خبةينة روو، سةرجةم داوا  داخوازيةكانيان ضِر بكةينةوة، بةو ئومَيدةي لة بيستةمني ساَليادي 
تاوانة طةورةكاني كيميابارانكردن   نؤزدةمني ساَليادي ئةنفال، حكومةتةكةمان بة ثآي تواناكاني خؤي بة 

 .ةنة ثآ بة ثآ طرفتةكانيان ضارةسةر، داخوازيةكانيان جَيبةجآ بكاتثِرؤطرامَيكي هةمة الي
 :بةِرَيزان

تا ئَيستا كةس  كاري قوربانياني كيمياباران  ئةنفال بةدةسيت ضةندين طرفيت وةك ئابووري، كؤمةاَليةتي، 
كرد  لة  ئَيمة لة ئؤردطاي شؤِرش سةرداني ضةند مالَيكمان. تةندروسيت، دةرووني طريؤدةن  دةناَلَينن

هةَلةجبة  شَيخوةسانانيش ضةندين برينداري ضةكي كيمياوميان بيين   نوَينةراني ناوضةكاني رزطاري   
جافايةتي   كةالريش بة وردي باسي دةردةسةريةكاني كةس كاري ئةنفالكراوانيان بؤ كردين، ئَيمةش كة 

 . بوونةتةوةئةركمانة طوآ بطرين  ببينني بة راسيت مةينةتيةكانيامنان ال روونرت
هةموومان دةزانني يةكةم جار ضةكي كيميايي لة دؤَلي باليسان   بة . با بة منونةيةك دةست ثَي بكةين

ئةوةي ئةو رؤذة لةو طوندة شةهيد نةبوو . تايبةت لة طوندي شَيخ وةسانان بةكارهات  دواتريش ئةنفالكرا
ةهيدةكانيان زَيرت دةكرد  ئةواني ماويشن دواتر بة كاريطةري ضةكي كؤمةَل كوذ رؤذ دواي رؤذ ذمارةي ش

وةكو هةموو برينداراني هةَلةجبة  طؤثتةثة  عةسكةر  جافايةتي   بادينان زؤر بة نةخؤشي   
وةسانان تةنانةت بَي ئاوةو بَي ئاوي  خئةوةش هَيشتا طوندي شَيسةرةِراي . ضةرمةسةري ذيان دةبةنة سةر

ةوَي بآ ئاوي ، لة جَيطايةكي تر بآ قوتاخبانةيي ، لة جَيطايةكي ئةوة منوونةيةكة ل. طرفتَيكي  طةورةيانة
ئَيمة لة ضةمضةماَل  شؤِرش  شوَينةكاني تر دةيان . طرفيت خةَلكةكةن....... تر بَي بنكةي تةندروسيت ،
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ثري  ثةككةوتةمان دي كة بَي كةس  بآ توانا  بآ نةوان و بة كةسةري كةس كارةكانيةوة بةضةرمةسةري 
 .مةرا  ذياندا ماونةتةوة لة نيوان

وا لة خوارةوةش كؤبةندي داخوازي  داوا  ثَيشنياري كةس كارو نوَينةراني قوربانياني ئةنفال  كيميا 
ئةم داخوازيانةشيان هةندَيكيان هةنووكةيي  بة ثةلةن  هةندَيكيشيان ثَيويستيان بة . باران دةخةينة روو

 .ثِرؤطرام بؤ دارشنت  كات هةية
 :يةكةم

 :ازييةكانداخو
 .مووضةي كةس كارةكانيان زياد بكرَي  بطاتة ئاسيت بذَيوي  ذيانَيكي ئاسايي -1
  ئيمتيازي كةس كاري شةهيدان  ئةنفالكراوةكان رةضاوي داواو  دةركردني ياساي مافلة -0

 .ثَيشنيارةكانيان بكرَي، ضونكة كةم  كوِري لة ثِرؤذة ياساكةدا دةبينني
 .الكراوان  كيميابانكراوان بدؤزرَيتةوة  ئاسانكاريان بؤ بكرَيكار بؤ كةس كاري ئةنف -9
شوَيين نيشتةجَي بوون  خةلوةتطةي ثريي  ثَيداويستيةكاني ذيان بؤ ثري  ثةككةوتةكانيان دابني  -1

 .بكرَي
حكومةت خةرجي ضارةسةري  تيماري برينداراني كيميايي بطرَيتة ئةستؤو، ض لة ناوةوة ، ض  -0

 .ت هةوَلي ضارةسةركردنيان بداتلةدةرةوةي واَل
 .ثرؤسةكاني ئةنفال  كيميابارانكردن لة خوَيندنطا  زانكؤكاندا خبوَيندرَين -2
ئامارَيكي وردي شةهيدان  برينداران  بآ سةر شوَينان  طرياوان  ثؤليين رةطةز  تةمةني  0222ساَلي  -2

رؤذطارة لة زيندانةكاني تؤبزاوة  سةرجةم قوربانيان بكرَي  رةضاوي ئةو منداآلنة بكرَي كة ئةو 
 .نوطرةسةملان  زيندانةكاني تر لة دايك بوون ياخود، ذياون ، ئاوِري تايبةتيان لَي بدرَيتةوة

 .كردنةوةي سةنتةري لَيكؤَلينةوةي زانسيت  ثزيشكي لة ناوضة كارةساتبارةكان -8
 .ةكارةساتبارةكانكردنةوةي بنكة  سةنتةري كؤمةآليةتي  ضارةسةري دةرووني لة ناوض -3

 .مايف كةس كاري شةهيدان  ئةنفالكراوان  كيميا بارانكراوان وةك يةك بآ -12
 .بايةخي زياتر بة ئاوةدانكردنةوةي ناوضةكانيان بدرَي -11
دروست كردني مؤنؤمَينَيكي طشيت  مؤنؤمَينيت تايبةت بةناوضة  شارو شارؤضكة  طوندة  -10

 .ئةنفالكراوةكان
سةنتةري كؤمةآليةتي  هؤشياري تايبةت بة ذنان لة رزطاري  شؤِرش  شوَينةكاني  دروست كردني -19

 .تريش
هةوَلدان بؤ ضارةسةركردني كَيشةي نيشتةجَي بووني كةس كاري  قوربانياني ئةنفال  سةرجةم  -11

 .شةهيدان
 .ثرؤذة نيوةضَلةكاني ناوضةكانيان تةواو بكرَين -10
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 .قوربانيانن بطريَي( ئةوانةي كةس كاري ثلة يةكي)ميانطا  زانكؤكان دةسيت قوتابي  خوَينكاراني ثة -12

 :ثَيشنيارةكان: دووةم

 .هةوَلبدرَي حكومةتي عَيراق قةرةبووي طةلي كةردستان  كةس كاري قوربانيان بكاتةوة -1

هةوَلبدرَي ئةنفال  كيميابارانكردن وةك ثِرؤسةي جينؤسايدي طةلي كوردستان لة نَيوةندة  -0
 .ةتةوةييةكان  سةرتاسةري جيهاندا بناسَينرَي  رؤذَيكي تايبةتيان هةبَينَيون

 .حكومةتي عَيراق بة فةرمي داواي لَيبوردن لة طةلي كوردستان بكات -9
  هةموو ريكخراوة نَيونةتةوةيي  وآلتاني جيهان بكرَي كة دؤزينةوةي طؤِرة بة U.Nداوا لة  -1

ضونكة . ن بؤ نيشتمان خبرَيتة ئةستؤي نةتةوة يةكطرتووةكانكؤمةَلةكان  ناسينةوةيان  هَينانةوةيا
ديارة جطة لة رذَيمي تاوانباري . ئةنفال  كيميابارانكردن تاواني جينؤسايد  دذ بة تةواوي مرؤظايةتني

 .سةددام هةندَي دةوَلةتي تريش بة شَيوةيةك لة شَيوةكان طوناهبارن
ضونكة جَيبةجَي نةكردني ئةطةر . دةستوري عَيراق ي112ثةلة بكرَي لة جَيبةجَي كردني ماددةي  -0

لةاليةك ثَيشَيل كردني دةستور بآ، ئةوا لة اليةكي ديكةوة درَيذةدانة بة هةمان تاوانةكاني رذَيمي 
لةناوضووي بةغدا  بةردةوام بوونة لةسةر ثِرؤسَيسي ئةنفال، ضونكة بةشي هةرة زؤري قوربانياني ئةنفال 

 .يان لة ثَيناودا دانراوة(112) لةو ناوضانةن كة ماددةي
 .هةموو ئةو تاوانبارانةي بةشداريان لة تاوانةكاني ئةنفالدا كردووة، وةكو سةراني رذَيم دادطايي بكرَين -2

 :زانبةِرَي
ئَيمة لة كاتَيكدا لة . ئةمانة بةشَيك بوون لة داخوازي  ثَيشنياري نوَينةر  كةس كاري قوربانيان

كة بةرثرسانة بة دةنط داوا رةواكانيانةوة دةضآ  بةثآي تواناكاني بةردةسيت حكومةتةكةمان دَلنياين 
ثرؤطرامي جَيبةجآ كردني داواكان  ضارةسةري تةواوي طريوطرفتةكان دادةِرَيذي، لة هةمان كاتيشدا 
ثَيويستة ئةوةش بلَيني كة لة ساآلني رابردوودا حكومةت دةستةوةستان نةبووةو كاري خزمةتطوزاري زؤر  

اشي كردووة  لة بةرضاون، بةآلم ئَيستا هةم باري ذيان طران  هةم ثَيويسيت خةَلك زؤر تر  هةم داهاتي ب
طةلةكةمشان زؤرتر بووة، بؤية كةس كاري قوربانيان ضاويان لة هةنطاوي باشرتو كردةوةي زؤرترة  

آ كردني ئةركة ئَيمةش ثشتيواني لة داواكانيان  هةروةها ثشتيواني حكومةتيش دةكةين لة جَيبةج
 .نةتةوةيي  نيشتمانيةكانيان، هةر سةركةوتووبن و سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي مايف مرؤظ و ئةنفال لة ثةرلةمان فةرموو، جةنابي ضنار خانيش لَيرةية كة وةزيري شةهيدان و 

ان طةيشت، بؤية لة ئةنفالة، ليذنةي مايف مرؤظ و ئةنفال راثؤرتَيكي هةية، بةاَلم درةنط بة دةستم
 .بةرنامةي كاردا نيية، داوا دةكةم بَيت خبوَينَيتةوة

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .بةخَيرهاتين سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و وةزيرة بةِرَيزةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةكةم
 .ةنفالبةِرَيز كةسوكاري سةربةرزي شةهيدان و قوربانياني ئ

 .بةِرَيز خوشك و براياني ثةرلةمانتار
كارةساتي ئةنفال ئةو كارةساتةية ثِر ئازار و ياداوةري تاَل و دَلتةزَينةيةكة بةسةر نةتةوةكةماندا هاتووةو 
هةموو ساَلَيك لةم كاتةدا يادي دةكةينةوة، كة ئةمساَل نؤزدةهةمني ساَلة ئةو يادة دَلتةزَينةي ئةنفال و 

 .هةَلةجبةو ناوضةكاني تر دةكةينةوةكيمياباراني 
كة بؤ يةكةمني جارة لة مَيذووي كؤن و نوَيي مرؤظايةتيدا نةتةوةيةك لة ماوةي كةمرت لة دوو مانطدا 
رووبةِرووي دوو كارةساتي ترسناك و طةورةي وةكو كيمياباران و ئةنفال بَيتةوة، دوذمناني طةلةكةمان 

ِركردنانةوة كؤتايي بة وجودو كةسايةتي نةتةوةكةمان بهَينن و ويستيان لة رَيطاي ئةو جؤرة كوشنت و ق
 .بةو جؤرة دراندانةية ناوو ناونيشاني بسِرنةوة

راستة شَيوازي كوشنت و قِركردني زؤرمان بيستووةو بينيوةو خوَيندؤتةوة، كة طورزَيكي طةورةو طران بوون 
ن هةذاند، بةاَلم هيض كام لةوانة بة لة جةستةي مرؤظايةتي دران و ويذداني هةموو خاوةن هةستَيكيا

ئةندازةي هةردوو كارةساتي كيمياباران و ئةنفال قورسايي و كاريطةري ترسناكي بةجَي نةهَيشتووة، كة 
بةداخةوة نة كؤمةَلطةي نَيو دةوَلةتي و، نة واَلتاني ز َيزو، نة هاوئايني و، نة دؤستةكانيشمان ئاوِرَيكي 

بة دةم كَيشةو ئازارةكامنانةوة نةهاتن، لة كاتَيكدا دةرةجنامةكاني ئةو دوو ثَيويستيان لَي نةداينةوةو 
و ذمارةيشةوة لة ثَيشةوةي هةندَي لة بةجينؤسايد ناسراوةكاني ساتة هةم لة رووي قةبارةو رووبةركارة

كي دونياوةن، لة رووي ناوخؤيي هةرَيمي كوردستانةوة، ماوةي شازدة ساَلة هةرَيمي كوردستان دةسةاَلتَي
تاِرادةيةك سةربةخؤي خؤي هةية لة بةِرَيوةبردني كاروبارةكاني داو توانيويانة سوود لةو بارودؤخة 
نَيودةوَلةتيةي كة هاتة ئاراوة لة كوردستاندا وةربطرَيت و لة رووي سياسي و ئيداري و تارادةيةك 

عَيراقي فيدراَلدا دةورَيكي  ئابووريشةوة خؤي جَيطري بكات و دواتر لة روخاندني رذَيم و بونيادنانةوةي
كاريطةرو بةرضاوي هةبوو، لةوةش طرنطرت توانيويةتي بةردةوام خؤي بثارَيزَيت لةوةي نةبَيتة بةشَيك لة 
كَيشةو طرفتة خوَيناويةكاني ناو عَيراق، لةطةَلدا هةميشة هةوَلي ئةوةي داوة بةشَيك بَيت لة 

سيت قورسايي كارةساتةكاني كيمياباران و ئةنفالةكان وةكو ضارةسةرةكان، بةاَلم لةناوخؤدا بةداخةوة لة ئا
ثَيويست نةضووينةتة ثَيشةوة، هةتا ئَيستاش ياد كردنةوةكامنان بة سؤهَينانةوةي برين و ئازارةكاني 
كةسوكاري شةهيد و قوربانيةكانةو طريانة بؤ شةهيد و قوربانيةكان لة اليةكي ترةوة بؤ كولة مةرطي و 

كارو باري نائاسايي بريندارةكانيان، هةتا ئَيستا نةمانتوانيوة بريندارةكانيان ضارةسةر خراثي ذياني كةسو
بكةين و كةسوكارةكانيان قةرةبوو بكةينةوة و دَلخؤشيان بكةين و ئَيش و ئازارةكانيان بطؤِرين بة شادي و 

رةساتانةيان بةسةر خؤشي، ناخؤشي و نةهامةتيةكانيشيان بدةين بةسةر تةواوي ئةو تاوانبارانةي ئةو كا
 .طةلةكةماندا هَينا
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بةِراسيت ئةوة خاَلَيكي زؤر طرنطة و بةرثرسياريةتيةكي طةورةي سةرشاني ثةرلةمان و حكومةتي هةرَيمي 
كوردستانة، ضونكة ساَلَيكي تر بيستهةمني ساَليادي كيمياباران و ئةنفالةكانة، ئةو مندااَلنةي لةو دوو 

سااَلن بوو بَي، ئةوة ئَيستا تةمةنيان سي سااَلنةو ئةو  12طةر تةمةنيان لة كارةساتةدا رزطاريان بووة، ئة
كةواتة ئةوة جيلَيكي تةمةن جياوازمان بة دةسيت !!! تةمةنةش بة تةمةني نةوةيةك لة قةَلةم دةدرَيت

ة ذَير دوذمن قِركران و نةوةيةكيشمان ئةطةر ئاوا مبَيننةوة لة ضاوةِروانيدا دةمرن و ئاواتةكانيان دةبةن
 .خاك

جا لةبةر ئةوةي ساَلَيكي تر بةم شَيوةيةو بة دةسيت خاَليةوة ئةو يادانة نةكةينةوةو خؤمان لة طلةيي و 
طازندةي كةسوكاري شةهيد و ئةنفالكراوةكان و دؤستامنان رزطار بكةين و لة اليةكي تريشةوة رؤحي 

 .شيان خؤشرت كرد بَيتشةهيد و قوربانيةكامنان ئاسوودةتر بكةين و دَلي كةسوكارةكاني
 :ثَيشنيار دةكةين

حكومةتي هةرَيم بةر لةوةي بودجةكةي بنَيرَيتة بةردةم ثةرلةمان رَيذةيةكي طوجناوي لَي دياري بكات -1
 .بؤ ناوضةكاني كيمياباران و ئةنفال

قةرةبوو كردنةوةي زيانة مادي و مةعنةويةكاني شةهيد و قوربانيةكان كة ئةوة مافَيكي ئةساسي  -0
 .خؤيانةو تةواوي رَيككةوتننامة نَيودةوَلةتيةكانيش ثشتطريي لةو مافة دةكةن

 .مووضةيةكي شياو بؤ كةسوكارو بريندارو لَي قةوماوةكانيان دياري بكرَيت -9
بؤ هاوكاري حكومةتي هةرَيم ثةرلةماني كوردستان ياداشتَيك بداتة ئةجنومةني نوَينةران بؤ دةركردني  -1

ةتي عَيراقي فيدراَل ثابةند بكات بة قةرةبوو كردنةوةي ئةو زيانانةي لةو ناوضانةي بِريارَيك كة حكوم
 .كيمياباران و ئةنفال كةوتوون

ثةرلةماني كوردستان ثشتطريي ئةو داواكاريانة بكات كة باس لة بة جينؤسايدناساندني ئةو دوو  -0
 .كارةساتةي نةتةوةكةمان دةكةن

فةرمي ثَيشكةش بة سكرتَيري نةتةوة يةكطرتووةكان بكات كة لة ثةرلةماني كوردستان داوايةكي  -2
ساَليادي دامةزراندني ئةمساَلي نةتةوة يةكطرتووةكاندا مَيوانداري ذمارةيةك خةَلكي هةَلةجبةو ئةنفال 

 .وةكو شاهَيد حاَلي ئةو دوو كارةساتة ترسناكة بكات
ينداري ضةكي كيمياوي و رزطار بووي ئةنفال رَيكخستين وةفدَيكي ثةرلةماني بة بةشداري ذمارةيةك بر -2

 .بؤ واَلتاني ئةوروثايي و ئيسالمي و عةرةبي و ديداري واَلتاني مانيحةي عَيراق
داوا لة تةواوي رَيكخراوة مةدةني و خَيرخوازية بياني و ئيقليمي و كوردستانيةكان بكرَيت كة زؤربةي  -8

 .ضِر بكةنةوة كة ئةو دوو كارةساتانةي تَيدا بووة يان لةو ناوضانةدا0222زؤري ضاالكيةكاني ساَلي 
لة كؤتاييدا هيوادارم ساَلي ئايندة لة يادي كيمياباراني هةَلةجبةو ئةنفالدا تواني بَيتمان دَلي كةسوكاري 
شةهيدان و قوربانيةكامنان خؤش كرد بَيت و تةواوي تاوانباراني ئةو دوو كارةساتة بة سزاي عاديالنةي 
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و تةواوي خانوو و طوندة وَيرانةكانيش ئاوةدان كرابنةوةو طوزةراني خةَلكيش باشرت  خؤيان طةيشتنب
 .بووبَي و مافة دةستووريةكانيشمان دةستةبةر بووبن، زؤر سوثاس

 .ليذنةي مايف مرؤظ لة ثةرلةمان كوردستان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بارزاني دةكةم بفةرمووَيت بؤ ثَيشكةش كردني زؤر سوثاس، ئَيستاش داوا لة بِراي بةِرَيز كاك نَيضريظان 
 .وتارةكةي

 :سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران/ بةِرَيز نَيضريظان بارزاني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةِرَيزان
بكرَيتة رؤذي ئةنفالكراوةكان، واتا بةبريهَيناني طشت ئةو كةسانةية ( 11/1)بِريارة حكومةتي هةرَيم لة 

ؤذة ببَيتة رؤذَيكي كوذيي رذَيمي سةددام حوسَيندا طيانيان لةدةستدا، هيوادارين ئةمِركة لةثرؤسةي كؤمةَل
 .نةتةوةيي و نَيودةوَلةتي بؤ لة ياد نةكردني سياسةتي جينؤسايدي رذَيمي بةعس دذي طةلي كوردستان

كردني ثرسيارَيك هةية كة زؤر كةس لة ئَيمةو لة دةرةوةي كوردستان لة خؤي دةكات ض لة كاتي ثيادة
 .ئةنفال ض ئَيستا

 بؤضي رذَيمي عَيراق و سةددام بِرياري جينؤسايد كردنيان دذي طةلي كوردستاندا؟
: سكرتَيري طشيت لةمةوثَيشي رَيكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان كؤيف عةنان لة وتارَيكي خؤيدا دةَلَيت

سة ضيي كردووة، بةَلكو بةهؤي جينؤسايد بة كوشتين تاكة كةس دةست ثَيدةكات، نا لةبةر ئةةي كة ئةو كة
ناسنامةكةيةتي، نةك لةبةر ئةوةي ضيي كردووة كوشتين تاكة كةسَيك هةنطاو بة هةنطاو دةبَيتة 
سياسةتَيكي داِرَيذراو دذي طةلَيك، دذي دانيشتواني ناوضةيةك، دذي خاوةن باوةِري ئايني يا مةزهةبَيك، 

طةلي كوردستان بووة، سياسةتي داِرَيذراوي جينؤسايد شةِري رذَيمةكاني يةك لة دواي يةكي عَيراق دذي 
لةناوةِراسيت سااَلني هةشتاكاندا دةسيت ثَي كردووة، ثرؤسةي كوشتين ضةند كوردَيك لة ئةجنامدا بووة هؤي 

 .هَيرشي دِرندانةي بةعس دذي طةلي كوردستان
لة ثرؤسةي ئةنفالدا طيانيان لة  ئَيمة ئةمِرؤ لَيرةدا دةمانةوَي يةكة يةكةي ئةو كةسانة ياد بكةينةوة كة

دةستدا، ئةطةر ضي باش دةزانني ناتوانني ئةنفالكراوةكامنان زيندوو بكةينةوة، دةمانةوَي كةسوكاري 
خةَلكي ئَيمة ضؤن . ئةنفالةكان بةبري بهَينينةوة، ضونكة تا ئَيستا لةطةَل ئَيمةدا ضاوةِرواني دةيان ثرسيارن

لة طؤِرة بة كؤمةَلةكاندا دؤزرايةوة هي كَي بوون؟ ئةم جؤرة بة كؤمةَل  ئةنفالكرا؟ ئةو ئَيسك و ثروسكةي
 كوذيية دذي طةلي كوردستان ضؤن داِرَيذرا؟

ئةم سياسةتة دِرندانةية ضؤن ثيادة كرا؟ ئةم بَيويذدانانة ئةو هةموو خةَلكة بَي دةسةاَلتةيان شةهيد 
و كةسوكاري خؤيان دةطوت؟ ئةو ز َيزو  دةكرد، ضؤن خةويان لَي دةكةوت؟ ضيان بة منداَل و خَيزان

حكومةت و رَيكخراو و كةسانةي باش دةيانزاني كوشنت و وَيرانكاري لة كوردستاندا مةبةسيت جينؤسايدي 
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لة دوا دابوو بؤ هةَلوَيستيان لة دذ وةرنةطرتن؟ بؤ هةوَليان نةدا ئةو كوشتارة راطرن؟ بؤ تا ئَيستا هةندَي 
نايانةوَي دان بةو راستيةدا بنَين كة ئةنفال، واتة جينؤسايد دذي طةلي كةس و حكومةت و رَيكخراو 

 .كوردستان
ئةطةرضي بةَلطةنامةكان دةربارةي ئةنفال زؤر راستيي ئةو سياسةتة ئاشكرا دةكةن، ئةطةر ضي طؤِرة بة 

َلكي كؤمةَلةكان شايةدي سياسةتي دِرندانةي بةعسن، كةسوكاري ئةنفالكراوةكان، طةلي كوردستان و خة
خاوةن ويذدان دةيانةوَي ئةو راستيية لةبري نةكرَيت، كة طةلي ئَيمة تووشي ض نةهامةتيةك بووة لة 
سياسةتي حوكمِراني نةتةوة ثةرستيي كوَيرانةوة، هةندَي كةس دةَلَين جينؤسايد دذي طةلي كوردستان لة 

َير، شةِري نَيوان عَيراق و ئَيران تةنها ضوارضَيوةي شةِري نَيوان عَيراق و ئَيراندا بووة، ئَيمة دةَلَيني نةخ
بووة هؤي ئاسان كردني ثيادةكردني سياسةتي ئةنفال، ئَيمة دةَلَيني دروستبووني دةوَلةتي عَيراق بةو 
شَيوةيةي كة كوردستاني لة دةسةاَلت و مايف رةواي خؤي بَي بةش كرد، فاكتةرَيكي سةرةكي بوو لة ثرؤسةي 

 .ي ئةنفالداداِرَيشنت و جَي بةجَي كردن
ئايديؤلؤذياي بةعس، شَيوازي دةسةاَلتي سةدداميةكان بَي دةنطيي حكومةتة طةورةو بضووكةكان، بَيدةنطي 
رَيكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان، طوَي ثَي نةداني طةالني دوور و نزيك بة كوشتار دذي طةلي كوردستان و 

ةددام حوسَين و رذَيمةكةيدا بوونة مايةي ثَيداهةَلداني سياسةمتةدار و سةرؤكاني ئةو سةردةمة بة س
مةينةتي بؤ طةلي كوردستان، بةكارهَيناني ضةكي كيمياوي و طازي ذهراوي دذي خةَلكَيكي بَي دةسةاَلت، 
وَيران كردني بةشَيكي طةورةي كوردستان، راطواستين طوندنشينةكان و لةناوبردني طةلَيك لة هَيماكاني ذيان 

ا بةَلطةي سةرةكيي سياسةتي داِرَيذراون بؤ لةناوبردني طةلي كوردستان و لة دَيهاتةكاني كوردستاند
 .ثاكسازيي نةتةوةيي

سياسةتي جينؤسايد دذي طةلي كوردستان لة دواي وةستاني شةِري نَيوان عَيراق و ئَيران و ئَيرانيش هةر 
اندا، زؤر كةس لة ئَيمة بةردةوام بووة، لةناوبردني ئَيمة حةاَلَلكرابوو لة ذَير ناوي سوورةتَيكي قورئ

ئَيستاش وا بري دةكاتةوة كة ئةطةر سةددام حوسَين هَيرشي نةكردباية سةر كوَيت، سياسةتي جينؤسايد دذ 
تا ئةو كاتةش زؤربةي حكومةتة ز َيزةكان، نةتةوة يةكطرتووةكان و . بة طةلي كوردستان بةردةوام دةبوو

 .ر مةينةتةكاني طةلي كوردستان دادةخستطةالني دوورو نزيك طوَي و ضاوي خؤيان بةرامبة
تا ئةو كاتة ئازار و بريين ئَيمة وةكو ئازارو بريين مرؤظ سةير نةدةكرا، تةنانةت ثاش هَيرشي دِراندانةي 
سةدداميش بؤ سةر كوَيت مةسةلةي جينؤسايد دذي طةلي كوردستان لة اليةن طةلَيك لة حكومةت و طةالني 

امةَلةي لةطةَلدا دةكرا، هةزاران بةَلطةنامةي رذَيمي بةعس بة طومانةوة نزيك و دوورةوة بة طومانةوة م
سةير دةكران، ثاش رووخاندني رذَيم خةَلك هةبوو دةيوست ضاوي خؤي بةرامبةر بة طؤِرة بة كؤمةَلةكان 

 .داخبات، بةاَلم ئةو بةَلطةنامةو راستيانةو ئةو رةفتارانة تاسةر ناشاردرَينةوة
ا ئةمِرؤ بكةينة رؤذي ئةنفالكراوةكان دةمانةوَي رَي بطرين لة دووبارةبوونةوةي ئَيمة كة بِريارماند

سياسةتي جينؤسايد دذ بة طةلي كوردستان، دةمانةوَي سةرباري ناساندني ئةنفال وةك جينؤسايد طةالني 



 022 

كة تيايدا  عَيراق بة يةكةوة بطةنة ئةو باوةِرةي كة دةبَيت دةوَلةتَيتكي نوَي لة عَيراقدا دروست بكرَيت،
هيض حكومةتَيك بري لة كوشتين بة كؤمةَل نةكاتةوة، ثَيكهاتةكاني مايف ذيانيان تيايدا ثارَيزراو بَيت، 
دةوَلةتَيك كة تيايدا ثَيكهاتةكاني دةسةاَلتيان هةبَيت، بِريار لةسةر ذياني رؤذانةي خؤيان بدةن و خةَلك 

بكةينة رؤذي بةبري هَينانةوةي ئةو راستيية كة لةسةر ناسنامة نةكوذرَيت، با رؤذي ئةنفالكراوةكان 
كوشتين خةَلكي بَيتاوان، توندِرةوي، جينؤسايدو وَيرانكاري وةاَلم نني بؤ دؤزي سياسي طةالن، با رؤذي 
ئةنفالكراوةكان بكةينة رؤذي ئةو راستييةي كة ئَيمة لة بِري تؤَلةسةندنةوة بنكةي سةربازي و 

ثاركي شةهيد سامي عةبدولِرةمحان كة تيايدا خةَلك ضةند ساتَيك بة  كوشتاركارميان كردؤتة ثاركَيك،
ئاسوودةيي بةسةر دةبةن، لة بِري تؤَلةسةندنةوة ئَيمة دةمانةوَيت مايف رةواي خؤمان لة دةوَلةتَيكي 

 .دميوكرات و فيدراَلدا دابني بكةين بَي ئةوةي ئةنفالكراو و شةهيدامنان لة بري بكةين
كةشم هةية جةنابي سةرؤك طةر رَيطةم ثَي بدةن من بؤ ئةو راثؤرتةي كاك ئارَيز من هةندَيك قسةي دي

ثَيشكةشي كرد بؤ ثةرلةمان بةِراسيت ئَيمة لة الي خؤمانةو لة سةرؤكايةيي ئةجنومةني وةزيران بِريارمان 
وةزيران لةسةر هةندَي لةو شتانة داوة، لة ديدارَيك لةطةَل ئةو بةِرَيزانةي كة هاتبوونة ئةجنومةني 

 .هةندَيكمان لةو داواكارييانة لة رَيطةي ليذنةي تايبةتةوة كاري لةسةر دةكرَيت
دةمةوَي بةناوي حكومةتي هةرَيمةوة ثَيتان بَلَيم دَلنيابن كة حكومةتي هةرَيم درَيغي ناكات لةوةي ئةو 

َيشتا كةمرتة لةو مافانةي كة هةيانة بؤيان دابني بكات، هةرضةندة ئَيمة هةرضييةك بكةين بؤ ئةوان ه
قوربانيانةي كة ئةو ئازيزانة داويانة، بةاَلم حكومةتي هةرَيم هةموو هةوَلَيك دةدات بؤ ئةوةي ضارةسةري 
كَيشةي ئةنفالةكان بكات، طرفيت طةورةي ئَيمة ئةوةي كة راسيت بَيت من دةمةوَي بيَلَيم، ئَيمة تا ئَيستا 

ضؤن مامةَلة لةطةَل ئةم حاَلةتةدا بكةين، ئَيستا وةزارةتي  ئامارَيكي وردمان لةبةردةستدانية، كة بزانني
كاروباري شةهيدان خةريكي ئامادةكردني ئةم ئامارةيةو زؤر لةو خااَلنةي كة لةو راثؤرتةدا هاتووة، ئَيمة 
خةريكي جَي بةجَي كردنني و لةطةَل ئةوةشدا من ثَيشنياري ئةوة دةكةم كة ليذنةيةك بةيةكةوة لةطةَل 

و ئةو برادةرانةي سةرداني ئةم شوَينانةيان كردووة دانيشنت بكةين، من طةلي كوردستان دَلنيا  ثةرلةمان
دةكةمةوة بةناوي حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة كة هةوَل دةدةين بة مووضةكانياندا بضينةوةو باري 

 .ئةوانيش بة طرنطي وةربطرين و ئينشائةَلاَل بتوانني بؤيان بكةين بة دَلنياييةوة
مةسةلةي ديكة كة جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان ئاماذةي بؤدا، من دةمةوَي دووثاتي بكةمةوة كةوا ئةم 
بارودؤخةي ئَيستا لة نَيوان هةرَيمي كوردستان و توركيادا هةية ديسان هاتؤتة باسكردن، دةمةوَي بَلَيم 

َيمة فاكتةرَيكني بؤ جَي بةجَي ئَيمة وةكو هةرَيمي كوردستان لة شازدة ساَلي رابردوودا سةملاندمان كةوا ئ
كردني ئةمن و ئاسايش لة ناوضةكةدا ض بؤ واَلتاني دراوسَي، ض بؤ خؤمان و هةميشةش هةوَلمانداوة 
ثةيوةنديي دؤستانةمان هةبَيت لةطةَل ئةم واَلتانة لةسةر بنةماي رَيزطرتين دوو اليةنة، ئَيمة بةردةوام 

وباري هيض لةو واَلتانة وةرنادةين، بةتايبةتيش توركيا، بةاَلم دةبني لةو سياسةتةي خؤمان و دةست لة كار
 .قبوَليش ناكةين كةس تةدةخول لة كاروباري ئَيمة بكات، بةِراسيت ئةوة سياسةتي ئَيمةية
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ئَيمة هةوَلمانداوة ض لة رَيطةي ئةمريكاو ض لة راستةوخؤ لةطةَل توركيا ئةم راستية خبةينة بةردةم ئةوان، 
ئةم دميانةية دوو ( العربية)ر دةكةن لة بارةي قسةكاني جةنابي سةرؤكي هةرَيم لةطةَل ئةوان طلةيي زؤ

مانط و نيو بةر لة ئَيستا كراوة، بةاَلم زؤر ئاساييةو توركيا دةبَيت ئةوة بزانَيت ئةطةر بؤ خؤي حةاَلَلة 
بَيت باسي شوَينةكاني  هةر كاتَيك كة ويسيت باسي كةركووك بكات بَيطومان بؤ خةَلكي ديكةش دةبَي حةاَلَل

ديكة بكات، ئةمة زؤر ئاسايية، ئَيمة لةمِرؤذةدا دةَلَيني نة توركيا و نةهيض واَلتَيكي ديكةي دةوروبةر مايف 
تةدةخوليان نيية لة كاروباري عَيراق، كوردستانيش بةشَيكة لة عَيراق، نةخشة رَيطايةكيش بؤ مةسةلةي 

راشكاوي ئةوةي طووتووة، ئةوةي بة زؤر لَيي وةرطرياوة دةيةوَي بة كةركووك دانراو طةلي كوردستان زؤر بة 
ثرؤسةيةكي سياسي و دميوكراسي وةريبطرَيتةوة، نة بة زؤرو نة بة شةِر، نة بةوةي كة مايف كةسَيك ثَيشَيل 
بكات، نة مايف كةسَيكيش خبوات، ئةمة سياسةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستانةو لةسةر ئةم سياسةتةش 

لة رَيطةي سةربازييةوة ضارةسةر بكرَيت و هيوادارين ( ثةكةكة)م دةبني، ثَيشمان وانيية كَيشةي بةردةوا
دةوَلةتي توركيا طوَي لة داواكاريي ئَيمة بؤ دؤستايةتي و لَيك تَيطةيشنت بطرَي بؤ ئةوةي بتوانني بطةينة 

ةكة طةورة بَيت بِريار وابوو لة تةفاهوم، هيوادارين وةاَلمي باشي ئَيمة بداتةوة، ئَيمة بةر لةوةي طرفت
ئةستةمبؤَل لةطةَل وةزيري دةرةوةي توركيا دابنيشني و باس لةم كَيشانة بكةين، بةداخةوة ئةوان لة 

 .دواساتدا نةيانهَيشت ئةم كؤبوونةوةية بكرَيت
 .ثَيم واية ئةطةر ئةم كؤبوونةوةية بكرابا ئَيستا زؤر لة كَيشةكان ضارةسةر دةبوون

ة شتَيكي ديكةي سةملاند كة كَيشةكان ثَيويستة بةديالؤك و لَيك تَيطةيشنت و لةسةر مَيزي ئةم مةسةلةي
طفتوطؤ ضارةسةر بكرَين، توركيا واَلتَيكي طرنطة بؤ ئَيمة دووبارةشي دةكةينةوة دةسيت دؤستايةتي بؤ درَيذ 

َيرطرتن و لة يةك دةكةين هيوادارين ئةوانيش دةسيت دؤستايةتيمان بؤ درَيذ بكةن لةسةر بنةماي ر
 .طةيشنت و دةست وةرنةدان لة كاروباري يةكرت

 .ئَيمة ئامادةين بؤ هةموو كارَيك و زؤر سوثاستان دةكةم و مةمنوون
 :بةرٍَِِيز سةرؤكي ئةجنومةن 

كَي ثرسياري هةية، ناوةكان دةنووسم، بةاَلم خؤم قةرار دةدةم، لةسةر ئةساسي كوتلةي ثةرلةماني دةنط 
 .ان نووسيووة، كاك عومسان فةرموودةدةم كة ناوم

 (:ماراني قاني) قادر عبدال عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس بؤ ئةو يادة موئسيفةي كة بةسةر طةلةكةمانةوة هاتووة، كة ثةرلةماني كوردستان ئةمِرؤكة 
و وةزيرة بةِرَيزةكان دةكةم،  جةلسةيةكي تايبةتي بؤ تةرخان كرد، بةخَيرهاتين جةنابي سةرؤكي حكومةت

كة بةشداري ئةو رؤذة كارةساتبارةي طةلةكةمان دةكات لة ثةرلةمان، من داوا دةكةم تةنها لة كاتي يادةكاندا 
كةسوكاري ئةنفالكراوةكامنان نةيةتةوة ياد و، تةنها لةو رؤذةدا نَيتةوة يادمان، بزانني لة ساَلي ثار تا ئةمِرؤ 

ةرضوو لة بةرذةوةندي كةسوكاري ئةنفالةكان جَي بةجَي بكرَيت ضيمان كردووةو كة كؤمةَلَيك بِريار د
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تةماشاي الثةِرةي بِريارةكان بكةين، كة ضةند وةعد بة كةسوكاري ئةنفال درا بوو، تا ساَلي ئايندة بؤيان 
رَيتة جَي بةجَي بكرَيت، من ثَيشنيار دةكةم لةو هةموو داواكار و خااَلنةي كة باس كرا، خاَلَيك بك

ئةولةوياتي كاري حكومةت بؤ جَي بةجَي كردني لة ساَلي نوَيدا، بؤ ئةوةي تؤزَيك لة ئازار و ئَيش و 
كةسةري كةسوكاري ئةنفالةكان كةم بكاتةوة، يةك لةوانة بةشَيك لة كةسوكارةكاني ئةنفال زةويان 

ةوي ثَي بدرَي، سولفةي وةرطرتووة، بةشَيكي تريشيان وةريان نةطرتووة، ئةوي زةويان وةرنةطرتووة ز
عةقاري مشوليان بكاتن، بؤ ئةوةي سوكنةيةك بؤ خؤيان دابني بكةن، بةِراسيت ئةوة زةروريةتي ذيانة، 
لةوانةية ئَيستا زؤريان لة كةالوة خانوو و خوَيندطاو شت ذيان بةسةر دةبةن وةزعيان لة رووي ذياني 

 .نيشتةجَيوة زؤر خراثة
مةسةلةي مووضةكانيان لة ئاسيت ئةوة نيية، لةو قؤناغةي ئةمِرؤي ذيان بةو  خاَلَيكي تر زؤر باستان كرد،

شةهيدي  تىفاباس دةكةم مةسةلةي هَينانةوةي رو مووضة كةمة ذيان ببنة سةر، خاَلَيكي تريش
ئةنفالكراوةكان ئةمساَل جَي بةجَي بكرَيت، كة لة ض شوَينَيك ثَيشنيار دةكةم، ضؤن ئَيمة لة ساَلي هةشتاوة 

نفال دةسيت ثَي كردووة، بةاَلم رؤذي ضواردةي مانط كرا بة رؤذي ئةنفال، لةوانةية زؤربةي رؤذةكان لة ئة
كوردستان كة شؤِرش هةبووة خةَلكي تَيدا ئةنفال كراوة، بةاَلم بؤ ئةو رؤذة كرا بة ئةنفال، هةر بةو 

ية، لةو شوَينة مؤنةمَينيت ئةنفال شَيوةيةش ض ناوضةيةك زؤرترين خةَلكي تَيدا ئةنفال  كراوة لةو ثارَيزطا
دروست بكرَيت، فيعلةن ثشتطريي ئةوةش دةكةم، هةم سةرؤكي ثةرلةمان و، هةم سةرؤكي حكومةتيش 

 .ثشتطرييان لةوة كرد ئةنفال بكرَيت بة جينؤسايدي طةلي كوردستان، سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ؤرتي تايبةت كة كاك ئارَيز خوَينديةوة، ئةو خااَلنةي كة كاك زؤر سوثاس، تكاية ئةو خااَلنةي لة راث
حمةمةد خوَينديةوة لة راثؤرتي مايف مرؤظ، تةبعةن هةردوو راثؤرتةكة دةدرَيتة حكومةت، ئةو برادةرةي 
كة قسة دةكات ثرسيارَيكي موحةدةد، يان ثَيشنيارَيكي موحةدةد لة خاَلةكاندا نةهاتبَيت، كاك حاتةم 

 .فةرموو
 :َيز حا  حممد جان حسنبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةستخؤشي لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين كة ئةو قةرارةي داوة وةكو ئةمِرؤ، ئةم دانيشتنة بكرَيت، 
زؤر بةخَيرهاتين كاك نَيضريظان بارزاني سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةكةم، كة لةو دانيشتنة 

ة كردني ئةو ثرؤذةية ئَيمة سوثاسيان دةكةين بؤ جةنابتان و جةنابي كاك نَيضريظان ئامادة بوون و زياتر ب
و جةنابي ئةو برادةرانةي تريش كة راثؤرتيان ئامادة كرد بوو، زؤر خاَليان باس كرد، بةاَلم خاَلَيكي زؤر 

و كات بكوذم، طرنط هةية كة باسي لةسةر كرا بوو، بةاَلم ديارة باس كرا حةز ناكةم دووبارةي بكةمةوة
بةاَلم زياتر يةك خاَل باس دةكةم، ئةويش ئةوةية ئةنفال ئَيمة دةتوانني بيكةينة سَي بةش، بؤتة سَي 
بةش، يةكَيك لةو بةشانة ئةوانةن كة نيزامي عةفلةقي كؤمةَل كوذي كردوون و كردينة ذَير خاك و تاكو 
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وانةن كة طةِرانةوة لة زيندانةكان و ئةو ئَيستاش بَي سةرو شوَينن و ئاسةواريان نيية، بةشي دووةم ئة
شوَينانة، دواي طةِرانةوةشيان كةميان ماون و زؤريشيان مردن، بةشي سَييةميشيان ثرسيارةكامن لةمانةية 
ثامشاوةي ئةو ئةنفاالنة، خَيزاني وا هةية كةسي دةرنةضووة، خَيزاني واش هةية دواي هني دةرضووة، من 

دةكةم لةو ليذنانة، تاكو ئَيستا ئَيمة ئامارَيكي تةواومان لةو سَي بواردا نيية، ئةو ثَيشنيارةم هةيةو داواش 
ئامارَيكي باش دةبَيت لةو بوارةدا هةبَيت، ئةوةي كة ديار نيية، ئةوةي كة طةِراوةتةوة، ئةوةي كة لة دواي 

هةبَيت حةز دةكةم  عةرعةر و ئةو شوَينانةدا طةِراوةتةوة، يةك، دوو خاَلَيكي تريشم هةية، ئةطةر ئيجازة
باسي بكةم، ئةطةرنا ئةوانةن كة ئةو بةِرَيزانة باسيان كرد، دةتوامن بَلَيم تاكو ئَيستا فاكتةر زؤرة، سةبةب 
زؤرة، من لةبةر ئةوةي بة حوكمي ئةوةي خؤشم خاوةني ضواردة شةهيد و ئةنفا  داواي لَيبوردن دةكةم 

سةبةب زؤرة، ناضمة ناو تةفاسيلي ئةو مةسةالنة كة دةبن، كة زياتر قسة دةكةم، وةكو طو  فاكتةر زؤرة، 
بةاَلم ئةوةي بة قةد خؤي بَيت، بةنيوةي خؤشي خزمةت بة كةسوكاري شةهيد ئةنفالكراوان تاكو ئةم كاتة 
نةكراوة، هةرضةند لةدواي سةرداني جةنابي ئةو ليذنانة بة ئامادة بووني كاك نَيضريظان بارزاني 

سةدايةكي باش هةية، كة ئينشائةَلاَل ئةو بةَلَينانةي كة دراوة جَي بةجَي بكرَيت، من  دَلخؤشيةكي زؤرة، يان
تةنيا يةك خاَلم هةية وةكو ثرسيار ئةوةية ئايا جةنابيان تاكو ئَيستا كَي بةرنامةي ئاوةدانكردنةوةي 

تا بَلَيم بَيجطة لةوةش طوندة ئةنفالكراوةكان لة ئارادا هةية، ئةوة يةكَيكة لة شةرتة ئةساسةكاني ئَيمة، هة
 .قةرةبووشة بؤ ئةوان ذَيرخاني ئابووري خؤمشاني ثَي دةبذَيرينةوة

تاكو ئَيستا قةراري مؤنةمَينيت نةدراوة، ئايا لة هةر شوَينَيك، وةكو رزطاري و ضةمضةماَل و بارزان / دووش
 .بكرَيتةوة، يان لة شوَينَيكدا بكرَيتةوةو، زؤر سوثاس

 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
زؤر سوثاس، ديارة من دةنط نادةمة ئةو كةسانةي كة ئةندام بوون لةو ليذنانةي راثؤرتةكانيان 

 .خوَيندرايةوة، بةو ئيعتيبارةي لةوَي ئةو بؤضوونانةي خؤيان كردووة، كاك بةَلَين فةرموو
 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبدال حممود 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرة، ثةرلةماني كوردستان دانيشتنَيكي تايبةتي كرد بة ياد كردنةوةي ئةنفال، لة ساَلي ئَيمة ساَلي ثاريش 

ثاريش داوامان كرد و ثَيشنيارمان كرد، دةبواية ئةو كاتي دوو ئيدارة بوو، ئَيستا خؤشبةختانة يةك ئيدارة 
ة راثؤرتي ليذنةي مايف هةية، كة ئَيمة زؤر جار باس لة كارةساتي ئةنفال و ئةوانة دةكةين زياتر وةكو ل

مرؤظيشدا هاتووة، زياتر دةست لةسةر برينةكان دادةنَيينةوة، من ثار داوام كرد كة دةبواية نوَينةري 
هةردوو ئيدارة ئةو كات لَيرة بووناية، تا بزانني هةردوو ئيدارةكة ضيان كردووة بؤ كةسوكاري ئةنفال، بؤ 

ي ثةرلةمانيش بتوانَيت هاوكاري بكات، خؤشبةختانة ئَيستا طوندةكانيان و ضيان لة بةرنامةداية، بؤ ئةوة
ليذنةيةكي ثةرلةمان ضؤوةو بةِرَيز سةرؤكي حكومةتيش لَيرة ئيشارةتي ثَيدا، كة ئةوانيش ليذنةيان 

 0222داناوة، مةفروزة ثاشي بةينَيكي تر ئَيمة دابنيشينةوة تةقريرَيكي موفةسةل هةبَينت لة ساَلي 
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دستان ضيان بؤ كراوة، ئةو طوندانةي كة ئاوةدان كرانةوة لة اليةني ذياريةوة ضيان حكومةتي هةرَيمي كور
بؤ كراوةو ضشيان لة بةرنامة داية، بؤية ئةوةي لة سةحافة طوَيمان لَي دةبَيت، رؤذانة لةناو خةَلك طوَيمان 

ن، بَلَيني ئةوةندةيان لَي دةبَيت، كة هيضيان بؤ نةكراوةو طلةيي و طازاندةية بة ذمارة ثيشاني خةَلك بدةي
بؤ كراوة لة اليةن ذيارييةوة، لةاليةن خزمةتطوزارييةوة، لة اليةني ئاوةدانكردنةوة، لة اليةني ئامار و 

ئةو شتانة  0222ديكؤمَينتةكانةوة، ئةوةي لة بةرنامةي حكومةتي هةرَيمي كوردستانيش داية لة ساَلي 
ةندانةي ئةوال و ئةوالش بطرين، يةعين شتةكامنان بة ذمارةو دةكرَينت، بؤ ئةوةي بةِراسيت رَيطا لةو ثروثاط

 .ئامار بَينت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان فةرموو
 
 

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبدال

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رَيكم هةية لة بةِرَيز من سةرباري ثشتطريي تةواومان بؤ هةموو ثَيشنيارةكاني ليذنةي رؤشنبريي ثرسيا

سةرؤكي حكومةتي هةرَيم، جةنابي لة وتةكةدا باسي لة هةندَيك ثرؤذةو كار كرد، كة ليذنةيان دروست 
كردووة بؤ كةسوكاري قورباني ئةنفال جَي بةجَي بكةن، ئةطةر بكرَيت لَيرة هةندَيك لةو ثرؤذةو كارانة 

 .كةسوكاري ئةنفالةكان، زؤر سوثاس باس بكات، بؤ ئةوةي لَيرةوة وةكو موذدةيةك بدات بة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران حةز دةكةيت ئةوانة وةاَلم بدةوة
 :سةرؤكي حكومةتي هةرَيم/ بةِرَيز نَيضريظان بارزاني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، تةبعةن من كة لةطةَل ئةوان من لةوةي دةست ثَي دةكةم، ئةوةي مؤنيمَينت كة جةنابت باست كرد

دانيشتم لة حدودي ضوار و ثَينج سةعات قسةمان كردووة بةِراسيت، ئةوان كؤمةَلَيك موشكيلةيان هةية، من 
ثَيشرت ئاطادار نةبووم لة مةشاكيلةكانيان، ماناي ئةوةش نيية، كة حكومةتي هةرَيم هيضي نةكردووة، 

يارة رووبةِرووي ئَيمة دةكةن، ئةوانةي كة مةعنني بةو يةعين ئةطةر من مبزانيبواية ئَيوة ئةم ثرس
مةوزوعةوة دةمهَينان بؤتان شةرح بكةن، بةِراسيت هةتا ئَيستا ئةوةي كراوة ضية، يةعين بزةبت هةموو 
ئامارةكانيان دةردةخست، ئةو شتانةي كة كراوة، ئةو خانووانةي كة دروست كراون، ئةو زةويانةي كة ثَييان 

كردن كَيشةي طةورةي ئَيمة ئةوةية، ئَيمة تاكو ئَيستا ئامارَيكي رَيكوثَيكمان لةبةر دةستدا  دراوة، من عةرزم
 .نيية، ئَيمة بزانني ئةو ئامارةي ئةنفالكراوةكان ضةندن، ئةمة يةكَيكة لة كَيشةكان
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وَينانة بةنيسبةت مؤنيمَينت دةكرَيت لة هةر شوَينَيك كة ئةنفالي لَي كراوة مؤنيمَينتَيكي بضووك لةو ش
دروست بكةين، بةس ئةوةي كة ئَيمة بةمةستمانة، من ثَيم واية ثَيويستة لة ثايتةخيت حكومةتي هةرَيمي 
كوردستان دروست بكرَيت، هةمووي وةكو ياد كردنةوةي هةموو ئةو خااَلنة بن كة ئةنفال كراون، 

كوثَيك، هةموو خةَلك دَين لة شتةكانيان كؤ بكرَيتةوة، تارخيةكانيان هةموو بنووسرَيت بةشَيوةيةكي رَي
دةرةوة، ميوانةكان كة دَين لة دةرةوة، بيانيةكان كة دَين لة دةرةوة، خةَلكانَيك كة سةردامنان دةكةن بضن 
ئةو شوَينة ببينن، هةموو تارخيةكة لةوَي باس بكرَيت، ئَيمة دةبَيت ئةنفال بكةينة شتَيك بؤ دووبارة 

دةكةين، ئةوةي كة ئَيستا ئَيمة ئيسِراري لةسةر دةكةين لةو شوَينةو لة نةبوونةوةي ئةوةي كة ئَيستا داواي 
شوَينةكاني تر، بؤ ئةوةمانة، بؤ ئةوةي ئةو كارةساتة دووبارة نةبَيتةوة، دةبَيت خةَلك ئةوةي بزانَيت 

بَلَيني  دووبارة كردنةوةية تةنها بؤ ئةوة نيية بَلَي يادمان كردؤتةوة، بؤ ئةوةية كة ئَيمة بة خةَلكي دنيا
ئةمةي كة ئَيستا ئيسِراري لةسةر دةكةين بة هةر شَيوةيةك بَيت، كة لة عَيراق دةمَينينةوة دةبَيت دَلنيا 
بني لةوةي ئةم كارةساتة جارَيكي تر بةسةر ئةم ميللةتة نايةت، ئةو ثرؤذانةي كة هاتن بؤ الي ئَيمة 

باسيان كرد، ئَيمة ليذنةي قانونيمان بؤيان  موشكيلةكانيان هةندَيك مةسةلةي قانونيية، ئةوةي كة ئَيستا
داناوة، بؤ ئةوةي كَيشةكانيان حةل بكةن، داواي مووضةي زيادةيان كردووة، ئَيمة ئَيستا لة ئةجنومةني 
وةزيران خةريكني ديراسةتي بكةين، كة ضؤن زيادي بكةين، كؤمةَلَيك لةوان زةويان وةرطرتووة، ئَيمة ئَيستا 

يارمةتيان بدةين، بؤ ئةوةي ئةو زةويانة بكةن بة خانوو، بةس باوةِرتان هةبَيت  بِرياري ئةوةمان داوة
ئةوةندة بَي سةروبةرن، ئةوةندة بَي سةروبةرن لة رووي ئةوةي كة ئامارةكان وازي  نيية، ئَيمة هةرضيةك 

دةكةين،  بكةين كؤمةَلَيك طلةيي و طازاندةي يةكجار يةكجار زؤر بؤ خؤمان و بؤ حكومةتي هةرَيم دروست
يةعين ئةوةي من مةبةستةمة، من دةمةوَي ئامارةكة بة رَيكوثَيكي لةبةر دةستمان بَيت، بزانني لة 
ئامارةكة بزةبت ضةندن، ئةوة وةختة ئَيمة دةتوانني بة بةرنامةو بة رَيكوثَيكي ئةو شتانةي كة ثَيويستة 

تان كرد، من وةكو ئةو ثرؤذانةي لة بؤيان بكةين، بةاَلم حكومةتي هةرَيم بِرياري داوة كة ئةوةي باس
راثؤرتةكةدا هاتووة، ئَيمة هةندَيك لةوانة لة سةرؤكايةتي هةجنومةني وةزيرانةوة هةندَيك بِريارمان داوة، 
دروست كردني هةندَيك خَيوةتطا بؤ ثريةكان و ئةوانة لة مةنتيقةي كةالر و لةو شوَينانة ئَيمة بِريارمان 

بَينت، ئَيمة بِرياري ئةوةمان داوة كة لة خوَيندندا ئَيستا ديراسةت دةكرَينت، كة لةسةر داوة كة جَي بةجَي ب
خبرَيتة بةرنامةيةكي خوَيندن لة مةكتةبةكان مةسةلةي ئةنفال، ئَيمة بِرياري ئةوةمان داوة وةكو عةرزم 

بِريار، كؤمةَلَيك كردن ئينتيزاري ئةوان دةكةين، دواي ئةوةي كة بطةِرَينةوة بؤ دةست ثَي كردني ئَيمة لة 
خانوومان بؤيان داناوة، بةاَلم داوامان كردووة ئةوان خؤيان ليذنةيةك دابنَين، بؤ ئةوةي ئَيمة تووشي ئةو 
موشكيلةية نةبني، بَلَين بؤ ئةمة كراوة، ضونكة ئةو وةختةش موشكيلةيةكي تر دَيتة ثَيش دةَلَين نةخَير 

ئَيمة ثَيمان واية خؤتان بةثَيي ئةولةويةت ئةوةي ثرت بؤ فالن كةس كرا، ضونكة خزمي مةسنوول بوو، 
كارةساتي بةسةر داهاتووة، ئَيوة كؤمةَلَيك ناومان بدةنَي، بؤ ئةوةي ئَيمة لة مةرحةلةي يةكةم لةوانةوة 
دةست ثَي بكةين، ئَيمة ئةوانةمان هةمووي كردووة، دةتوامن بَلَيم ئينشائةَلاَل بة سةر بةرزيةوة ساَلَيكي تر 



 029 

 بؤ ئَيرةو بؤ يادي ئةو رؤذة، كة ياد كردنةوةي ئةنفالةكانة، بةرنامةي حكومةت و ئةو شتانةي كة دَيني
بؤشيان كراوة، ئةوةي هةتاكو ئَيستاش بؤيان كراوة، بةِراسيت كةم نيية، يةعين بؤ ئةوةي ئَيمة بة ضاوَيكي 

وة، شيت زؤر كراوة، زؤر زةوي كةم سةير نةكةين، ض لة ئيدارةي سلَيماني، ض لة هةولَيريش شيت باش كرا
دراوة، زؤر موشكيلة حةل بووة، بةاَلم لةطةَل ئةوةدا كارةساتةكة زؤر طةورةية لة هةموو روويةكةوة، لة 
رووي سايكؤلؤذيةوة، لة رووي كؤمةاَليةتييةوة، ئةوةي كة بةسةرياندا هاتووة شتَيكي كةم نيية، من 

هودَيكي زؤري دةوَيت، بةاَلم بةدَلنياييةوة حكومةتي هةرَيم تةسةور ناكةم لة ساَلَيك و دوو ساَل ئةمة ج
 .جَي بةجَيي دةكات، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .خاتوو ضنار وةزيري شةهيدان و ئةنفالكراوةكان قسةي دةكاتن فةرموو

 
 
 

 :وةزيري شةهيدان و ئةنفالكراوةكان/بةِرَيز ضنار سعد عبدال
 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم

 .بةِرَيز سةرؤكي حكومةت
بةِراسيت من داواكار بووم لة جةنابتان لةو رؤذةدا داوا لة وةزارةتي كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوةكان 
بكةن كة راثؤرتَيك ئامادة بكات لةسةر ئةوةي كة تاكو ئَيستا ضي كردووة، لةبةر ئةوةي من ثَيم واية باس 

بةاَلم جيهةتي يةكةم كة بةرثرسة لةو مةسةلةية ئَيمةين، راستة لة ليذنةو كؤمةَلَيك كةس دةكرَيت، 
فةترةيةكي زةمةني كةمة دامةزراوة، بةاَلم زؤر شت كراوة، كة ئَيستا دةبينم داواكاريةكان دووبارة 
دةبَيتةوة، وةكو بَلَيي شت نةكراوة، من دةمةوَيت عةرزي بةِرَيزان بكةم، كة ئاطادارن و موتةئكيدم لةوةي 

ابي سةرؤكي حكومةت لة هةموومان زياتر دَلسؤزتر و بة ثةرؤشة بؤ ئةوةي ئةو كَيشةية ضارةسةر كة جةن
بكات، باسي ئةوة كرا ثَيداضوونةوة بة مووضةي كةسوكاري شةهيدان و ئةنفالكراوةكان بكرَيت، ئَيمة ثرؤذة 

ندَيكيشي ديراسةت كراوة، ياسايةكمان ئامادة كردووة، جةنابتان ئاطادارن لة ثةرلةماني كوردستان ضةند بة
بيستمان لة جادةش خةَلكانَيك طلةييان هةية، طلةييةكانيشيان بة ضاوان، حةمتةن ئةوة بؤ ئةوانةو 
ديراسةي دةكةين، لةوَيداية كة ئاماذة بة باش كردني مووضةي ئةوان دةكرَيت، ئةم ياساية كة دةربضَيت بة 

رؤكي حكومةتيش بةَلَيين ئةوةيدا، مةسةلةي تةئكيد مووضةي ئةوانيش باش دةكرَيت و جةنابي سة
ئةجنامداني ئامار لةوةتةي وةزارةتةكة دامةزراوة طةورةترين كَيشةي ئةم وةزارةتة نةبووني داتاية، ئَيمة ض 
لةسةر ئاسيت ناوخؤ، ض لةسةر ئاسيت دةرةوة ئةو كَيشةيةمان هةبووة، كاتَيك دةمانةوَيت ثالن داِرَيذين 

سَيك داِرَيذين، ضونكة ئَيمة تةنها نامانةوَيت ذمارة بزانني، دةمانةوَيت بزانني نازانني لةسةر ض ئةسا
كةسوكاري ئةنفالكراوةكان لة رووي تةندروسيت و لة رووي كؤمةاَليةتي و لة رووي دةرووني و لة رووي 
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شةكاني ثةروةردةيي و لة رووي كار لة رووي خزمةتطوزاريةكان، لة ض بارَيك دةذين، ئةمة يةكَيك لة كَي
ئَيمة بووة، كة ثَيويستيمان بة داتاية فؤرمَيكي راثرسينمان ئامادة كردووةو كؤمةَلَيك ثرسياري تَيداية 
هةموو ئةو اليةنانةي تَيدا رةضاو كراوة موتةئكيدم كة ئةو ئامارة بكرَيت، جطة لة بةدةست هَيناني ذمارة، 

دةكرَيت ثالن دابنَيني لة رووي تةندروسيت ئةو كاتة ئَيمة هةموو بوارةكاني ذياني ئةوان دةزانني، 
 .يارمةتيان بدةين، لة رووي خزمةتطوزاري، لة رووي ثةروةردةيي، ضونكة ئَيمة لة هةمووي بةرثرسني

خاَلَيكي تر مةسةلةي تةعويزات باس كرا، برادةران لة ليذنةي ياسايي ئاطادارن، ئَيمة ثرؤذة ياسايةك بؤ 
يش واية لة رَيطةي ثةرلةمان و جةنابي سةرؤكي حكومةتيش ئاطادار تةعويزات ئامادة كراوة، بِريار

دةكةينةوة كة سةرداني بةغدا دةكةين و تةسليمي كوتلةي كوردي دةكةين لة ثةرلةماني بةغدا، بؤ ئةوةي 
لة دواي دةرضووني بِرياري مةحكةمة ئةمة موناقةشة بكرَيت، خاَلَيكي تريش كة ئَيمة ئيشمان لةسةر 

لةي ضارةسةر كردني كَيشةي ياسايي كةسوكاري ئةنفالكراوةكانة، كة ئَيستا ديارة برادةران كردووة، مةسة
هاتوونة الي جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان، هةر خودي ئةوانيش ئاطادارن، ليذنةي ياسايي ثةرلةمان ئاطادارة، 

يوةندي ترمان ئَيمة موناقةشةمان كردووة خةريكة ثرؤذة ياسايةك ئامادة دةكةين، ضؤن كؤمةَلَيك ثة
مان ئامادةية، باس لة خزمةتطوزارييةكان دةكات، باس لة زؤر خاَل دةكات كة 0222هةبووة بؤ ثرؤذةي 

ضارةسةري كَيشةي ئةوان دةكات، بةاَلم تةبعةن ئةوة بة ساَلَيك و دوو ساَل ضارةسةر نابَيت، ثالنَيكي درَيذ 
ئةنداماني ثةرلةمان دةكةين، كة هاوكار بن، ضونكة  خايةمنان دةوَيت، داوا لة هةموو وةزيرة بةِرَيزةكان و

 .ئةمة تةنيا كَيشةي وةزارةتَيك نيية، هةموو حكومةت بةرثرسة بةوة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس بؤ ئةو تةوزحياتة، دةمةوَيت شتَيكتان عةرز بكةم، ئَيمة لةطةَل جةنابي سةرؤكي وةزيران 
بةر رؤشنايي ئةو بةرنامة هاوبةشةي كة هةمانة بؤ روو بةِروو بوونةوةي طةندةلي رَيككةوتني لةمةودوا لة

و موحارةبةي طةندةلي، بؤ ئةو سياسةتة شةفافيةتة كة قةرارة ثةيِرةو بكرَينت، ئيتيفاقمان كردووة كة 
َيكي هةفتانة جةلسةيةكي هاوبةش هةبَينت لةنَيوان ثةرلةمان و حكومةت، هةر هةفتةي دوو وةزير لة رؤذ

دياري كراو بَين بةرنامةي خؤي باس بكات لَيرة ضي كراوة لة تةلةفزيؤن راستةوخؤ نةقل دةكرَيت، دواتر 
وةاَلمي ثرسيارةكان بداتةوة، ئةم دانيشتنة دانيشتين طفتوطؤية بؤ شةفافيةتة، ئةوة رَيطا لةوةي تر 

ؤشنايي ثرنسيثي كة دةبَيت هةبَينت ناطرَيتةوة دانيشتين موسائةلة هةبَيت، ئةويش رَيككةوتووين لةبةر ر
راثؤرت لة اليةن ليذنةكاني ثةرلةمانةوة ئامادة كرا بَيت، دةست نيشاني خاَلةكان دةكات و ثرسيارةكان 
دياري دةكرَيت، ئَيمةش بؤ سةرؤكايةتي حكومةتي دةنَيرين، ئةويش لةطةَل وةزيري ثةيوةنديدار وةاَلمي 

تين موسائةلةي ثَي دةَلَين لَي ثرسينةوة دياري دةكاتن، جطة لةمة دةداتةوةو حازري دةكاتن، ئةوة دانيش
مومكينة ئةمة وةخيت دةوَينت، لةمةودوا هةفتانة ئةو بةرنامةمان دةبَيت جةنابي وةزيري شةهيدان و 
ئةنفال لة يةكةم دانيشتندا ئةو قسةيةي كة ئاماذةي ثَي كرد و راثؤرتي حازر بكاتن بة تَير و تةسةلي ضي 
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بؤ قةرةبوو كردنةوةي طياني ئةنفال و كيمياباران و شةهيدان بؤمان خبوَينَيتةوةو سوثاسيشي كراوة 
 .دةكةين، كاك عومسان فةرموو

 :امني محد امحد عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤك ئةجنومةن

 دواي بةخَيرهاتين جةناي سةرؤكي حكومةت و وةزيرة بةِرَيزةكان و دةستخؤشي لَيكردنيان بةبؤنةي ئةو
ئامادةكاريةي بؤ ئةنفالكراوةكان، قسةكاني خؤم دةخةمة شَيوازي ضةند ثرسيارَيك لة بةِرَيز سةرؤكي 
حكومةتي دةكةم، ئايا يادي كارةساتي ئةنفال وةك رؤذَيكي ماتةميين طشيت لة هةرَيمي كوردستان قةرار 

و مزطةوت و شوَينة نيية بِريار بدرَيت و ئاساري ماتةميين بة هةموو دةوائريي رةمسي و بازاِر 
طشتيةكانةوة بةجؤرَيك دةربكةوَيت، كة هةموو منداَلَيكي تازة فَير قسة ببَيت بثرسَيت، كة ئةو هةموو 

 .شَيوازة ضية، بؤ ئةوةي لة ئايندةدا لَيي حاَلي بَيت، كة واَلتةكةمان تووشي ض كارَيكي جينؤسايد بووة
مَينت كراوي دراوتة واَلتة يةكطرتووةكان؟ ئايا جَيي ئايا كارةساتي ئةنفال و جينؤسايد بة ديكؤ/ دووةم

خؤي نيية ئةو كارةساتة جينؤسايدة بة ديكؤمَينت كراوي بدةينة جاميعةي عةرةبي؟ ئايا لة وةزارةتي 
 ثةروةردة كارةساتي جينؤسايدي ئةنفال خراوةتة بةرنامةي خوَيندن بةتايبةتي وانةي مَيذوو؟

ةمان روخسة  بدةيت، ئايا راستة مووضةي هةندَيك لة خَيزاني ئاخري ثرسيار جةنابي سةرؤكي ثةرل
 .ئةنفالكراوةكان تةنها سي هةزار دينارة؟ زؤر سوثاستان دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو خاتوو طةالوَيذ

 :بةِرَيز طةالوَيذ شابا ججي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةزيرة بةِرَيزةكان، من دةمةوَيت ئيشارةت بةوة بكةم دواي بةخَيرهاتين بةِرَيز سةرؤكي حكومةت و 
ثَيشةكي لة وتارةكةتةوة دةست ثَي بكةم، كة هةر لة ثارةوة لة هةمان رؤذي يادي ئةنفاملان كردووة، 
لةوانةية هةمان موداخةلةم هةبوو بَيت، كة كاتَيك ئةنفال كراوة دذي هةموو طةلي كوردستان كراوة، 

بادينان بة دةيان طوند و دَيهات و بة سةدان كةمسان ئةنفال كراون و بَي سةرو خؤتان دةزانن كة دةظةري 
شوَين كراون، طوندةكامنان وَيران كراون، كةضي ثَيشةكي هيض ئيشارةتت بةو كارةساتة نةكرد، يةعين باسي 

 .نةتةوةي خؤمانت نةكرد، ناوي كلدو ئاشووريت نةهَينا
ت بة جينؤسايدي نةتةوةيي كوردي، ئايا ئةي نةتةوةكاني تري لة كاتَيك كة داوا دةكرَيت بكرَي/ دووةمني

كوردستاندا دةذين بة هةمان شَيوة تووشي ئةو كارةساتة بووينة، شوَينيان ض دةبَيت لةو رؤذةدا، زؤر 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ني كوردستان هةمووي هةرضةندة كاك نَيضريظان وةاَلم دةداتةوة، بةاَلم هةر بؤ موختةسةري كة دةَلَي
دةطرَيتةوة، كة طومتان ناوضةكاني هةموو كوردستان، توركمانيش دةطرَيتةوة، ميللةتي كوردستانيش بة 

 .تةنيا كورد نيية، كاك دكتؤر نوري فةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سَيكي تايبةت بة ئةنفال، كة لة نيساني ساَلي ناساندني ئةنفال وةك تاوانَيكي جينؤسايد لة كؤنفران

دا  لة هةولَير بةسرتا، لةوَيدا دياري كراو بة ديكؤمَينيت قانوني، ثَيشنياز دةكةم كةوا ئةو 0220
ديكؤمَينتانة كؤ بكرَينةوةو دةوَلةمةندتر بكرَين، بؤ ئةوةي بةشَيوةيةكي قانونيانة خبرَيتة بةردةم 

بةِرَيزتان ثَيشنيازي ئةوةتان كرد كةوا داوا بكةين لة حكومةتي عَيراق كة  رَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان،
بةرثرس بَيت لةو كارةساتة طةورانة، لةو تاوانة طةورة، من ثَيشنياز دةكةم دةوَلةتي عَيراق بة هةموو 
دةزطاكانييةوة بةرثرس بَيت لةو تاوانة، ضونكة ئةطةر تةنيا حكومةتي عَيراق بةرثرس بَيت، وةكو 

ي دكتؤر عةبدولِرةمحاني بةزاز ثاش ئةوةي كة ضوو، حكومةتي ثاش 1322ةياننامةي حوزيراني ساَلي ب
ئةو وتي من ثابةند نيم بةو ئيلتيزاماتة، بةاَلم ئةطةر لةسةر شاني دةوَلةتي عَيراق بَيت، هةموو دةزطاكاني 

ي كةساني ئةنفال و ضاك بةرثرس دةبن و، هةموو ئةو دةوَلةتةش بةرثرس دةبَيت لة قةرةبوو كردنةوة
كردنةوةي طوندةكانيان، من ثَيشنيازي ئةوة دةكةم كةوا ليذنةيةكي هاوبةش ثَيك بَيت لة ليذنةي 
ثةيوةنديةكان لة ثةرلةمان و ليذنةي مايف مرؤظ و ئةو ليذنةيةي لة سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران ثَيك 

بَيتة بةردةم ثةرلةمان لَيرة بِريارَيكي لةسةر  هاتووة، بؤ ئةوةي ئةو هةموو داواكاريانة كؤبكرَينةوة
وةربطريَيت، ئةوةي رَيطاي قانوني، ئينجا ثَيشكةشي حكومةتي هةرَيمي كوردستاني بكةين، بؤ ئةوةي دةست 

 .بكات بة جَي بةجَي كردنيان، جارَيكي تر سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد حةكيم فةرموو
 :د حكيم جباربةِرَيز حمم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةخَيرهاتين سةرؤكي حكومةت و هاوكاراني دةكةم، بةحةقيقةت من يةكسةر دةضمة سةر ثَيشنيارةكةم، 
من ثَيشنيارَيكم هةية، ثَيشنيارَيكي جياية، ئةويش ئةوةية ثَيم واية سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةطةَل 

لي تةبةروعات كؤكردنةوة بكةنةوة، ضونكة ئةو كارةساتة بةسةر حكومةتي هةرَيم دةرطاي هةَلمةتَيكي ميل
ميللةتةكةدا هاتووة، ثَيم باشة لةو جؤرة موناسةباتانةدا جؤرة ئاوَيتةيةك لةنَيوان حكومةت و ثةرلةمان و 
جةماوةردا دروست ببَيت، دةرطاي تةبةروعات بؤ ماوةيةك بكةينةوة، بؤ ئةوةي بزانني جةماوةري 

ند كؤمةك دةكةن، بؤ ئةوةي ئةو كؤمةكة كؤ بكرَيتةوةو، لةطةَل ئةو بودجةيةي حكومةتي كوردستامنان ضة
تةرخاني دةكات، تةبعةن لَيرةش مةبةستمان نيية حكومةتي هةرَيم لة رووي  0222هةرَيم لة ميزانيةي 

ة، من ئابووريةوة تواناي كةمة، دةزانني حكومةت ئةحلةمدوليال بارودؤخي كوردستان تا رادةيةك جَيطري
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دةوَلةتان هةبووة ثَيشرت، كة هةَلمةتَيكي وا لةنَيوان جةماوةردا  رةكةم ئةوةية ئةو هةَلمةتة  لة زؤرثَيشنيا
كراوة، بةاَلم ثَيشنيازةكةي تريش ئةوةية كة لة مةسنوولةكانةوة دةست ثَي بكةين، ئَيمة خؤمان بةشدار 

 .بني لةو هةَلمةتة، زؤر سوثاس
 :نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة

 .زؤر سوثاس، كاك شَيروان حةيدةري فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةخَيرهاتين بةِرَيز جةنابي سةرؤكي حكومةت و وةزيرة بةِرَيزةكان دةكةم، ثَيشنيارَيكم هةية، ثَيشنيارَيكي 

وكاري شةهيدان هةية، لةو ماوةية موحةدةد، ئةويش ثةيوةندي بة ثرؤذةي ياساي ماف و ئيمتيازاتي كةس
موالحةزةيةكي زؤر هاتووة، ياداشتَيكي زؤر ثَيشكةش كراوة، لة هةمان كاتدا رَيكخراوَيكي زؤر ياداشتيان 
ثَيشكةش بة سةرؤكايةتي هةرَيم كردووة، ثَيشكةشي حكومةتي هةرَيم كردووة، ثَيشكةشي سةرؤكايةتي 

داضوونةوةيةك لةسةر ئةو ثرؤذةية بكرَيت، رةنطة ئةو خااَلنةي ثةرلةمانيشيان كردووة، داوا دةكةن كة ثَي
كة ئةوان دةست نيشيان كردووة، مومكينة جَيطاي موناقةشة بَيت و دةيانةوَيت بة هةند وةربطريَيت، بؤية 
من ثَيشنيار دةكةم بة تةنسيق لةنَيوان حكومةت و ثةرلةمان ثَيداضوونةوةيةك لةسةر ئةو ياساية بكرَيت، 

هةروةكو ئيشارة  ثَيدا خاَلي واي تَيداية جَيطاي موناقةشةيةو موناقةشة هةَلدةطرَيت، بؤ ئةوةي ضونكة 
بتوانني بةشَيوةيةكي رَيك و ثَيك ثَيشكةش بة ثةرلةماني بكةين بؤ ثةسند كردن و زؤر سوثاس، نوقتةي 

 .نيزامي هةية
 :رموري سعيد طاهر غفور بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ستا ئةو جةلسةية وةكو جةلسةي تةسائوالتي لَيهات، يةعين ثرسيار كردن لة جةنابي سةرؤكي ئَي

 .ئةجنومةني وةزيران بةِراسيت، ئةو جةلسةيةش تايبةت نةبوو بةوة، ئةوة خارجي نيزام داخيلي ثةرلةمانة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة، ئَيمة هةموو ئيتيفاقمان كرد، وةكو فةرموو، نوقتة نيزامةكةت تةواو نيية، ضونكة موسائةلة نيي
هةميشة سةرؤكي هةرَيم بَينت، سةرؤكي حكومةت بَينت، كة قسة دةكات ثةرلةمانتاران هةندَيك ثرسياري 

 .لَي دةكةن، ئةويش وةاَلميان دةداتةوة، واتا طفتوطؤية، فةرموو كاك كةرخي
 :بةِرَيز كرخي جنم الدين نورالدين

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي بةخَيرهاتين سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةكةين و بةخَيرهاتين هةموو وةزيرة 
بةِرَيزةكان و هاوكارةكاني دةكةين لة حكومةت، ئَيمة وةكو ليسيت توركمان لة ثةرلةماني كوردستان سةري 

ارةي ئةنفالةكان رَيز و نوازشت بؤ شةهيداني ئةنفالةكان دادةنوَينني و، هاوسؤزي خؤمان بؤ كةسوك
دةردةبِرين، ثَيمان واية ئَيمة هةموومان وةكو طةلي كوردستان بة هةموو ثَيكهاتةكانيانةوة ئةو دةردة 
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سةريةمان ضَيشتووة، كة حكومةتة يةك لة دواي يةكةكان بةسةر هةموو خةَلكي عَيراق و خةَلكي طةلي 
كوردستان، بَيطومان هةموومان دةطرَيتةوة، ئةطةر  كوردستان، بةسةر بةشَيكي هَيناوة، بؤية ئَيمة كة دةَلَيني

ناويشمان نةهاتبَيت، ئَيمة خؤمان هةر لةناو هةمان شتدا دةبينينةوة، لةِراستيدا مةسةلةي ئةنفال شتَيكي 
ئةوةندة طةورةية كة ناتوانرَيت لَيرة بة ضةند دَيرَيك طوزارشيت لَي بكرَيت، ناتوانرَيت بة ضةند ساتَيك 

ري لة هةسيت خؤت بكةيت بةرامبةر ئةو تاوانة طةورةية، بؤية ثَيم واية ئةوةي كة جةنابي بتوانيت تةعب
دكتؤر نوري باسي كرد زؤر شتَيكي طرنطة بكرَيت بة ديكؤمَينتَيك و ثَيشكةش بة حكومةت بكرَيت و لة 

َيت، بؤ هةمان كاتيشدا ثَيشكةش بة نةتةوة يةكطرتووةكان بكرَيت، ثَيشكةش بة جاميعةي عةرةبي بكر
ئةوةي بة تةواوةتي بضةسثَيت و نةوة يةك لة دواي يةكةكانيش ثةيوةست بن بةم كارةساتة طرنطة، من 

 .لَيرة ديسان سوثاسي بةِرَيزتان دةكةم بؤ ئةم كؤبوونةوةية بةم بؤنةيةوة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رؤكي ئةجنومةني وةزيرانزؤر سوثاس، كؤتايي بة ثرسيارةكان دةهَينني فةرموو جةنابي سة
 :سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران/ بةِرَيز نَيضريظان بارزاني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديسان تةئكيد لةوة دةكةمةوة كة هةموو خةَلكي كوردستان، ض منداَل، ض طةورة ئةو رؤذيان بة بري بَيتةوة، 

ي ئَيمة بؤ ئةوةية بة دنياش بَلَيني، بة وةكو عةرزيشم كردن بةس بري هاتنةوة كايف نيية، بري هاتنةوة
واَلتانيش بَلَيني، ئَيمة جارَيكي تر قةبول ناكةين ئةمة دووبارة بَيتةوة، دةبَيت هةموو قةوانينةكان و 
ئيشةكان و هةرضي دةكةين لةم عَيراقة، دةبَيت بةشَيوةيةكي وا ئاراستة بكرَيت، كة جارَيكي تر ئةو 

ة هةموو ثَيكهاتةكانيةوة جارَيكي تر دووبارة نةبَيتةوة، من ثَيم باشة ئَيمة كارةساتة بؤ طةلي كوردستان ب
لةم كؤبوونةوانةدا بِرياري ئةوةمان داوة، بَي شك ئَيمة جارَي ثَيويستة لة ناحيةي قانونييةوة كارةكاني بؤ 

نةكراوة،  حازر بكةين، بؤ ئةوةي بيناسَينني بؤ جينؤسايد، ضونكة تاكو ئَيستا بة جينؤسايد ثَيناسة
بةِراسيت لة ناحيةي دةوليةوة لة ناحيةي قانون دةوليةوة تا ئَيستا بة جينؤسايد ثَيناسة نةكراوة، ئَيمة 
دةبَيت هةندَيك موحامي بطرين ئيش لةسةر ئةوة بكةين، كة ئةمة بة جينؤسايد بناسرَيت، ئةمة زؤر 

ةرةبي، ض بة نةتةوة يةكطرتووةكان نوقتةيةكي موهيمة، ئةو ديكؤمَينيتانةي كة هةية ض بة جاميعةي ع
تاكو ئَيستا نةمانداوة، منيش دةنطي خؤم دةخةمة ثاَل دةنطي ئةو ثَيشنيازةي كاك دكتؤري نوري تاَلةباني و 
كاك كةرخي كة باسيان كرد، ديسان دةَلَيم با ئةو ليذنةية دروست بكرَينت، هةموو ئةو مةسةالنةي 

امادة كردني ديكؤمَينت، ض ئيش كردن لةسةر ثَيناسة كردني بة ثةيوةندي بة دةرةوة هةية، ض لة رووي ئ
جينؤسايد با ليذنةيةكي هاوبةش دروست بكرَيت لة ثةرلةمان و حكومةتي هةرَيم و، لة هةندَي ثسثؤِراني 
دةرةوةش، ضونكة بة بريتان دَيت ئةو شةهادةتةي كة دةدرا لة مةحكةمة لة بةغدا، هةندَيك لة ثسثؤِران لة 

اتبوون بةشَيوةيةكي وا عيلميانة، كة شةرحةكةيان دةكرد، بةِراسيت شةرحةكة بةو شَيوةية بوو دةرةوة ه
دةيانويست ئيسثاتي بكةن كة ئةمة جينؤسايدة كة كراوة، زؤريش سةركةوتوو بوون لة تةرحةكةيان لة 

ة ئةو ليذنةية حمكةمة، من دةَلَيم لةطةَل ئةوةش دةبَيت ئَيمة بة جددي وةربيطرين، هةر لةمِرؤوة ئَيم
دادةنَيني، بؤ ئةوةي كار لةسةر ئةمة بكةين، يةك ثَيناسة كردني وةكو جينؤسايد، دواي ئةوة كة ثَيويستة 

 .دةوَلةتي عَيراق داواي لَيبوردن لة كوردستان بكات، هةوَل بدات بؤ قةرةبوو كردنةوةي، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران كاك نَيضريظان بارزاني و خوشك و  زؤر سوثاس، جارَيكي تر سوثاسي
برا وةزيرة بةِرَيزةكان دةكةين لة ئامادة بوونيان، كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني، دانيشتين 

( إطفاء)بؤ موناقةشة كردن و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي ( 11)داهاتوومان رؤذي دوو شةممة سةعات 
م مةسةلةيةش بةياني سةعات دة ليذنةي ثةيوةنديدار لة الي خؤم لة خزمةتيان دام، بؤ ئةوةي هةر بؤ ئة

موناقةشةي بكةين و حازري بكةين، بؤ كؤبوونةوةي داهاتوو بة ئامادة بووني وةزيري كشتوكاَل و وةزيري 
 .شارةواني، زؤر سوثاس كؤتايي بة دانيشتنةكان دةهَينني و بةخَير بَين سةرضاو
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 ( 3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 12/1/7007 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   12/1/0222رَيكــةوتي  شــةممةدوو رؤذي ي ســةر لــة بــةياني  (11)كاتــذمَير   
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــيت س ــاد مف ــدنان رش ــةِرَيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

 بــةِرَيز فرســت أمحــد عبــدال ســكرتَيري , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةِرَيزحممــد قــادر عبــدال
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (3)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1330ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

ي (3) ذمـارةي  دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياردرا دانيشتين, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيراق –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان طرَيداني يةكةمي ساَلي سَييخولي 

 :كار بةم شَيوةية بَيت
، كة لة 1323ساَلي ( 82)خوَيندنةوةي يةكةمي ثِرؤذةي هةمواركردني ياساي كرَيي خانووبةرة ذمارة  -1

 .ؤمان هاتووةسةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران ب

خستنةروو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي هةموار كردني ياساي كوذاندنةوةو جياكاري زةوي لة سنووري  -0
 .1338ي ساَلي (9)شارةوانييةكان ذمارة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوة

ي 1330ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة دوو ي رؤذي ي ثَيش نيوةِرؤ(11)ذمَير ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(3)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا12/1/0222رَيكةوتي 

، كة لة 1323ساَلي ( 82)خوَيندنةوةي يةكةمي ثِرؤذةي هةمواركردني ياساي كرَيي خانووبةرة ذمارة  -1
 .سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران بؤمان هاتووة

جياكاري زةوي لة سنووري خستنةروو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي هةموار كردني ياساي كوذاندنةوةو  -0
 .1338ي ساَلي (9)شارةوانييةكان ذمارة 

وةزيري كشتوكاَل، خاتوو نازةنني وةزيري شارةواني، كاك سةعد طيب بةخَيرهاتين بةِرَيز كاك عبدالعزيز 
وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ئةجنومةني نيشتماني دةكةين، زؤر بةخَير بَين سةرضاو، داوا لة ليذنةي 

كةم بؤ ئةوةي بَين لة شوَيين خؤيان دانيشن بؤ خوَيندنةوةي خاَلي يةكةمي بةرنامةي كارةكةمان ياسايي دة
، كة لة 1323ساَلي ( 82)خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي هةمواركردني ياساي كرَيي خانووبةرة ذمارة )

 .ةرمووثرؤذةكة بة كوردي دةخوَينرَيتةوة، ف(. سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران بؤمان هاتووة
 .بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستاش دةقي ثرؤذةكة بةكوردي دةخوَينمةوة
  1323ساَلي ( 82)ثرؤذةي ياساي هةمواركردني ياساي كرَيي خانووبةرة ذمارة

 7000ى ساَلى )  (ياساى ذمارة 
 ى87ياسايى هةمواركردنى ياساى بةكرَيدانى خانووبةرةى ذمارة 

 ى هةمواركراو1171ساَلى 
 :ماددةى يةكةم

 :يةكةم
 .هةَلدةوةشَيندرَيتةوة 0221ى ساَلى (002)بِريارى -1
 .هةَلدةوةشَيندرَيتةوة 0220ى ساَلى (18)بِريارى -0
 1323ى ساَلى (82)لةماددةى ضوارةم لةياساى بةكرَى دانى خانووبةرةى ذمارة ( ج -ب -أ( )1)بِرطة -9

 .هةَلدةوةشَيندرَيتةوة
 :ئةمانةى خوارةوة شوَينيان دةطرَيتةوة: دووةم
 : يةكةم
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طرَيدراوة، بةدةر دةبن لة  1/1/0222ئةو خانووبةرانةى طرَيبةستى بةكرَيدانيان لة دواى رَيكةوتى -أ
، لة بةكرَيدانيان دةكةونة ذَير حكومةكانى ياساى 1323ى ساَلى (82)حكومةكانى ياساى بةكرَيدانى ذمارة 

ةو خانووبةرانةى بؤ مةبةستى نيشتةجَيبوون بةكرَى دةدرَين، ئةوانة لة بةكرَيدانياندا شارستانى جطة ل
 .1323ى ساَلى (82)دةكةونة ذَير حوكمةكانى ياساى بة كرَيدانى ذمارة 

ثرت نةبَيت لة كؤى طشتى % 1كرَيى سااَلنةى ئةو خانووبةرانةى بؤ مةبةستى نيشتةجَيبوون لة رَيذةى -ب
 .شوقةكانى بؤ نيشتةجَيبوون ئامادة كراوةو بؤ ئةم مةبةستة بةكرَيدراوننرخى خانووبةرةو 

ى كؤى طشتى %2كرَيى سااَلنةى ئةو خانووبةرانةى بؤ مةبةستى نيشتةجَيبوون بةكرَى نادرَين لة رَيذةى -ج
ثرت نةبَيت، يان لةو خانووبةرةو , نرخى خانووبةرةو شوقةكانى بؤ مةبةستى نيشتةجَيبوون بةكار نايةن

شوقانةى بؤ نيشتةجَيبوون ئامادة كراون، بؤ مةبةستى نيشتةجَيبوون بة كرَى نةدراون، وةكو نووسينطةو 
 .فةرمانطةو قوتاخبانة و بةشةكانى ناوةخؤيى و يانةكان

ئةو خانووبةرانةى بةكرَى دراون، يان ئةوانةى لة اليةن فةرمانطةو دةزطاو رَيكخراوةكانى حكومةت -د
ى سةرةوة (ب)انيان دةكةوَيتة  ذَير حوكمةكانى ياساى بةكرَيدانى بةركار و بِرطةى بةكرَى دراون، كرَيك

 .لةديارى كردنى سااَلنة ثيادة دةكرَى
 : دووةم

شوَينةكانى )وةكو , بةكرَيدةرو كرَيضى لةو خانووبةرانةى بؤ مةبةستى نيشتةجَيبوون بةكار نايةن-1
ياساى بةكرَيدانى خانووبةرةى بةركار و ئةوانةى لةسةر ، بةثَيى (تاد...ثيشةسازى و بازرطانى و ثيشةيى

ساَل زياتر تَيثةِربووة، بؤيان هةية داواى دووبارة خةماَلندنةوةى كؤى ( 0)طرَيبةستى بةكرَيدانيان ماوةى 
طشتى نرخى بةكرَيدان و لة فةرمانطةكانى باجى زةوى و زار بكةنةوة، هةروةها مافى داواى دووبارة 

ساَل بؤ مةبةستى خةماَلندنى كرَييةكة ( 0)ةر لةنوَييان هةية، دواى تَيثةِربوونى هةر خةماَلندنةوةى س
اليةنى ثةيوةنديدار مافى دةربِرينى نارةرزاييان هةية سةبارةت بةو خةماَلندنانةى لةبةردةم دادطاى 

يارةكة بنةبِردةبَى، رؤذدا، لةرؤذى ئاطاداربوون لةبِريارةكة، بِر( 92)بةرايى شوَينى بةكرَيدراوةكة لةماوةى 
بة مةرجَيك نابَى فةرمانطةكانى باج و دادطا ئةو زيادةو ضاكردنةوةو نؤذةنكردنةوة كة كرَيضى كردوويةتى 

 .لة كاتى خةماَلندندا، لةبةرضاو بطرَيت
 .ى كؤى طشتى نرخى خانووبةرةكة دةبَى%2دووبارة كردنةوةى خةماَلندن لة -0
نووسرابَيتةوة، بةكرَيدةر و كرَيضى بؤيان هةية بوونى طرَيبةست و ئةطةر طرَيبةستى بةكرَيدان نة -9

ى (122)ناوةِرؤكةكةى بةهةموو رَيطاكانى سةملاندن بسةملَينى بةدةر لة حكومةكانى ياساى سةملاندنى ذمارة 
 .1323ساَلى 

ر سَيبةرى خاوةنى خانووبةرة بؤى هةية داواى ضؤل كردنى ئةو بةكرَيدراوةى بكات دةكةوَيتة ذَي: سَييةم
حوكمةكانى ياساى بةكرَيدانى خانووبةرةى سةرةوة بؤ مةبةستى تَيكدان و دووبارة بنياتنانةوةى لةسةر 
شَيوةى تةالر لة سَى نهؤم كةمرت نةبَى بةنهؤمى خوارةوةى سةر زةويشةوة، لة سةنتةرى ثارَيزطا و هةردوو 
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خاندن و دووبارة بنياتنانةوةى بة ثَيى ئةو يان رو  نهؤم بة نهؤمى سةر زةويشةوة لة قةزا و ناحيةكاندا
بةرزةفتكارانةى كة لة ناوضةى بازرطانى مامةَلةى ثَى دةكرَى بة ثَيى نةخشةى بنةرةتى كة لة شارةوانيدا 

 : ثشتى ثَى بةسرتاوة لة طةَل بةرضاو طرتنى ئةمانةى خوارةوة
كرَيضى . بَى ثاساوَيكى رةوا تةواو نةبووئةطةر بناية لة ماوةى ساَلَيكدا لة رَيككةوتى ضؤَلكردنةكة بة -1

مافى ئةوةى هةبَى داواى قةرة بووى ئةو زيانانةى ثَيى كةوتووة بكات و ئةو داهاتةى لة دةستى ضووة لة 
بةر هؤى ضؤَلكردنةكة، سةربارى ئةوةى مافى ئةوةى دةبَى لة بةكرَيدراوةكةدا سةر لة نوَى مبَينَيتةوة هةر 

 .طةر خاوةن موَلك لة ميانةى ئةو ماوةيةدا دةست بة تَيكدانى نةكاتبة مةرجةكانى ثَيشوو، ئة
ئةطةر لة دةقى ئةو ماوة ياساييةدا بنايةكةى تةواو كرد، ئةوة كرَيضيةكة مافى ئةوةى دةمَينَى لة  -0

يةكةى خانووبةرةى كة لة تةالرةكةدا دروست كراوة و هةر بة قةد ئةو بةكرَيدراوةية كة ثَيشرت ضؤَلى 
لة اليةنى سود وةرطرتن و شوَين طةورة و بضووكى بة ثَيى توانا، و بة طرَييةستَيكى نوَى و بة ثَيى  كردبوو

 . ى ئاماذة بؤ كراوةى ئةم ياسايةدا هاتووة(0)خةماَلندن و مةرجةكانى كة لة دةقى ماددةى 
زياد كردن و كرَيضى مافى ئةوةى هةية داواى بةهاى ئةوةى لة بةكرَيدراوةكةى خةرج كردووة، لة  -9

ضاككردنةوة و نؤذةنكردن و ديكؤرات لة بةكرَيدراوةكة بكات بةر لة ضؤَل كردن، ئةطةر هاتوو ئةو 
 . زيادكردن و ضاككردنةوة و نؤذةنكردنةوة مؤَلةتى نووسراو بَى لة اليةن خاوةن موَلكةكةوة ثَيى درابَى

وة، و مرياتطرانيش شوَينى كرَيضى جَيطرةوةى ياسايى شوَينى خاوةن موَلكى بةكرَيدةر دةطرَيتة -1
 .دةطرنةوة لة هةموو ماف و ثابةنديةكانى كة لة دةقى ئةم ياسايةدا هاتووة

 . كار بة هيض دةقَيك ناكرَى ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية بَيت: ماددةى دووةم
ت بؤ ئاسانكردنى وةزارةتى دارايى و ئابوورى لة هةرَيمدا بؤى هةية رَينمايى ثَيويس: ماددةى سَييةم

 . جَيبةجَى كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية دةربكات
كار بة ياسا و بِريارةكانى باجى بة كار دةكرَيت ئةوانةى كة ثَيضةوانى حوكةكانى ئةم : ماددةى ضوارةم

 .ياساية نني
 . ثَيويستة وةزيرة تايبةمتةندةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةن: ماددةى ثَينجةم

ئةم ئةم ياساية لة رؤذى دةركردنيةوة و باَلوكردنةوةى لة رؤذنامةى وقايعى كوردستان : دةى شةشةمماد
 . كارى ثَى دةكرَى

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، ئةم ثرؤذةية ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي دةكرَيت، تكاشم واية ثَيش ئةوةي 

َيكي هاوبةش بكةن، ئةطةر نوقاتي خيالفيان هةبَينت يةكالييان نةكردةوة راثؤرتةكةيان حازر بكةن دانيشتن
ئةوة ئةو كات هةريةكةو ئيحتيفاز بة رةئي خؤي دةكاتن، بةآلم حماوةلة بكرَينت بؤضوونةكانيان نزيك يةك 

ارمان بَيتةوة، رَيك نةكةوتن ئةو وةختة لَيرة هةر يةكةو ِرةئي خؤي دةَلَينت، خاَلي دووةم لةبةر نامةي ك
خستنةروو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي هةموار كردني ياساي كوذاندنةوةو جياكاري زةوي لة سنووري )
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كة لةاليةن حكومةتةوة بؤمان هاتووة، داوا لة ليذنةي كشتوكاَل و . 1338ي ساَلي (9)شارةوانييةكان ذمارة 
بؤ خوَيندنةوةي راثؤرتيان، ليذنةي شارةوانيش دةكةم بَين لة شوَيين خؤيان جَيطايان وةرطرن، دانيشن لَيرة 

ياسايي دوو كةستان بةسة، ئةطةر زةمحةت نةبَي، لةبةر جَيطا، كاك رةشاد بؤ نايةيت، داوا لة ليذنةي 
ياسايي دةكةم راثؤرتي ليذنةي ياسايي خبوَينرَيتةوة بة كوردي و بة عةرةبي لة موناقةشةدا خاَل بةخاَل 

 .َينينةوة، فةرموومةشروعةكة بةكوردي و بةعةرةبيش دةخو
 (:زانا)خضر بةِرَيز قادر سعيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 العراق –رئاسة اجمللس الوطين لكوردستان / اىل

 تقرير اللجنة القانونية/ م
لسنة ( 9)قامب جلنتنا بدراسة مشروع تعديل قانون إطفاء و إفراز األراضي داخل حدود البلديات رقم 

واجتمعب اللجنة بتاريخ  11/11/0222لقراءة األوىل ل  ن الربملان بتاريخ احملال إليها بعد ا 1338
مع ممثلي الوزارات املعنية وعدد من اخلرباء واملختصني وامللمني مبواضيع األراضي من  9/10/0222

 .الشرائأ املختلفة من شرائأ اجملتمأ
راضي وامللمني مبشاكل األراضي مع عدد من أصياب األ  0/10/0222وكذلك عقدت أجتماعًا أخرًا بتاريخ 

ن أقليم كوردستان و أطلعب على آرائهم وأفكارهم التيريرية والشفوية وعقدت اللجنة أجتماعها بتاريخ 
الذى كان وازًا وبعد ( زانا)حبضور مجيع أعضائها عدًا العضو السيد قادر سعيد خضر  10/10/0222

- :بأمجاع اآلراء اىل مايلى املناقشات واملداوالت املستفيضة توصلب اللجنة
والقوانني  1322لسنة  000والقرار رقم  1322لسنة  09توصى اللجنة باعادة النظر ن القانون رقم -1

الاراعية األخرى وإعداد مشروع متكامل لل مشاكل األراضي ن إقليم كوردستان بضمنها معاجلة املشاكل 
الاراعة والفالحني الذين يتولون زراعتها أو عند مشول  النامجة عن العقود الاراعية املربمة بني وزارة

 .أراضيهم باالطفاء أو اية مشاكل اخرى نامجة عن ذلك و بالسرعة املمكنة
كما توصي اللجنة بتنفيذ معامالت االطفاء واالفراز من قبل الوزارات املعنية حسب الضوابط الواردة ن -0

لني تشريع قانون خاص بهذا اخلصوص كما  1322لسنة  000و القرار رقم  1322لسنة 09القانون رقم 
 .اعالجم من هذا التقرير( 1)هو مبني ن الفقرة 

 من% 02: كما تقرتح اللجنة جعل نسبة التعويض الواردة ن املادتني األوىل و الثانية من املشروع كاآلتي-9

األراضي  التى تسجل بأسم من وموع مساحات % 92وموع مساحات األراضي املطفاء حق التصرف فيها و
 .البلدية

لسنة  9وتقرتح اللجنة اضافة مادة جديدة ن املشروع املقدم اىل الربملان خبصوص تعديل القانون رقم -1
بأعفاء األراضي السكنية أو التجارية التى ختصص ملالكي تلك األراضي مقابل أطفائها من ضريبة  1338

 .قانون ضريبة العرصات النافذ ن اإلقليم بعد أخذ رآي وزارة املالية العرصات ملدة سنتني إستثناًء من أحكام
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 :خرى اىل املشروع بالصيغة التاليةو تقرتح اللجنة اضافة مادة جديدة ا-0
تسري احكام هذا القانون على كافة معامالت اطفاء وافراز األراضي داخل حدود البلديات غ  املكتسبة 

 . قراراتها الدرجة القطعية
 .تقرتح اللجنة إعادة صياغة ديباجة املشروع وصياغة األسباب املوجب  لتشريع التعديلو-2

 :وتكون الصيغة املقرتحة ملشروع القانون بعد قبوهلا كاآلتي
 7007لسنة ) ( قانون رقم 

 قانون التعديل األول لقانون اطفاء و افراز األراضي
 1118لسنة  3داخل حدود البلديات رقم 

 9من املادة الثانية من قانون اطفاء وافراز األراضي داخل حدود البلديات رقم ( 0)تعدل الفقرة :  املادة األوىل
 :وتقرأ كاآلتي 1338لسنة 

من وموع مساحات األراضي املطفأ % 02يعوض أصياب القوق التصرفية ن تلك األراضي بنسبة قدرها  -0
 .حق التصرف  فيها و تسجل بايمائهم ملكًا صرفًا

من املادة الثالثة من قانون اطفاء وافراز األراضي  داخل حدود البلديات رقم ( 0)تعدل الفقرة : ادة الثانية امل
 :وتقرأ كاآلتي 1338لسنة  9
من وموع مساحات األراضي اليت تسجل باسم % 92يتم تعويض اصياب تلك األراضي عينًا بنسبة قدرها  -0

 .رفًاالبلدية وتسجل مفرزة بايمائهم ملكًا ص
 :و تقرأ كاآلتي( مكررة)دة اخلامسةتضاف املادة التالية اىل القانون بتسلسل املا: املادة الثالثة

 (:مكررة)املادة اخلامسة 
تعفى األراضي السكنية أو التجارية اليت ختصص مقابل اطفاء األراضي داخل حدود البلديات من ضريبة 

 .ا بايماء اصيابها لدى مديريات التسجيل العقاري  املختصةالعرصات ملدة سنتني اعتبارًا من تاريخ تسجيله
 :املادة الرابعة

 :و تقرأ كاآلتي( مكررة )تضاف املادة التالية اىل القانون بتسلسل املادة السادسة 
 (:مكررة)املادة السادسة 

 املكتسبة تسري احكام هذا القانون على كافة معامالت اطفاء و افراز األراضي داخل حدود البلديات غ 
 .قراراتها الدرجة القطعية

 :املادة اخلامسة
 .ال يعمل باي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون 

 :املادة السادسة
 .على ولس الوزراء و اجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون

 :املادة السابعة
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 (.  وقائع كوردستان)ن اجلريدة الريمية ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ اصدارجم و ينشر 
راجني التفضل باالطالع وعرض أصل املشروع و رأي اللجنة القانونية بشأن  على اجمللس للمناقشة وأبداء 

 .الرأي املناسب بصددجم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َل دةخيوَينينةوة بؤ ئةوةي وةقت كةسب بكةين كورديةكةي دوايي كة هاتينة سةري خاَل بةخا زؤر سوثاس،
 .ئَيستا ليذنةي كشتوكاَل فةرموو

 
 
 
 

 :رضا امحد عبدالرمحن بةِرَيز
 .بةناوي خواي بةخشندةي ميهرةبان

 بةِرَيز سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتيماني كوردستان/ بؤ
 راثؤرتي ليذنةي كشتوكاَل/ بابةت

يذنةكةمان دةربارةي هةمواركردني بؤ ل 12/11/0222لة رؤذي ( 22)ئاماذة بةنووسراوي بةِرَيزتان ذمارة
ياساي كوذاندنةوةو جياكاري زةوي لة سنووري شارةوانيةكان، ليذنةكةمان 1338ي ساَلي (9)ياساي ذمارة 

كؤبوونةوةي يةكةمي طرَيدا، ثاشان لة ضةند كؤبوونةوةيةكي ئاساييدا لةطةَل  13/11/0222لة رؤذي 
 :َيوةي خوارةوةيةثسثؤِراني ئةم بوارةدا دواكؤبوونةوةمان بةم ش

 :لة ماددةي دووةم ثَيشنيار دةكةين بةم شَيوةية بَيت( 0)دةربارةي بِرطةي   
قةرةبوو دةكرَينةوة بة رَيذةي  (اصياب القوق التصرفية)خاوةن مافةكان لة بةكارهَيناني زةوييةكانيان -أ

ةوةو ئةو رَيذةيةش وةكو موَلكي لة كؤي رووبةري ئةو زةوييانةي كة مايف بةكارهَيناني تَيدا كوذاوةت%( 10)
 .سةرف بةناويان دةكرَيت

قةرةبوو بكرَينةوة، ئةوا بةزةوييةكي هاوشَيوةي ئةو زةويية قةرةبوو ( أ)ئةطةر نةتوانرا بةثَيي بِرطةي-ب
 .ئاماذةي ثَيكراوة( أ)دةكرَينةوة يان بةثارة قةرةبوو دةكرَينةوة، بةقةدةر ئةو زةوويةي لة بِرطةي 

وةنديية كشتوكاَليةكان و خاوةن عةقدةكان ئةو كةسانةش كة خؤيان بؤ كشتوكاَل خاوةن ثةي-ج
كة زةوييةكانيان متليك نةكراوة بةِرَيذةي رووبةري ئةو زةويانة قةرةبوو  (املتفرغون) يةكالكردووةتةوة

ةرةبوو لةشوَيين خؤيان ق%( 1)دةكرَينةوة كة دةستيان بةسةردا دةطريَيت ئةطةر ئةوةش نةكرا بةِرَيذةي 
 .بكرَينةوة

 :ماددةي سَييةم ثَيشنيار دةكةين بةم شَيوةية بَيت( 0)دةربارةي بِرطةي 
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لةكؤي رووبةري ئةو %( 00)خاوةن زةوييةكان واتة موَلكداري سةرف قةرةبوو دةكرَينةوة بةِرَيذةي -أ
بة ناويان دةكرَيت،  زةويانةي كة مايف بةكارهَينانيان تَيدا كوذاوةتةوة، ئةو رَيذةيةش وةكو موَلكي سةرف

ئةطةر نةطوجنا ئةوا بةهةمان رَيذةو بةزةوي هاوشَيوة قةرةبوو دةكرَينةوة يان بةثارة بةقةدةر نرخي ئةو 
 . ثارضة زةوييانة قةرةبوو دةكرَينةوة

لةكاتي قةرةبوو كردنةوةي خاوةن زةوييةكان ِرةضاوي شوَيين ئةو زةوييانة دةكرَيت كةبةريان دةكةوَيت -ب
ي رووبةري زةوييةكةيان بؤ %(00)بة شةقامي سةرةكي و ثلةي ئاوةدانكردنةوة بةرٍَِِيذةي  سةبارةت

 .مسؤطةر دةكرَيت

ئةم ياساية بيطرَيتةوةو زةويية تةخت و بةراوةكان  (الصخرية) هةوَل بدرَيت كةزةوي دةميي وبةردةآلن  -ج
 .لةطةَل رَيزدا. بؤ كشتوكاَل بةكاربهَينرَين

 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
 .زؤر سوثاس ليذنةي شارةواني فةرموو

 :بةِرَيز رشاد امحد إبراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمةش هةروةها ئيعادةي نةزةرمان كردةوة لة ئيشي خؤمان دةنطمان دةخةينة ثاَل دةنطي ليذنةي ياسايي، 
ئةو دوو بابةتة ئةرزى بةو نيسبةيةي كة هاتية، بةآلم يةك نوقتة حةز دةكةم روونكردنةوةية بدةم، 

جياوازييةكيان هةية ئةوةي ئةرزى مولك صرفة  )مملوكة للدولة، قانونيًا(زراعي صرف و ئةرزى زراعي 
من وا دةبينم لَيرة تَيكةآلوييةك هةية  إطفاءئةبواية بة قانوني ئيستمالك ضارةي بكراية نةك بة قانوني 

راية لةو ثرؤذةي روونكردنةوةكةشي بةجَي دَيَلم بؤ برا بك إطفاءلةو قانوونةي، لَيرةدا دةبواية بةس باسي 
 .ياساييةكان زياتر رووني بكةنةوة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كةلةاليةن حكومةتةوة  إطفاءزؤر سوثاس ثَيش ئةوةي بضينة سةر طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذةي ياساي 

وو، من دةمةوَي دوو قسة بكةم ثَيش ئةوةي موناقةشة بؤمان هاتووة، ثاش ئةوةي طوَيمان لةِراي ليذنةكان ب
بكةينةوة، ديارة ئةم ياساية، كة دةري دةكةين ئةهةمييةتَيكي زؤري هةية، وة ثةيوةندي نةك تةنها 
بةحكومةتةوة هةية، ثةيوةندي بةخاوةن زةوي هةية، ثةيوةندي بةهاووآلتي هةية، ثةيوةندي بةشارةكة 

ةكانيش هةية، هةموو شارةكاني كوردستان ثةيوةندي بةفةرمانبةرةوة هةية، ثةيوةندي بةتةختييت شار
هةية بةكةسوكاري شةهيدانةوة هةية، بةثَيشمةرطةي دَيرينةوة هةية، ضونكة بةشَيكيان هةن تائَيستا 
زةوييان وةرنةطرتووة، بةثَيي قانون حةقي خؤيانة زةوي وةربطرن، حكومةتيش ناتوانَيت زةوييان بداتَي 

دةكرَينت بةشَيكي تةرخان بكاتن بؤ دابةش  إطفاء زةوي نةماوة، ضاوةِروان دةكاتة ئةو ئةزانَيت لةبةرئةوةي
كردن لةسةر ئةو كةسانةي كة موستةحةقن، لةبةر ئةوةي كة ياسايةك دةردةكةين يان رةئي لةسةر 

كةي حكومةت ثرؤذةيةك دةدةين دةبَي هةموو حةقايقةكامنان لةثَيش ضاو بَيت، من لَيرة ديفا  لة ثرؤذة
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ناكةم لةبةر ئةوةي ثرؤذةى حكومةتة، كاري ئَيمة لَيرةدا ئةوةية قانونَيك دةربكةين، هةم قانونةكة 
عةدالةتي تَيدا بَيت هةم زةمرييشمان لةطةَل قانونةكةدا بةكار بهَينني، هةم ضةند ئةو قانونة جَيبةجَي 

نوَينةري ميللةتني، كة قانونَيك دةردةكةين ثَيش ضاومان بَيت، ئَيمة  دةكرَينت، لة رووي عةمةلييةوة لة
دةبَي ميللةمتان لة ثَيش ضاو بَيت، ئةم قانونة كة بؤمان هاتووة لةاليةن حكومةتةوة، ثرؤذةيةكي تازة نية، 
بِريارَيكي حكومةتي هةرَيم هةية، قيادةي سياسي هةية كة دةبَي قةرارات و قةوانني لة كوردستاندا يةك 

ناوخؤييةوة كةبةداخةوة ئةو دوو ئيدارةية دروست بوو، ضةند ساَل لةو دوو خبرَيت، بةهؤي شةِري 
ئيدارةيةدا قةوانني ضةند جياوازييةكيان تَيدا ثةيدابوو، نا عةدالةتيةك ثةيدا بوو، لةبةيين خةَلكَيك 

لة هةندَي  لةسلَيماني و ناوضةكاني سلَيماني ذَير ئيدارةي سلَيماني و لةطةَل خةَلكَيك لةئيدارةي هةولَيردا،
بواردا ناعةدالةتي ئةو خةَلكانةي طرتةوة، لة سنووري ئيدارةي سلَيمانيدابوون، لةهةندَي حاَلةتدا 
ناعةدالةتي ئةو خةَلكانةي طرتةوة، كةلةسنووري هةولَير و دهؤكدا بوون، ئةركي سةرشاني هةموو 

نَيت، وة قةرارةكة نابَيت اليةكمانة هاوكاري حكومةت بكةين بؤ ئةوةي ئةو فةرق و جياوازيية نةمَي
دووجؤر قانون هةبَيت دوو جؤر قةرار هةبَيت، ئةم ثرؤذةيةي كةهاتووة، بؤ ئةوةية ئةو جياوازييةي لةو 
قانونانةداية يةك خبرَيت، نةك شتَيكي تر، ثرؤذةيةكي تازة نية، لةبةر رؤشنايي قةرارَيكي حكومةتة، 

اوازي لة نَيوان قةرارةكاندا نةمَينَينت، نوقتةي هةر طةورة قةرارَيكي رَيك كةوتين هةردووالية كة دةبَي جي
بؤ ئةوانةى حةقي %(8)دةكرا، لة  إطفاء كةلةو ثرؤذةيةدا هاتووة، نسيبةكةية، ئةو ئةرازية جاران كة

بؤ ئةوانةي مولكي %(10)بؤ ئةوان دانرابوو لة %(8)تةسةروفيان هةية مةملوكة للدولةية لة ئةرازي، لة 
بوو بؤ ئةوانةي سةرفن واتة %(02)بوو بؤ ئةواني مةملوكة للدولةية و لة %( 210) مانيدا لةسورفن لة سلَي

يان بؤ كراوة نيسبةكةيان زياتر بوو لَيرةدا كةمبووة، ئيستا ثرؤذةي حكومةت إطفاء  لة سلَيمانيدا ئةوانةي
ردستان، يةعين ئةو كة بؤمان هاتووة، بؤ تةوحيدةكة رةئيةكةي سلَيماني ثةسةند كردووة بؤ هةموو كو

بؤية  كة جةوهةري ئةم ثرؤذةيةية، وةكو ئةوي لَيهاتووة،( دوازدة بة بيستةكة) قانونةي كةلةوَيدا هةبووة
 اثؤرتةكانيان خوَيندةوة، ردةخيةمة بةردةم ئَيوة كة ليذنةكان موناقةشةيان كردووة هةريةكة ئةطةرضي كة 

لةليذنةكان موبةِريِراتي ئةو زيادةيان دةبواية  داواي رَيذةيةكي تازةيان كرد، بةداخةوة هيضَيك
بةتَيروتةسةل بيكةن، بؤ؟ ديراسةتيان هةبَيت لةسةر ئةرزي واقيعدا،ئةونيسبةية قابلي جَيبةجَيكردنة 
لةاليةن حكومةتةوة، ض تةئسريَيكي دةبَينت، ئيجابياتةكةي بؤمان شةرح بكةن بؤ ئةوةي بتوانني ديفا  

ةردةمي ئَيوة بؤ موناقةشة، بةآلم دةبَي ثَيشضاومان روون بَيت، من دووبارةي بكةين، بؤية من دةخيةمة ب
دةكةمةوة لةبةر خاتري حكومةت نيية، بةآلم ئةم قةرارة قةرارَيكي وةتةنيية، قةرارَيكة بؤ يةكخستنةوةي 

بؤ ئةوةي  ماَلي كوردي، قةرارَيكة بؤ عةدالةت، قةرارَيكة بؤ هاوكاري كردني تةختييت شارةكان، قةرارَيكة
فةرق وجياوازي نةمَينَيت لةبةيين ئةو كةسانةي كة قانونةكة دةيانطرَيتةوة لةسنووري ئيدارةي كؤني 
سلَيماني و هةولَير، بؤية ئةو قسانةم كرد، ئةمة وةكو ئةندامَيكي ثةرلةمان نةك وةكو سةرؤكي ثةرلةمان، 

ووم، لة ئيدارةي ئةوَيندةر كة جَيبةجَي كرا، ئةو مةوزوعة دةمَيكة موتابةعة كراوة، وةخؤم لةسلَيمانيشدا ب
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ي كةدانرا، ديراسةتَيكي زؤر دةقيق كرابوو، لةطةَل (02-10)ئةو وةختيش بةديراسةتَيكي زؤرةوة ئةو 
ياساناسان، لةطةَل ثسثؤِران لةبواري كشتوكاَليدا، ثسثؤِران لةبواري شارةواني، ضةند سوودمةند دةبَينت، 

ئةويش هةر وةك شارةزاييةكي خؤم زؤريشتان لةوةدا داهَينةرن، وةختَيك ثَيش حاَلةتَيكي تريش هةية، كة
ةكة إطفاء دةكرا، خاوةن موَلك دةهات، واسيتةي دةكرد، بؤ ئةوةي  إطفاءرووخاني رذَيمي سةدام كة باسي 

كة ي كة دةدرا بة خاوةن موَلكةكة ئةوانةي كة مةملو%(8)نةكرَيت، ضونكة ئةرز ثارةي نةدةكرد، ئةو لة 
ةكةش  %(02يان % 10يان لة % 8)للدولةي هةية يان حةقي تةسةرويف يان موَلك سةرفيشة، ئةو لة 

بكاتن،  إطفاء هةرزان بوو، قيمةتي نةدةكرد لةبةر ئةوة ثَيي وابوو ئةوة كارةساتَيكة بةسةريدا دَينت ئةطةر
زةرةريان كردووة، زؤريشة  كراون، خاوةن موَلكةكانيان إطفاء 0229وة ئةطةر ئةو زةوييانةي لةثَيشي 

%( 8)بكرَيت، وة ئةو  إطفاء زؤر خاوةن موَلك هةبوو تةمةناي دةكرد، ناَلَيم هةمووي 0229وابزامن، دواي 
ي %(122)ي كة وةردةطرَينت، قيمةتةكةي زياترة لةو لة %(8)ثَيي وابوو ئةو لة %(10)كة ئَيستا بؤتة لة 

، نرخ فِري لة دوو دينارةوة بووةثَينج سةد دينار، لةبةر ئةوةي كة ئَيستا هةيةتي، ضونكة نرخ ضووة ئامسان
ئَيستاكة كة ئةو نيسبةية دانراوة، عةدالةتَيكة لة عةيين كاتيشدا، زوَلمَيكي طةورة نية، لةوةي كةلة ساآلني 

ةك كراوة، ضونكة زةمةنةكة جياواز بوو نرخي بازاِر كةم بوو، بةآلم ئَيستاكة تؤ قةفزةي إطفاء دا 38و 32
بكةيت جطة لةوةي كة حكومةت، من نامةوَيت ببمة وةكيلي حكومةت، وةزيرةكان خؤيان لَيرةنة، بةآلم 
ئيمكان نية، بتوانَينت ئةوة هني بكاتن سةدان بِريار دةرضووة بؤ تةوزيع كردني ثارضة زةوي من ئةزامن 

تةوة بؤ ئةوةي تةوزيع بكرَين، باشة ي تازةببي إطفاء ئَيستا لةكؤية، لة ِرانيةو ئةوانة هةموويان ِراطرياون،
ئةطةر بةو نيسبةية هيين بكةين كةواتة ئةو خةَلكةي ضاوةِروان دةكةن هةذارن و فةقرين، ئَيمة نوَينةري 
ئةوانني وةكو نوَينةري هةموو خةَلكيشني، بةآلم زياتر نوَينةري ئةوانني، ضونكة ئةوان هةذارن ضاوةِرواني 

ثارضةيةك زةوي بدرَييَت، تؤ لَيرةدا دةسيت حكومةت  ةكةإطفاءاش ئةو هيمةتةي حكومةت دةكاتن ث
دةبِري، كورتي دةكةيتةوة كةنةتوانَينت، ئةو بةَلَينانةي داوَيتية خةَلك جَيبةجَي بكات، من ئةو 
موالحةزانةي كة دةيدةم، وةكو مةسةلةيةكي طرنطة داواي لَيبوردنيش دةكةم كة موداخةلة دةكةم ثَيش 

بةآلم بةداخةوة كة ليذنةكان ئةوةلةن موتةفيق نني، دووةمينيش بةديلَيكيان نية،  وةي نامةوَينت،
شةرحَيكيان نية، هةر موجةِرةد ئةوةية نيسبةكة زياد دةكةن، بؤية ئَيستا دةرطا دةكةمةوة بؤ موناقةشة، 

 .ماددة ماددة موناقةشةي دةكةين نوقتةي نيزامت هةية
 :رضا امحد بةِرَيز عبدالرمحن

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز
ديارة ِراثؤرتةكةي ئَيمة تةفاسيل و شةرح وموبةِريِراتةكان نانووسرَي، بةكورتي فةقةرةو بةندةكامنان 

 .نووسيوة، كة هاتة سةر خاَلةكان ئةوكاتة شةرحي دةكةين
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وئةوة نوقتةي نيزام نةبوو، من موالحةزةيةكم هةبوو دواتر دةتواني فةرمو
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 :بةِرَيز ثةخشان عبدال زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل شكيشم هةبوو كة نوقتةي نيزام بَيت، بةآلم لةسةر ئيدارةي جةلسةكة لَيرة ئاماذة بةضةند ياسايةك 
ار و ئةوانة، ِرةنطة بةعزَيك لةئةنداماني ثةرلةمان نةيان دييَب يان هةر بةبيسنت، ثَيشني 22كراوةو بِرياري 

دةكةم يةكَيكي ليذنةي قانوني لةبرادةران ئةو شتانة روون بكةنةوة، ثَيش ئةوةي دةست بكةين بة 
 .سوثاس. موناقةشة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جا ئةوة بةحةقيقةت مةفروزة، ِراثؤرتةكةش طةشتؤتة ئَيوةو ثَيويستة ئةندام ثةرلةمان خؤي موتابةعة 

 .رطا دةكةمةوة ماددةي يةكةم با خبوَينَيتةوة، ئةسَلي نةسةكةبكات، كة ئةوة ضية بةحةقيقةت، دة
 

 

 

 :ريم حبري عبدالبةِرَيز ك
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي يةكةم لة ئةسَلي ثرؤذةكة وا هاتووة
ي كوذاندنةوةو دابِردابِركردني 1338ي ساَلي (9)ي ماددةي دووةمي ياساي ذمارة(0)بِرطةي 

 :نووري شارةوانييةكان هةموار دةكرَي و، بةم شَيوةيةي خوارةوة دةخوَينرَيتةوةزةوي ناو س(جياكاري)
ي هةموو رووبةرةكاني ئةو %(10)ئةوانةي مايف بةكارهَينانيان لةو زةوييانةدا هةبووة، بةِرَيذةي -0

خؤيانةوة تَيدا كوذَينراوةتةوة، قةرةبوودةكرَينةوةو، بةناوي (التصرف)زةوييانةي كة مايف بةكارهَينانيان 
 .بةموَلكي تةواوي خؤيان تؤماردةكرَين

 (:زانا)خضر قادرسعيد بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لسنة (9)من املادة الثانية من قانون إطفاء االراضي داخل حدود البلديات رقم(0)تعدل الفقرة : املادة االوىل
 :وتقراء على الوج  االتي 1338

من وموع مساحات االراضي املطفا %(10)ة ن تلك االراضي بنسبة قدرهايعوض اصياب القوق التصرفي -0
 .حق التصرف فيها ويسجل بأيمائهم ملكًا صرفًا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 (يعوض اصياب)جا ئَيستا ليذنةي ياسايي و دواتريش ليذنةي كشتوكاَل و شارةواني رةئي خؤيان بدةن، 

د هةمووي غةَلةتة بةجةمع نايةت، هةمووي عةفووم دةكةيت بيكة بةمفر( صاحب)بيكة بة مفرد بة 
كة ئةنةهوو بة كؤمةَل دةكرَينت، بةقانونيش هةر دةبَي بةمفرد  (يعوض اصياب)بةكؤمةَل تةعويز نايةت، 

 .يعوض صاحب حق التصرفبَينت، لة ئةسَلي مةشروعةكة بةغةَلةت هاتيية، دةبَي 
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 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ

 :راي ليذنةي ياسايي سةبارةت بةماددةي يةكةم بةم شَيوةي خوارةوةية
- :ماددةى يةكةم

ى ماددةى دووةم لة ياساى كوذاندنةوة و جياكردنةوةى زةويةكانى ناوةوةى سنوورى (0)بِرطةى 
- :ةوةهةمواردةكرَى وبةم شَيوةى خوارةوة دةخوَيندرَيت 1338ى ساَلى (9)شارةوانيةكانى ذمارة 

لة كؤى ِرووبةرى % 02ئةو  زةويانة بة ِرَيذةى  (حق التصروفية)خاوةنةكانى مافى بةسةر ِراطةيشتنى -0
 .زةويةكانى مافى بةسةر ِراطةيشتنى قةرةبوودةكرَينةوة وبةمولكى خؤسةر بةناويان تؤمار دةكرَيت

 
 
 

 (:زانا)خضر بةِرَيز قادرسعيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من املادة الثانية من قانون اطفاء و افراز األراضي داخل حدود البلديات رقم ( 0)تعدل الفقرة  :وىلاملادة األ  
 :و تقرأ كاآلتي 1338لسنة  9
من وموع مساحات األراضي املطفأ % 02يعوض أصياب القوق التصرفية ن تلك األراضي بنسبة قدرها -0

 .حق التصرف  فيها و تسجل بايمائهم ملكًا صرفًا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عبدالرمحن ليذنةي كشتوكاَل
 :رضا بةِرَيز عبدالرمحن امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :دةربارةي بِرطةي دوو ماددةي يةكةم

قةرةبوو دةكرَينةوة بة ِرَيذةي  (أصياب القوق التصرفية) خاوةن مافةكان لةبةكارهَيناني زةوييةكانيان-أ
رووبةري ئةو زةوييانةي كةمايف بةكارهَينانيان تَيدا كوذاوةتةوةو ئةو رَيذةيةش وةكو لةكؤي %( 12)لة

 .موَلكي سةرف بةناويان دةكرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد
 :بةِرَيز رشاد امحد إبراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هاتية نيسبةكةي( %02)هةمان ماددة ثشتطريي لة راي ليذنةي ياسايي دةكةين، كة بة
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا من دةرطاي موناقةشة دةكةمةوة، راي ثرؤذةي حكومةت كة تةوحيدي ئةو دوو بريارة بكرَينت 

%( 10)ليذنةي كشتوكاَل دةَلَين ببَيتة لة %( 02)ليذنةي ياساييش دةَلَيت ببَيتة لة%( 10)دةبيتة لة 
 . سم، فةرمووناو دةنوو%( 02)شارةوانيةكان لة 

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل من ثَيشنيار دةكةم هةردوو ماددةكة، هةردوو كَيشة لةسةر نيسبةكانة، ئةوانةي دةستيان هةَلرِبيوة 
لةسةر هةردووكيان قسة ئةكةن، بؤية قسةكان هةردووكي ثَيكةوة بكرَين، ئةطةر ليذنةي ياسايي هةردوو 

 .تةكة، هةردوو رَيذةكة ئَيستاكة خبةرة دةنطةوة، ئةوة ئاسانرت ئةبَيتبابة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان نوقتةي نيزامي
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يذنةكان من نوقتةيةكي نيزاميم هةيةو ئيحتيفاز ئةكةم بةحةقي قسة كردنيشم لةوَي، ئةو ِراثؤرتانةي ل

كة خوَيندرانةوة، دواي ئةوةي ئةسبابي موجيبةي ئةو ياساية ديار بوو بِريار درا كةكؤبوونةوةيةكي 
جةماعي بكرَيت لة بةيين هةر سَي ليذنة، ئةو ِرةئيانة هةمووي طؤِرا، جطة لةوةش دوَييَن 

ؤية بةقةناعةتي من ئةو كؤبوونةوةيةكمان ئةجنام دا، ديسان لةطةَل ليجان نةطةيشتينة هةيض بِريارَيك، ب
اثؤرتانةي كة خوَيندرانةوة، ثَيش ئةوةي ئةسباب موجيبة بؤ ئَيمة روون بكرَيتةوة، ئةوة بةشكلَيكي ر

تةوافوقي بووة بةِراسيت، بةآلم دواي ئةوةي ئةسبابةكة طؤِرا، ئَيستا لةناو ليجانةكانيش هةمووي ِرةئي 
 .كة بةو شَيوةية بَيت، زؤر سوثاسجياجيا هةية، بؤية من حةزةكةم تةوجيهي موناقةشة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاك كةريم ئةطةر نوقتةي نيزاميت نية، من جارَي مةجالي قسةت نادةمَي، زؤر كةس داواي قسةي كردووة، 
هةمووشي لةسةر نيسبةية، لةبةر ئةوة ئةو قسةي كاك شَيروان وكاك حممد حكيميش جَيي خؤيةتي، 

 .كاك جعفر. دةكةم قسةبكةن ئةطةر ئيجازة بدةنئيختياري ضةند كةسَيك 
 :معروف مصطفى بةِرَيز جعفر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةسةر نيسبةتةكة قسة دةكةم، خؤي ثرؤذةكة ضاك هاتووةو نيسبةتةكانيش زؤر ضاك دياري كراوة، 

كَيشانة كة ئَيستاش يةعين ئةسَلي مةشروعةكة ضاكة، بةس يةك شت هةية لَيرةدا، بؤ تةحديد كردني ئةو 
لةكوردستان بةردةوام ئةو كَيشانة هةية، تةحديد كردني خاوةني حةقةكة،  رةئيةكم هةية، لةوانةية ئةو 

ئةكرَيت نةتوانرَيت حةقي  خاوةن حةقةكةي لَيبدرَيت، لةشوَينَيكي دي بيدرَييَت، ئةطةر إطفاء مةوقيعة كة 
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اية، جطة لةو موقاتعانةي كة جتارين لة قةتعةي خاوةني حةقةكة لةناو سنووري بةلةدية شوَيين در
سةكةني بؤي دياري بكرَيت،بةس حةقي ئيختياري هةبَيت، ئةطةر حةقي ئيختياري نةبَيت لةوانةية تؤزَيك 

 .زةرةر بكات، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

الت هةية، دكتؤر كاك جعفر لة نةسي قانونةكة تةفسيالت هةية، تؤ ثشتطرييت لَيكرد لةوَيش بة تةفسي
 .رةمةزان

 :رضا حممد عبدالرمحن رمضان.د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثشتطريي لة رايةكةي ليذنةي كشتوكاَلي دةكةم ضونكة بةِراسيت لة قةرةبووكردنةكةدا بةتةفسيلي بةدائيلي 
ةوةية ئةطةر بكرَيت وةكو قةرةبووي داناوة، بةتايبةتي ئَيمة كة ئةمانةوَيت قةرةبووي جوتيارَيك بكةين، ئ

جوتيار بيهَيَلينةوة، بةآلم كة ئَيمة زةوميان داية لة ناو شار، كةواتة ئَيمة ئةو جوتيارةمشان لةباتي 
بةرهةمهَين كردة بةكاربةرَيك وبةثَيي تايبةمتةندَييت خؤي قةرةبوومان نةداوةو نيسبةتةكانيش شتَيكي 

و ثرؤذةكةي حكومةتدا، بةِرةئي من زؤر طوجناوةو ثشتطريي  تةوفيقية لةبةيين راثؤرتةكةي ليذنةي ياسايي
 .لَيدةكةم و زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
االراضي مملوكة للدولة واالراضي ملك )من حةز دةكةم جةنابي وةزيري كشتوكاَل تةوزحيَيك بدات بةيين 

ةي كاك رةمةزان ئاماذةي ثَيكرد، ئةوةي بةعةقد ئةوة هةندَيك براي فةالح بةعةقد كردوويانة، ئةو(صرف
ئةوانةي عةقديان هةية كة دةَلَي ثارضة زةويان بداتَي، ئةوة دوو شيت زؤر جياوازة، ئةوانةي بةعةقد 
حكومةت زةوي داونةتَي بةعةقد، دةَلَي برؤ بيضَينة و دواي دةساَل يان دوازدة ساَل، يةعين مولك نية، 

 .ئةوي تر هةية، فةرموو جةنابت شةرحي بكةيت ثَيم باشرتةثارةي نةداوة تابيكٍرَي، فةرقي لةطةَل 
 :وةزيري كشتوكاَل /طيب بةِرَيز عبدالعزيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاسي بؤ ئةظَي دةرفةتَي، . سوثاس بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان،

كةكردي لةسةر ئةم ثرؤذةية لةدةستثَيكي دانيشتنةكة،  تايبةتي بؤ سةرؤكي ثةرلةمان بؤ ئةو شةرحةي
ئةطةر جةنابت مةجال بةمن بدةي، من حةز دةكةم تةوزحيَيك بدةم لةسةر عامي ثرؤذةكة، ثاشي هةندة 
دَيمة سةر خاَلةكان يةك بةيةك، تةبعةن ئةسَلي ثرؤذةكة، ئةو ثرؤذةيةي كةئَيستا لةبةردةسيت بةِرَيزتانة، 

ية، ئيدارةيةك لةهةولَير، ئيدارةيةك لةسلَيماني، بِريارَيكمان هةية لة ئةجنومةني سةربوري دوو ئيدارة
وةزيران ئةوةية كو تةوحيدي قةرارات بكةين و تةوحيدي ئةو تةشريعاتانة بكةين ئةوي كة هةية، بةس 

ساَلحي  تةوحيدي بكةين لة ساَلحي هاووآلتي، لة ساَلحي عام، طشيت، يةعين ئةو موازةنة بكةين ضي ثرت لة
هاووآلتية ئةوة ئيختيار بكةين، ئةو قةرارة ئيختيار بكةين، فة لةبةر ئةوة ئَيمة كةهاتينة سةر مةسةلةي 
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كوذاندنةوة ئةوةمان بريكردةوة، ديراسةيةكي تَيرو تةسةل هاتية كرن، ليذاني ثسثؤِري وةلة  إطفاوئةوةي 
ةطةر ئَيمة بضينة خةلفييةي قةرارةكة، ئةجنومةني وةزيرانيش ديراسةيةكي موتةكامل هةبوو، تةبعةن ئ

ئينتيفازة شتَيكي رةمزي هةية، جةنابيشتان دةزانن ئةوة  1331خةلفيةك هةية ئةطةر بضينة ساَلي 
رةمزية، لة حكومةتي عَيراقي، وةخيت خؤي وةمن تةسةور ئةكةم ئةو قانونةش كة هةية لة عَيراق، 

انون هةبووة، كة مةنبةعي وي موحتةمةلة، نازامن لةوةخيت خؤي لة زؤربةي وآلتاني عةرةبيش نةفسي ق
فةرةنسية كوَييية، نةفسي نيسةب هةبوونة، نيسةبي رةمزي بوون واي لَيكردية، كة ساحَييب ئةرازييةكةي 
طةلَي جارا ثارا بؤ تةخصيص دةكرد و ثارةي خؤشي وةرنةدةطرت تا دةطةِرايةوة بؤ ميزانييةي دةوَلةت، 

لةساَلحي وةزارةتي دارايي، ئَيمة هةستمان كرد لةدواي ِراثةِرينةوة، كة ئةمة دةبووة ئريادَيكي نيهائي 
زوَلمَيكة، لة هاوآلتي دةكرَيت، زوَلمَيكة لةخاوةن موَلك دةكرَيت، زوَلمَيكة لة حةقي تةصةروف دةكرَيت، 

بةكار لةبةر ئةوة بري هاتة كردن شتةكي بكةين، فيعلةن ئةو ثرؤذة بوو، ئةو ثرؤذة لة دوو ئيدارة 
ي (10بة  8)بوو، ( 02بة  10) بوو لة ئيدارةي سلَيماني(10بة  8)دةهَينران، لة ئيدارةي هةولَير 

لةسلَيماني لة زمين وي خةدةمات بوو، يةعين ئةوي كة ( 02بة  10) ئيدارةي هةولَير سايف عةرز بوو، 
لة ساَلحي خاوةني موَلكةكةية،  مة، ئَيمة ديراسة كرد، كامي ئيعتيماد بكةين، كامي ثرتموسةبةتة لةالي ئي

ثرت لةساَلحي هاووآلتية، ئَيمة ئةوة ئيعتيماد بكةين، و ختوةيةك بةرةوثَيش بضني، (02بة  10) فعلةن 
بَي خةدةمات، ( االراضي مفرغة)وة قتاعي كامل، يةعين ( 12بة  21)ئةو ختوةية ئةوةية ئَيمة كو بكةينة 

يةي كة دةكرَيت، تةعويزَيكة بؤ متةزةرر، ئان كِريين زةوييةكة ئةو عةمةليإطفاء  ئَيمة وةكي عةمةلييةي
بؤ خزمةتي عام كة موحتاجي زةوييةكةية، تؤ دةضيت تةقديري زةوييةكة دةكةي، ئيمة حةتا وةكي 
ثرؤذةيةكي ذمَيرياريش، بؤي ضووينة بؤ عةمةلييةكةي، ليذامنان دروستكردية كةوا ئةمة تةقدير بكةن، 

يية، ض ملك صرف ض ملك كامل، كة بةضةندية دؤمني ئةطةر بفرؤشرَيت، بةزةوي كة دؤمني زةوي بةضةند
زراعي بفرؤشرَيت، فيعلةن تةقيمةكةمان كرد، ئَيستا دؤمن ض موَلكي كامل بَيت لةهةندَي شوَين تةقريبةن 

وةكي  بةدةفتةرَيك دةكِرَيت، لة هةندَيك شوَين بة دوو دةفتةر دةكِرَيت بةس تةقريبةن زياتر نية، ئَيمة
مةتري دةدةييَن  922ئةوةي عةمةلييةي ئيتفاي لةسةر دةكةين، ئَيمة حقوق تصرفية ضةندي دةدةييَن، 

 022مةتري مورةبة  بة  922مةتري دةدةييَن هي مورةبة ، يةعين 022هةر دؤمنَيك، وةمولكي صرف 
عةمةلييةي  مةتري مورةبة  بةضةندي دةضَيت، ئةطةر تؤ022مةتري مورةبة ، ئَيستا حيسابي بكة 

ئيتيفاى بؤ بكةي يةعين صرفةكة تؤ بطؤِريت، لة زراعي بكةيتة سةكةني، ئَيمة واي بؤ دةضني، بةتةقدير 
دةفتةريش نادات، يةعين ئةطةر تؤ تةعويزةكة 2مةتر بة 022ئَيمة لةهةندَيك شوَين، كةلةناو هةولَير 

زراعي بكِري و هةرزةوي زراعي بهَيَلي  لةيةك بدةيةوة، ساحَييب موَلك و حقوق تةسةروفية، ئةطةرتؤ زةوي
وتو لَيي بكِري، ئةوي تر تؤ دةكةيتة سةكةني زؤر زؤر بةرز دةبيت، زؤر زؤر لة قازاجنَيتيان،جانيب دي 
تريش ئةوةمان بةنةزةري ئيعتيبار وةرطرت، مةسَلةحةتي عاميش، ئَيمة ئَيستا وةكو حكومةت موحتاجني 

ثَيدا، ئةوان موةزةفن، شةهيدن ئةوانة هةمووي موحتاجي قتعةي وةكو جةنابيشت لةبيدايةت ئيشارةتت 
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ئةرازين، جانيب ديرت، بؤ خةدةمات بؤ مةدارس بؤحةدايق جانيب سَييةم، بؤ ئةو قانونةي وةبةرهَينان، 
كةلَيرة موسادةقةي لةسةر كراوة، ئةوةش ئَيستا تةقريبةن دةستماني بةستووة، ئَيمة ناتوانني حةرةكة 

ةين، ئةو قانونةش قانوني وةبةرهَينانيش بةدوواليةنةو ئَيمةش دةيكةين، اليةنَيك لةسةر ئةوة بك
ئةوانةية كةبةِرَيطةي موساتةحةو ئةطةر ثرؤذةي ئيسرتاتيذي بَيت، كةلةمةسَلةحةي عام بَيت، لة 
مةسَلةحةي ئابووري كوردستان بت، ئةوة وةكومةسةلةي تةمليكة، تةمليكيش وةكو دةطوترَيت، وانية كو 

راوة بت، هةموو كةسَيكي بت داخوازي بكات بؤ تةمليكةكة، نالةسةر ضةند فيلتةرَيك تَيثةردةبت، وة ك
جانيب دي تريش جانيب ثرؤذةي سرتاتيذيية، لة قانوني وةبةرهَينانيش ئَيمة ساحَييب موَلك، يةعين ئَيستا 

تةسةرويف هةبت لةسةر  يةكَيك ساحَيب موَلك بَيت، عةمةلييةي ئيتفا لَيبَيتة كرن، ئان يةك حقوق
عةردةك ئَيمة ئةوة تةفزيل دةكةين، ئةطةر بَيت ئةرزي خؤي وةبةربهَينَيت، ئَيمة ئةفزةَليةت دةدةينة ئةو 
لة خةَلكي دي تر باشرت، جانيب دي ترمن تةسةور دةكةم باسي ئةوةش دةكرَيت، كو هةندةك عقودي زراعي 

دَيكي زراعية لةبةيين وةزارةتي زراعةو لةبةيين هةية، عقود زراعية ئةمة مةسةلةيةكي مةحسومة عةق
هاووآلتي ئةم عةقدة زراعية عةمةلييةي ئيتفاي لَي وةردةطريَيت، ئَيمة قةرارَيكمان هةية لةئةجنومةني 
وةزيران ئَيمة هةندي مةزروعات لةسةر بت، هةندي مونشةئات لةسةر بت، ئةطةر بة موافةقةتي زراعة 

ئيزافةتةن لةسةر قتعةيةكي سةكةني لةناو عةردةكة دةدرَيت، جانيب  كردبت هةموو تةعويز دةكرَيت،
ديكةي كة زؤر زؤر من تةسةور دةكةم كة باسي دةكرَيـت دةَلَين ئةم عةردة لةكوَي دةدرَيت، ئَيمة دةَلَيني 
لةناو ئةو عةردة، عةردةكةي ضية قتعةي سةكةني لةو عةردة دةدةييَن، يةعين بزةبت لةو عةردة، بةس 

تةك ئةوي دةكاتة ساحيب مولك يان حةقي تةسةرويف بؤي نية ثرؤذة لةسةر دروست بكات، خارجي بةشةر
تةمسيم، تةمسيمي بةلةديات ضية بةموجيب ئةو تةمسيمة دروست دةكات، ئةطةر ئةو مةنتقة مةنتقةيةكي 

موَلكةكة،  سناعي بت، ئو مةنتقة مةنتقةيةكي خةدةماتي بت، دةكرَيت ئةوة بؤ تةعويز بكرَيت بؤ خاوةني
تةعويز بكرَيت لةمةنتةقةيةكي تر عةرد بداتن بؤ وي كو زةرةرو زياني ثَينةكةوت، من هةر ثَيم خؤش 
بوو، ئةو تةوزحية بدةمة جةنابي ئَيوةو من رجاتان لَي دةكةم، برادةران ئةنداماني ثةرلةمان رجاتان لَي 

اطرياوة لةبةيين مةسَلةحةتي عام و حقوقي دةكةم ئةو ثرؤذةي كة ئَيستا لةبةر دةستانة ئَيمة بآلنسةكة ِر
تصرفية ولةبةيين مةسَلةحةتي خاوةني موَلكةكةو هةمووي بةنةزةري ئيعتيبار وةرطرتية، من 
تةسةورةكةم ئَيمة ختوةيةك بةرةوثَيش ضووينةو ضونكو ئةوةش لةبريتان نةضَيت، ئةمة تةوحيدي 

كةمان كرديتة (10)و( 10)كةمان كردية  ( 8)بةي قةراراتة، ئَيمة موجةِرةد تةعديلَيكمان كردووة، نيس
ئَيمة تةغريي قانوةنةكةمان نةكردية، ئةو قانونة هةر هةبووية، جانيب دي تر ئةطةر رايةك هةبت ( 02)

بؤ تةفاسيل لةموستةقبةل دةتوانن جةنابتان وةكو ثةرلةمان ثرؤذةيةكي  دي لة موستةقبةل تةقديم بكةن 
جَيكي دي بكةن، جانيب دي تريش وةكو مة بةنةزةري ئيعتيبار وةرمان بؤ ئةوةية لة موستةقبةل عيال

طرتية، بة حةقيقةت ئَيستا تؤ نيسبةكةت زؤر بةرزتر لَيبكةيت وةكي ليذنةي قانوني باسي كردو ليذنةي 
شارةواني باسي كردو ليذنةي كشتوكاَل باسي كرد، ثاشييَن ئةو وةختة دةبتة تةفرايةكي زؤر لة بةيين 
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شي مانطَيكة ئيتفا بوويةو ئةوي ئَيستا ئيتفا دةبت، داخواز دةكةن ئةسةري رةجعي هةبت، ئةوةي ثَي
ئةسةري رةجعيش تؤ بؤ كوَي دةضيت،  ئةسةري رةجعي تؤ بؤ ثَيشي دوو ساآل بضيت، سَي ساَليش داوا 

ة باري دةكات، تؤ بؤ سَي ساَليش بضيت ضوار ساَليش داوا دةكات، بؤية من وا تةسةور ئةكةم ئةو وةخت
حكومةت زؤر زؤر طران ئةبت، طرفتةكان زؤر زؤري لَيدَيت من وا تةسةور ئةكةم ئَيمة هةموومان زةرةر 
دةكةين، لةبةر ئةو رجاتان لَي دةكةم، مةشروعي ئَيمة ضؤن هاتووة هي حكومةت ئَيوة موسادةقةي 

 .لةسةربكةن و برِيوَينن و زؤر سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤر سوثاس كاك زرارز
 :امني طاهر بةِرَيز زرار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسيت من لةو ياسايةدا يةك ثَيشنيارم هةية، هيوادارم بةدَل طوَيم لَي ِرابطرن، لةبةر ئةوةي من لةناو 

سَيك دة ئةرزي واقيعدا دةذيم، ئةو زةوييانةي كة عةقدي زراعني تةقريبةن لةوياسايةدا باسي نةكراوة، كة
، لة دةرةوةي شارةوانييةكان عةقدي زراعية، كةسَيك دة دؤمني هةية موَلكي صرفة، كةسَيكيش ةدؤمني هةي

دة دؤمني هةية مةملوكة للدولةية، ئايا خةَلك داوا دةكات ئةو زةويانة بكةونة ناو سنووري شارةوانيةكان 
ة دةبن، كة شارةكان طةورة بوون، يان شارةكان طةورة دةبن و زةويةكان قوت دةدةن، شارةكان طةور

سنوورةكة زياد دةكات، كابرا عةقدي زراعي هةية دة دؤمن بةثَيي قانون وياسا موَلكي دةوَلةتة، ساآلنة دةبَي 
كابراي جوتيار ثارةي ئةو ساآلنة بدات، بةآلم بةِراسيت لةكوردستان وانيية، ئةوةي دة دؤمن عةقدي هةية 

بةقانون زةوي حكومةتة دةبَيـت، ئةو ساآلنة ئيجار بدات، بةس ئةو يان بيست دؤمن عةقدي بةناوة، 
بةموَلكي خؤي دةزانَيت، لةوانةية خؤي بكوذَيت ئةطةر لَيي بسةنيتةوة واقيعةكة ئةوةية، لةبةر ئةوة من 
ثَيم باشةو ثَيشنيار دةكةم، ضؤن نيسبةتان داناوة بؤ موَلكي صرف و مةملوكة للدولة، ئاواش بؤ زةوي 

نيسبةتَيك دابنَين، ضونكة بةِراسيت ئةوانةي عةقدي زراعيان هةية، كة زةوييةكةيان لَي  زراعيش
ي %(82)سةندرايةوة، يةعين هيضيان لةبةردةستدا نامَينَيت، ئينجا ئةوانةي عةقدي زراعيشيان هةية، لة 

لة ديانةن بةِراسيت  زةوييةكان، لة سلَيماني و هةولَيرو دهؤك نني، لة ضوارقوِرنةن، لة كفرين، لة كةالرن،
دؤمني بةدةستةوةية، لَيي دةستَينيتةوة، بةِراسيت حكومةت ئَيستا خَيري ثَي دةكات،  02ثارة ناكات، كابرا 

طةآلي دةكات، ثشتيوانيش لة ثَيشنيارةكةي  90مةتر  022دوو سةد مةتري دةداتَي، وةرة لة ضوارقوِرنةي 
ضونكي ئةو زةوييانةي كة زؤر ثارة دةكاتن، نةماون،  ليذنةي ياساييش دةكةم ثَيشنيارةكةيان تةواوة،

يشيان بداتَي  زؤر نيةو زؤر %( 02)لةدةوربةري ناحيةو قةزاو شوَينةكان ثارة هةر ناكات، ئةطةر لة 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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نت، ئةو ئةوة بةثَيي تةختييت شار دةبَي/ وةَلآل من تةوزحيَيكم هةية لةسةر ئةو قسةي جةنابت يةكةم
ناوضانةش كة جةنابت ئاماذةت ثَيكرد، زؤر ئيحتيمال كةمة ئةوانة بطرَيتةوة، كة بةعةقدن ضوارقوِرنةو 
ئةوانة ئةوةي دةيطرَيتةوة، زياتر سلَيماني و دهؤك و هةولَيرة، شارة طةورةكانن كة زياتر موعةرةزن بؤ 

طرَيتةوة، ئةوانةي كة بةعةقدن كرَيضني، فراوان بوون، نيسبةي ئةوانةي كة بةعةقدن، كةمن ئةوانةي بيان
ئَيمة تةوسييةمان بؤ حكومةت ئةوةية،عاديالنة تةماشايان بكاتن، بتوانَينت بري لةوة بكاتةوة كرَيضي 
خؤيةتي، لة قانونةكة ثَيويست ناكات ناوي تَيدا بَينت، خؤي عيالجي كة دةكاتن بةضاوَيكي عةتفةوة 

دةيداتَي، ثارةكةي نيسبةتَيك بَينت كةبتوانَيت ئيستيفادةي لَيبكات،  تةماشاي بكاتن، ئةو قتعة ئةرزةي كة
ذيانَيكي باشرتي ثَي بكاتن، هةر ئةوة نةبَيت ثارضةيةك بَينت، ثَينج هةزار دؤالر بكاتن و بةس، يةعين 

واني شتَيك بَيت خؤيان دةبَي بةنةزةري ئيعتيبار وةريبطرن، عةدالةتي تَيدا بَينت، ئةوةي تر بةخوتةي شارة
 .دةبَينت، كاك خورشيد فةرموو

 
 
 
 

 :بةٍرَيز خورشيد سليم شَيرة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشةكي من تةئيدي رةئيةكةي جةنابت و رةئي ليذنةي قانونيش دةكةم، ئةو مةشروعة شتَيكي باشةو 
كةش نية، ختوةيةكي باشة، ئَيمة موناقةشةي شتَيك دةكةين كة مةوزوعي رؤذ نية و مةوزوعي قانونة

 .وةكو جةنابي وةزير فةرمووي و جةنابيشت فةرمووت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .قسةت دةبِرم ئةطةر تؤ ثشتطريي من و ليذنةي قانوني بكةيت، ئَيمة دوو راي جياواز بووين
 :بةٍرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كةم، بةآلم ئَيمة موناقةشةي شتَيك دةكةين، لة طؤِرَي نية، من تةنها ثشتطريي جةنابت و جةنابي وةزير دة

من رةئيم واية، ئَيمة وةكو خؤتان فةرمووتان تةوحيدي دوو بِريار دةكةين كة لة دوو ئيدارة دةرضووة، 
بةَلَي ئةمنيش كؤمةَلَي موالحةزا  لةسةر ئةو موالحةزاتانة هةية، بةآلم ثَيم واية، ئةو قانونةي كةئَيستا 

لسي وزةرا هاتية، موافةقةي لةسةر بكةين، ضونكة تةوحيدة، ئيقرتاح دةكةم ثاشي ئةوة ليذنةي لة جم
كشتوكاَل، لةطةَل وةزارةتي كشتوكاَل، لةطةَل وةزارةتي شارةواني مةشروعَيك بكةن، دراسةتَيك بكةن، 

د ساَلة ئةو موشكيلةي ئةرازي زراعي و ملكي صرف زياتر بضنة ناو مةوزوعةكةوة، ضونكة زياتر لة سة
كَيشةية هةية، كؤمةَلَيك مةشاكيلي تَيداية، لةبةر ئةوة ئَيستا بةرةئي من ئيشمان ئةوة نية موناقةشةي ئةو 
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كَيشانة بكةين، ئيشمان ئةوةية ئايا تةوحيدي ئةو دوو بِريارة بكرَيت يان نةكرَيت؟ وة ئةوةي لة هةولَير 
باشة، موناقةشةكاني ترمان هةمووي زيادة، باسي ئةوة هةنطاوَيكي زؤر ( 02)بووة دةبَيتة( 10بة 8)

ناوةرؤكي مةوزوعَيك دةكةين كةلة مةشروعةكة نةهاتووة، وةخيت نية، بؤية من ثَيشنياردةكةم ئةوة 
تةئجيل بكرَيت لةسةر ئةو دوو خاَلة موناقةشةي كةم بكرَيت، تةسديق بكرَيت، ئةوة ثاشان بةديراسةتَيك 

ت و بةمةشروعَيكي قانوني تةقديم بكرَيت، حةز دةكةيت با سةد ماددةي تةقديم بكرَيت، موناقةشة بكرَي
 .تَيدا بَيت، من خؤم كؤمةَلَيك موالحةزا  هةية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيزسةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك تةلعةت نوقتةي نيزامي هةية

 :سيف الدين طلعب خضر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

راية، باسي موتةفةرغيين زراعي لة نةصي قانونةكة نةهاتية، بةآلم وةكو راستة باسي عقودي زراعي نةك
ئةرز ئيفراز دةكرَيـت و دةخرَيتة سةر سنووري شارةوانيةكان، كؤمةَلة عاميلَيك وكؤمةَلَي خةَلكي ثَيوة 

 .خةريكن، ئيش لةسةر مةشروعةكاني خؤيان دةكةن لةوَي
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .نوقتةي نيزامي نية شةرحة، كاك سةردار. نيةكاك تةلعةت نيزامي 

 :ردار صباح بوزو هةركيبةِرَيز س
 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةحةقيقةت من نابينم زؤر جياوازي هةبَى لة نَيوان رةئيةكاني ليذنةكان، ليذنةي شارةواني و ليذنةي 
زي لةرةئيان هةبوو، كة داوايان لَيكرا ياسايي رةئيان يةكة، تةنها ليذنةي كشتوكاَل نةبَي، كة ليذنةكان جياوا

كؤبوونةوة بكةن تاكو سيغةيةكي موشتةرةك ببيننةوة، ئةطةر نةطةشتنة سيغةي موشتةرةك، ماناي ئةوة 
نية رةئيان ئيلغا دةبَي، هةرليذنةيةك ئيحتيفاز بةرةئي خؤي دةكات، ئةوة يةك، دوو، من موتةفةقم لةطةَل 

كة ئَيمة دةبي وةكو ئةندامي ثةرلةمان تةوازومنان هةبَيت، لة نَيوان جةنابي وةزير لةسةر ئةو مةبدةئةي 
بةرذةوةندي خةَلك، هةروةها بةرذةوةندي طشيت، بةآلم ئَيمة ثَيمان واية ئةو نيسبةيةي ليذنةي قانوني و 

ةم لة ليذنةي شارةوانيةكان دايان ناية نيسبةيةكة زؤر تةوازني تَيداية، هةم لة نَيوان حقوقي هاووآلتيان، ه
نَيوان بةرذةوةندي طشيت، جةنابي سةرؤك باسي ئةوةي كرد كة زةوي نةماوة ئَيستا بؤ تةوزيع كردن، 
راستة زةوي نةماية، ئَيستا بؤ قوتاخبانةش نةماية، بؤ نةخؤشخانةش نةماية، بةآلم بؤ نةماية؟ لةبةر ئةوة 

َيك نادةم كة بزامن بةو شَيوةية نية كة تةوزيع كراية بةشَيوةيةكي عاديالنة، من خؤم دةنط بؤ قانون
 .تةوزيع دةكرَيت، جارَيكي تريش دووثاتي دةكةمةوة كةلةطةَل راي ليذنةي قانونيم و، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك سا 
 :بةِرَيز سا  حممد علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر زؤر ثَيت خؤشن ئةظ %( 02و لة 10)ة زؤر كةس رؤذانة سةر لة ئَيمة دةدةن، ئاطادارن بة هةردوو نيسب

نيسبة زوو بَيـتة ئيقرارا كرن، ئةز بَيذم نيسبةيةكا طةلةك باشة، ئةطةر ئةدنا زَيدة بت، ئيحتماال هةزاران 
 .كةس مةحروم بن، سبةي قتعةي سةكةني بَيتة دابةش كرن، زؤر زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .خاتوو سارا

 :ثريوت خضر بةِرَيز سارا
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو حاَلةتةي باسي دةكةم، تايبةتة، يةعين هةست دةكةم لةو ياسايةشدا،  نازامن ضارةسةري دةبَي يان نا، 
ئةو حاَلةتةية كة حكومةتي كؤني عَيراقي حةقيكي داوة بةهةندَيك كةس، بةآلم رذَيمي بةعس جارَيكي تر 

بةر بةنداوي دوكان  1322منوونة هةندَي زةوي هةية، لة ساَلي ئةو حةقةي لَي وةرطرتووةتةوة، بؤ 
كةوتووة، بةسةنةد تةمليك، حكومةتي كؤني عَيراق تةعويزي كردوونةتةوة، بةآلم رذَيمي بةعس لة ساَلي 

جارَيكي تر ئيتفاي كردووة، بَي ئةوةي هيض بةرامبةرَيكيان بداتَي، ئَيستا بةحيساب موَلكي  1380
 .سوثاس. ةو خاوةن زةويانة ضي بكةن؟شارةوانني، ئةي ئ

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوة لة مةوزوعَيكي تر باسي دةكرَيت، بةآلم رةبيت بةوة نية، كاك مةال ئةنوةر

 :بةِرَيز مال انور حممد غفور
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيية سةر وي من ثرسيارم وةَلآل قانونةكة خؤي تةعديلة، يةعين باس لةباسي تةعديل دةكات، بةآلم كةد
هةية، ثرسياري يةكةم ئةوةية ئةو ئةرزانةي كة دةكةونة سنووري شارةوانيةكان لةبؤ ئيسكان، ثرسيار لة 
ليذنةي ياسايي دةكةم، ئايا تةنها لةبؤ ئيسكانة يان سناعةشة يان بؤكاري تريشة؟ جا ئةطةر لةبؤ سناعة 

نكة بةِراسيت بةرضاو ِرؤشن نةبوو، جةنابت باست كرد بَيت يان بؤ عام بَيت لةبؤ هةموو كوردستان، ضو
لةسةر سَي ثارَيزطاكةية، ئةدي ئةو شوَينانةي وةكو ضوارقوِرنةو شوَينةكاني تري كوردستان، ئايا ئةو 
تةعديلة ئةوَيش دةطرَيتةوة، يان ناطرَيتةوة، ئةطةر دةطرَيتةوة، شوَين هةية، لةوانةية بةياني نةوتي لَي 

ري لَي دةربَيت، ئايا ئةو خاوةن موَلكةي ئاوا تةعويز دةكرَيتةوة، لةطةَل سةكةني يان نا، دةربَيت، شيت ت
ئةوة خاَلَيكة، دوايي حةزةكةم ئةسبابي ئةو تةفاوتةي مابةيين ليذنةي ياسايي و ليذنةي كشتوكاَل 

بةرذةوةندي وئةوانةي كة هةية شةرحَيك بدرَيت، ضونكة ئَيمة بامسان لةباسي مةسَلةحةتي هاووآلتية، 
بَيت، بزانني %( 10)بَيت بةبؤضوني ئَيمة باشرتة لةوةي كة %(02)هاووآلتيش بةثَيي ئةوةي لة
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ئةسبابةكةي ضية لةو تةفاوتةي كةلة قانونةكةو لة بةيين ليذنةي ياسايي و كشتوكاَل هةية، لةطةَل 
 .رَيزماندا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، تةبعةن ئَيمة ومتان ئةو سَي و ضوارة زياتر دةطرَيتةوة، ضونكة زؤر سوثاس هةر بؤ تةوزحيَيكة ئةوانة

ئةوسَي و ضوارة ئيلحاحة، دةبَي تةوسيعي سنووري شارةواني بكرَينت، داواكاري هةية، بؤ دروست كردني 
مةعمةل بؤ تةوزيع كردني زةوي بؤ دروستكردني باخضة، بؤ دروستكردني مةكتةب، بؤ تةرخانكردني 

نةي وةبةرهَينان لَيرة دةكةن، خؤ ناكرَينت هةمووي لةناو شار بياندرَييَت، ئةوة بؤ زةوي بؤ ئةو كةسا
هةموو شتَيكة، تةنها بؤ شتَيك نية، بؤ مةوزوعي ئةوةي ئةطةر بَيت و، لة شوَينَيكدا نةوت دةربضَينت، ئةوة 

ةو نيسبةية نابَيت، لَيرةدا موعالةجة ناكرَينت، قانوني نةوت ئةو شوَينانة تةحديد دةكاتن، بةتةئكيد ئ
كةسَيك دة دؤمني هةبَيت لةو جَيطةيةدا بضَيت، مةعناي ئةوةية هةر ئةوةندةي بدرَييَت كةمةو بةتةئكيد 
لةقانوني نةوت، ئةو كات دةبَي موعالةجة بكرَيت، ئةوانة فةقةت بؤ ئةو شوَينانةن كةداخلي سنووري 

 .شارةوانيةكان دةبَينت، كاك باثري كامةال
 
 
 
 :باثريكامال سلَيمانبةِرَيز 

 .بةِريََز سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرةدا كة باس لة كوذاندنةوةي زةوي دةكرَيت، قؤناغ بة قؤناغ بةضةند مةرحةلةيةك، كوذَينراونةتةوة، 
بةآلم وةكو جةنابت باستكرد، لةثَيناو داد ثةروةري كؤمةآليةتيدا بَيت، بؤ زةوي دابةشكردن بَيت، 

اذة ثَيكرد كة زياتر بة مةبةسيت وةبةرهَينانةو بة مةبةسيت بنيادناني كارطةيةو ئاماجنةكانيشت ئَيستا ئام
بةمةبةسيت خزمةتطوزاريية، بةمةبسيت نيشتةجَيكردنة، لة ثرؤذةي حكومةتدا هاتووة، نيسبةتَيكي دياري 

ون، وةكو كردووة، بةآلم بَي لةبةرضاوطرتين ئةو زةويية كشتوكاَليانةي كة بةر سنووري شارةوانيةكان دةكة
ثَيي ئاطادارن ثَيشرت زةوي كشتوكاَلي ض تةمليك ض عةقد ض تاثؤ هةية لة نزيك سنوري شارةوانييةكان، 

 1331بووة، لة ساَلي ( 92)وياساي ئيجاريش كة ذمارة( 112)و ياساي ذمارة( 32)بةثَيي ياساي ذمارة
اون، هيضيان ئةو ثَيشنيارةي دواي ئابَلؤقةي ئابوري كة رذَيمي بةعس كردوويةتي، ئةوانةي كة باسكر

حكومةت كردوويةتي بؤ كوذاندنةوةي زةوي ئةو جوتيارانة، هيضيان سوودمةند نابن، بؤ؟ ئةو جوتيارانة 
بةشَيكيان ئةوانةي كة دةوروبةري زةوييةكةيان لةدةست نةماووةو، كِراون، زؤربةي زؤري دةوروبةري 

بةدةستيةوة بَيت، لةاليةكي تر ئايا ئةو زةويانة شارةكان كِراون، ئَيستا لةدةست جوتيارةكان نني تا
عةقدةكانيان، بةآلم لةحكومةت بةناوي جوتيارةكانةوةية، ئةوة بؤكَي دةطةِرَيتةوة؟ ئةوة ثرسيارَيكة لَيرة 
دةَيتة ثَيشَي، ئةوة بؤكَي دةطةِرَيتةوة، من جوتيارم زةوييةكةم فرؤشتووة، يان زةوييةكة تةمليكة لةسةرم 



 220 

عةقدةكة لة حكومةت كرابَي، واتة لةدةرةوةي قانون فرؤشراوة، ئةوة كَي دةطرَيتةوة، ئةوةي بةبَي ئةوةي 
تر كةباس لة قانوني وةبةرهَينان لةدةرةوةي شارةكان بَيت، دةبَي بضَيت لةسةر زةوي كشتوكاَلي بيكات، 

بيطرَيتةوة، ئايا ئةوة هةركارطةيةك دةكرَيتةوة خؤ لةناوةوةي شارةكان ناكرَيتةوة، كة ياساي وةبةرهَينان 
ضؤن تةعويز دةكرَيتةوة، ئةو زةويية كشتوكاَلية، لَيرةدا جَيطاي نةكراوةتةوة، ئةويش لةضوارضَيوةي زةوي 
كوذاندنةوة يان بةموساتةحة دةيدرَييَت، بةشَيوةيةكي ئاوا، ئةوةي تر من ثَيشنيار دةكةم، بؤ زةوي 

سيت وةبةرهَينان بَيت، ض بؤ مةبةسيت بنياتناني كارطة كوذاندنةوة، بة سَي ئامانج دةيكةين، ض بؤ مةبة
بَيت، ض بؤمةبةسيت خزمةتطوزارييةكاني وةكو قوتاخبانةو نةخؤشخانةو ئةو خزمةتطوزارييةكاني تر 
كةباخضة يان شتَيكي ترة، يان بؤ نيشتةجَيكردن، من ثَيشنيار دةكةم، زةوي نيشتةجَيكردن با ئاثارمتاني 

دروستبكرَيت، يةكَيك لةمةرجةكاني ئةوة بَيت، بةمةبةسيت ئةوةي كة زؤر زةوي  بةشَيوةي ستووني لةسةر
كشتوكاَلي لة داهاتوودا نةكوذَينرَيتةوة، ضونكة كؤَلةكةي  ئابووري كوردستان كشتوكاَلة، دوو حكومةتي 

ي هةرَيمي كوردستان مولزةم بَيت بةوةي كة فةرمانبةرةكاني، يان هاووآلتياني ئةوانةي كة نيشتةجَي
شارةكانن، لةو شوقة سةكةنيانة جَيطايان بكاتةوة، ئةوة ببَيتة مةرجَيك بةماددةيةك ئيزافةي بكةين، من 
لةطةَل ئةو نيسبةتةش كةباس دةكات ليذنةي ياسايي، هيض موبةِريِرَيكي نةهَيناوةتةوة، بؤ ئةوةي كة 

ةمةند تر دةكةين، نةك ئةوة بَيـت ةكةي زياد كردووة، بةمة كؤمةَلَي دةوَلةمةند دةوَل%( 92)ولة%( 02)لة
تةحديد كراون، ئةوانةي دةوروبةري شارةكان، نةك مةبةسيت تةعويز كردنةوةي جوتيارةكان بَيت، من 

بَيت، نةوةك لةوة زياتر بَيت، %( 10)بة لة%( 12)لةطةَل ئةوةدام كة ئةوةي حكومةتيش كةمرت بَيت، لة 
نزيك كردنةوةي ضينةكانة، نةك مةسةلةي عةدالةت  ضونكة ئةوة ناضَيتة مةسةلةي عةدالةت لة يةك

 .تةفاوت بَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

باشة زؤر سوثاس، وةقتم زؤرتر داية لةبةر ئةوةي بةناوي فةالح قسة دةكةيت بؤية مةجا  زياتر داييَت، 
ةطةر جةنابت ضونكوم نوَينةري فةالحانيشيت، حةرةكةكةت واية، دةنا زياد لةوةقتت وةرطرت، تةنها ئ

 .تةوزحيَيكت هةبَيت بؤ ئةو ضوارةي كة ئَيستا قسةيانكرد
 :كشتوكاَل وةزيري /طيب بةِرَيز عبدالعزيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل من ئيشارةت دةدةمة دوو شت، ئةوانةي كة عقوديان هةية ئان موتةفةرغ زراعية، ئةطةر عةردةكة بة 

هةبت، مةغروسات و زةرةرةكةي بؤ ئةدةين، بة ثارة ئان بةعةرد، ئةوي  بةر ئيتفا كةوت، شوَينَيكي ترمان
دي تةعويز دةكةين بة ثارضةيةك دي عةرد، عةقدةكةي لةطةَل دةكةين لةشوَينَيكي دي كة، لةحاَلةتَيك 
ئةطةر عةردمان هةبت، جانيب ديرت ئةم بةِرَيزة ئيشارةتي ثَيدا، ئةو عقودانةي كةفرؤشراوة، لةالي ئَيمة 

رؤشراوة، لةالي ئَيمة هةر عةقدةكة بةناوي كؤنة، واتة فةالحة كؤنةكةية، ئَيمة وةخيَت عةمةلييةي نةف
ئيتفا لَيرة دةكةين، ئَيمة لةسةر ئةساسي تةعميمي جةنابي سةرؤكي كوردستان، جةنابي كاك مةسعود 
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دةطرَيتةوة، بؤ بارزاني تةعميمَيكي وازحي هةية، نةصي سةري  هةية، ئةو تةعميمةش هةموو كوردستان 
ئةوةية كو ئةو عقودانةي ئةو عةقدانةي كة فرؤشراوة لة بةيين جوتيار بة بةِراني و لةبةيين خةَلكي تر، 
ئةو عقودانة موعتةبةرة بة مةلغي و هةر مونشةئاتَيكيش لةسةري دروستكرابت، بَي موافةقة دروستكراوة، 

جيب تةعميمي جةنابي سةرؤكي هةرَيمي يةعين ئةمة مةمشول نني بة عةمةلييةي تةعويزةوة، بة مو
 . كوردستان، هةر بؤ مةعلومات

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس كاك بةَلَين

 (:بةَلَين) بةِرَيز محد عبدال حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةي كة بة بةِراسيت من بةخؤم ئةندامم لة ليذنةي كشتوكاَل تةنها يةك تةوزحيم هةية لةسةر ئةو نيسبةت
ِرةمسي خوَيندرايةوة، ئَيمة سةرةتا كة موناقةشةي ئةو ثرؤذةيةمان كرد لة ليذنةي كشتوكاَل، ئَيمة وا حاَلي 

بؤ خاوةني زةوييةكة دةطةِرَيتةوة، %( 20)ي هى حكومةتة، لة %(00)كراين كةوا حقوقي تةصةروفية لة 
ي بؤ وةزارةتي %(02)وا نية، ئةصَلي ياساكة لة ثاش ئةوةي دوَيين موناقةشةكرا لةطةَل بةِرَيزتان دةركةوت 

يةمان ثَيشنيار كردبوو كاتي خؤي،  بؤية دوَيين ئَيمة %(10)مالييةية، ئَيمة لةسةر ئةساسي ئةوة ئةو لة 
زؤر باشة بؤ %(10)كةهاتينة سةر ئةوة لةسةر نةتيجةي موناقةشة، من خؤم ثَيشنياري ئةوةم كرد لة

ي ئةرزةكةي لة ئةصَلدا واية، سةبارةت بةموَلكي صرف، %(02)ي كة لة حقوقي تصروفية بةو ئيعتيبارة
 .بةَلَي سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

( 09)سةرؤكي ئةجنومةن ئةطةر ماوةم بدةييَت، من بِركة تةفسالتي دةدةمَي، لةبةر ئةوةي قانوني 
مومكينة هةروةكو ثةخشان خان ئيشارةتي ثَيدا، زؤر وازح نةبي ( 09)بةراسيت، جارَي ئةوةلةن قانوني 

لةكن بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئةو قانونة سَي، ضوار مةبدةئي تَيداية ئةطةر ماددة يةكةكةي 
دةي دةكةين بةِراسيت، ئةو خبوَينيتةوة، تةوحيدي ئةسنايف ئةرازي كردية لة عَيراق، وة ئَيمةش لَيرة ثيا

وقف وقفًا غ  بووة، يان  ممنوحة بالالزمةبووة،  مفوضة بتابوبووة، كة  أم ية صرفئةرازييةي كة 
بووة، يان مرتوكة بووة، ئةوانةي كردية بةمولكي دةولة، واتة ئةو تةصنيفة نةماية، دوو تةصنيف  صييية

بتابؤشي ثَي دةوترَيت، نوقتةي دوو، ئةطةر مفوضة كة  ًاالراضي مملوكة للدولة واالراضي ملكًا صرفماوة، ا
ماددةي سَي لةقانونةكة خبوَينينةوة، بة ِرووني وبةئاشكرايي، عقودي زراعي ناوي نةهاتيية، بةآلم لةو 

فةرقي هةية لةطةَل عقود،  (االراضي موضعةتةبعةن  االراضي موضعة)مهيم تر ناوي هاتيية، كة دةَلَيت 
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ي و ئيستنجارية لةبةيين وةزارةتي زراعة كة زةوييةكة هي خؤيةتي و بةيين ئةو عيالقةيةكي ئيجار
شروتةكة دةكات، عةردةكةي لَي دةسةنَيتةوة، وةزةعة  رةنطة سبةي دوو سبةي، ئيخالل بة فةالحة،

عةلةيهي سةنةداتي موةقةتي دراييَت بؤ ماوةي ثَينج ساَل، رةنطة ئةطةر ثَينج ساَلةكة تَيثةِري لؤيان 
ية، لؤية ئةو دوو فةقةرةية، يمليك بكةن، ديسان حةقي فرؤشتنيان نابَينت واتة حةقي ئيتفاشي نتة

ةشة، ماددة بَينج ئةطةر خبوَينينةوة، دةَلَيت ئةطةر هاتوو، ئةو 1322ي ساَلي (09)خارجي قانوني رةقةم 
للالزمة بوو ساحَيب حةق ئةرزانة ئيتفا كرا، بةم شَيوة تةعامولي لةطةَل دةكرَيت ئةطةر هاتوو مةمنوحة 

بووة لة  مفوضة بتابوبووة نيوة بةنيوةيان هةية، ئةطةر  مفوضة بتابوهةية ئةطةر ( 1لة  1)هةقي لة 
ثَينج دؤمن كةمرت بوو دوو لةسةر سَيي هي هاووآلتيية، وة سوضي دةطةِرَيتةوة بؤ حكومةت لَيرةدا، 

زة  علةيهي دةطرَيتةوة، ئةوانة خارجي قانوني ض موة انونة ض عقود زراعي دةطرَيتةوةوبةنيسبةت ئةو ق
ئيتفانة، بَيجطة لةوةش يةك لةبِرطة موهيمةكاني قانوني بةيع وتصنيفي ئةرازي هةمووي ئيلغا كردية، 
بةآلم مةبدةئي تصنيفي لةناو ماية، ئَيستاش ئةو مةبدةئة بةكاردَيت، ئةطةر هاتوو يةكَيك قتعةيةكي 

تي لةناو بوو، ئَيستاش لةبؤي تةسحي  صنف دةكرَيت لةطةَل وةزارةتي سةكةني هةبوو، ضوار يةكي حكومة
ماليية، بَيجطة لةوةش ئَيمة لة ليذنةي ياسايي سَي تةوصيةمان هةية، كةمن ئةوة جةنابي وةزير دانيشتية 
هةر سَي تةوصيةكة بةطرنط دةزامن، بؤية ئاراستةي حكومةت دةكرَيت و دةتوانرَيت تةعويزي فةالحني 

ئَيستا ئةطةر جةنابي وةزير مومكينة خؤشي مةعلوماتي هةية، زؤر لة عقودي زراعي تةجاوزاتي  بكرَيت،
لةسةر هةية موخالةفاتي لةسةر هةية، مةسةلةن عقودي زراعي هةية، يان عةقدي زراعي هةية سايةقة 

عقودي يان موةزةفة، موستةخدةمة، ئةوانة هةمووي ئيخاللة بةشروتي عةقدةكة، ئيمكان هةية، فةسخي 
ئةوانة بكرَيت، لؤ ئةوةي تةعويزي ئةو ساحَيب عةقدانة بكرَيت كة برادةران ئيشارةتيان ثَيدا، زؤر 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك شَيروان تةنها يةك شت ئةو تةوصيانة كة هاتوون، مةنتقي و مةعقولن، دةكرَي ثاشي ئةوةي داوا بكةن 
كةين، كة ئةو تةوصياتانةمان هةيةو بةنةزةري ئيعتيبار وةريبطرن، وةكو نامةيةك ئاراستةي حكومةت دة

 .بةدةر لةقانونةكة، تةوصياتةكان هةموويان لة جَيطاي خؤيةتي، كاك زرار دةي فةرموو بيَلَي
 :امني طاهر زرار بةِرَيز

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 من لةسةر روونكردنةوةكةي كاك شَيروان 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوة نيزامي نية كاكة، شةرحَيكي داو ثةيوةندي بةمةوزوعةكةي نةبوو، شَيخ فتاح

 :بةِرَيز فتاح عبدال نقشبندي
 .بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيشةكي لةسةر ئةو تةوزحيةي جةنابت سوثاست دةكةم و تةئيدي ئةو ثرؤذةية دةكةم وةكو 

ية، ثَيشرت من هةرضةند رةئيم وانةبوو، بةآلم تةوزحيةكةي جةنابت هةموو اليةنةكاني لةحكومةت هاتي
ئيجابي وسليب باسكرد، لةبةر ئةوة تةئيدى ئةو مةشروعة ئةكةم، تةوحيدي دوو مةشروعة، خؤ ناكرَيـت 

ترة، مةفروز ئَيمة لةالي سةرةوة بضينة خوارَي، ئةبَيت بؤ هةوراز بضني، كةواتة لةسلَيماني لَيرة هةوراز 
واية ئَيمةش هةنطاوةكي بةرةو ئةوان بِرؤين، بؤية ثَيم باشة ئةو تةوحيدي دوو مةشروعة، شتَيكي زؤر 
ثريؤزة، هي دووةمني، وةكو جةنابت باستكرد، يةعين هةندةك ئيجابياتي باشي هةية، يةك لةوانة ساآلنة 

منوونة دوَييَن لَيرة ئةنفال ئَيمة بةدةيان هةزار كةس هاووآلتي داواي زةوي دةكةن، لة حكومةت بؤ 
بامسانكرد، كة هةموومان بةموستةحةقي دةزانني، ثَيويستةو بةواجيب ئةزانني خةَلكي ئةنفال تةعويز 

ت، ئايا حكومةت ئةو زةويية لةكوَي بَينَيت، لة بكرَينةوة بة زةوي، ئةطةر زةوييةك لةحكومةتدا نةبَي
ن بتوانَيت خزمةتي مواتنةكةي بكاتن، كةواتة مةسَلةحةتيان تَيداية، ئامسانا بيهَينَيت، لة طريفانيداية، ضؤ

ئةوةي كة ئةصَلي مةشروعةكةي هاتيية لةحكومةت من تةئيدي ئةكةم و لةسةر رؤشنايي ئةو قسانةي كة 
جةنابت تةوزحيةكي باش بوو، سوثاسي جةنابي وةزيريش ئةكةم، مومكينة اليةكي روونكردبَيتةوة، كة 

 .كيشي تَيدابَيت، بةنةوعَيك تةعويز لة شوَينَيكي تر، لةطةَل ِرَيزمدامةسَلةحةتي مةال
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس سؤزان خان
 

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تفا وةَلآلهي من ديارة لة ثَيشدا سةيرم لَي دَيت وةزيري زراعة داوا بكات زةوي زراعي نةمَينَيت و ئي
بكرَيت، لةبةر هةرضي مةسَلةحةتَيك بَيت، بةِراسيت سةيرم لَي دَيت، ئةبواية ئةو زياتر داكؤكي لةسةرئةوة 
بكرداية كة ئةرازي زراعي و زراعة لة وآلتي ئَيمةدا بةرةو ثَيش بِروات، ئةوة يةكةم خاَلمة،دووةم ئةو 

كة قانونَيكي ( 02)م وآلتةدا، يةكةم بةقانوني خةَلكانةي كة ساحَيب موَلكن، دوو جار غةدريان لَي كراوة، لة
شؤظيين بووة هاتووة، ئةوانةي كة زةوييان هةبووة، تةبعةن ئةوة ئةنوا  مةقاسدي لةدوواوة بووة، وةكو لة 
ئةسباب موجبةكةدا هاتووة، ئَيستا كة بؤتان دةخوَينمةوة، هاتووة ئةم زةوييةي لةو كةسة وةرطرتووة، لة 

مةترى داوةتَي، حكومةت يةت جارَيكي ترلَيي ئةسةنَيتةوة، تةعويزةكةشي  022ضةند هةزار دؤمن 
بةموقابيلي ئةوة نية، من تةئيدي ليذنةي ياسايي ئةكةم، بؤ نيسبةتةكة ئةمة يةك، دووش هيوادارم 
لةجياتي ئةوةي تةوحيدي قةراراتي تةوزيعي ئةرازي و ئيتفاي ئةرازي بَيت، هيوادارم ئَيمة قسةكامنان 

 .وحيد كردني وةزارةتي ماليية بَيت لةثَيش هةموو شتَيك، زؤر سوثاستان ئةكةملةسةرتة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس كاك عبدالرمحن فةرموو
 :رضا امحد عبدالرمحن بةِرَيز
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيكرد، ياساي ئيتفا ديارة ئَيمة ئةمانةوَيت ضاكسازي بكةين لةو ياسايةدا، وةك جةنابي وةزيريش ئاماذةي 

كَيشةي هةبووة، طرفيت بؤ دروست بووة لةو دوو ئيدارةيةدا، لةطةَل ئةوةش ئةوة لةبةرضاو دةطرين كة 
ثَيشرت حكومةت اليةني ئابووري الواز بووة، تةنها ثشت بةطومرا و باجةكان بةسرتاوة، ئَيستا وةزعي 

كةرتي كشتوكاَل و فةالح و ئةوانة بكةين، كة دارايي حكومةت باشة، هةموومشان يةك دةنطني كة تةشجيعي 
بووذاندنةوةي وآلت و ذَيرخاني ئابووين، بؤ فةقةرةي ساحيب حقوق تصرفية، تةوزحيات بؤ بةِرَيزتان، ئةم 
زةويية حةقي زةوي وا هاتووة كة موَلكي حكومةتة، بةس حةقي تةصةروف بةهةموو شَيوةيةك حةقي 

زةوي يان خاوةن موَلك، فةالحة، هةركةسَيكة هاتووة بةدةلي داوة، لة فةالحة، خاوةن زةويية، ئةمة خاوةن 
ي هي حكومةتة، فةالحيش شةراكةتي تَيدا هةية، بةشَيكيش %(02)موَلكيةتيش بؤ بةشةري، كة دةَلَين لة 

هي خةدةماتة، ئَيمة وةزارةتي كشتوكاَل كة ئَيستا بةتةماي ياسايةكة، بؤ تسوييةو تصنيفي ئةرازي ئةو 
بؤ هاوكاري فةالح، كةواتة ئةمة حةقي تةمليكيشي هةية،  ,انة تةمليكيش بكةن، بؤ تةشجيعي فةالحزةويي

حقوقي تصريف و حةقي خدماتيشي تَيداية، ئةم زةوييانة بؤ تةشجيعي فةالح، بؤ هَيشتنةوةي ئةو 
ي ئَيمة ئةو لةبةيين حكومةت و ليذنةي ياساي( أوسطها خ  االمور)خةَلكانة، ئةو رَيذةية ئَيمة وةكو 

دةش لةبةيين ليذنةكاندا نزيك (11)وةسةتةمان هةَلبذاردووة،  موناقةشةشي تيا كراوة دوَييَن، طةيشتؤتة 
بووينةتةوة، جا مةبةستم ئةوةية صاحب حقوق تصرفية، بةشي تةمليكيشي تَيداية، ضونكة ضةند ساَلة 

دي زراعي و موتةفةرغني، دووشت تصرف لةو زةويية دةكات، شةريكة لةطةَل حكومةتدا، بؤ ئةوةي عةق
هةية عقدي زراعي ئيتفا مشولي ناكات، تةمليك هي وةزارةتي مالية و حكومةتة، تصريف زراعي و 
سةكةنيش هي فةالحة، بةآلم يةك شت هةية، ئيدارةي سلَيماني ئةوةي ثَينج دؤمن بةرةو سةري هةبووة، 

م شتَيكي تر هةية، موتةفةرغني كة خةرج بووة، قتعةيةك زةوي ثَيداوة، نازامن لَيرة ضؤنة، بؤ عقد بةآل
خةرجيي زراعة، سناعة بووة، خؤي تةفروغ كردووة، بؤ زراعة، نةضووة تةعني بَي و مةعاش وةربطرَي، 
حكومةت بيست دؤمنَيكي ثَيداوة، ضووة مةشروعي دروستكردووة، دةواجين دروستكردووة، ثةروةردةي 

وة، لةسةر ثارضة زةوييةكةي، تةفةروغ بووة، بةشَيك لةوانة هةنطي كردووة، ضووة ئةو ئيشانةي كردو
بؤشيان تةمليك كراووة، بؤ موتةفةرغني، هةندَيكيان تةمليك نةكراووة، ماوةتةوة،  1382بةياساي ساَلي 

خؤيان تةفةروغ كردووة، تةعني نةبوون، ئَيمة دةَلَيني ئةوانة، بة ئيستسنا كة مةشروعيان هةية، 
مان دياري كردووة، بؤ ئةوانة كة تةعويز بكرَينةوة، بةآلم بؤ عةقدةكانيش %(1)ة مةشاريعيان هةية، ل

وةكو جةنابي سةرؤكي ئةجنومةن ئاماذةي ثَيكرد، ليذنةي ياسايي ئَيمةش ثرؤذةيةك بنووسني، بؤ هاوكاري 
ين خاوةن عةقدةكان ئةطينا عةقدى ئيتفا مشولي ناكات، ئةوة ثَيشنيارةكاني ئَيمة بوو، بؤ ضاو رؤش

 .جةنابتان، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عادل
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 :بةِرَيز عادل حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةرةتا تةوزحيَيكم هةية، ئةطةر ئَيمة بضينةوة بؤ مَيذووي زةوي لة عَيراقدا، ضوار جؤر زةوي هةبووة لة 
ولك، ام ية مفوضة بالطابو، ام ية ممنوحة ام ية، ام ية صرف، مسةردةمي دةوَلةتي عومسانييةوة، 

ئةم ضوار زةويية، كة ئَيمة بَيني باس حةقي تصروف ئةكةين، ئةطةر قانونةن تةماشاي حةقي باللامة، 
تصروف بكةين، هيض جياوازييةكي ئةوتؤي نيية لةطةَل موَلكي صرفا، يةعين شتةكة تةنها شكلية، كاك 

راستة زةوي لة عَيراقدا كراية دوو صنف، مملوكة للدولة، و ملك دا، (09)شَيروان ئاماذةي بة قانوني 
صرف، يةعين بةراسيت ئةطةر سةيري حةقي تصروف بكةين، تؤ بةدةيان ثشت ماوةتةوة، حةقي هةية 
بيفرؤشَيت، حةقي هةية رةهين بكات، حةقي هةية ئيستيغاللي بكات، يةعين لةطةَل موَلكي صرف 

هاتووة باس لةو دوو صنفة ( 09)يةن تةنها شكلية، راستة ئةو قانونةي جياوازييةكي ئةوتؤي نيية قانون
ئةكات، بةآلم لةدةوائريي تاثؤ بةهةمان نةو   ئةنووسرَيتةوة، جا بؤية ئَيمة لة كاتَيكدا كةباس لةحةقي 
تصروف ئةكةين، حةق واية جياوازييةكي نةهَيَلينةوة لةطةَل موَلكي صرفدا، بؤية من تةئيدي راي ليذنةي 

بَيت، وة لَيرة هاتووة باس ئةكات ئةَلَي لةو زةوييةي بدةنَي، %( 02)ياسايي ئةكةم، كة ئةو رَيذةية، لة 
لةبةر ئةوةي ئةو حةقانة، ماوةيةكي زؤرة درَيذةي هةية، رةنطة وةرةسةكانيان هةزار كةس بَيت، حةق واية 

ةو نةقدةن، بؤ ئةوةي سةرثشك ئَيمة لةجياتي ئةوةي تةنها بةزةوي بنووسني حةقة بنووسني عةينةن ئ
بَيت، لةوةي كة كاميان هةَلدةبذَيرَيت ئينجا ئَيمة دةزانني فةلسةفةي نةزعي مولكية، مةنفةعةي عامة، 
يةعين حةقة ئَيمة لَيرة بةو قانونة بتوانني، ئةوة تةحديد بكةين، ئينجا ئةو موبةِريِرة لة سوَلتةي ئيداري 

يةك، نةزعي مولكييةي كرا، بةناحةق يان موبةِريِري نةبوو، شارةاواني بسةنينةوة، ئايا ئةطةر هاتوو، زةوي
كَي هةية حيمايةي ئةو خاوةن حةقي تصروفة بكات، حةقة ئَيمة ئيشارةت بةوةش بدةين دادطايةكيش 

 .هةبَيت حيمايةي ئةوان بكات، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان
 (:ن ئامَيديديلما)بةِرَيز حممد امحد صاحل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
حةقيقةت من ئةو ثرؤذةية دةبينم ثَيشكةوتنَيكة، يةعين ختوةيةكي موتةقةدمية لة ثرؤذةكاني ديكة، 
بزةبت لة مةسَلةحةتي عامداية، ئَيمة بةهةموو شت لةطةَل بةرذةوةندي طشتينة، بؤية من تةئيدي ثرؤذةي 

ةندَيك تةوزحيا  هةية، يةكةم ئةو تةزوزحياتانة ئةوةنة، ةكة، بةآلم ه(02بة 10)حكومةت دةكةم، 
حكومةت كة ئةيةوَيت تةوسيعي شار بكاتن، باشرت ئةوةية بةرةو زةوي صةخةري بضَينت، نةك زؤرتر زةوي 
زراعي بةنةزةري من ئةمة بةئيعتيبار وةربطرَينت ضونكة، ئَيمة بونيةي تةحتيمان نيةو، ئينتاجي زراعيش 

يةي ئيقتصادي بةشةري كة ئَيمة زؤر ثَيويستيمان ثَيي هةية، لةبةر ئةوة ضةند دةتوانن با يةكَيكة لة تةمن
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بةرةو ئةو الية بضن و، زؤرتر خزمةتي حكومةت و ئَيمة و هةموو ضينةكان دةكةن، دووةم، ئةو نيسبةيةي 
ي ضوارةم وا دَينت كة جةنابي وةزير طوتي سافية، باشرتة ئةو نيسبةية لة هةمان زةوي بدةنَي، ضونكة بِرطة

كة حكومةت حةقي هةية، لة جَيطةيةكي ديكة بيدةنَي، تا ئَيستا زؤر كةس مةغدور بوونة، ضونكة ئةو 
زةويية كة تةعويزيان كردية، هةمان قيمةتي نية و هةمان ئةو قيمةتةي بةرناكةوَيت و زةوي خراثرتن، 

ي، وةقيت موحةدةد هةبَيت بؤ ئةو دوو، زةروورية حكومةت بةنةزةري ئيعتيبار وةري بطرَيت مةوعد
تةعويزة، ضونكة ئَيستا زؤر كةس هةية، ئيتفاي زةوي كشتوكاَلي بووينة، سَي ساَل ضوار ساَلة تةعويزةكة 
نةكراية، من ثَيم باشة بؤ مةسَلةحةتي عام بَيت ضونكة زؤر زةوي هةية، لة زمين قانوني وةبةرهَينان، بؤ 

ية، بةقةدةر ئةوةي كة سةوري من ئةمة مةسَلةحةتي عام نيسوثةرماركَيت وئةوانة هاتيية بةتة
ن، قوتاخبانةن، يان رَيطاو بانن، خاَلَيكي دي ئةوة باشة، زةوييةكة بؤ تصريف من زؤر نزيكي كاك نةخؤشخانة

عادل مب، ضونكة ئةو حقوق تصرفية هةية، نةحكومةت داية، نة ئيجارة، نة عقدة، بةآلم بة تةعاقوبي 
ر باب ئيستخداميان كردية، تةسويةكة نةطةشتية هةتا بةسايف ببَيتة مولك، ئَيمة زةمةن، باب لةسة

هةموومان دةزانني زةوي لة كوردستان بويتة مولك، يان لة عَيراق هةمووي بويتة مولك، هةر لة 
عومسانيةكان و لة حكومةتي بةريتاني، ضون ئةو زةوي لةسةر ناوي خةَلك تاثؤ كرن و لةسةر ناوي 

تر تاثؤ نةكرن، بؤية هةندةك مةحروم بوون، ئَيستا زؤر جَيطة هةية، رةنطة دوو ثارضة زةوي هةندَيكي 
بينت، جريانةكة دةوَلةمةند بووة، يان موتةمةكني بووة تاثؤي كردية، ئةوي ديكة فةقري بووية، دةسةآلت 

زوو ئةو قةزية نةبووية،  نةيتوانية بيكاتة مولك، ئةمةش غةدرةكة لةسةريان دةبينت، باشة حكومةت، 
ضارةسةر بكاتن، بةتايبةت لة دةظةري ئامَيدي، هةر لة ئامَيدي بطرة هةتا دةضَيتة ناو رَيكان تةسوية 
نةبووية، ئيرت مةشاكل هةنة، ئةو خةَلكةي دةسةآلتي هةبووية، يان ئيمكانيات هةبووية، توانية بةمولك 

 .سةريان زؤر سوثاسبكاتن و ئةوي دي بةمولك نةكاتن، لَيرة غةدرةكة بوويتة لة
 :بةِرَيز ظيان سلَيمان حاجي بشار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو ثرسيارةم هةبوو لة شرؤظة كرنا وةزيرَي هاتة دةستنيشانكرن، هاتة روونكرنا  بؤ من  ئةز ثشتطرييا 

بةِريِرَيك ثرؤذةَي حكومةتي دةكةم، كة وةكو خؤي هاتيية، ئةظان بةِرَيزي دي لة سَي ليذنةي دي نةشيا مو
قةوي دَيينةت بؤ ِرَيذةت وانا كو دطةل وان رَيذةت بي، بةس لَيرة شتَيكي دي هةية، من دةمةوَي لَيرة 
لةسةري بدوَيم، ئَيمة باسي تةعويز دةكةين بةس لَيرة بةري كو قانونا ئيتفا ذ نةهاتبا بةرَي مة لة قتاعي 

تياري لَيرةدا زؤر زؤرا طرنطة بؤمة ضونكي بةِراسيت زراعي دظةت ئَيمة ثَيناسة جوتياري كربا، ثَيناسةيا جو
كَيشةيةن عةردي طةلةك و طةلةك زؤرن، بةتايبةتي بةحسَي دةظةرا سلَيظاناية دةكةم، دةظةرا سلَيظانةيا لة 

دا خةَلكي ظا بِرةكي بويتة جوتيار ئةظة وي ضةندي لة حقوقَي وي دَيتة خوارنَي ظَي كافكي دةمَي، 32ساآل 
تقا سلَيظانةيا بؤ ئَيتة ئيفراز كرن، بؤ مةنتقةي صناعي كاردت ئَيش طةلةكش وانا تاكو هةندةكش مةن

حةياتا خؤ دةروت رؤذةكيش جوتياري نةكرية، ية بووية جوتيار وةكي ظي كةسي سي ساآل ضَل ساآل 
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ة حةقي جوتياري كرية، وةكي وي دَيتة تةعويز كرن، ئةظةش نةبةرذةوةندي وان لةوانةية ظَي لَيرة ثَيت ظي
 . ي ثَيشرت، زؤر سوثاس 32وانة بَيـتة وةرطرتن و، ثَيناسة جوتياري بَيتة كرن، نةك ظي ساآل 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .توخوا ثةلةي بكةن ثةخشان خان فةرموو

 :بةِرَيز ثةخشان عبدال زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

م ياساية، نةك ياسايةكي زؤر زؤر طرنطة بةَلكو ياسايةكة بةِراسيت منيش لةطةَل رةئيةكةي جةنابتام كة ئة
ثِرة لة تةعقيدات، بةهؤي ئةو تةعقيداتةي كة بةسةر ئةم كَيشةيا هاتووة لةحكومةتةكاني عَيراقي ثَيشوو، 
حةتا خؤمشان يةعيين، واتة لةحكومةتي خؤماَلي خؤمشانا، عموومةن تةعقيداتَيكي زؤري بةسةرا هاتووة، 

ِراسيت ئينسان شعور بة مةسنوليةتَيكي طةورة ئةكات، بةدرَيذايي ئةم فةترةييةي لة ئةم ياساية بة
بةردةستدا بووة، ضونكة هةر ئَيمة ناطرَيتةوة، يةعين من واي تَينةطةم جيلي دواي ئَيمةش ئةطرَيتةوة، من 

كاريطةري ضؤن  ثَيش ئةوةي بَيمة سةر دوو ماددةكة، دَلة ِراوكَييةكم هةية، لة تةوسيعي شارةكان، ئةمة
نةبَيت لةسةر كشتوكاَل، لة ِراثؤرتةكةي ليذنةي كشتوكاَلدا شتَيكي تياية كة يةعين بةرةو ئةرازي صةخةري 
تةوسيعةكة بكرَيت، الم واية ئةوة باشة بةنةزةري ئيعتيبار وةربطريَيت، ئةطةر ئَيمة سةيرَيكي وةزعي 

ي كشتوكاَل، بةِراسيت لة عةيين وةختيشدا من بري ووي بنةماي ئابوورميانةوة بةتايبةتخؤمان بكةين، لة ر
ئةكةمةوة، ئةكرَي كة تةصميمي شارةكان و قةزاكان، بؤ نيسبةتةكةش يةعين ضؤن من موحنازم بةالي 
خةَلكي هةذارو عةيين شت من مةسَلةحةتي خاوةن موَلك فةرامؤش ناكةم، ثَيم واية ئةو نيسبةتة بةو 

بةنيسبةت ئةرازي ماددةي يةك ئةطةر بة موتةكاملي %( 10)ةو لة سيغةي كة ئَيستاكة روون بووةوة، ئ
%( 02)باشة، وة نيسبةتي لة %( 10)بَيت، بَي خةدةمات و بةبَي ئةوة، من ثَيم واية ئةو نيسبةتي لة 

عةيين شت ثَيم باشة، بةآلم موالحةزةيةكم هةية يةعين باشة فيعلةن ئاطادار بني، كة حكومةت بؤ 
ري بهَينَيت، ضونكة بةِراسيت طلةيي و طازةندة زؤرة لة موناقةشةي مةوزوعةكةشدا مةنفةعةي عامة بةكا

 .قسة زؤر دةكرَيت، من لة ئةسَلي قانونةكة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئاخر كةس دكتؤر ناص  فةرموو
 :رمضان غفور ناص . د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مة موناقةشةي ئةكةين و لةبةر دةستمانداية، هةرضةندة ئةمة ياساي لةِراستيدا ئةم ياسايةي كة ئةمِرؤ ئَي

تة، بةس لة حةقيقةتدا، ئةمة يةكخستين دوو ياساية، كة  1338ي ساَلي (0)هةمواركردني ياساي ذمارة 
 بؤ( 10( )02بة  10)دوو ياساي جياوازة، بؤية من ثيم واية ئةو رَيذةي كة دياري كراوة، كة ئَيستا 

يش بؤ تاثؤية، من ثَيم واية لة جَيي خؤيةتي بةتايبةتي ئةطةر تةماشاي بكةين، (02)ة و بتاثؤي مفوض
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 10)نةك تةنها هةنطاوَيك بةرةو ثَيشةوةية حةتا لةسةر ئةوةي سلَيمانيشة كة كراوة، ضونكة لةوَي ئةطةر 
ووة، بؤية ئةو دا هات1338ساَلي ( 0)بَيت صايف نية، ئةمة صافييةكةيةتي وةكو لةياساي ذمارة ( 02بة 

بؤضونانةي جةنابت و ئةوةي جةنابي وةزيرو ئةوةي كاك شَيروان باسيكرد، من ثشتطريي ئةوة ئةكةم 
 .ولةطةَل ثرؤذةي ياساكةم كة حكومةت ناردوويةتي، لةطةَل رَيزو سوثامسدا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي ماراني ضونكة سةرؤكي فراكسيؤنة زؤر سوثاس زؤر باسكرا، بةآلم قسة دةدةمة كاك عومسان، عومسان بان

 .فةرموو
 (:ماراني باني)قادر عبدال عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة ئةو قانونة زياتر هةَلدةطرَيت، حةقة بةتَيروتةسةلي رَيطةي هةموو ئةندامان بدةي قسة بكةن، 

حةقي هةموو ئةنداماني ثةرلةمانة، مةقسةدم ئةوة بوو، نةك وةكو فراكسيؤن رَيطةم بدةي قسة بكةم، 
بةكةيفي خؤيان قسة بكةن، ضونكة مةسةلةيةكي طرنطة، ئةوةي لة ياساي حكومةت كة باسي دةكات، دةَلَين 
بؤ تةوحيد كردني ئةو دوو ياساية ئةطةر واية، جةنابيشت باستكرد، روونكردنةوةيةكت لةسةردا، فيعلةن 

بةآلم ئةطةر واية حةقة بةتةنها ئةو دوو ياساية بدةينة  مةنتيق بوو قسةكاني جةنابت زؤر باش بوو،
دةنطدان، ئةوةي سلَيماني دةنطبدةين يان ئةوةي ئَيرة، يان ئةو دوو ياساية تَيكةَل بكةينةوة، ئةطةر 
مةسةلةكةي تريشة، مةسةلةي زةوي بةِراسيت خاوةن زةوي ئَيمة غةدرمان لَيكرديية، وةكي ئةو ثرؤذةي 

كةمة، ضونكة وةكو كاك عادل باسيكرد، حةقي %( 10)دري لةسةر كةمة، يةعين لة لةحكومةت هاتيية غة
تصرف وةكي تاثؤية، دوايي قانوني ئَيمة، ياساي ئَيمة ئَيستا لةحكومةت، ئَيمة مادام ياساي وةبةرهَيناني 

نة لةسةري زةوييمان كرديية، ئَيمة ئةو زةوييةي كة لة مةالك دةيسَينينةوة و دةيدةينة وةبةرهَيين بَيطا
تاثؤ دةكرَيت، خاوةن موَلكةكةي خؤمان بؤ وةبةرينةهَينَيت، بؤ لؤ وي نةبَي بؤ لؤ وةبةرهَيين بياني بَيـت، 
بةِراسيت ئةوة غةدرَيكة ئَيمة لة فةالحي دةكةين، ئةطةر لؤ بةرذةوةندي طشيت بَيت، فيعلةن واية ئةوةي 

ة لؤ بةرذةوةندي طشيت نيية، خاَلي دووةم باسي جةنابتان وتتان، ثرؤذةي حكومةت زؤر باشة، بةآلم ئةو
ئةوة دةكةن، كة عةقدي زراعة ناطرَيتةوة، ضؤن نايطرَيتةوة، بةثَيي طةشةكردن وطةورة بووني شار، ئةو 
عةقدة زراعييانةي دةرةوةي شار هةموو قوت دةدات، يةعين ئَيستا لةو ياساية هيض شتَيك بؤ جوتيار 

جوتيار ناكات، ضونكة جوتيار حةقة ئةوانة لةيةكرتي جودابكرَينةوة، ئةوةي  دانةنراوة، هيض خاَلَيك مشولي
تا ئَيستا زةرعي دةكات، وةكو ئةوةي بةرهةمي زراعي لَي بةكاردَييَن جيا بكرَيتةوة لةطةَل ئةوانةي كة 

تيتم ئةو فرؤشتيتيان، ئةو جوتيارانة كة هةموو وةكو ئةَلَين بةوةرةسة واي لَيهاتيية، من لة زؤر الدَي دي
عةقدة زراعييانة بوويتة وةرةسةو دابةشيش كراية، يةعين لةبةيين منداَلةكاني خؤيان هةمووي 
دابةشيكردية، وةزارةتي كشتوكاَل نازامن ضةند زانياري هةية لةو بارةيةوة، بةآلم ئةو عةقدة زراعييانة 

ةوةن، حةق نيية ئَيمة حةقي وةكو وةرةسةش دابةشكراية، يةعين زؤر خَيزان هةية وةكو بت بةو زةوييان
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فةالح خبؤين، لةبةر ئةوة بةتايبةتيش لةبةر ئةوةي زةوي لة وآلتي ئَيمة ئَيستا لةبةرذةوةندي طشيت نيية 
َيمة ثشيت فةالح و خةَلكي لةبةرذةوةندي سةرمايةدارة، مادام لةبةرذةوةندي سةرمايةدارة، حةقة ئ

لةن ثرؤذةي ئةو ياسايةي كة ليذنةي قانوني باسي لة كَيش بطرَين، بؤية من لةطةَل ئةوةمة فيعزةمحةت
بدرَيتة خاوةن موَلكةكان، زؤر ( 02)دةكةن ثشتطريي لَي دةكةم، لة جَيي خؤييت، حةقي خؤيانة لة ( 02)

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، فةرموو وةكو خؤت باستكرد تؤ تةعبري لة خؤت دةكةيت، لةسةرؤكي فراكسيؤن ناكةيت، خؤت باست واكرد
 .كاك بةَلَين

 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبدال حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة ئَيستا ماددةيةكمان هةية لةسةر حقوقي تصريف قسة ئةكةين
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ديارة زؤر قسةو موناقةشةتان كرد، بؤية بة كورتي قسة بكةن فةرموو كاك كريم
 :ي عبدالبةِرَيز كريم حبر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسيت ئةوةي براي بةِرَيزمان كاك شَيروان باسي كرد، وتي راثؤرتةكةيان هةَلوةشاندةوة، راثؤرتةكان 
هةَلنةوةشاونةتةوة، راثؤرتةكان وةكي خؤيان ماينةتةوة، بةِرَيزيشي وةكو هةموو ئةندامان و بة تةوافق 

ةكةش مةوجودة، ئَيمة لة كاتَيكدا ثَيشنيارمان كرد، كة هةرسَي ليذنةكة هةموومان ئيمزامان كردووة، راي
ئَيمة تةنازول لة رةئييةكةي خؤمان دةكةين وةكو ( 01بة  11)ئةطةر بَيت وبةتةوافق رَيك بكةوين، 

ليذنةي ياسايي، بةآلم ئةوة نةكرا بةداخةوة، كةدةبوواية بكراية و رَيك بكةوين، سةبارةت بةوةي كة زؤر 
رَيذةكةي داناوة بةِراسيت ئةو ( 92بة  02)اذة بةوة كرا، كة ليذنةي ياسايي هيض بنةمايةكي نيية، ئام

مةسةلةية وانيية، ئَيمة دواي ئةوةي كة ئيستيعانةمان بة كؤمةَلَيك لة شارةزاو ثسثؤِر كردووة، لة بواري 
لة دةستووردا ئَيستا مولكية كشتوكاَلدا ئينجا ئةو راية الي ئَيمة طةآلَلة بووة، سةرباري ئةوةي كة 

موقةدةسة، مولكية وةزيفةي كؤمةآليةتي نيية، ئَيستا مةنهةجي ئيشرتاكي كؤن نةماوة، مولكية موقةدةسة 
ئةبَيت لة نيزاعي مولكيةدا رةضاوي ئةو شتة بكرَينت، هةروةها لة هةمان كاتدا ئَيمة وةكو ياساناس ئةوة 

صريف نيية، ئةصَلةن مولك صرف ئَيرة جَيطاي نيية، ئيتفا زؤر ضاك دةزانني، مولك صرف وةكو حقوقي ت
نايطرَيتةوة، دةبواية بةثَيي قانوني ئيستمالك، ئيستمالك بكراية، نةك لَيرةدا جَيطاي بكرَيتةوة، بةآلم 
بةهةرحاَل كة هاتووة، ئَيمة ويستمان مةسةلةكة بة ئاسايي بِروَينني، لةهةمان كاتدا ئةو رَيذةييةي زيادي 

، ئَيمة بةِراسيت رةضاوي ئةوةمان كردووة، حكومةتي هةرَيم وةكو ئةو كاتة نيية ثَيشي رووخاني كرديية
رذَيم كة حكومةت ئيعتيمادي لةسةر طومرطةكان و لةسةر باج و داهاتى باجي زةوي و زار ئةكرد، ئَيستا 
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سبةيةكي زؤر ضاكي حكومةتي هةرَيم وةزعي زؤر زؤر باشة لةرووي مادديةوة، حكومةتي هةرَيم ئَيستا ني
هةية لة بودجةي حكومةتي مةركةزيدا، لةداهاتي نةوتدا، بؤية ئَيمة ئةو رَيذةيةمان ثةسةند كردووة، 
بةآلم ئَيستاش ئةطةر بَيت لةطةَل ليذنةكاني تر رَيك بكةوين، وةكو ليذنةي ياسايي هةمان ئةو ثَيشنيارةي 

بة  11)ك بكةوين لةسةر ئةو رَيذةية لَيرةدا ئَيمة ثَيشوومان جارَيكي كة دووبارة دةكةينةوة، ئةطةر رَي
 .وةكو ليذنةي ياسايي دةتوانني سةحيب بكةينةوة، سوثاس( 01

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر قسة كرا ئَيستاش دكتؤر كةمال بة كورتي دوو قسةتان بؤ دةكات، فةرموو

 (:كةمال كةركووكي. د)بةِرَيز حممد قادر عبدال
 .كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ

لةِراستيدا ويستم روونكردنةوةيةك بدةم، ئَيمة لة هةرَيمي كوردستان زؤر زؤر ثَيويستيمان بةتةختييت 
عومراني هةية، ئةويش كاري حكومةتي هةرَيمي كوردستانة، ضونكة بؤ ضةسثاندني نيزامي موئةسةساتي 

طةورة ئةبَيتةوة، ثَيويستة حكومةت ثَيويستة ئةوة بكرَيت، شاريش هةر لةو قةوارة تةسكة نامَينَيت، 
دةسيت كراوةبَيت لة بةرذةوةندي خةَلكي كوردستان، هةندَيك ئيشارة كرا كة جوتيار سوود لةوة نابينن، بة 
عةكسةوة هةزاران كةس لةجَيطةي يةك كةسو دووكةس سوود لةو بِريارة دةبينن، ئةطةر بَيت وئةو 

يان لةطةَل وةزارةتي كشتوكاَل هةبووة جاران، ئَيستا كامييان فةالحانةي كة خاوةني ئةو زةوييانةن و عةقد
لة دةوروبةري هةولَير، سلَيماني، دهؤك ئةو  زةوييةيان لةدةستة هةمووي خةَلكَيكي بةتوانا لة زرويف 
ئيستسنادا بة ثارةيةكي كةم لَيياني كرٍ يوة، بؤية ئةمة لةبةرذةوةندي جوتيارة، ضونكة بةثَيي ئةم بِريارةش 

دةكة ئةو بةشةي كة بؤي تةرخان دةكرَينت، ئةطةِرَيتةوة بؤ ئةو برا جوتيارانة، دوويش لة هةمووي سوو
موهيم تر ئةوةية كة تةوحيدي دوو بِريارة، بؤية طرنطة ئةطةر ئَيمة، لَيرة لةسةري موافةقة نةكةين، 

، كة ئةوةي خةَلكَيكي ئةطةِرَيتةوة بؤ بِريارة كؤنةكة، لةوَي هةم ديسان جوتيارةكان زةرةر دةكةنةوة
بةدةستةآلت ئَيمِرؤ ئةو زةوييانةي داطري كردووة، ئَيمةش لَيرة نوَينةري خةَلكي كوردستانني، نوَينةري 
ضيين هةذارو لَيقةوماوين، ثَيويستة وا كار بكةين مافةكانيان بؤ بطةِرَيتةوة، ئَيستا زؤري وا مبَينَينت كةس 

فرؤشتوويةتي يةكَيكي سةروةت مةند بؤ خؤي لةسةري فيلةيةكي  ناِرواتةوة سةر زةوييةكةي خؤي، ضونكة
طةورةي كردووةو، نة زراعي سودي لَي دةبييَن، نة فةالح فايدةي لَي ئةبييَن، خةَلكَيكي بةتوانا سوودي لَي 

ئةطةر ( 02بة  10) ئةبييَن، بؤية بةالي من طرنطة ئةو ثرؤذةيةي كة لة حكومةت هاتووة جَيبةجَي بَيت 
بكراية كةمرتيش بواية باشرت بوو، بةآلم مادام ثرؤذةكة هي حكومةتي هةرَيمي كوردستانة، وةكو  بَيت و

 .خؤي بَيت وزؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دوا كةس خاتوو نازةنني وةزيري شارةواني، فةرموو
 :وةزيري شارةواني/ بةِرَيز نازةنني محد وةسؤ
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 . ان ئةنداماني ثةرلةمانبةِرَيز

لةبةر ئةوةي ئةو زةوييانةي كة ئيتفا ئةكرَين، بةِراسيت بؤ وةَلآل من ويستم هةر روونكردنةوةيةك بدةم، 
بةرذةوةندي شارةكان و شارةواني بةكاردَينت، تةبيعي كةي ئةو زةوييانة داوا دةكرَيت ئيتفا بكرَيت كاتَيك 

ر تةبيعي وئاسايية كة شارةكان بةرةو طةورة بوون و بةرةو فراوان كة ثَيويست بوو، لة شارةكان شتَيكي زؤ
بوون دةِروات، ئةوة شتَيكي زؤر ئاساييةو دةبَي بة تةبيعي وةري بطرين، ثَيويستيشة نابَيت ئَيمة فراوان 
بووني شار ِرابطرين بةهيض شَيوةيةك، تةنها ويستم ئةو تةوزحية بدةم كة ئَيمة لةو كاتةدا داواي زةوي 

كةين كة ئيتفا دةكرَيت خبرَيتة سةر سنووري شارةوانييةكان، كة ثَيويست دةبَينت بؤ شارةكان، وةكو دة
زؤربةي بةِرَيزان ئاماذةيان ثَيدا و جةنابيشت هةروةها، شارةكامنان هةمووي زةوي نةماية طةيشتؤتة 

ؤر لة ثَيش حدودَيك سنووري شارةوانييةكان قةثات بووة، ئةوة بوويتة تةطةرةيةكي يةكجار ز
خزمةتكردني هاووآلتيان، من منوونةي شاري سلَيماني بهَينمةوة، كة من ئةوة نزيكةي ساَلَيك دةبَيت 

 1221وةزيري شارةوانيم، هةتا ئَيستاكة هاووآلتي هةية لة سنووري شارةواني بةذمارةي زؤريش لة ساَلي 
ةتا ئَيستا زةوي نية بيدرَييَت، ئةو ثَيشرتيش هةية، فةرماني رةمسي بؤ دةرضووة كةزةوي وةربطرَيت، ه

هاووآلتية زةوي وةرنةطرتية، تةبعةن ناَلَيم هةمووي بةس ذمارةيةكي زؤر هةية، لةبةر ئةوةي سنووري 
شارةواني سلَيماني قةثات بووة، هةروةها دَييتة سةر سنووري شارةواني هةولَير بةهةمان شَيوة، ئةو فراوان 

بةثَيي نةخشةيةكي زانسيت و حةزاري دةبَينت، ئَيستاكة ئَيمة لة ساآلني بوونةش كة دةبَينت، لة شارةكان 
ثَيشوو ِرةنطة زؤربةي زؤرمان ئَيمة رازي نةبووين لةو شَيوة هةِرةمةكييةي كةشارةكامنان ثَيي فراوان بووة 
لةبةر ئةوةي تةمسيمي ئةساسيمان نةبووة، لةبةر ئةوةي ماستةر ثالني شارةكامنان نةبووة، ئَيستا 
خؤشبةختانة وةزعي حكومةت طؤِراية، ئيمكانيات ثةيدابووة، هةروةكو بةعزَيك لةبرادةران ئاماذةيان 
ثَيكرد، ئَيستاكة ئَيمة بةتايبةتي هةر سَي شارة طةورةكة، ئَيستاكة حالييةن تةمسيمة ئةساسيةكةي لةذَير 

يمي دةكاتن، ديتم نيطةراني ثالندانةيةو هةريةكةيان كؤمثانيايةكي موتةخةصيصي بياني لةو بوارة تةصم
يةكجار زؤرة لةسةر بةكارهَيناني زةوي كشتوكاَلي، حةقي خؤيانة ئةو نيطةرانيية هةبَي و ئَيمة لةطةَلينة، 
بؤيةش ئَيمة تةصميمي ئةساسي ئةو شارانةمان دووبارةي دةكةمةوة دايتة كؤمثانياي ثسثؤِر، كة تةصميمي 

ئَيمةش تةوجيهامتان وا داية ثَييان هةتا بتوانني، كةمرتين  ضةندين شاريان لةجيهان كردية، خؤشيان و
زةوي كشتوكاَلي بةكاربهَينني لة فراوان بووني زةوييةكان هةتا بتوانني، ئةو زةوييانةي كة بةكةَلكي 
كشتوكاَل نايةن، بةآلم زؤرجاريش ئةبينني، ئةوة تةصميمي شارة هةندَي زةوي كشتوكاَلي بةردةكةوَيت، 

ويستم رووني بكةمةوة، ئةوة تةنها بؤيةك هةدةف نيية، وةكو و  بةثَيي نةخشةي بنةِرةتيية، خاَلَيكي تر 
نةخشةكة بَلَيت ئةو زةويية بؤ نيشتةجَيية يان بؤ خزمةتطوزاريية ياخود زؤرجار بةسةوزاييش 

يبةتي ئةوانةي دةمَينَيتةوة، كة ئةوةش خاَلَيكة ئَيمة زؤر تةئكيدي لَي ئةكةين، زؤربةي ئةو زةوييانة بةتا
كة كشتوكاَليية، هةوَل دةدةين رووبةرَيكي زؤري وةكو باخ ياخود طةشتةوةرييةك، وةكو ثاركَيك وةكو 
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باخضةيةك وةكو سةوزايي مبَينَيتةوة، ئةوةي كة رةضاوم كرد لة بريي هةموو ئةندامان بوو، جَيطاي رَيزة 
َلنيايان بكةمةوة، كة باشرتين شَيوة لةزمين ضونكة نيطةران بوون كة ضؤن بةكار دَيت، بةآلم دةمةوَيت د

تةصميمي ئةساسي شار بةكاردَيت، بةِراستيش ئَيمة وةكو شارةواني ئةو تةعديلة زياد كردني رَيذةيية، 
بةتايبةتي لةزمين شاري هةولَير و دهؤك، هةروةها بةرَيذةيةكيش ناوضةي سلَيمانيش لةبةر ئةوةي ومتان 

وة زةرةر بَيت بؤ وةزارةتي شارةواني و بؤ شارةوانيةكان، ضونكة تةمسيلي زةوي ساف دةدرَينت، رةنطة ئة
مةسَلةحةتي عام دةكاتن لَيرةدا شارةواني، بةآلم لةطةَلينة لةبةر ئةوةي بةِراسيت مةسَلةحةتي هاووآلتي 

لة  تَيداية، هي حةقي تصرويف تَيداية، مةسَلةحةتي مةالكي تَيداية، منيش هةر بةهةمان شَيوة داواكارم
ئةنداماني ثةرلةماني بةِرَيز ئةطةر مةشروعي تةعديلي ئةم قانونة ئةوةي لةحكومةت هاتيية، ثشتطريميان 

 .بكةن لة مةسَلةحةتي حكومةت و هاووآلتي و ساحَيب موَلكيشة و ئيرت سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومسان باني ماراني فةرموو نوقتةي نيزامي
 (:باني ماراني)قادر لعبدا عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
باسي ئةوةت كرد كة ئةوة رةئي خؤييت يان رةئي فراكسيؤن لةطةَل ثشتطريي راي ليذنةي ياسايي دةكات، 

 .سوثاس
 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رةئيم  من تةعليقم لة قسةي خؤتدا، وتت ئةبَي هةموو ئةندامان قسةي بكةن، و  هةموو كةس حوِرة،

نةدا، تةعليقم لةقسةي خؤت دا، تؤ وتت هةموو كةس ئةبَي قسةي بكاتن فراكسيؤن نيية، بؤية و  
تةعبريت لة رةئي خؤت كردو هةموو ئةندامانيش تةعبري لة رةئي خؤيان دةكةن، كاك ئاخر ناوم 

م بدةن من خؤم نووسيبوو موالحةزةم نةكردبوو، ئةوةي ناوي نةنوسيبَينت و دةسيت هةَلدةطرَيت ئيجازة
 .قةرار بدةم، رةنطة كوَيستان خانيش نةم ديبَينت، كاك ئاخر قسةي دةكاتن فةرموو

 :بةِرَيز اخر مجال انور
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بابةتَيك هةية بةنيسبةت ناوضةي سؤران وضؤمان و سيدةكان و مَيرطةسورو خةليفان، لةبةر ئةوةي ئةو 
اقييةوة مةحزور بوو، هةتاوةكو ئَيستاكَي نةهاتينة تةسويية كردن، ناوضانة لةاليةن حكومةتي عَير

منوونةيةكت لؤ دَينم كة تةمسيلي هةموو شارةكان دةكات، رةواندوز شارَيكة ئَيستا سنووري شارةواني 
زيادبووة، فراوان بووة، زياتر لة سةد جوتيار مةحروم بووة لةزةويي، زةوييان نية، ئةو نيسبةشيان ثَي 

لة %( 21)ناكةن، يان %( 21)و لة %( 8)، كة كاتي خؤي هةموو لةدةرةوة بووينةو، شةملي لة نادرَيت
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ي ناكةن، ضونكة زةوييان بةناو نية، لةبةر ئةوةي لةوكاتي كة حكومةتي عَيراق بانطهَيشيت كردينة، %(12)
سايةدا بكرَيتةوة، كة ئةوان لةوَي نةبووينة، بؤية ئَيستا طوناهييان ضيية، ئةبَي جَيطاي ئةوانيش لةو يا

 .مةحروم نةبن، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من كؤتايي بةموناقةشةكة دَينم، ثرسيار دةكةم لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي كشتوكاَل و ليذنةي شارةواني، 
ة موسرِين لةسةر ِرةئيةكةيان يان سةحيب ئةكةنةوة، ليذنةي ياسايي سةحيب ئةكةن يان نا جوامب بةنةوة ب

 ؟.ئا يان نْة
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةَلَي بةو رَيذةييةي كةهةية كاتي خؤي لة كؤبوونةوةي هةرسَي ليذنةدا ثَيشنيارمان كرد، ئَيمة زؤربةي 
آلم بَيت تةنها دوو ئةندام نةبَينت، بة( 11بة  21)ئةنداماني ليذنةي ياسايي لةسةر ئةوة كؤك بووين، كة 

بَيت، ئَيستاكةش ئةطةر برادةران رازي بن ئَيمة سةحيب ( 11بة  21)زؤربةيان لةطةَل ئةوةدا بوون كة
) ئةكةين ئةوةي خؤمان، ئةطةر هةردوو ليذنةي كشتوكاَلي و شارةواني لةطةَل ئَيمة هاوِرابن ئَيمة ئةوةي 

 .ةكة سةحب ئةكةينةوة(02بة  12
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ي كشتوكاَلراي ليذنة
 

 :رضا امحد عبدالرمحن بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رَيذةي زيادمان دانابوو، بةآلم بؤ نزيك بوونةوةو %( 12و لة % 21)ديارة ئَيمة ثَيش داناني ئةم رَيذةية لة 
آلم رَيكخستين ياساكة و ضاكسازي و ئيعتيبار بؤ ئةو رةئييةي حكومةت ئَيمة هاتينة ئةو رَيذةيية، بة

ناَلَيم ثَيك ( 11بة  21)دوَينيش موناقةشةيةك كراوة لةبةيين ليذنةكاندا، ليذنةكان نزيك بوونةوة بؤ لة 
هاتني، بةس نزيك بووينةوة، ئَيستاش ثَيم باشة جةنابي سةرؤكي ئةجنومةن، ئةوة خباتة دةنطةوة، 

 .بَيت، زؤر سوثاس(11بة  21)موتةفقني و نزيكني ليذنةكان كة 
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س

 .ئَيستا تةبعةن ديارة سَي موقتةرةمحان هةية، كاك ئاخر نوقتةي نيزام
 :بةِرَيز اخر مجال انور

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من خؤم لةليذنةي كشتوكاَلم دوَينيش نةطةشتينة نةتيجة سةحبمان كردةوة، برادةران لةوَي بوون، كاك 

حب ئةكةمةوة، كاك شَيخ ال و كاك شوكري نَيرةوةيش، لةوَي تةلعةت و كاك بةَلَين بوون و  من سة
 .نةبوون، نازامن ئةوانيش رةئيان ضؤنة، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةكةية(11بة  21)ئَيستا ليذنةي ياسايي ضيتان وت، ئةوة مةعلومة كة دةَلَين 

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (.02بة  12)ةرؤكي ئةجنومةن لةسةر نةخَير س
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك شَيروان تةوزحيي هةية
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاك كةريم بةحري وتي سةحيب ئةكةينةوة، هي ليذنةي ياسايي، ئَيستاش ئةَلَيت سوورين لةسةر ئةوة، 

ئيشارة  ثَيدا رةئي جياجيا هةية، لةناو ليذنةي ياسايي، ئَيستا ئةو برادةرانةي  بةِراسيت من لةسةرةتاوة
لَيرةينة رةئي جياجيا هةية، بةو شكلةي نية ئةوة يةك، هةندَيك موالحةزةشم هةية تةوزي  ئةكةم ئةو 
 قانونةي كة دةرضووة، مولك صرف ئةطرَيتةوة، ضونكة قانون ئيتفاو ئيفرازي ئةرازيية، كاك كةريم

حةزةكةم ئةو مةعلوماتة  تةعديل بكةيت، ئيفرازةكة باسي مولك صرف دةكات كةلةاليةن شارةوانييةوة 
ئةيطرَيتةوة، ئةو ( 111)ئةجنام دةدرَيت، بةو قةواعيدةي كةلة قانوني ئيستيمالك هاتيية، واتة قانوني 

ش لة خؤ دةطرَيت، مبا (111)و ( 20)هةردوو قانون لةخؤ دةطرَيت،  2008ييةي ساَلي (0)ياساي ذمارة 
فيهم مولك صرف، بةنيسبةت حةقي ئيختيار ئَيمة ئةطةر حةقي ئيختيار بدةين، هةَلةيةكي طةورة 

ضؤن تؤ  ،دةكةين، ضونكة ئةطةر هاتوو ثارضةيةك مةساحةكةي طةورة بوو، ئةمةمان هةمووي ئيتفا كرد
ئيستيعماالتي شارةواني، بؤية دةبَي  حةقي ئيختياري ئةدةييَت بةخاوةنةكةي، واتة موعارةزةي كرد لةطةَل

ئةم حةقي ئيختيارة بةِراسيت تووشي هةَلةيةكي طةورة دةبني، برادةرَيكي تر باسي ئةوةي كرد دةَلَيت 
ثازدة رؤذمان داناية، بؤ ئةوةي ( 0)ئيعترياز، ئيعرتاز نية بِريارةكة قةتعيية، ئَيمة لة قانوني ذمارة 

عادل نية، بؤ قةزامان هَيشتووةتةوةو، موراقةبةي قةزايي لةسةر ئةو هةركةسَيك ئةطةر زاني تةعويزةكة 
بريارانة دةكرَيت كة ليذنةكاني ئيتفاو ليذنةكاني شارةواني دةريدةكةن، يةعين رقابةي قةزايي لةسةر ئةوة 
ئاوها نية هةروةكو عالةم دةَلَيت، من لةطةَل ئةوةمة كة تةئيدي ثرؤذةي حكومةت دةكةم، لةطةَل لة 

 .م و زؤر سوثاس(21%)

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئيجازةم نةداوي ئةوة يةك، دووش ثَيم واية موناقةشةي زؤر كرا، نامشانةوَي موناقةشةكة بكةوَيتة نَيوان 
ئةنداماني ليذنة خؤيانةوة، من هةندَيك قسة دةكةم عمومياتي قسةكة، لَيرةدا هةمووتان مةسنولن، 

ش لة ليذنة قسةيةكم كرد، قسةكة هي خؤم نية موعجييب قسةكةم، لةدةرضووني ئةو قةرارة، دوَينَي
ئةويش ئةوةية هةريةكة لةئَيوة كة دةنط بؤ شتَيك ئةدةن، ضةند شتَيك لةثَيش ضاوتانة، يةكَيكيان 
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عةدالةتة، زةمرية، قانونة، بريوباوةِرة، تةماشاكردنتانة بؤ دوارؤذ، ئةو هةموو شتانة لةثَيش ضاوتانة، 
ةعلوماتتان لةسةر هينةكة، باطراوندتان ئةو ثرؤذةية ضةند مانطة خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ تةفصيالتي م

كراوة، هةر ليذنةي قانوني بةدواي ثسثؤِرو خةبريو شارةزا نةرؤيشتووة، هةريةكة لة ئَيمة، لةو سَيية، 
ةخؤمانةوة قسة ضةندين كةمسان ديوة، لة شارةزاو قانوني و خاوةن مولك، خةَلك ئَيمةش تَيطةيشتووين ل

ناكةين، لةبةر ئةوةي مةسنولييةمتان هةية، قسةكامن كةلَيرة كردووة، ضةندين كةسي خؤم بةش بةحاَلي 
خؤم بَيجطة لة ئةنداماني ليذنة، كة لَيرة رامان ئاَلوطؤِر كردووة، لة زؤر كةسي خاوةن موَلكيش ثرسيارم 

ضاوةِرواني ئةو قانونة ئةكةن ئيتفا بكرَينت، لةبةر كردووة، ض ئةوانة كؤن زةوييان ئيتفا كراوة، ض ئةوانةي 
ئةوةي ئةو قةرارةي كة ئةيدةين، هةريةك لة ئَيمة تةريقةي تةفسريي، تةريقةي طةيشتين بة قةرار، 
مةمجوعة شتَيك هني دةكاتن، بةآلم بري بكةنةوة لةوةي كة ئةو قةرارةي كةوةري دةطرن، لةبةر رؤشنايي 

ةِر زةمري، عةدالةت، قانون، طوجنان لةطةَل حكومةت، ئةداتي جَيبةجَيكردني، ئةو ضةند حةقايقة، بريوباو
قابيليةتي جَيبةجَيكردني، زةمةن، بزانن ئةو قةرارةي كة دةيدةن ئةو دةنطةي كة دةيدةن راستة، ئةوجا 
بيدةن، لة بؤ يةك شت رةئي مةدةن، بؤضوونَيكتان هةية شةخصي، تايبةمتةنديةكي شةخصيتان هةية، 

ا نابَيت رةئي بدةن لةسةر ئةوة، بةتةنها نابَي لةسةر ئةساسي حزبي رةئي بدةن، بةتةنها نابَيت لةسةر تةنه
عةدالةت رةئي بدةيت، دةبَي بزاني بَيجطة لة عةدالةت حكومةت قودرةتي ئةوةي هةية، كة جَيبةجَيي 

دابَينت، من دةمةوَيت بكاتن، ئةطةر حكومةت قودرةتي نةبوو جَيبةجَيي بكاتن، سةد جار عةدالةتي تَي
يؤتؤبيا دروست بكةم، ئةكرَيت، كةواتة ئةبَي ئةو قةرارة نةدةم كة دةوَلةتَيك دروست دةكاتن، يةكساني 
وةكو لة ئةفالتؤن و يؤتؤبياو مةدينة فازيلةدا هاتووة، دةبَي قةرارَيك بدةم كةِراستة، ئةو قةرارة ئةطةر 

ة، ثرؤذةيةك لةاليةن حكومةتةوة هاتووة، ئةو داواي تةعديل ِراستة بيدةم، ئَيستا سَي ثرؤذةمان لة ثَيش
ثرؤذةيةك لةاليةن ليذنةي ياساييةوة هةية دةَلَين %( 21)بةثَيي قانون، دةَلَي بيكةن بة %( 8)دةكات، لة 

هةرسَيك %( 22)ثرؤذةيةكيش لةاليةن ليذنةي كشتوكاَلةوة هةية دةَلَين بيكةن بة لة%( 12)بيكةن بة لة
ةبةر ئةوة  بةثَيي ئةولةوييات، ثرؤذةي حكومةت دةخةمة دةنطةوة يةكةم جار، كة دةَلَيت لة ثرؤذةنة، ل

دةسيت بَلند بكات تكاية، كَيي لةطةَلدا %(21)ببَيت بة لة %( 8)كَي لةطةَل ئةوةية لة %( 21ببَيت بة % 8)
ي حكومةت دةنطي لةسةر بةزؤرينةي دةنط ثَيشنيار 01بة  21نية دةسيت بَلند بكات با بيذمَيرين تكاية، 

 .درا، برؤن بؤ ماددةي دووةم

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي دووةم
( جياكاري) ي كوذاندنةوةو دابِردابِركردني 2008ي ساَلي (0)ماددةي سَييةمي ياساي ذمارة( 1)بِرطةي 

 :م شَيوةي خوارةوة دةخوَينرَيتةوةزةوي ناو سنووري شارةوانييةكان، هةموار دةكرَي، وبة
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ي كؤي رووبةري ئةو زةوييانةي %(12)بة رَيذةي ( بةزةوي) واتا ( عةيين) خاوةن ئةو زةوييانةي بة -1
بةناوي شارةواني تؤمار دةكرَين، قةرةبوو دةكرَينةوةو، مايف ئةوةشيان هةية، ئةو رووبةرة زةوييةي 

بكةن كة لةطةَل جؤري بةكارهَينانة ئيقرار كراوةكانياندا ( يجياكار)ثَيياندراوة،بةجؤرَي دابِردابٍري 
 .ثَيضةوانة نةبَي

 (:زانا)خضر بةِرَيز قادر سعيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من املادة الثالثة من قانون اطفاء و افراز األراضي  داخل حدود البلديات ( 0)تعدل الفقرة  :املادة الثانية 
- :الوج  اآلتي  و تقرأ على 1338لسنة  9رقم 

من وموع مساحات االرض اليت ستسجل بأسم %( 02)يتم تعويض صاحب االرض عينًا بنسبة قدرها -0
 .البلدية حيق ل  إفراز املساحة املمنوحة ل  مبا ال يتعارض مع االستعماالت املقررجم هلا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةئي ليذنةي ياسايي

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

- :رةئي ليذنةي ياسايي سةبارةت بةماددةي دووةم بةم شَيوةية
لة ماددةى سَييةم لة ياساى كوذاندنةوةو جياركردنةوةى زةويةكانى ناوةوةى ( 1)بِرطةى  :ددةى دووةمما 

- :َيندرَيتةوةهةمواردةكرَى وبةم شَيوةى خوارةوة دةخو 2008ى ساَلى (0)سنوورى شارةوانيةكانى ذمارة 
لةكؤى ِرووبةرى ئةو زةويانةى كة بةناوى شارةوانى تؤمار دةكرَى % 02خاوةنى ئةو زةويانة بةِرَيذةى -1

 .قةرةبوو دةكرَينةوة بة جياكراوة بة موَلكَيكى خؤسةرو بةناويانةوة تؤمار دةكرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .اثؤرتةكة عةفووبةعةرةبي بيخوَينةوة ر. ليذنةي كشتوكاَل تكاية
 (:زانا)خضر بةِرَيز قادر سعيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من املادة الثالثة من قانون اطفاء و افراز األراضي  داخل حدود البلديات رقم ( 0)تعدل الفقرة  :املادة الثانية

 :و تقرأ كاآلتي 1338لسنة  9
موع مساحة األرض اليت تسجل باسم من و% 92يتم تعويض صاحب تلك األرض عينًا بنسبة قدرها -0

 .البلدية  وتسجل مفرزة بايمائهم ملكًا صرفًا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي كشتوكاَل فةرموو
 :رضا امحدعبدالرمحن بةِرَيز 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي سَييةم ثَيشنيار دةكةين، بةم شَيوةية( 1)دةربارةي بِرطةي 

لةكؤي رووبةري ئةو %( 12)قةرةبوو بكرَينةوة بةِرَيذةي لة ( مَلكدارَييت صرف)ن واتة خاوةن زةوييةكا-أ
زةوييانةي كة مايف بةكارهَينانيان تَيدا كوذاوةتةوة، ئةو رَيذةيةش وةكو ملكي صرف بةناويان دةكرَيت 

 .ئةطةر نةطوجنا ئةوا بةهةمان رَيذةو زةوي هاوشَيوة قةرةبوو دةكرَينةوة
وو كردنةوةي خاوةن زةوييةكان رةضاوي شوَيين ئةو زةوييانة دةكرَيت كة بةريان دةكةوَيت لةكاتي قةرب-ب

رووبةري زةوييةكان مسؤطةر %( 12)سةبارةت بة شةقامي سةرةكي و ثلةي ئاوةدانكردنةوة، بةِرَيذةي لة 
.بكات

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك رةشاد

 :بةِرَيز رشاد امحد إبراهيم
 .ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

ثشتطريي لةو نيسبةية دةكةم كة لة ِراثؤرتي ليذنةي ياسايي هاتية، لةطةَل ئيزافةي ئةوةي كة لة 
لة ئةصَلي مةشروعةكة، بة موفرةزة نةهاتية يةعين بة ( يعوض عينًا)عةربيةكةي خوَينديةوة، كة دةَلَيت 

ووبارة خاوةن مولك، لة ئةصَلي ثرؤذةكةو صايف نةهاتية، عيين هاتية، ئةَلَيت بؤي هةية ئيفرازي بكاتةوة د
 .ئةطةر ضاوي ثَيدا خبشَيننةوة، ضونكة يةكدي ناطرَيت لةطةَل ئةوةي كة باسكرا بةحةقيقةت، زؤر سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةِرَيز وةزيري كشتوكاَل وةآلمي ئةو ثرسيارةي كاك رةشاد فةرموو
 :اَلوةزيري كشتوك /طيب عبدالعزيز بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة وازحة، يةعين مةبةست لة زةويية، وة زةوييةو زةوي موفةرةزة، يةعين صافية، لة مةتين قانونةكة 

 . وا هاتووة، يةعين هيض عدم وزوحَيكي تَيدا نيية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ك بكةن، لة ئةصَلي مةشروعةكة توزة  عةمةلييةن ئةبَي تةسجيل بكرَيت، بيَب بة موفرةزة، حةقة ئةوة ضا
موفرةزةتةن، يةعين تؤ ئيفرازي ئةكةي ئينجا توزيعي ئةكةيت، عةمةلييةن واية، نازةنني خان ئةوة ئيشي 

 .ئَيوةية، با بزانني وةزيري شارةواني راي ضية
 :وةزيري شارةوانييةكان/ بةِرَيز نازةنني محد وةسؤ
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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يةعين ئةو خاوةن حةقة، حةقي هةية ( حيق ل  أفراز بعض)امن موفرةزةية، بةآلم كة دةَلَيت وةَلآل وابز
تصرف بةو زةويية بكات، بةثَيي تصميمي ئةساسي بطةِرَيتةوة سةر شارةواني، يةعين رةنطة ثارضةكةي 

كة بَيت، بةآلم طةورةية شةرت نية، لةبؤ سةكةني بةكاربهَينَيت، لةبؤ شيت تر، بةآلم بةثَيي تةصميمي شارة
 . موخةصةصةكة موفرةزة، ئةوة باسي ثاش ئةوة ئةكات، سوثاس( املخصص  ل ) كة دةَلَي 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك رةشاد فةرموو

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي بكاتةوة، ئةوكاتة ديسان ئةو ثارضةي بؤ تةخصيص دةكرَيت لة نةتيجةي ئيفراز، ئةطةر دووبارة ئيفراز
 .خةدةماتة، جادةية دةبَي ئةو مةالكة تةنازول بكاتن لَيي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةو موالحةزةي ليذنةي شارةواني ِراستة، دةبَي بةموفرةزةتةن بَيت باشرتة، بةَلَي كاك كريم فةرموو

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة (تسجل بأمسهم) يت ئةوةي ئَيمة دةقيق ترة لةوةي لة ثرؤذةكةدا هاتووة، ئةوةي ئَيمة دةَلَيت بةِراس
تةسجيلة ئةوةي تر حةقي هةية، ئيفراز بكات، فةرقَيكي زؤر هةية لةبةيين تةسجيل و حةقي ثَيدةدرَيت، 

 .سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو

 :  حيدريبةِرَيز شَيروان ناص
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي كاك كةريم وتي من ثشتطريي لَي ئةكةم، ضونكو ئةبَي موفرةزة صايف بَيت، ئةوة ئَيستا عةمةلييةن 
ثيادة دةكرَيت بةو شَيوةية، ضونكة حةقي ئيفراز نادةنة خاوةنةكةي، خؤيان ئيفراز دةكةن و دةَلَين ئةوة 

 .حةقي تؤية مولك صرف
 :رؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سة

ئةطةر جةنابي وةزير موافق بَيت ئةو موالحةزةي ليذنةي ياسايي وشارةواني ثَيم واية قانونيةن باشة، 
 .بةتةعديلي ثرؤذة ئةصَليةكة موافقن بيكةن

 :وةزيري شارةواني/ بةِرَيز نازةنني محد وةسؤ
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .نت، ثارضةي موفرةزة ثيادة دةكرَيتئَيمة لةطةَلينة، ئَيستا ئةوة ثيادة دةكرَي
 :رضا امحدعبدالرمحن بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ويسجل بايمائهم ملكًا صرفًا مفرزة ئَيمةش تةعبريي عةرةبييةكةمان وا نووسيوة، 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
قتةرةحة بةهةمان بؤضوون و ئَيستا لةِراستيدا موناقةشةكةي وةكو ئةوةي ثَيشووة، لةبةر ئةوة سَي مو

بةهةمان تةحديدو، بؤ ئةوةي سةرتان نةئَيشَينم موقتةرةحةكان دةخةمة دةنطةوة، موقتةرةحي يةكةم 
، موقتةرةحي دووةم هي ليذنةي ياسايي %(02)ببَيتة لة %( 10)هي حكومةتة، كة ئيقرتاحي كردووة كة لة 

، موقتةرةحي سَييةم هي ليذنةي كشتوكاَلة كة دةَلَين (%92)ببَيت بة لة%( 02)و شارةوانيية، كة دةَلَين لة 
، يةكةم موقتةرةح هي حكومةتة كَي لةطةَل موقتةرةحي حكومةتة كة لة %(00)ببَيتة لة %( 10)لة 

،  دةسيت بَلند بكات تكاية، لةطةَل موالحةزةي هةر سَي ليذنةكة كة موفرةزةكة %(02)ببَيتة لة %( 10)
وافةقةي كرد، كَيي لةطةَلة با دةسيت بَلند بكاتن، تكاية، فةرموون كَي لةطةَلي زياد بكاتن كة حكومةتيش م

 .نية تكاية، ئةقةلييةتة بردييةوة فةرموون، حكومةت بردييةوة بِرؤن بؤ ماددةي سَييةم
 :كريم حبري عبدال بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ماددةي سَييةم لة ئةصَلي ثرؤذةكة

 .حوكمةكاني ئةم ياسايةدا نةطوجنَي ناخرَيتة كار هةر دةقَيك لةطةَل
 

 (:زانا)خضر سعيد قادر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

  :املادة الثالثة
 .ال يعمل باي نص يتعارض و احكام هذا القانون

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َييةم زياد دةكرَيت و ماددةيةكي موزافة بةم شَيوةية راي ليذنةي ياسايي بةم شَيوةية كة ماددةي س
 :دةخوَينرَيتةوة

ئةو زةوية نيشتةجَيي وبازرطاني  كة تةرخان دةكرَين بةرامبةر كوذاندنةوةى زةوى وزارى ناوةوةى 
سنوورى شارةوانيةكان لة باجى زةوى و وزار دةبةخشرَين بؤ ماوةى دوو ساَل لة مَيذووى تؤماركردنيان بة 

 .خاوةنةكانيانةوة لةبةِرَيوةبةرايةتيةكانى تؤمارطةى خانووبةرةى تايبةمتةندا ناوى 
 (:زانا)قادر سعيد خضربةِرَيز 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
- :و تقرأ كاآلتي ( مكررة)تضاف املادة التالية اىل القانون بتسلسل املادة اخلامسة

تجارية اليت ختصص مقابل اطفاء األراضي داخل حدود تعفى األراضي السكنية أو ال (:مكررة)املادة اخلامسة 
البلديات من ضريبة العرصات ملدة سنتني اعتبارًا من تاريخ تسجيلها بايماء اصيابها لدى مديريات التسجيل 

 .العقاري  املختصة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .تؤزَيك شةرحي بكةن ئةمة ضية تكاية
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال

 .سةؤركي ئةجنومةن بةِرَيز
ئةو زةوييانةي كة دةدرَيت بةهاووآلتي لة رؤذي تؤماكردن بةناويانةوة، زةريبةي تةريكات لةسةر ئةو 
زةويي وزارانةي ئيش دةكاتن، لةوانةية ئةوةي زةوي و زار وةردةطرَينت، نةتوانَيت، لةو ماووةيةدا ئةو 

ريكات لةماوةي دوو ساَل مايةوة، ئةو هةموو زةوييانةي كة وةري طرتية، ساغ بكاتةوة، كة زةريبةي تة
زةريبةيةي هاتة سةر كةواتة هيض نةكراية، ئةو كةسةي كة تةعويز كراية حكومةت لةاليةكي ديكةوة، بة 
زةريبة لَيي دةسةنَيتةوة، بؤية وامان ثَيشنيار كردية هةتا ماوةي دوو ساَل مؤَلةت بدرَيتة خاوةن موَلك بؤ 

 .وي وزارانةي يةكاليي بكاتةوة، زةريبةي تةريكات نةيطرَيتةوة، سوثاسئةوةي بتوانَينت ئةو زة
 
 
 
 :كشتوكاَل وةزيري /طيب بةِرَيز عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من تةسةور ئةكةم ئةمة مةوزوعَيكي جوداية، يةعين دةبَي وةزيري ماليية لَيرةباية، ضونكة عيالقةي بة 

ام واية ئةو رةئية لة سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة بدرَيتة سةرؤكايةتي وةزارةتي مالييةوة هةية، من ر
ئةجنومةني وةزيران بؤ ئةوةي لةوَي ديراسةي لةسةر بكرَينت وببَيتة شتَيكي تايبةمتةند، خارجي ئةم 

 .ياساية، زؤر سوثاس
 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ذةيةى ئَيوة لةطةَل وةزير ثَيشرت قسةتان كاك كةريم فيعلةن ئةو قسةية واية ئةوةلةن ئةبواية ئةو ثرؤ 
لةسةر بكرداية، موقتةرةحَيكي تازةيةو بَي هةمواركردن لةطةَل ئةصَلي ثرؤذةكةدا هاتووة، دةكرَي وةكو دة 
ئةندام ثَيشكةشي بكةن، بؤ هةمواركردني قانونَيك ئةبَيت رةئي وةزارةتي ماليية وةربطرين، لةبةر ئةوة 

رتة، بيخةنة بةرنامةي خؤتان، دةئةندام ثَيشكةشي بكةن بؤ ئةوةي بؤ وةزارةتي ثَيم واية سةحيب بكةن باش
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مالييةو وةزارةتي ثةيوةنديدار بينَيرين وشتَيكي مةنتقي تَيداية قسةكانتان، بةآلم دةبَي ئسوَلي ياسايي 
 .وةربطرَينت، ثَيم واية سةحيب بكةن باشرتة

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

ئَيمة دوو خاَلةكةي تر بةثَيي ئةوةي ليذنةمان هاتية، بةآلم ئَيمة سوورين لةسةر ئةوةي كة ئةو 
 .بةرذةوةندييةي هاووآلتيان، لةو رووةوة رةضاو بكرَيت و ئةو ماددةية خبرَيتة دةنطدانةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ت كرد، وتت ئةوة سَي مانطة ئةو ثرؤذةية موناقةشة كاك كريم ئَيمة قسةيةكمان كرد جةنابيشت قسةيةك

ئةكةين، من بةش بةحاَلي خؤم ئةوةي تؤ دةيَلَييت من تَيناطةم، ئةبَيت لةخةَلكَيك بثرسم ضؤنة ضؤن نية، 
كَي قازانج دةكات، كَي زةرةر دةكات، لة رووي مالييةوة ضؤنة لةرووي خةَلكةوة كَي دةطرَيتةوة، بةو ثةلة 

 .يةعين بةش بةحاَلي خؤم من تَيناطةم، كاك عوني فةرموو ثةليية نابَيت،
 .بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة حةقيقةت ئةو ماددةيةمان لةو ثرؤذةيةدا دانا لةبةر ئةوةي ناحييةي عةمةلي موالحةزةمان كرد، كة 

خةَلكان، خةدةماتي نةطةيشتؤتَي و زةوييةكان ثاش ئةوةي كة ئيتفا دةكران، تةسجيل دةكرا بةناوي 
زةوييةكانيش ئيفراز كرايةو خاوةن موَلكيش ناتوانَيت بيفرؤشَيت، زةريبةي عةرةساتي لةسةردةدات، 
زةرييبةكةش بةراسيت مورهيقة وزؤرة، يةعين وا دةكاتن، زةوي ئةصَلي رؤيشتووةو قازاجنيش لةو زةويية 

اوةي دوو ساَل عةفوو ببَيت لة زةريبةي عةرةسات، وةبَي ناكات لةبةر ئةوة ئةو ماددةيةمان دانا بؤ م
 .بتوانَيت سوودي لَي ببييَن تاوةكو خةدةمات دةطاتة ناوضةكة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .مامؤستا كاكة فةرموو

 : مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ريبةي عةرةسات زةوي تا سَي ساآلن وةكي تةسجيل دةكرَي بةناوي الم واية ئةو ماددةية زيادة، ضونكة زة
 .خاوةني عةفووة بةخؤي، تةلقائييةن عةفووة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
عةفووم كةن ئةوةلةن كاك عةوني ئيعرتازم لةسةر قسةكانت نية، بةتةنها خاوةن موَلكةكة ناطرَيتـةوة، 

ة دةيكةن، من ئيعرتازم لةسةر ئةوةية ئةو ماددةية شتَيكي هاووآلتيش دةطرَيتةوة، بةو قسةيةي كة ئَيو
تازةية، ثَيويست دةكات بةئسوَلي قانوني خؤي هةمواربكرَينت، من تَيناطةم بةحةقيقةت، جارَي نةدراوةتة 
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ليذنةي كشتوكاَلي و ليذنةي شارةواني و ئةوانيش ديراسةيان نةكردووة، ئَيمةش نةمان ديووة، وةزارةتي 
 .ووة، ناكرَي ئاوةها، فةرموو كاك حممد حكيمماليية نةيدي

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل لةوة ئةضَي نيزاميش نةبَي، بةآلم من لةطةَل دةستخؤشيم بؤ ليذنةي ياسايي، بةآلم هةندَي جار ئَيمة 
خيالفيان هةية، ئَيستا كاك  ئةبينة زةحييةي خيالفاتي ئةوان، كاك كريم و كاك شَيروان لة زؤر شتدا

عوني و مامؤستا كاكة خيالفيان هةية، ئةطةر ثَيشرت يةك دةنط بن و تاوتوَيي بكةن، ضونكة رةئي ئةوان 
 .زياتر ئيعتيباري بؤ ئةكرَيت لةناو ثةرلةمان و لةالي سةرؤكايةتيش، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ان وةرطرتيةو تةقديم ئةكةن ديارة ئةكسةريةت وجودي راستة خيالفات هةية بةس ئةكسةرَييةت، رةئي

هةية، ئةزاني ضؤنة ئةو موقتةرةحة تازةية كةهاتووة، ليذنةي كشتوكاَل ديراسةتي نةكردووة، ليذنةي 
شارةوانيش ديراسةتي نةكردووة، حكومةتيش ئاطاي لَيي نيية، ئةطةر سةحيب بكةن ثَيم باشة بيخةنة 

 .َيندنةوةي يةكةمي بؤ ئةكةين، وام ثَي باشرتة، كاك شَيروان فةرمووثرؤذةيةكي دة ئةندامييةوة، خو
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي لة راثؤرتةكةدا هاتيية، موعةلةقة لةسةر موافةقةتي وةزارةتي ماليية ئةوة يةك، دوو ئيمكان هةية 

تةوسَيمان هةية، ببَيتة سَي تةوسية و ئاراستةي  ئةو موقتةرةحةي ئَيمة وةكو تةوسيةكاني تر دوو
 .حكومةتي بكةين، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةطةر سةحيب ناكةن ئةخيةمة دةنطدانةوة، كاك ئارَيز فةرموو

 :بةِرَيز ئارَيز عبدال امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوان ئيمزا بكةن و ئَيمة ئيعتيماد دةكةينة سةر من ثرسيارَيكم لة ليذنةي ياسايي هةية، ضؤن ئةكرَي 
ئيمزاكاني ئةوان و وردةكارييةكاني ئةوان، دواتريش لَيرة دَين بةبَي موبةِريِر ثةشيمان ئةبنةوة، بةِراسيت 

 .الي ئَيمة جَيطاي سةرسوِرمانة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رةئَيكي سائيب ئةبيين مةنتقَيكيي تازة ئةبيين دةطؤِرَي  ثةشيمان بوون جائيزة لةبةر ئةوةي تؤ لَيرةدا،
 .رةئي تؤ، ئةوة زؤر تةبيعيية، كاك فرست رةئي هةية، فةرموو

 :بةِرَيز فرست امحد عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 وابزامن زؤربةي برادةران دةزانن لةزؤربةي ثةرلةماناتي عالةم، ئةصَلةن ئةندامان حةقيان نية، ثرؤذةي
مالي تةقدميي ثةرلةمان بكةن، ئةوة مةوجودة لة هةموو ثةرلةماناتي عالةم، ئةطةر لة هةموويان نةبَي لة 
زؤربةيان هةية، لَيرة ئةوة نةصَيكي ماليية ضؤن ئَيمة ئيقراري بكةين، بةَلكو من لةطةَل فكرةكة مب، بةس 

ةي وةزيري ماليية ئاطاي لَيبَيت، بةرةئي ضؤن ئَيمة ئيقراري بكةين بَي ئةوةي حكومةت ئاطاداربَيت، بَي ئةو
 .من ئةوة خياليف مبادئ و قواعيدي عامي نيزامي ثةرلةماناتة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك كةريم
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كي مالي ناخةينة سةر حكومةت، تةنهاو تةنها ئةو بةِراسيت ئَيمة لَيرةدا لةو ماددةية، هيض قورسايي وئةركَي
 .خةَلكانةي كة ئينتيزاعي مولكيةي لَيكراية، ئيمتيازَيكمان داييَت بؤ ئةوةي بتوانَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاك كريم بودجةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان، ئَيستا ثَيك هاتووة لةو بودجةيةي كة لة حكومةتي 

ةطةَل ئةو رسوم و زةرائيبةي لةناوةوةي كؤدةكاتةوة، مةسدةرَيكي زؤر طرنطة و طةورةية فيدرالةوة دَينت، ل
تؤ لَيرةدا ئيهمالي بكةى، لةوَي ئيهمالي بكةي بةتةنها ميزانييةي حكومةت بةشي سَي روبعيش ناكات، 

و فةقري لةبةر ئةوة ئةوة ئةهةمَييت هةية، ناتوانني بَي رةئي ئةوان، من موئةيديم بؤ خةَلكي هةذار
قةيناكة، بةآلم بةبَي رةئي ئةوان نابَينت، ئةطةر سةحيب ناكةيت ئةخيةمة دةنطةوة، بةَلَي كاك تاريق 

 .فةرموو
 
 

 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (.بعد راي وزارة املالية)ئاخر كليمة خبوَيننةوة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، ئةو موقتةرةحةي ليذنةي ياساي بةخيالقي ئسوَلي ثةرلةمانيية، بةِراسيت ضونكوم ئةوة ئةو رةئية نابَيت
ثرؤذةيةكة بةو شَيوةية ثَيشكةش ناكرَيت، موقتةرةحَيكة بةبَي ئةوةي لةطةَل وةزير ئيتيفاق بكةن، كةواتة 

ة بكرَينت، ثَيم رةئي حكومةت نية، موقتةرةحَيكي تازةيةو ئةعبائي ماليشي لةسةرة، لَيرة حةق نية ئةو
 .باشة سةحيب بكةن باشرتة

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئَيمة لَيرةدا لةثةرلةمان موشةرعني، موشةِرعيش ئةبَيت تةوازون لةبةيين مةساَلحةكان بكات، لةبةيين 
بدةين بةهاووآلتي ولةاليةكي  بةرذةوةنديةكان بكاتن، لَيرةدا ناكرَيت ئَيمة بةرذةوةندي لةوةيداية، زةوي

ديكةوة مةجالي ئةوةي نةدةين ئةو زةوييانةي كة ثَيي دراوة، لةئةجنامي ئينتيزاعي مولكيية، ئةوةي 
ثَيدراوة، لةاليةكي ديكةوة حكومةت بةزةريبةى تةريكات كة لةئةصَلدا ئةو زةريبةية زيادة، حكومةتي ئَيمة 

رةكي، داهاتي سةرةكي حكومةتي عَيراقي بةطشيت و حكومةتي لةسةر زةرائيب بةرَيوة ناضَيت، بودجةي سة
 .هةرَيم بةتايبةتي نةوتة، مةسةلةي باجي داهات نيةو سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاك كةريم ئةوة تةريكات نية، ئةوة عةرةساتة، ئةوة يةك، دووش هةموومان لَيرة ئةندامي ثةرلةمانني، 

م تةشريع ئسوَلي بؤ دانراوة، ضؤن تةشريع قانون دةكرَي، تةشريع هةموومان راستة موشةِرعني، بةآل
ثرؤذةيةكة لة حكومةتةوة دَيت، يان لةاليةن دة ئةندامي ثةرلةمانةوة تةقديم دةكرَي، ئةو ماددةية تؤ تازة 
خستووتة ناوييةوة، وةكو ثرؤذةي تازةية، نة ليذنةكاني تر ئاطاداركراونةتةوة، نة ئةنداماني ثةرلةمان 

افقن لةسةري نة وةزيري ثةيوةنديدار موافقة لةسةري، نة وةزيري ماليية ئةوة ئةعبائي ماليية، لة مو
خؤمانةوة تؤ قةرارَيك بدةي، مالييةن نةوةزيري مالي، نةليذنةي مالي ديراسةي نةكردووة، كاك دلَير تؤ 

ي بكةي لةسةر ئَيمة، ئةمة حةق ئاطات لَيية ئةو خاَلة وةكو ليذنةي ماليية، كةس ئاطاي لَي نةبَينت تؤ فةرز
 .نية بةِراسيت

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ضةندين ثرؤذةي ياسايي ترمان بةِرَي كردووة، ماددةي ئيزافةشي خراوةتة سةر، بةبَي ثرؤذةش، 
 .لَيرةدا لةناو ئةو قاعةدا، زؤر سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةم بدةرَي ئةعبائي مالي تَيدابَيت، يةك قانومنان زياد كردبَينت، يةك شتم بدةرَي دة ديناري يةك ماد
تَيدابَينت كة ئَيمة قةرارمان دابَينت بَي ئاطاداري ئةوانة، نيية نةك لةبريت نةبَي، كاك عومسان نوقتةي 

 .نيزاميية ئةطينا دةيرِبم
  (:باني ماراني)عبدال قادر عثمان بةِرَيز

 .ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة
وةكو جةنابت ئيشارةتت ثَيدا، لةجَيي خؤي نية بِرطةكةو ثَيويست نية خبرَيتة دةنطةوةو، دةبي فيعلةن 

 .سةحب بكرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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دانةوة، زؤر سوثاس، ئةوة فيعلةن نوقتةي نيزامي بوو، بةِراسيت نوقتةي نيزامي بوو نابَي خبرَيتة دةنط
لةبةر ئةوةي نةثرؤذةية، نةموقتةرةحة، نة هيض شتَيكة، جارجار بةقسةشت ئةكةم، با بضينة سةر 

 .ماددةكةي تر، ئةوة تةواو قسةكةي كاك عومسان راستةكة، ئةوة ثرؤذة نية
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رَيتة دةنطدانةوة، ئةطةر دةنطي نةهَينا با ئيلغا بكرَيتةوةئةوة هةر كةسةو لة رةئي وبؤضوون ئازادة، با خب
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة نة  ،نوقتةي نيزامي كاك عومسان لةسةدا سةد ِراستة، كاك فرسةتيش واي وت، ناخرَيتة دةنطدانةوة
 .موقتةرةحة، نةثرؤذةية، بةِرَيطاي ئسوَليش نةهاتووة، نة وةزيريش موافقة

 .ال يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون: يةمماددةي سَي
 .ليذنةي ياسايي موافقة لةسةر ئةوةي

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .يومانة ئَيستا كاك زانا دةخيوَينَيتةوةبةس لة رووي شكليةوة طؤِر
 (:زانا)خضر بةِرَيز قادر سعيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
قانون راسرتة لةبةر ئةوةي قةراريش  .مل باي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون ال يع

 .هةية لة سلَيماني
 
 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ال يعمل ) ليذنةي ياسايي كردوويانة بة( اليعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون)ئةم ماددةية دةَلَيت 

كَي لةطةَل ئةم موقتةرةحةية دةسيت بَلند بكات ( عارض مع احكام هذا القانونباي نص قانوني أو قرار يت
 .تكاية، كَيي لةطةَل نية دةسيت بَلند بكات تكاية، بةتَيكِراي دةنط وةرطريا، موقتةرةحي ضيتان هةية، تازة

 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشرت كة ضةند ساَل لةوةو ثَيشرت ئيتفا زؤر كراوة، بةآلم تةعويزي ثَيشنيار دةكةم ضونكة قسةيةكت كرد 
كةم وةرطرياية، بؤ ئةوةي قةرارةكةمان ئةسةري رةجعي نةبَي، من ثَيم باشة لةشوَينَيك ئيشارة بةوة بدرَيت 

 .كة ئةو قةرارة يان قانونة ئةسةري رةجعي نية
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عومةر(. من يوم إصدارة)رَيت ئةوة تةحسيل حاسَلة دةنووس

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة موقتةرةحةكةي ليذنةي ياسايي، زؤر طرنطة بةنيسبةت ئةو ئيتفايانةي كة هَيشتا ( 2)نوقتةي 
 .ئيكتيسابي دةرةجةي قةتعي نةكردووة، مةفروزة ئةوة باس بكرَيت، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
 .ئةوة باشة، ماددةي ضوارةم

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ليذنةي ياسايي ماددةيةكي كةي هةية كة ئيزافية كة دةَلَيت
حوكمةكانى ئةم ياساية بةسةر طشت مامةَلةكانى كوذاندنةوة وجياكردنةوةى زةوى وزارى ناوةوةى  

 .بةجَى دةكرَى كة بِريارةكانى ثلةى بنرِبيان وةرنةطرتبَىسنوورى شارةوانيةكاندا جَي
 (:زانا)خضر سعيد بةِرَيز قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تسري احكام هذا القانون على كافة معامالت اطفاء و افراز األراضي داخل حدود البلديات الغ  املكتسبة 

 .قراراتها الدرجة القطعية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةوة تةبيعية وابزامن، ئةطةر ئيعرتازي نية حكومةت ئةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل موقتةرةحي ليذنةي ئ
 .ياسايية تكاية با دةسيت بَلند بكات، كَي لةطةَلي نية تكاية، بةكؤي دةنط وةرطريا بردييانةوة

نية، هةردوو ئةم ماددةية موقتةرةحي تازةية بةس قبوَل كرا، لةبةر ئةوةي ئةعبائي مالي لةسةر 
 .وةزيريش لَيرةن و موافقن لةسةري، ماددةي تر تكاية

ئَيمة تةوسييةكي بامشان هةية دوَيين لةطةَل جةنابي وةزيريش بامسان كرد لة ليذنةي كشتوكاَل، كشتوكاَل 
تةوسييةكي باشيان هةية، ئةويش ئةوةية وةزارةتي شارةواني هةوَل بدةن، لة ئيتفا كردندا بةرةو مةناتقي 

خري بِرؤن، ضةندي بؤتان بكرَينت زةوي كشتوكاَلي طوناحة، وةكو ثةخشان خانيش ئاماذةي ثَيكرد، صة
ئةوة وةكو تةوسييةيةك، بؤ وةزارةتي ثالندانان، بؤ وةزارةتي كشتوكاَل، بؤ وةزارةتي شارةواني، ئةوة 

ري ب ِرؤن، ضةندي تةوسييةي ثةرلةمانة، تكاية لةبةرنامةتاندا لة ئيتفاي زةوي بةرةو مةناتقي صةخة
 .بؤتان بكرَينت زةوي كشتوكاَلي ئيتفا نةكةن، وةكو تةوسيية داخلي تةوسييةكاني دةكةين

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران، حوكمةكاني ئةم ياساية خباتة كار :ماددةي ضوارةم
 (:ازان)خضر سعيدقادر بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .على ولس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون: املادة الرابعة

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :راي ليذنةي ياسايي بةم شَيوةية
 .لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكانة حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةن

 (:زانا)خضر ِرَيز قادر سعيدبة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .على ولس الوزراء و اجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةش با داخَل بكرَيت، ئةوة رؤتينة كَي لةطةَل ئةو موقتةرةحةي ليذنةي ( ذات العالقة)ئاسايي ئةو 
ماددةي .بَلند بكات، فةرموون، كَي لةطةَليدا نية، سوثاس بةكؤي دةنط وةرطرياياسايية، تكاية با دةسيت 

 .دواتر
 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ماددةي ثَينجةم لة ئةصَلي مةشرو 
 .ـةوة، بآلودةكرَيتةوة(وةقائعي كوردستان) ئةم ياساية، لةو رؤذةوة دةخرَيتة كار كة لة

 
 (:زانا)خضر ادر سعيدبةِرَيز ق

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ينفذ هذا القانون إعتبارًا من تاريخ نشرجم ن جريدة وقائع كوردستان

 :بةِرَيز كريم حبري عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :راي ليذنةي ياسايي بةم شَيوةية
باَلو ( وةقائعى كوردستان)مةى فةرمى ئةم ياساية لة مَيذووى دةرضواندنيةوة جَيبةجَى دةكرَيت ولة ِرؤذنا

 .دةكرَيتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نوقتةي نيزاميية، فةرموو كاك بةَلَين نوقتةي نيزاميي هةية
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 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبدال حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةندام ثةرلةمانيش لَيرة قسةيان لة ثَيشنياري ليذنةي كشتوكاَل، مةسةلةي عقودي زراعي هاتووة، ضةندين ئ
كرد كاك شَيخ ئاخر، برادةراني تريش قسةيان كرد، ئَيستا عقودي زراعي بزر بوو، نازانني بةِراسيت ضي 

 .لَيهات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة نوقتةي نيزامي نية لَيرة ئاماذةمان ثَي كرد، وةكو تةوسيات ئَيستاش باسم كرد، نامةيةك دةنووسني 
حكومةت، ضوار، ثَينج تةوسييةمان هةية، يةكَيك لةوانة ئةوةية، كة تةوسيية دةكةين ئةوة رةئي بؤ 

خؤمة، دةبَي ئةو ثارضة زةويية، حةدي ئةدنايةكي هةبَيت، نابَي لةوة كةمرت بَيت، يةعين ثارضة زةوييةكي 
ةكو تةوسيات بؤيان دةنَيرين، بدةييَت لةو الى بنةسآلوة، دةفتةرَيك نةكاتن، طوناحة، ئةوة ناكرَيت يةعين و

قسةمشان كردووة، ئةوان نيسبةيان داناوة، دواي تةوسياتةكان ليذنةكان تةوحيد بكةن، وةكو تةوسيية 
دةينَيرين، ئَيستا ثرؤذةكة وةكو ثرؤذة دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية، كَي لةطةَلدا نية فةرموون يةك 

 .كةس،  كاك تارق فةرموو
 :سعيد جامباز حممد طارقبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةموو ئةو قانونانةي كة لة ثةرلةمان دةردةضن اسباب موجيبةي لةطةَلة، ئةطةر بَيتوو تةحريريةن اسباب 

 .موجيبةي لةطةَلدا بَيت، باشرتة، لةبةر ئةوةي وةك ياسايةكاني تر
 
 
 

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ش ئةم خاَل ثَيشنياردةكةم ئةويش ئةوةية، ئةو قانونة بؤ مةسَلةحةتي نةفعي شةخصي مةسنولني، مني
جَيبةجَي نةكرَيت، هةركات ثةرلةمان زاني ئةو قانونة، لةمةودوا بؤ نةفعي شةخصي، ضونكة بؤ نةفعي 

ي عام حكومةت غةدريش بكات هةر باشرتة، بةس بةحةقيقةت ئةطةر بؤ نةفعي شةخصي و مةشاريع
 .مةسنولني ئيتفاي زةوي زراعي بكرَيت غةدرة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من موئةيدي قسةكاني جةنابتم، بةآلم دَلنيات دةكةم، دةرضووني ئةم قانونة بؤ مةنفةعةتي شةخصي نية، 
بةعةكسةوةية، ِراستة ئةطةر بؤ حكومةت ئاسانكاري بَيت، بةآلم ئَيمة مةسنول نني لة هي كؤن، مةسنولني 
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لةو قةرارو قانونانةي كة ئَيمة دةريدةكةين، ئةو قانونة لةبةرذةوةندي طشتيداية، نوقتةي نيزام نةبَينت 
 .دةخيةمة دةنطةوة، فةرموو كاك غفور

 :مة وري سعيد طاهر بةِرَيز غفور
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

. ةكي موَلك و زراعي نةماوةمن تةوزحيةكةم ئةوةية بؤ وةزيري كشتوكاَلة، بة نيسبةت مة ور هيض زةويي
بةثَيي، بِريارَيكي سةرؤكايةتي رذَيمي رووخاوةوة، هةموو زةوييةكان ئيتفا كراون،  2001ئةوةي كةماوة لة 

 .بؤ وةزارةتي ماليية، ئةوانة ضارةنووسيان ضي دةبَينت، حةتا مولكيش نةماوة، زؤر سوثاس
 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةمة دةنطةوة، كَي لةطةَليةتي تكاية با دةسيت بَلند بكاتن، فةرموو، كَي لةطةَليدا ياساكة بة هةموويةوة دةخي
نية تكاية با دةسيت بَلند بكاتن، فةرموون، ثَينج كةس لةطةَليدا نية، بة زؤرينة لةطةَليدا بوون، اسبابي 

 .موجيبةي لةطةَلدا نية، حةزةكةن ئةي خوَينينةوة بؤ ئيزافة كردني
لة والتوازن بني املصلية اخلاصة الصياب حق التصرف ومالكي االراضي الاراعية واملصلية بغية حتقيق العدا)

توصيةكان كة خوَينرانةوة، (. العامة توحيد القوانني والقرارات ن اقليم كوردستان فلقد شرع هذا القانون
انةي ، ئةوهةمووي كؤ دةكةينةوة بةنامةيةك دةينَيرين، زؤر سوثاسي هةمووتان دةكةم يةكةبةيةكة

ةي دةنطيان نةدا، ئةوةي خيالفيان نةبوو، زؤرم ثَيخؤشة ئةو خيالفةش شتَيكي زؤر انئةو ,دادةنطيان
تةبيعية، دةوَلةمةندي ثرؤذةكان دةكات،طياني لَيبوردن و دميوكراسي و ئةوانة لةناوماندا بةقوةت 

رةئي هةر ئةوة نية، يةكَي  تردةكاتن، فَيري سةبرمان دةكاتن، فَيري نيقامشان دةكاتن، فةرز كردني
قةرارَيك دةربكاتن، ئةبَي بةقةناعةتةوة بَينت، ئةو قةناعةتةش ئيمكان نية، هةموومان بطةينة عةيين 
قةناعةت، ئةوة لةهيض دونيايةكدا نية، قةت مومكني نية، لة قانونَيكي وادا سةد دةرسةد ئةنداماني 

نية بةعةكسيشةوة دةنطي بؤ بدةن لةبةر ئةوة لة ثةرلةمان هةموويان دةنطي بؤ بدةن، قةتيش مومكني 
نةتيجةي موناقةشةوة لة نةتيجةي مةنتق و تَيطةيشتنمان بؤ ئةم هينة، هةندَي جار رةئي تؤ لةطةَل 
ئةقةلييةت دةبَي، من خؤم بةش بةحاَلي خؤم دةتوامن ضوار، ثَينج جار بؤتان ئاماذة بكةم بةخياليف 

ار رةئيم عةكس بووة، ئةكسةرييةت دذي رةئي من دةنطي داوة، من هةندَيك بؤضونتان، ضوار، ثَينج ج
زؤريش ثَيم خؤش بووة لةبةر ئةوةي ئةوة دميوكراسية، ئةوة لةمةودواش هةروا دةبَي، ئيتيهاميشم مةكةن 

بةرذةوةنديةكيشم نية،   بةوشتانة، لةبةر ئةوةي من لة خزمةتي ئَيوةدامة، لةخزمةتي طةليشدام، هيض
 . بةوال، سوثاسيشتان ئةكةم ئةطةر جةنابي وةزيريش قسةيةكي هةية فةرموو جةنابي وةزير نة بةوالية نة

 :كشتوكاَل وةزيري/ طيب بةِرَيز عبدالعزيز
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، من لة دَلةوة بةناوي خؤم و خوشكة نازةنينيش وةزيري شارةواني، بةناوي 

ي كوردستان، زؤر زؤر سوثاسي جةنابتان ئةكةم، بؤ ئةو ماندووبوونةي كة ئَيوة حكومةتي هةرَيم
بينيوتانة، ئةوة خياللي ماوةيةكة ئَيمة ديراسةو موناقةشةو طفتوطؤ لةسةر ئةم ثرؤذةية ئةكةين، لةبةر 

ة ئةوة وةكو جةنابي كاك عدنان ئاماذةي ثَيكرد، منيش ديسان سوثاسي هةردووال ئةكةمةوة، ئةوانةي ك
دةنطيانداوة ئةوانةي كة دةنطي موخاليفيشيان هةبووة، ئةمة دميوكراسيةتة، دميوكراسيةت ئةوةية كة 
رةئي موخاليفيش هةبت، رَيزيش لة رةئي يةكرتيش بطرين، ئةمة من بة زاهريةيةكي صةحي دائةنَيم، 

حةسةب ئةو  لةبةر ئةوة من ديسان تةسةور ئةكةم، زؤر وةآلممان هةية بؤ ثرسياري برادةران، من
ئيتيفاقييةي كة بووة لةطةَل جةنابي كاك عدنان و كاك نَيضريظان بارزاني، بؤ ئةوةية هةر فةترة فةترة، 
ضةند وةزيرَيك بانط بكرَيت، بؤ ئةوةية كة ئَيمة تةوزي  بدةين، لة زؤر مةسائيل ضونكو زؤر مةسائيل كة 

ضياكان، ئةوة ثرؤذة هةية، لةبةردةسيت ثةيوةندي بة تةسويية هةية، ض مةناتقي مة ور ض مةناتقي 
جةنابتان هةية بؤ ئةوةية لة ئايندةدا، ئَيمة بتوانني ئةو ثرؤذةية، بةِرَيوة ببةين، لةطةَل رَيزو سوثاس بؤ 

 .هةموواليةكتان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة ئامادةبووني ب 22زؤر سوثاس، سوثاس بؤ هةموواليةكتان، دانيشتين داهاتوومان بةياني دةبيت سةعات 
بةِرَيز وةزيري وةزارةتي شةهيدان و ئةنفالكراوان، وة وةزيري كارةبا، تةبعةن كاك سةعد داميةن 
لةطةَلماناية، ئةمة ئةطةر لةوةزعَيكي تةبيعيدا بَلَييت، جَيي خؤيةتي سةد دةرسةد، من ئةو رؤذةش ئاماذةم 

هةمووي عوتَلة بووة، ئةم مانطة هةفتةيةكي تر ثَيكرد، دوو مانط عوتَلةي ثةرلةمان بووة، مانطي ئازاريش 
ئةنداماني ليذنةي ياسايي و ئةنداماني ليذنةي نووسينةوةي دةستور، دةعوةت كراون لة ئةَلمانيا هةفتةي 
داهاتوو جةلسةمان نابَينت، لةبةر ئةوة، دةبَي سبةينَيش و دوو سبةيش كؤببينةوة، بؤ ئةوةي ئةوةندي 

ئيتيفاقمان هةية ئةو دوو وةزارةتة دَين تةقدميي ِراثؤرتيان دةكةن، دوو  بؤمانبكرَينت، هةم سبةييَن
سبةيش بزانني ضيمان هةية، لة ثرؤذةكاندا دةبَي ثةلة بكةين، بؤ ئةوةي تةعويزي ئةو فةراغة بكةين، 

 كة طةيشتينة سةر سكةي خؤمان، ئةو ماوةيةش دةدةين، زؤر سوثاس، بةرنامةي انشاءاهللدةنا من لةطةَلتم، 
سبةينَيمان، دوو وةزير دَين، بؤ موناقةشة، هةروةها خوَيندنةوةي يةكةمي ياساي ثارَيزةرانة، ياساي 
سندوقي ثارَيزةرانة، موناقةشةية خوَينراونةتةوة، يةكةم جار طوَي لةوةزيرةكان دةطرين موناقةشةيان 
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وثاس كؤتايي دةكةين، كة تةواو بوون ئةوسا دةضينةوة، سةر ئةوةي تر، بؤتان دَيت، زؤر س
 .بةدانيشتنةكةمان دَينم زؤر سوثاس
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