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 ( 0)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 11/9/7002 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   11/9/0222رَيكــةوتي  شــةممة ســَي رؤذيي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير   
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــو س ــاد مئ ــدنان رش ــةردَين ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

بــةردَين سرســت عبــد عبــداه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤ  و( كمــال كــةركووكي.د)عبــداه بةردَينحممــد دــادر
 .ي خؤي بةست(0222)ساَلي , دووةمي خولي (0)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

ي (0)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بردياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ني نيشتمانيي كوردستاني عَيراقئةجنومة
بةرنامـةي  , عَيراق –خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان  سَييةمي ي ساَليدووةمخولي طرَيداني 

 :كار بةم شَيوةية بَيت
ــةرداني     -1 ــاندانةي كــة س ــؤرتي ئــةو ش ــؤ   خوَيندنــةوةي راث ــوو  ب ــرد ب ــةرَيميان ك ــنووريةكاني ه ناوضــة س

هةَلسةنطاندني بـارودؤخي ناوضـةكةو ئـةو نيانانـةي كـة لـة ئـةجنامي تؤثبـاران كردنـي هَينةكـاني ئَيـران و            
 .توركيا لَييان كةوتووة

ــةرَيمي      -0 ــةَهتي دادوةري لــة ه ــرؤذةي ياســاي دةس ــؤ كردنــي ث ــةر خســتنةردوو و طئتوط بــةردةوامبوون لةس
 .كوردستان

 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةنطاي ئاسايش لة هةرَيمي كوردستان -4
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

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

ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1) لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة رَيكةوتي  سَي ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(0)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا11/9/0222
ــؤ      خوَيندنــة  -1 ــوو  ب ــرد ب ــةرَيميان ك ــنووريةكاني ه ــةرداني ناوضــة س ــاندانةي كــة س ــؤرتي ئــةو ش وةي راث

هةَلسةنطاندني بـارودؤخي ناوضـةكةو ئـةو نيانانـةي كـة لـة ئـةجنامي تؤثبـاران كردنـي هَينةكـاني ئَيـران و            
 .توركيا لَييان كةوتووة

ــرؤذةي ياســاي دةســة    -0 ــؤ كردنــي ث ــةر خســتنةردوو و طئتوط ــةرَيمي بــةردةوامبوون لةس َهتي دادوةري لــة ه
 .كوردستان
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 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةنطاي ئاسايش لة هةرَيمي كوردستان -4
سةرةتا بةخَيرهاتين كـا  حـاكن نورالـديي جَيطـري سـةرؤكط دادطـاي تـةميين  بـةردَين كـا  سـةعد وةنيـر             

ن بـؤ طئتوطـؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذةي ياسـاي       هةرَين بؤ كاروبـاري ثةرلـةمان دةكـةيي  كـة لةطـةَلمان بةشـدار      
دةسةَهتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستان  داوا لةو شاندانة دةكةم كة راثؤرتيان حانر كردووة  كَيي ئةوانةي 
كة راثؤرتةكة دةخوَيننةوة بَيي لَيرة دانيشي  ثـَيش ئـةوةي راثؤرتةكـة َوَيننـةوة  حـةن دةكـةم ئامـاذة بـة         

ي ثةرلةمان بكةم  كة بؤ ئَيمةيان نووسيووة  داخيلي بةرنامةي كار نـةكراوة لةسـةر   داوايةكي سَيندة ئةندام
وةنعي نائاسايي هـةرَيمي كوردسـتان لـةبارةي تةندروسـتيةوة  بةتايبـةتي لةبـةر رؤشـنايي بـَةو بوونـةوةي          

جياكانيـان  نةخؤشي كؤلَيرا  ئةم سَيندة ئةندامـة بـةردَينة  كـة لـةو ماوةيـةي رابـروودا سـةرداني شـوَينة جيا        
كــردووة  بــؤ هةَلســةنطاندني وةنعــي نةخؤشــيةكة  داوايــان كــردووة كــة بانطهَيشــو وةنيــري تةندروســو و  
وةنيري بارنطاني و وةنيري شارةواني و وةنيري ذينطة بكرَينت  راثؤرتَيكيان بةرن كردؤتـةوة تيايـدا دةسـت    

تـة َرَيتـة بـةردةم ثةرلـةمان و ئَيـوة بـة       نيشاني كةموكورديةكانيان كردووة  كة ثَيويست دةكاتي ئـةو راثؤر 
ئامادةي ئةو وةنيـرة بةردَينانـة وةَهمـي ئـةو هيةنانـة بدةنـةوة  كـة ثةيوةنـديان بـة وةنارةتةكانـةوة هةيـة             
ئةمردؤ ئَيمة لةبةر رؤشنايي ئةو راثؤتة نامةيةكمان نووسي بؤ سـةرؤكايةتي ئةجنومـةني وةنيـران  داوامـان     

َينة رؤذي دووشةممةي داهاتوو لَيرةدا ئامادة بي بـؤ ئـةو مةسـةلةية  يـةعين دوو     كرد ئةو ضوار وةنيرة بةرد
شةممة وةكو مةبدةئي دياري كراوة  ئةطةر مةشغوليةتيان هةبَينت  رةنطـة بكرَيتـة سـَي شـةممة  يـان ضـوار       

دةيـي   شةممة  بةَهم لة مةبدةئيدا سابت ئةوةية كة رؤذَيـ  لـة هةستـةي داهـاتوو ئـةم دانيشـتنة ئـةجنام دة       
ضونكة مةسةلةيةكي خةتةرناكةو  ثَيويست دةكات هـةموو هيـةكمان وةكـو لَيثرسـراو هـةر يةكـة لـة بـواري         
خؤيدا رووبةردووي ئةو دياردة نائاسايية ببينةوة  نؤر سوثاس  داوا دةكةم ئةو شاندانةي كـة سـةرداني ئـةو    

 .وو كا  غةسورناوضانةيان كرد بوو  سةرةتا لة هةولَيرةوة دةست ثَي دةكةيي  سةرم
 :سعيد مةمخوري طاهربةردَين غئور 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي خؤشـااَلن كـة جـةنابت داواي سـَيندة ئةنـدامي ثةرلـةمان دةخةيـة روو و نووسـراويش بـؤ ئةجنومـةني           
ــةوة         ــر دراوت ــتَيكي ت ــةند ياداش ــ  ض ــةر ثَيش ــةَهم ه ــي  ب ــادة ب ــرة ئام ــان لَي ــة وةنيرةك ــت  ك ــران دةكرَي وةني

كــةس بــؤ دانيشــتنَيكي تايبــةت لةســةر ( 61)كايةتي ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتان  بــؤ  وونــة ســةرؤ
ئةندامي ثةرلةمان ئيمنايان كردووة  بؤ ئـةوةي  ( 62)رةوشي برا مةسيايةكان  ئةو دانيشتنة نةكرا  ثاش  

اي كـردووة بـؤ ياسـاي    كـةس ئيمـن  ( 56)كرَيي خانووبةرة َرَيتة بةرنامةي كار  ئةوةش تا ئَيستا نـةكراوة   
حنبــةكان و رَيكخســتين بودجــة  ئــةوةش نــةكراوة  يــةعين مــي لَيــرة تةماشــا دةكــةم بــؤ ســَيندة ئةنــدامي     
ثةرلةمان لةطةَل رَينم بؤيان كارَيكي نؤر باش دةكةن دةستخؤشيان لَي دةكةم و ثشتطرييشيان لَي دةكـةم  بـؤ   

ةطرياوة  بةتايبـةتي مةسـريي كرَيـي خانووبـةرة  كـة      ئةوة وا وةردةطريَيت  بؤ ئةواني تـر بـةو شـَيوةية وةرنـ    
 .ئةمردؤ كَيشةيةكي طةورةي خةَلكي كوردستانة  نؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي وةَهمن هةية  بةَهم حةن ناكةم وةَهمت بدةمةوة  ضونكة مي ثَيش  وةَهمي تـؤم داوة  بـةَهم داوا دةكـةم    
 .ة وةَهمت بداتةوةلة كا  سرسةت لة رووي دانونيةو

 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
  هةندة  داواكاري بؤ ئَيمة هاتي  بةس عيةدةي بة ثرؤذةي دانوني هةيـة   كرد راستة ئةوي جةنابي باسي

ة ثةلـة  ئيجرائاتيان سةردي هةية لةطةَل ئيجرائاتي راثؤرتَي  كو لةسةر وةنعَيكي موعةيةن  داوايان كرية بـ 
مونادةشــة بكــةن  ئــةوي دــانوني ئيجــاري عــةدار  ليذنــةي دــانوني كؤبوونــةوةكاني بــةردةوامي  ئيعتياديــة   
ثرؤذةكان تةواو نةبت  ئيجرائاتي ليذنةي تايبةمتةندو ليذنةي دانوني راثؤرتي خؤيان تةواو نةكةن  نايةتة 

رة  مـةسرونة ثرسـياري لـَي بكـاتي     ناو ثةرلةمان بؤ مونادةشة كردن  كا  عةونيش لة تةنيشـو كـا  غـةسو   
 .بنانَيت طةيشتيتة ض ئاستَي   نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو سؤنان خان
 :بةردَين سؤنان شهاب نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .مي نؤر سوثاست دةكةم  نودتةي نينامي نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ نودتةي نينامي  ناكرَيـت  دةنانـي ضـؤنة سـؤنان خـان  نـة  تـؤ نؤر لـة         ببوورة  دةستت بةرن كردؤتةوة 
ئةنداماني ثةرلةمان رجايان لَي دةكةم بةناوي نودتةي نينامـي رةئيـة  دةَلـَيي  يـةعين بـة حةدينـةت مـي        
رَيــنم هةيــة بؤتــان  ئةطــةر وا بــردؤيي ئيشــةكا ان هــي دةضــَينت  داواي لَيبوردنــت لــَي دةكــةم  ســةرموو بــؤ  

 .ندنةوةي راثؤرتةكةتان  راثؤرتيان بؤ سنووري شاري هةولَيرخوَي
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سَةو و رَين

ء بؤ جَيبةجَط كردنط (08/8/0222)رؤذ  ( 9)دوا بةدوا  راسثاردةكانط كؤبوونةوة  نائاسايط ذمارة 
ةرؤكايةتط ثةرلةمان بؤ بةدواداضوون ء بةسةر س.  5/9/0222رؤذ  ( 3/4/1203)سةرمانط ذمارة

, كردنةوة  ناوضة تؤثباران كراوةكانط باَلةكايةتط ء دةنديل لةهيةن دةوَلةتط كؤمار  ئيسةمط ئَيران
سةردار هةركط  سةتاح , ئاخري جةمال, ئارَين عةبدولة)كؤميتة تايبةتةكةمان كة ثَيكهات بوو لة 

سةردانط ناوضةكانط ضؤمانء حاجط ئؤمةرانء ضياي كؤدؤ  2/9/0222    رؤذ(طةهوَيذ شابا, نةدشبةند 
 . ء دؤىل مذدَينيا ان كرد
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لة سةرةتا  سةردانةكةماندا لة ناحية  حاجط ئؤمةران لةطةَل دائمنامط ضؤمان ء بةردَيوبةر  ناحية   
سةردانةكةمان  حاجط ئؤمةران ء بةرثرسةكانط تر  ناوضةكة كؤبووينةوةء دوا  روون كردنةوة  ئاماجنط

بةرثرسة حكوميةكان بة ورد  باسط تؤثبارانةكةو نيانةكان ء كاريطةريةكانيان كردو  دواتريش طوَيمان لة 
 .هاووَهتيانط ئاسايط ناوضةكة طرت  ئةوانيش هةمان نانيار  ء هةمان بؤضوونط بةرثرسةكانيان هةبوو

بةردةوام بووةء دواتريش تا  0222ئابط  41دةستط ثَط كردووةء تا  13/8/0222تؤثبارانةكة لة رؤذي 
 .ناوة ناوة بووة  4/9

 :تؤثبارانةكة ئةم شوَينانةي خوارةوةي طرتؤتةوة
بةثَيي ئةو نانياريانةي لة دائيمنام ء بةردَيوةبةري ناحيةء هَيني ثَيشمةرطةء خةَلكي ناوضةكةش بة 

 :دةستمان طةيشت بةم شَيوةيةي خوارةوةية
كاني كؤماري ئيسةمي ئَيران بةرةو ناوضة سنووريةكاني كوردستان ـ عَيراق هَينة 10/8/0222رؤذي  -1

 .هاتوون
 .تؤثباراني دةوروبةر  دةبري حوسَيي كراوة 13/8/0222رؤذي   -0
بؤ ماوةي ضوار كاتذمَير تؤثباراني طةروي طةسطةسكةء وَينآ ء بريةلؤ ء طةروي  13/8/0222رؤذي   -4

 .ساركَي كراون
 .كاني خاسَيء بةردةسثيانء طةروي ساوار تؤثباران كراون 15/8/0222رؤذي  -3
 .بؤ ماوةي نيو كاتذمَير دووبارة وَينآ ء كاني سثي بؤردومان كراونةتةوة 16/8/0222-15شةوي  -5
 .هةندَي لوتكةو دؤَلةكاني ضياي دةنديل بؤ ماوةي سَي كاتذمَير بؤردوومان كراون 12/8/0222رؤذي  -6
ةندَي ناوضةكاني دةنديلء بةردء نانو شَيخ ئايشء شَيخ شةرؤ بؤردومان ه 18/8/0222رؤذي  -2

 .كراون
جارَيكي تر ناوضةكاني بةردونان  بةردي تةشي رَيسَي  دؤَلي سَيبةرة  ضاو لةهةوا  02/8/0222رؤذي  -8

 .بؤردومان كراونةتةوة
لي ساوار بؤردومان هةندَي شوَيين ضياي دةنديل ء سةكرايةتي ء وَينَي ء طة 01/8/0222رؤذي  -9

 .كراونةتةوة
 .بناري كؤدؤ بؤردومان كراوة 05/8/0222-03شةوي  -12
 .دةوروبةري حاجي ئؤمةران ء بناري كؤدؤ  وَينَي بؤردومان كراون 05/8/0222رؤذي  -11
 .ناوضةكاني ضاو لة هةواء  بةردونان  بؤردومان كراونةتةوة 06/8/0222رؤذي  -10
كاني ئَينآ  مذدينيان  مةران  خؤشكان  ضاولةهةوا  بةردونان بة دوو دؤناغ طوندة 02/8/0222رؤذي  -14

 .بؤردومان كراون
 .دةوروبةري حاجي ئؤمةران بؤردومان كراوة 08/8/0222رؤذي  -13
 .بناري كؤدؤ  وةَينَيء سَيكانيان ء  كانيةرةش بؤردومان كراون 09/8/0222رؤذي  -15
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دؤ  طوندي سةكرانء  دةوروبةري خؤشكانء  طوندي وَينَي ء  ناوضةكاني كؤ 42/8/0222-09شةوي  -16
 .سةر شَيخان ء  نينوَي ء  خةهن بؤردومان كراون

 .دةوروبةري حاجي ئؤمةرانء طوندي ئانادي بؤردومان كراون 41/8/0222رؤذي  -12
 .ناوة ناوة ناوضة جياجياكاني دةنديل بؤردومان كراوة( 4-0-1)دواتريش لة رؤذاني  -18

تؤثبارانة سةرةرداي ئةوةي ثَيشَيل كردنَيكي نةدي سةروةري دةوَلةتي عَيراق ء ياساء ردَيسا ئةو 
ئَيمة هةر بؤ . نَيودةوَلةتيةكانة  نيانَيكي ماددي ء مةعنةوي طةورةشي بة خةَلكي كودرستان طةياندووة

 : وونة رايدةطةَيني كة بة هؤي ئةو بؤردومانة ناردةواية
 .ئَينآ  مذدَينيان  نينوَي  خةهن  ئاَهن  مةران  دةربةدةر بوونخةَلكي طوندةكاني  -1
 .ناوضة كشتوكاَليةكاني بناري كؤدؤ  بةردونان  كاني سثي  ضاو لةهةوا  ماوةتان ضؤَل كراون -0
سةدان ماَلة رةوةندء مةرددارء هةنطةوان بة ناضاريء ثَيش هاتين وةرني طةردانةوةيان بةرةو طةرميان  -4

 .ثوءشء ثاوانة هاوينةكانيان بة جآ هَيشتووة لةوةردطةو
ئَيمة لة دةوروبةري حاجي ئؤمةران سةرداني ئةو جوتيارانةمان كرد  كة بة هؤي تؤثبارانةكة  -3

بةروبوءمة كشتوكاَليةكاني خؤيان جَي هَيشتووةو سةرةرِاي ئةوةي كة ئةوان بؤ بةرهةمة كشتوكاَليةكان 
ئَيستا , ةو  لةسةرو بةندي هاتنةبةري بةرهةمةكانيان دةربةدةر بوونئةركي ضةند مانطةيان بة سريدؤ ضوو

لة ضاوةردواني هاوكاري حكومةت دانء ذيانيان نؤر نا لةبارةو هَيشتا دةيان خَينان لة ذَير كةثرو ضادردا 
 .دةذيي

اتنة سةرمةردو بنن بةر تؤثبارانةكة كةوتبوونء بة هؤي نوو ه( 622)تا سةردانةكةي ئَيمة نياد لة  -5
خوارةوةي رةوةندةكانيش نةخؤشي كةوتؤتة ناوهةندَ  لة مَيطةلةكانيانء بةو هؤيةشةوة نيانَيكي طةورةتر 

 .دةكةن
بؤ نياتر ئاطادار بوونء بة دواداضوون لةطةَل بةرثرسان ء خةَلكي ناوضةكة ضووينة دةوروبةرء سةر  -6

ئاروء  تةماتة  )يبةت بةروبوءمي ضياي كؤدؤ ء بة ضاوي خؤمان دةيان كَيَلطةي كشتوكاَلي بة تا
مان دي كة بة هؤي ئاو نةدان ء بَي خنمةتي بة بةرةوة لة شوَيين خؤيان وش  بووبوونةتةوةء (كولةكة

هيض كةسَي  نةيتوانيوة سةرداني كَيلطةكاني خؤي  3/9/0222خةَلكةكةش ئاطاداريان كردينةوة  تا رؤذي 
 .بكاء هَيشتاش ترسء دَلةرداوكَي هةر مابوو

ان ودواي سةرداني كؤدؤ ضووينة دؤلي مذدَينيانء لةوَيش بة ضاوي خؤمان دي ضةند ماَلَيكط مةرد -2
لةدؤَلط مذدَينيان بةر بؤردومانةكة كةوتبوونء هةروةها دةيان رةنو باخي خةَلكةكةء ثووشء ثاواني 

 .ناوضةكةش سوءتا بوون
واني هةَلوَيستَيكي لةو جؤرةيان لة دةوَلةتي ئَيمة لة نماني خةَلكةكة دةمان بيست كة هةرطين ضاوةرد -8

دراوسَي ء دؤسو دَيريي نةدةكردء  هةموو خةَلكي ناوضةكةش بة خةَلكي حاجي ئؤمةرانء ضؤمانيشةوة 
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تا ئَيستا لة دَلة راوكَيدا دةذييء داوا دةكةن  كة دةوَلةتي ئَيران تؤثبارانةكةي رابطرَيتء دووبارةي 
 .نةكاتةوة

 .جةنابي سةرؤ 
هَينةكاني كؤماري ئيسةمي ئَيران بَةوكراوةيةكيان لة دةروانةي شيوةردةش بَةو  00/8/0222رؤذي -1

 .كردؤتةوةء تيايدا بة ئاطاداريةكي هةردةشة ئامَين باسي بؤردومانةكانيانء راوةدوناني دوذمنانيان كردووة
كيلؤمةتر بؤ ماوةية  لة هَينةكاني كؤماري ئيسةمي ئَيران بة درَيذايي ضوار  12/8/0222رؤذي -0

 .ناوضةي سةكري سةكران هاتونةتة ناو خاكي هةرَيمي كوردستان
مةتر  022ئَيران خةري  بووة لة دةروانةي سنوور ديوارَي  دروست دةكات ء لةوَيش بة درَيذايي  -4

 !سنووري دةوَلةتي عَيرادي بةناندووة

 .جةنابي سةرؤ 
 .نوَينةراني بةردَين

كيلؤمةتر ناو خاكي كوردستانيان ( 15)يسةمي ئَيران لة ناوضةي باَلةكايةتي تا دوَهيي هَينةكاني كؤماري ئ
لَيرةدا ئَيمة لةبةردةم ئَيوة دووثاتي دةكةينةوة كة ض بة هؤي ثرسيار كردني . بؤردومان كردووة

ن  ض بة راستةوخؤء نارداستةوخؤ لة خةَلكي ناوضةكة  ض بةهؤي نانياريةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستا
هؤي سةرداني مةيداني خؤمشان هيض تادة ضةكدارَيكي دذ بة دةوَلةتي ئَيران لةو ناوضانةدا نةبووةء نيةء  

 .ئةوةي نةرةر مةنديش بووة تةنيا خةَلكي هةذارو نةداري ناوضةكةية
 :خةَلكي ناوضةكة داوادةكةن كة

 .تؤثبارانةو هةردةشةكاني ئَيرانيان لةسةر نةمَييَن -1
 .ووي نيان لَيكةوتوان بكرَيتةوةدةرةب -0
هاوكاري بة ثةلةي ئةو جوتيارانة بكرَي كة نةيانتواني سوود لةبةروبومي كشتوكاَلي ئةمساَليان  -4

 .وةربطرنء  ئَيستا لة حاجي ئؤمةرانء هةندَي  شوَيين تر لة بارَيكي خراثدا دةذيي
 . جةنابط سةرؤ 

بـةَهم  , ضـونكة لـة سةرمانةكـةدا نـةهاتبوو    , كمان نةكردوهةرضةندة سةردانط ناوضةكانط سيدةكانء خواكور
لةبةر ئةوة  ناوضةكان بةسةر يةكةوةنء تؤثبارانيش كـراون  بؤيـة بةثَيوسـتط دةنانـي بـةكورتيش باسـط       

 .ئةو دوو ناوضةية بكةيي
ةوة خواكور   طةلي رةش  كاني رةش  نانداري داغَيء ضياو دؤَلةكاني خوا كور  8/8/0222لة رؤذي  -1

 .لة هيةن هَينةكاني توركياوة بةردةوام تؤثباران كراون
يشةوة خنَيرة  لؤهن  دؤَلة مةيدان  مَيرطة مري  بَيرم  بَيركمة  دةراو لة هيةن ( 11/8/0222) لة رؤذي -0

 .هَينةكاني كؤماري ئيسةمي ئَيرانةوة بةردةوام بؤردومان كراون
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نةرةرمةندء دةربةدةر بوون  تةنانةت هةردوو طوندي  بةهؤي ئةو تؤثبارانةش خةَلكي ئةو ناوضانة -4
ش ء ثاواني بريكمةء دةراو بة تةواوي ضؤَلكراونء ضةند هاووَهتيةكيش بريندار بوونة  رةنو باغ ء ثوو

 .ناوة ناوةو بةردةوام بووة 8/9/0222تؤثبارانةكةش تا رؤذي  خةَلكةكة سووتاو

 :ثَيشنيارةكان
 .نةرةرو نيانةكان َاتة ئةستؤي ئَيرانء توركياحكومةتي سيدراَلي دةرةبووي -1
 .حكومةتي هةرَيمي كوردستان هاوكاري نيا ةندان بكاء باري ذيانيان لةبةر ضاو بطرَي -0
 .حكومةتي هةرَيمي كوردستان سنوورةكاني خؤي باش  بثارَينَي -4
نةبَيتةوةو كَيشةكان بة دانيشنت ء هةوَلبدرَي جارَيكي تر ئةو كارة دوذمنكاريةي ئَيرانء توركيا دووبارة  -3

 .طئتوطؤ ضارةسةر بكرَيي
لَيرةدا ثَيويستة سوثاسي بةرثرسةكاني حكومةت لة ناوضةكة بة تايبةت دائيمنام ء بةردِيوةبةري ناحية 

 .بكةيي  كة هاوكاري نؤريان كردييء  بة دةنط خةَلكة لَينةوماوةكةشةوة ضوون
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ كا  ئـارَينو شـاندي ئةنـداماني ثةرلـةمان  كـة بـؤ ناوضـةي ثارَينطـاي هـةولَير رؤيشـتبوون            نؤر سوثاس 
 :سةرداني ئةو ناوضانة بكةن   كة بؤردومان كراون  شاندةكة بريو بوون لة بةردَينان

نؤر  (طةهوَيذ شابا  كا  سةردار هةركي  كا  سةتاح نةدشبةندي  كا  ئاخري جةمال  كـا  ئـارَين عةبـدوَلةَ   )
سوثاســيان دةكــةيي  ئَيســتاش داوا لــة كــا  ئياســان دةكــةم راثــؤرتي شــاندي ثارَينطــاي دهــؤ  َوَينَيتــةوة   

 .سةرموو
 :بةردَين احسان عبداه داسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .خوش  و برايةن ثةرلةمانتارَيي بةردَين

لـذنا مـة يـا ثَيـ       6/9/0222 رَيكـةسو  لديف سةرمانا سةرؤكَي ثةرلةمانَي كوردستانَي لروذا ثَينج شةميَب
  شـرييي  طااهر احسان عبداه داسـن  اـال يوسـف  شـعبان حممـد      )هاتي ذ ظان هةظالَيي ناظَيي وان دياركري 

سةرةدان هاتةكرن ذ هيي وا بوو ناوضَيي سنورَي دةظـةرا ناخـؤ و ئامَيـديي كـرن و لسـةر      ( عبدالربي دينؤ
توركيا راوةستان و هةروةسا ضـةنديي ديـدار هاتنـة كـرن ذ هيـَي وان ظـة        شينوارَيت تؤث بارنكرنا لةشكةرَي

 1991دطةل خةلكَي وان طوندَيي سةر سـنوري و نيـان و نةرةرا طةهشـو يـة وان  بومـة ديـاربي هـةر سـاه         
خةلكَي ظان طوندا ظةطةريانة لسـةر طونـدَيي وان هاتينـة بـةردان وَيرانكـران و ئادـارَيي وان هاتينـة سـوتي و         

ةرةر و نيانيَيي طياني و مـالي نؤر ظـَي كةستينـة  ذبـةر هنـدَي تانوكـة ث يـا وان طونـدا  وَيـراني و كومـةكا           ن
ا لةشـكةرَي  طوندَي دي  يَيت كو ئاظةداني طةهشتييَن و خةل  جوية سةرا جارةكا ديـ  ذبـةر تـوث بارانكرنـ    

بـاذَيرا ظةطـةرن و تانوكـة ذبـةر هَيرشـَيي      ضار بوينة طوندَيي خو جبه بهَيَلي و بـةرظ  توركيا لظي دوماهيَي نا
سـندي   )لةشكةرَي توركيـا و تـوث بارانكرنـا وان ث يـا طونـدَيي دةظـةرا نةهاتنـة ئاظـاكرن و هـةمي طونـدَيي           
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بومــة ديــاربي وةكــو ئــةم . ذي نةهاتينــة ئاظــاكرن( طــولي  بــةرواري  نريوةيــي  رَيكــان  دوســكي ذوري  نهَيلــَي
كةرَي توركيــا ئةظطونــدَي نــاظَيي وان  ــوارَي ديــاركري بــو ضــةنديي جــارا  ديــدةظان كــو تــؤث بارانكرنــا لةشــ

 .ظةطرتي نة
 -12دسرو    -9طارة   -8نريوة   -2تروانش   -6ئورة   -5بيتكار   -3بارهولَي   -4بيشو    -0منوورَي   -1)

ــناتَي   ــةهنونَي   -11س ــتةتة    -10ب ــةرةخَي   -14دةش ــةها    -13ث ــا سل ــا مســ  -15شرانش  -16لمانا  شرانش
طـةليَي ثسـغاغا     -00كشانَي   -01ئةظلةهَي   -02بانكَي   -19حةست تةنييَن   -18هةورَينَي   -12هةسشيَن  

 -42بريوهـَي    -09رَيسـَي    -08دـةرةوه    -02كَيستة   -06بةرنيرَي   -05هرورَي   -03مَيرطةشيشَي   -04
ب راثؤرتَيكا تةسسيلي دوورو درَيـذي لـة رؤذا تـؤث     و دطةل ضةنديي طوندَي دي  ئةظة هةمي ذي مة( بالوكا

بارانكرن مة ئاطاداريا سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَي ثَي كرية ب راثؤرتا بةري نوكةدا  دئةجنامدا ب ئَيكجاري ئـةو  
خةَلكَي ضوية سورطوندَيي خو ثاش ظةطريانةظةو ئادارَيي وان هاتينة سوتي  هةذية بَيذن ئةظ دةسئكرنة ب 

بووية نَيدةطاظيا لةشكةرَي توركيـاو سروكَيـت وان بـةردةوام بوويـة  هـةتا نظيسـينا ظـي راثـؤرتي         توثو سروكا 
لغــةجنامي  2/9/0222وةســا لــة نيــانيَيي طيــاني ل طونــدَيي كةشــانَي و بــانكَي دوو برينــدار بووينــة و هةر 

مصـل  ثيـة  خـؤ ذ     سالي بنـاظَي عبـداابار   11ا توركيا ل طةليي ثس ئاغا كورةكي نوَي يي تؤث بارانكر ن
دةست دا و دطةل دوو ئاسرةتان بناظَي ئينعام امساعيل و طولَي عبدالربي بريندار بونة و ضةنديي سـةرَيت  
ثةني ذي هاتينة كوشنت  ذ بلط خراثكرنا خانيـاو سـوتنا ئادـاري و ترسـاندنا خـةلكَي  سـةرجةمَي ريـدانَيت        

ث  ذ هةشَو رويدانا بوينـة كـو نَيـدةتر  ثَيـنج سـةد      توث بارانكرنَي ذ هةيظا دوو تا دوماهيا هةيظا هةشت 
تؤث و دونبةلة ب دةظةرَي كةستينةو كومةكا بومبا نةتةدينة  سةرةدانا لذنا ثةرلةمانَي بو وان طوندَيي بةر 
ليخشتنا تؤث بارانكرنا لةشـكةرَي توركيـا كـةستي  بويـة جهـَي خـوش حاليـا خـةلكَي دةظـةرَي و دةنطـةهَيي           

دانَي دا هةماهةنطي دطةل هةرَيمدارَي ناخوو رَيظةبةرَي ناحيا باتيئاو دةركـارَي هاتـة كـرن     مريي دظَي سةرة
توث بارانكرنا بةردةواميا دةظةرَي دبنـة هـويي دلوةرةكيـا خـةلكَي و نـةبونا سـةدامطرييَيي لدةظـةرَي و نةرو        

ثارَينطـةها دهـوكَي ثـ  ذ     نيانَيي مةنن ب كشتوكاَل و ئاذةلَي دةظةرَي دكةستينـة  ضـونكي تانوكـة ل سـنوريَ    
طوندا ماينة بَي ئاظةدان  لةواذي كارتَيكرنةكا ئابوريا مةنن لسةر ذيانا خةلكَي و دةظةرَيي كوردسـتانَي   422

 :ب طشت هةية  داخانيَيي خةلكَي بطشت ئةظةبوون
بهَيتــة  كــار بهَيتــة كــرن دةمــل دةســت تــؤث بــارانكرن و نَيــدةطاظَيي لةشــكةري بــو نــاظ ســنورَي هــةرَيميَ  -1

 .راوةستاندن
 .  كار بهَيتة كرن هوكارَيت دبنة ئةطةرَيت ظان نَيدة طاظيا بهَينة ضارةسةركي وبنربد كرن -0
 .ثشتةظانيا خةلكَي وان طوندا بهَيتة كرن كو جارةكا دي  بنظرنة سةر طوندَيي خو -4
 .بةرنامةكي باش بو ئاظادان كرنا طوندا بهَيتة دانان -3
 .مةندَيي ظَي تؤث بارانكرنَي بهَيتة كرندةرةبويا نةر -5
 .كار بهَيتة كرن بؤ ثادشكرنا دةظةرَيي لَي دةومي ل ثامشايَيي توثو دونبةلَيي عةننودي يَيي نةثةدي -6



 15 

ئَيـدي  . كاركردن دطةل حكومةتا سيدراَلي بؤ طظاشتين لسةر وهتـَيي دراوسـَي بـو راطرتنـا تـوث بـارانكرنيَ       -2
 .سوثاس و سةركةظنت

 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

نؤر سـوثاس بــؤ كــا  ئياســان بــؤ شــاندي ئةنــداماني ثةرلــةمان  بــؤ ناوضــةكاني ثارَينطــاي دهــؤ   ناوةكــان  
خوَيندرايةوة سوثاسيان دةكةيي  ئَيستاش داوا لة كا  نرار دةكةم راثؤرتي شاندي ئةنـداماني ثةرلـةمان بـؤ    

 .ناوضةي ثارَينطاي سلَيماني َوَينَيتةوة
 :امي طاهر نراربةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 عَيراق –بةردَين سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان / بؤ
 راثؤرتي ليذنة/ ب

ليذنةكةمان ليذنةي ناوضةي رانيةو دةَهدنَي كة لة هيـةن ثةرلةمانـةوة ئاطـادار كرابـوو بـة ثةلـة سـةرداني        
 .يةكان بكات  كة بةر تؤثباراني هَينةكاني ئَيران كةوتوونناوضة سنوور

ــارةواني و      9/9/0222رؤذي  ــةرؤكي ش ــام و س ــةَل دائيمن ــردو لةط ــةَهدنَيي ك ــةو د ــنووري راني ــةرداني س س
بةردَيوةبــةري بــةرطري و سرياكـــةوتي و بةردَيوةبــةري ئاســايش و ضـــةند سةرمانبــةرَيكي تــري دـــةَهدنَي و       

ــةكاني ــيوة ) بةردَيوةبــةري ناحي ــؤ  ئيس ــةر  ذاراوة  هةَلش ــةو   ( سةنطةس ــةَل ئ ــةمان لةط ــر ليذنةك ــؤوة  دوات كؤب
بةردَينانةي لةسةرةوة ئاماذةمان ثـَي كـرد  سـةرداني ناحيـةي ئيسـيوةو طونـدةكاني كـرد تـا طةيشـتة طونـدي           

ســةرداني ئــةو ماَهنــةي كــرد  كــة راســتةوخؤ تؤثيــان بةركــةوتبوو  هــةروةها ســةرداني ئــةو            ( دنــدول)
ــادرطة ــيض           ض ــادرطةية ه ــةو ض ــةَهم ئ ــراوة  ب ــت ك ــان دروس ــؤ ئاوارةك ــة ب ــيوة ك ــةي ئيس ــة ناحي ــرا ل يةش ك

خنمةتطوناريةكي بؤ دابي نةكراوة  تةنها شوَيين ضادرةكان خؤشكراوة  ضادرةكان هةَلدراون  طوندي طةناو  
يـة  ئةمـةش بؤتـة    راذان  دةوذان  دةندول  بةردكَيشان  سةرشيو ضؤَل كراون بة تـةواوةتي و كةسـيان تيـا ني   

هؤي ئةوةي كؤمةَلَي  خةَل  نةرةرمةند بي  لة ئةجنامي تؤثباران كردني سرؤشطاي دةندول  ئةم سرؤشطاية 
 . نياني نؤري بةركةوتووةو خةَلكَيكي نؤر تيايدا نةرةرمةند بووة

ليذنةكةمان دواتر ليذنةكةمان سةردانط طوندي ضةكواني كرد و طوَيي طرت لة داواكاري خةَلكةكة  هةروةها 
دواي نَيوةردؤ لةطةَل دائيمنام و بةردَيوةبةري ثؤليسي بةرطري و سرياكةوتي و بةردَيوةبةري ئاسايشي دةَهدنَي 
و بةردَيوةبـةري ناحيــةي ذاراوة ســةرداني دؤَلـي رةنطــةو مــارةدووةي كـرد  ئــةم دؤَلــةش ئـةم طوندانــة لــةخؤ     

 :دةطرَيت
 -8بةستة   -2شناوة   -6ئةركةي خواروو   -5ئةركةي سةروو   -3  سثية طَلة -4سورة طَلة   -0مارة دوو  -1)

 (.نَيوكة -10سةرخان   -11ئالية رةش   -12رةنطةي خواروو   -9رةنطةي سةروو  
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ــةنطوران        ــردي م ــ  ث ــة نني ــان ل ــة ئاوارةك ــَيكيان ل ــرد بةش ــةرةوةمان ك ــةي س ــةم طوندان ــةَلكي ئ ــةرداني خ س
اَل و هةنـدَيكيان هييـيان نييـة  لةسـةر ئاوةكـة لـة ذَيـر سـَيبةري         كؤبوونةتةوةو لة ذَير كةثرو ضادرو رةمشـ 

 .بةَهم ذيانَي  بَي هيض خنمةتطوناريية , دارةكان ذيان ئةبةنة سةر
ليذنةكــةمان لةطــةَل ئاوارةكــان دانيشــت و طــوَيي طــرت لــة داواكــاري ئــةو خةَلكــة ئــاوارة بــووة لــة ئــةجنامي    

اري خــةَلكي ناحيــةي ئيســيوةو خــةَلكي دؤَلــي رةنطــةو مــارةدوو تؤثبــاراني دةوَلــةتي ئيســةمي ئَيــران  داواكــ
 :سةرجةم خةَلكة ئاوارة بووةكة بريو بوو لةم داواكاريانةي خوارةوة

 .هةوَلي نياتر بدرَيت بؤ راطرتين ئةم تؤثبارانة بة تةواوةتي -1
 .دةرةبوو بكرَينةوة -0
 :نؤر خراثيرَيطةي هاتوضؤيان بؤ باش بكرَيت بةرداسو رَيطاكانيان  -4

 .رَيطةي دةَهدنة تا دةطاتة طوندي دةندول و طوندةكاني راذان و سةرشيوة -ع
رَيطــةي دؤَلــي رةنطــةو مــارةدوو لــة ثــردي مةنطورانــةوة بــؤ ســةرةوة لةطــةَل دروســت كردنــي بنكةيــةكي   -ب

 .تةندروسو بؤ هةموو طوندةكان
ةي ئــةو طوندانــةي كــة ســةر بــة ناحيــةي  دواتــر بةردَيوةبــةري ناحيــةي سةنطةســةر ثَيــي راطةيانــديي ئــاوار  

سةنطةسـةرن بةشــَيكيان لــة سةنطةسـةرو رانيــةو ضــواردورنةو حـاجي ئــاوان  خــؤش بةختانـة ئــاوارةي ئــةم     
طوندانة نياني طيانيان نةبووة  ضونكة تؤثبارانةكة شاخو دةوروبةري طوندةكاني طرتؤتةوة  ئةمةش بوةتـة  

ةرطاكانيان وةنيــان بــةر مــةردو ئاذةَلــةكانيان كــةوتووة  بــؤ هــؤي ســووتاني رةنو بــا  و ثــووش و ثــاوان و لــةو
ــةي    ــاتر هــةر دوو  بةردَيوةبــةري ناحي ــيوةو ذاراوة)نانيــاري ني ــو نةرةرو نيانــةكاني  ( ئيس ــاري و ليس داواك

طوندةكاني سـةر سـنوور كـة سـةر بـة ناحيـةكانياني داوة ثَيمـان  ئَيمـةش هاوثَييـمان كـردووة  لةطـةَل ئـةم             
 .كايةتي ثةرلةماني بةردَينراثؤرتة بؤ سةرؤ

ليذنةكةمان  ليذنةي ناوضةي رانيةو دةَهدنَي كة داوامان لَي كرابوو بة ثةلة سةرداني ئـةم ناوضـانة بكـةيي    
بؤ هةَلسةنطاندني بارودؤخي ناوضةكةو ئةو نيانانةي لَييان كةوتووة  بةتايبةتي خةَلكي ئةو طوندانـةي كـة   

بةكؤي دةنط ثَيكهاتبوو لةم بةردَينانةي . طياني و ئابووريان لَي كةوتووةنؤر بة ناضاري ئاوارة بوونةو نياني 
 :خوارةوة

ابـد بـد امـي      عثماا  ثريوت   خضرامي  سارا  طاهرمعروف  حسي بابكر ابد  نرار  مصطفىجعئر )
 :بةكؤي دةنط داواكاريي لة سةرؤكايةتي ثةرلةماني بةردَين( حممد صاحل امساعيل

اوارة بووةكة  خةَلكة شؤردشطَيردةكة بة هةنـد وةربطـرن و كـاري جـددي بـؤ بكـةن  ضـونكة        داواكاري خةَلكة ئ
بةرداســو ئــةم خةَلكــة خانــة خــوَيي هَيــني ثَيشــمةرطةي كوردســتان بوونــة لــة رؤذة ســةختةكاني مَيــذووي   

 .لةطةَل رَينو سوثاس. خةباتي كورددا  شايستةي ئةوةن نياتر لةم داوا كاريانةيان بؤ بكرَي
ؤم ثَيشــنيار دةكــةم ئَيســتا لةطــةَل بــةردَين شــَيخ جةعئــةر  بةرداســو ئــةوة ثَيشــنياري خــؤم و شــَيخ     مــي خــ

جةعئةرة  ليذنةكة ئاطادار نيية  ئةطةر ثَيتان باش نةبَيت تاوانةكة لـة ملـي مـي و كـا  جةعئـةرة  ئةطـةر       
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ر دةكةم ثةرلةماني كوردستان ثَيشتان باش بَيت ئةوة لةو بردوايةدام ليذنةكة ئةوةيان ثَي خؤشة  مي ثَيشنيا
هةديةية  بنَيرَيت بؤ ئةو ئاوارانة  ئةو ئاوارانةي كة كةسوكاري ئَيمةن  كة ئةوان نةبي ئَيمةش هـيض نـي   
بةرداسو  ثَيشنيار دةكةم هةر ئةندامَي  ئةو مانطة لةطـةَل كـا  شـَيخ جةعئـةر ئـةو ثَيشـنيارةمان كـردووة        

َيـت بـؤ ئاوارةكـاني دهـؤ  و هـةولَيرو سـنووري دـةَهدنَي  ئـي  نؤر         هةنار دينار وةكو هةددية بنَير( 522)
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نؤر سوثاس بؤ كا  نرارء بؤ شاندي ئةنداماني ثةرلةمان بؤ ناوضةي ثارَينطاري سلَيماني  منيش ثشـتطريي  

 .داواكةي دةكةم  سةرموو كا  شَيروان
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
مــي ثشــتطريي ثَيشــنيارةكةيان دةكــةم لــة جَيطــاي خؤيــةتي كــة ئةنــداماني ثةرلــةماني كوردســتان نوَينــةري  
راســتةدينةي طــةلي كوردســتاني بةشــداري لــةو كارةســاتة بكــةن  لــة هــةمان كاتــدا داوا دةكــةم لــة دةســتةي   

ان بة شـاني ئـةو ثارةيـةي كـة ئةنـداماني      سةرؤكايةتيش مةبلةغَي  وةكو هاوكاري بؤ ئةوانة دابي بكةن ش
ثةرلةمان  بؤ ئةوةي ببَيتـة ثارةيـةكي مـةعنول و مـةنتيني  ضـونكة ئـةو ثـارةي ئةنـداماني ثةرلـةمان نؤر          

 .كةمة  لة هةمان كاتدا داوا لة حكومةتيش بكرَيت كة هاوكاري ئةو لَينةوماوانة بكرَيت  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــة     مــي مــواسينن  ئيناســةي ناوضــةي شــةنطاريش دةكــةم  ناوضــةي شــةنطار بــؤ هاوكــاري ئــةو شــةهيدانةي ل
 .تةدينةوةي دوايدا شةهيد بوون  كوَيستان خان سةرموو

 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رة ضـةند ثَيــوة  دةستخؤشـي ئـةر  و مانـدوو بـووني هةرســَي ليذنةكـة دةكـةم  ديـارة لــة راثؤرتـةكانيان ديـا         

ماندوو بوون و ئةو شوَينانةيان بةسةر كردؤتةوة  ثشتطريي داواكةيان دةكةم كة ئَيمة لة رَيي خؤمانةوة لـة  
 .مووضةكاني خؤمان ئةو يارمةتية بؤ هاوكاري بنَيريي بؤ ئةو سَي ناوضةيةو سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عومسان سةرموو
 (:ماراني باني)درعبداه دا عثما  بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سيعلةن ئَيمة وةكـو ثةرلـةمان ئةطـةر بودجةكـةمشان كـةم بَيـت  حةدـة ئةنـداماني ثةرلـةمان بةشـَيوةيةكي           
دياري كراو لة هيةن سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة بؤمان دياري بكرَيت  تةبعةن هةموومان لة رووي مووضـةوة  

بنرَيت بؤ موساهةمةو هاوكاري كردن لة دةرةبوو كردنةوة  ئةو ئاوارانة  مي سةردمان نيية  شتَيكمان بؤ دا
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ثشتطريي تةواوي ثَيشنياري هةرسـَي ليذنةكـة دةكـةم و دةستخؤشـيان لـَي دةكـةم  بةرداسـو كـارَيكي باشـيان          
رطةي كردووة  ئةو ماَهنةي كة ئاوارة بوونة ئةمردؤ  سيعلـةن مـاَل و ديوةخانـةو جَيطـاي حةوانـةوةي ثَيشـمة      

كوردستان بووينة  كة ئةمردؤ ئَيمة لة نةتيجةي خةباتي تَيكؤشاني ئةو ميللةتـة دـةرةبوو و مانـدوو بـووني     
ئةوانة ئةو دةستكةوتةمان بة دةست هَيناوة  بؤية حةدة ثةرلةماني كوردستان بةرداسو شتَيكي وا بكات كة 

بـةَهم لةطـةَل ئةوةمـة ئياصـاي ماَلـةكان      ديار بَيت  ئةطةر خؤشي ثَيي نةكرَيت بة حةدينةت هةر ضـؤنَي    
 .بكرَيت  لةطةَل ئياصا كردن  ئينجا هةدديةكةيان ثَيشكةش بكرَيت  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  هيوا سةرموو
 :بةردَين هيوا صابر ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ضـوون  هـةم وة  ثةرلـةمانتار بــة     منـيش ثشـتطريي لـة داواكـةي ثةرلـةمانتاران دةكـةم  ئـةو ليذنانـةي كـة         

ــدوو        ــؤ مان ــةيي ب ــيان دةك ــارة سوثاس ــةرَيميش  دووب ــةتي ه ــةمان  وة  حكوم ــَيي  وة  ثةرل ــةوة ب دةنطيان
 .بوونيان

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  كةرخي سةرموو
 :بةردَين كرخي جنن الديي نورالديي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسـو ثشـتطريي و دةستخؤشـي لـة هةرسـَي شـاندةكة دةكـةيي  هةرسـَي         ئَيمةش وةكـو كوتلـةي توركمـاني    

وةسدةكة كة بةناوي هةموو ثةرلةمان ضـوون  ئَيمـة حـةنمان دةكـرد بةرداسـو ئَيمـة تَييـدا بةشـدار بـووايي          
وةكو نةتةوةية   كة جَيطاي شانانيية بؤ ئَيمة  موساهةمةمان بكردابواية لةو شوَينانةدا ئامادة بواينـة  كـة   
ئَيمــةش بةشــَيكي لــةم كوردســتانة  خةمةكــةش خــةمي هةموومانــة  بــةَهم يــة   دوو موهحةنةشــن هةيــة 
بةرداسو ئةو راثؤرتانةي كة نؤر بة تَيرو تةسةلي خوَيندرانـةوة تـةنيا باسـي نيانـة ماددةيـةكانيان دةكـرد        

ة دوتاَانـة بـَي بـةش نـةبوو     بةرداسو باسي نياني مةعنةويان نةكرد ض تاديان  ئايا هيض دوتابية  لةوَي لـ 
لةو سةترةيةي كةوا دةربةدةر كرا بوون  ئايا مامؤستايةكان ئيمتيااني دةوري دووةم و ئةوانة  يةعين دةبوا 
ئاماذة بةو شتانةش بكرَيت  تةنيا مةسةلةي ماددةي وابنامن هةموو كَيشةكان ضارةسةر ناكات  بةهي كـةمي  

سبيت بكةيي  كة ئةو شتانةش كـراون  تـةنيا ئـةوة نييـة كـة خـةَلكَي        ئَيمة دةبَيت ئةو شتانة بؤ مَيذوو تة
رةني سووتاوةو لة طوندةكةيان دةربةدةر كراون  ئةوة راستة  ئةوة دةبَيت تةسـبيت بكرَيـت  بـةَهم دةبوايـة     

 .باسي شتةكانيش نؤر بة تَيرو تةسةلي كرابواية  نؤر سوثاستان دةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .س  تةبعةن ذمارةي ئاوارةكان مةعلوم نيية  ئةوة ية نؤر سوثا
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ــو       / دووش ــة وةك ــاتووة  ئَيم ــدا ه ــة راثؤرتةكانيان ــو ل ــتيدا وةك ــةيي لةرداس ــةكانيان ناك ــةرةبووي نيان ــة د ئَيم
سةرؤكايةتي ثةرلةمان ثَيش  باسي ئةوةمان كرد بوو و برديارماندا بوو ثاشـي خوَيندنـةوة  ئـةو راثؤرتانـة     

كو ثَيش يش لة ئةساسدا لةبـةر رؤشـنايي برديـاري ئَيـوة ثَيكهـاتي  ئَيسـتا ئـةو سـَي راثؤرتـة          رةئيمان واية وة
دةنَيــريي بــؤ حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان  داواشــيان لــَي دةكــةيي ثَيشــنيارةكان دــةبول بكــةن و بــةثَيي     

كــة لةســةر ثَيويســت هةَلبســنت بــة جــَي بــةجَي كردنــي داواكــاري خةَلكةكــة  دــةرةبوو كردنــي نيــاني خةَلكة 
ئةستؤي حكومةتي سيدراَلة  لةسةر ئةسـتؤي حكومـةتي هةرَيمـة  بـةَهم ئَيمـة لـة رووي مةعنةويـةوة  ئـةو         
هاوكاريةي دةكةيي  وةكو نوَينةري خةَلكي بةشداري خةمي ئـةواني  جـا ئـةو هاوكارييـة ناكرَيـت تـةوني        

ؤذةيـة  بـؤ ناوضـةكة  بـؤ ئـاوةدانكردني      بكةيت  ضونكة هيض ناكاتي بؤ كةسَي   بةَهم دةكرَينت بكرَيتـة ثر 
ناوضةكة  بؤ هاوكاري كردنيان هةر كةسَي  لَيي دةوما بَيت  دةبَيـت ئاليـةتَي  بدؤنينـةوة  ئـةوةش دةبَيـت      
لةطةَل حكومةت هاوكار بي  ئةي ئةوان بة ض رَيطاية  هاوكاريان كردوون  ئَيمةش بة هةمان رَيطـا ناكرَيـت   

ة  ضةند نؤر بَينت بةنيسبةت ئةو خةَلكة نؤرة ئاوارةية ض ناكاتي  كا  حمةمةد لَيرةوة بيي ثارةيةكت ثَيي
 .حةكين سةرموو

 :بةردَين حممد حكين جبار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشنيارةكةي كا  نرار بـةدوةت بـوو وةكـو دةنطةكـةي  بؤيـة ئَيمـةش ثشـتطريي دةكـةيي و شـتَيكي ضـاكةو           

ــو    ــاتر  ض ــة ني ــةش مةعنةوي ــة      هاوكاريةك ــة حنب ــن ئةوةي ــي ثَيشنياريش ــةَهم م ــة  ب ــبةتةكةي كةم نكة نيس
سياسيةكان لة رَيي عيةداتيانةوة لةطةَل كؤماري ئيسةمي داوا بكةن بة رةمسي كة كؤمـاري ئيسـةمي  ثـَين    
واية وةكو بيستوومة دوَييَن طوتيان هاتوونةوة هةنـدَي خـةَلكي ئاوارةيـان بينـووةو بـةنيانن تـةعويني ئـةو        

 .دةن  ئةوةش شتَيكي ضاكة  ئةطةر حنبة سياسيةكانيش داكؤكي لَي بكةن  سوثاسخةَلكة ب
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

منيش ثشتطريي لة داواكةي تؤ دةكةم  كؤمـاري ئيسـةمي ئَيـران جريانـي ئَيمـةن  ئـةو مَيـذووة دوور درَيـذة         
كؤتايي ثَي بَيت  داواكاريشن لَييان  لةطةل طةلي كوردستان هاوكاري كردني ئةوان بة ناكؤكيةكي ئةوا نابَيت 

نة  بةس وةكو داوامان كردووة تؤثبارانةكة بة هيض شَيوةية  دووبارة نةبَيتةوةو رابطريَيـنت  ئةطـةر بَيتـو    
دةرةبووي نيانيان بكةن بؤ بةرذةوةندية هاوبةشةكان ثَيويستة  بؤ طةلي عَيراق ثَيويستة  ئومَيديشـن وايـة   

 .هةر وا بَيت  كا  رؤميؤ
 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي ثشتطريي لة ئَيران ناكةم هاوسَيط ئَيمةن  مي ثشتطريي لة داواكةي ليذنةكاني ثةرلةمان دةكـةم  ضـونكة   
بةرداسو نيان لَي كةوتووةكان ضـةند خـةَلكي كوردسـتان دةطرنـةوة بـة ئاشـووري و بـة كلـدان و توركمـان و          

خـةَلكي تـر  ئةمـة شـتَيكي دةسـت ثَيشـخةرة بـؤ ثةرلـةماني كوردسـتان بةرداسـو  هيـواداريي            كوردو هةموو 
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خةَلكاني تريش  دامودةنطاكاني تريش وةكو حكومةتي هةرَيمي كوردستان  هةروةها دامودةنطاكـاني تـريش   
 .ئةوانيش بةشدار بي لةو دةست ثَيشخةريةو ثشتطرييان لَي دةكةيي  سوثاس

 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

 .كا  غةسور سةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة ئةو ثَيشنيارةي كا  نرار كردي لة جَيـي خؤيـةتي  مـي ثَيشـنياري ئـةوة دةكـةم  ئةطـةر بكـرَينت ئـةو          

بـاوةرد دةكـةم    ثَينج سةد هةنارة نياتر بكرَينت  وة  جةنابيشت ثَيشنيارت كرد بـؤ ثـرؤذةي خنمـةتطوناري   
ئةو ناوضة شاخاويانةي سةر سنوور مةسةلةي رَيطاوبانيان نؤر نؤر خراثـة  دةكرَيـت ئَيمـة هاوكاريـان بـي       
ــاتي         ــةرخاني دةك ــةرؤكايةتي ت ــة س ــةوةي ك ــةَل ئ ــ  لةط ــة مليؤنَي ــت بيكةين ــةر بكرَي ــةدة ئةط ــنج س ــةو ثَي ئ

ويســتة نةخؤشــخانةيةكيان بــؤ دروســت رَيطاوبانــةكانيان بــؤ ضــا  بكةينــةوة  يــاخود لــةو شــوَينانةي كــة ثيَ 
بكةيي  بنكةيةكي تةندروسو  لةبةر ئةوةي بةرداسو ئةو ناوضانة ثَيويستيان بة خنمةتطوناري هةية  نؤر 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نؤر سوثاس  ئةوة تةبةروعة ئةوةلةن  دةكرَيـت هـةر كةسـَي  دةتوانَيـت نيـاتري بـداتي  بةتايبـةتي ئةطـةر         
 .غوول حنب بَينت  مةكتةبي سياسي بَينت  كا  شَيردَل سةرموومةس

 :بةردَين شَيردَل عبداه حوَيني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوانة ئيشَيكي باشيان كردووة  بةَهم دوو شوَينيان لةبري كردووة  ئةويش مةنتينةي ثَينجوينيش تؤثباران 

وة دةكةيي و تـةدرير دةدرَيتـة حكومـةت  مـةسرونة ئـةو      كراوة  مةنتينةي بةمؤش لة خانةدي  كةباسي ئة
 .دوو شوَينةشي تَيدا بَيت  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  باثري سةرموو
 :بةردَين باثري كامة سليمان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة رةئيةكـةي كـا    كا  شَيردَل باسي كرد ئةوةي مي دةمويست باسي بكةم  وَيرداي ئةوةش منيش ثشتطريي 

غـــةسور دةكـــةم  ئةطـــةر بكرَيـــت ئـــةو مانطـــة ئَيمـــة مووضـــةكةيان هـــةموو بـــدةييَن باشـــ ة  بـــؤ ئـــةوةي   
 .مةنتينةكانيش نؤر بوون

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .باشة سةرضاوم جةنابيشت مةسغوول حنبي دةتواني  كا  ديلمان سةرموو
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 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
منيش ثاَلثشو ثَيشنيارةكان دةكةم  بةَهم حةدينةت هةية هةندَي  شت بة عاتيئةو بة مونايـدات نةضـي    

ئةو ئياصائةمان نيية  ئةوانةي كة ئاوارة بوونة ضةندن  لة كوَينـة  ضـؤن ئـةو ثـارة دةطةيةنرَيتـة      / يةكةم
هةندَي  مةشاكيليش دروست بَينت  باشـ  ئةوةيـة بـةرةو     ئةوان  هةتا تةبةروعَيكيش بَينت  سبةييَن رةنطة

مةشاري  و حكومةت و ئةوانة بيي  كة ئةم يارمةتية دةدةيي و ئَيمـةش ئـةوة تةبةروعـة بؤيـان بكـةيي و      
 .نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثري خدر سةرموو
 :خليل سليمان خضر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هةرسـَي ليذنـة دكـةم  ثَيشـنيارا كــا  نرار ثشـتةظاني لـَي دكـةيي  بـؤ كارةسـاتَي شــةنطارَيش           دةستخؤشـي لـة  

شاندَيكي ثةرلـةمانَي نوو ضـوو دةظـةرَي و جـةماوةرَي كوردسـتانَي درَيغـي نـةكرد  سـةركردايةتي سياسـيش          
 .انَي  سوثاسدرَيغي نةكرد  ثَيشنيارَي جةنابَيتة ثشتةظاني لَي دكةم كو بؤ شنطاريش بَينت ذي ثةرلةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مريةم خان سةرموو
 :بةردَين مرين حسي ابراهين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
راسو ئةن ثشتطرييا ثَيشنيارَي كا  نرار دكةم و راستيا كارةساتا شةنطار ئةن بـةري ئـةوة ئـةظ كـَي مةسـةلة      

ؤر كـةمال مـي طـوت بـووي يـةعين هاريكـاري ئـةم        ئَيران  توركيا ئةن هاتبوومة هي كا  سرسةت و كا  دكتـ 
ثةرلةمان راسو تةبةروع بكةن و دابناني ئةو خةَلكة ئةم حةمي ثشـتيطرييا وان دكـةن  يـةعين مـةهاش وا     

 .هةي نة ئيهمال كرينةو بَيذا راسو ئةظة ثَيشنيار كر بوو ثَيش   سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :بة مةسةلةكة دةهَيني بةم شَيوةيةي خوارةوة نؤر سوثاس  ئَيمة لَيرة كؤتايي
ــةم ــي        / يةك ــتطريي كردن ــة ثش ــةرَين ب ــةتي ه ــؤ حكوم ــرَيي ب ــردن دةين ــةرنم ك ــو ع ــة وةك ــَي راثؤرتةك هةرس

 .ثَيشنيارةكان و داواكاريةكان
ئةو مودتةرةحةي كا  نرار هةموو هيةنةكان ثشتطريييان لَي كرد  داواكاريةكةم ئةوةيـة هـةر يـة     / دووةم

َيوة بة نووسي بـردي ئـةو ثارةيـةي كـة تةبـةروع دةكـاتي بيداتـة حيسـابات بـؤ ئـةوةي لـة حيسـابةكةي             لة ئ
بربدَينت شتةكان مةنبوت بَينت  تةبعةن هةر كةسَي  ئانادة دةتوانَيت هـةموو مةعاشـةكةي بـدات  دةتوانَيـت     

ية نيو مليؤنةكةيـة  ئومَيـد   نياتر بدات  هةر يةكة بةثَيي دابليةتي خؤي  بةَهم حةددي ئةدناكة ئيمكان هة
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دةكةم هةموومان بةشدار بي لةو نيو ميلؤنة  بـةَهم ئـةوةي نيـاتر ئيمكـاني هةيـة بـة تةئكيـد سوثاسيشـي         
دةكةيي و دةستخؤشيشي لَي دةكةيي  داوا دةكةيي  وونةي نياد بَينت  نة  وةكو سـةرؤكي حـنب و شـو وا    

 .ن بؤ جَيطاي خؤتان وونةي نياد بَيت لة تةبةروعات  ئَيوة سةرموو
بةخَير هاتين كا  ساروق وةنيري داد و كا  سةعد وةنير هـةرَين بـؤ كاروبـاري ثةرلـةمان دةكـةيي بـةخَير       

بةردةوامبوون لةسةر خستنةردوو و طئتوطؤ كردنـي ثـرؤذةي   / بَيي سةرضاوان  خاَلي دووةم لة بةرنامةي كار
لــة ليذنــةي ياســايي دةكــةم بــَيي لــة شــوَيين خؤيــان  ياســاي دةســةَهتي دادوةري لــة هــةرَيمي كوردســتان  داوا

 .دابنيشي  ئَيمة وابنامن دوَييَن سَيندة ماددةمان تةواو كرد  ماددةي ضواردة تكاية
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 لني دووةم

 دادطاكاني تَيهةَليوونةوة
 :ماددةي ضواردةهةم

لة سةرؤ  و ضةند , دةستةي دادوةري باَلا  دادطاكاني ثارَينطاية   يان نياترة: وونةوةدادطاي تَيهةَلي :يةكةم
 .كة دةسةَهتةكاني كة بؤي دياري كراوة  بةثَيي ياسا ئةجنام دةدات, جَيطرَيكي سةرؤ  و دادوةران ثَي  دَيت

 :دادطاكاني تَيهةَليوونةوة بةم شَيوةية ثَي  دَيـت :دووةم
لة دادطاكاني ثارَينطاي هةولَير ثَي  دَيـت و سةنتةرةكةي لـة  , َليوونةوةي ناوضةي هةولَيردادطاكاني تَيهة -1

 .شاري هةولَيرة
لة دادطاكاني ثارَينطـاي دهـؤ  ثَيـ  دَيــت و سـةنتةرةكةي لـة       , دادطاكاني تَيهةَليوونةوةي ناوضةي دهؤ  -7

 .شاري دهؤكة
ــةركوو    -3 ــةي كـ ــوونةوةي ناوضـ ــاني تَيهةَليـ ــة, دادطاكـ ـــت و    لـ ــ  دَيـ ــةركوو  ثَيـ ــاي كـ ــاني ثارَينطـ دادطاكـ

 .سةنتةرةكةي لة شاري كةركووكة
لة دادطاكاني ثارَينطاي سـلَيماني ثَيـ  دَيــت و سـةنتةرةكةي     , دادطاكاني تَيهةَليوونةوةي ناوضةي سلَيماني -4

 .لة شاري سلَيمانيية
يَن  يـان دابردانـي دادطايـة   يـان نيـاتر لـة       دةكرَي دادطايةكي نوَي  يان دادطاكاني تَيهةَليـوونةوة داةـةنريَ   -5

يان لكاندني بة دادطايـةكي تَيهةَليـوونةوةي ديكـة و بـة برديـاري ئةجنومـةني دادوةري       , دادطاي تَيهةَليوونةوة
 .دةبَي
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 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 الفرع الثاني

 ((حماكم اإلستئناف))
 : شرةاملادة الرابعة ع

هي اهليئة القضائية العليا حملاكم حمافظة واحدة أو أكثر وتتألف من رئيس وعدد من : حمكمة اإلستئناف :أواًل
 .نواب الرئيس والقضاة ومتارس االختصاصات املعينة هلا مبوجب القانو 

 :تشكل حماكم اإلستئناف على الوجه اآلتي :ثانيًا
 .كم حمافظة أربيل ومركزها مدينة أربيلحمكمة إستئناف منطقة أربيل وتشمل حما -1
 .حمكمة إستئناف منطقة دهوك وتشمل حماكم حمافظة دهوك ومركزها مدينة دهوك -2
 .حمكمة إستئناف منطقة كركوك وتشمل حماكم حمافظة كركوك ومركزها مدينة كركوك -3
 .مدينة السلسمانيةحمكمة إستئناف منطقة السليمانية وتشمل حماكم حمافظة السليمانية ومركزها  -4
جيوز احداث حمكمة أو أكثر يف حمكمة استئناف أو فك ارتباط حمكمة أو أكثر من حمكمة استئناف واحلاقها  -5

 .مبحكمة استئناف اخرى بقرار من جملس القضاء
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ينيةكمان هةيةئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةيي  بةَهم ضةند تَيب

لـة  ( سـَي و ضـوار  )ئةوةية سةدـةرة ثَيـنج لـة دووةم ثَيشـنيار دةكـةيي ببَيتـة دوو بردطـة  بردطـةي         / يةكةميان
 :هةمان ماددة  بةم شَيوةيةي كة بؤتان دةخوَينينةوة

 .جمللس القضاء احداث حماكم استئناف اخرى عند احلاجة :ثالثًا)
كمة استئناف أو فك ارتباط حمكمة أو أكثر من حمكمة استئناف و جيوز احداث حمكمة أو أكثر يف حم :رابعَا

ئةمة لة هية   لة هيةكي تريشةوة  ئَيمة ، (احلاقها مبحكمة استئناف اخرى بقرار من جملس القضاء
مونادةشةي حماكمي ئيستغناف دةكةيي  ثَيويستة ئاماذة بةوة بدةيي كة مةحاكمي ئيستغناف مورتةبيتة بة 

وة  ض لة رووي ئيداريةوة  ض لة رووي ميهةنيةوة  ض لة رووي تةننمييةوة  لَيرةش بةرداسو مةجليسي دةنا
كاتي خؤي دانوني وةنارةتي داد هاتة طؤردَي و لة ماددةكان ئيشارةت بةوة درا  كة روئةساي مةحاكمي 

ةت ثاشي ئيستغناف و دوناتي مةحاكمي ئيستغناف هةمووي مةربوتة بة وةنارةتي داد  ئةمة بة حةدين
ئةوةي ئَيمة لةطةَل بةردَينان سةرؤ  و ئةنداماني دادطاي تةميين كؤبووينةوة  ئةوان هةموويان رةئيان بةو 
شَيوةية بوو  كة ثَيويستة ئةو رةبتة بةيين روئةساي ئيستغناف و دوناتي مةحكةمةي ئيستغناف لةطةَل 

نا  ضونكة ئَيمة لة هية  دةَلَيي دةبَيت وةنارةتي داد نةمَينَيت  بةَلكو بطةردَيتةوة سةر مةجليسي دة
دةسةَهتةكان جيا بَيت  لة هية  مةحاكن و روئةساي مةحاكمي ئيستغناف رةبو جيهةتَيكي تةنئيني 
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دةكةيي  ئةو داواكاريية لة هيةن هةموو سةرؤ  و ئةنداماني دادطاي تةميين ثَيشكةش كرا  ئَيمةش 
يستة ئَيمة لَيرة ئةو نةصة موعالةجة بكةيي  ئَيمة نةصَيكيشمان ثشتطريميان لَي كرد  هةندَي جار ثَيو

 .داناوة  دوايَي بؤ ئَيوةي بةردَين  دةخوَينينةوة  دوا رةئيش رةئي ئَيوةو ئةنداماني ثةرلةمانة  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ستئناف منطقة كركوك حمكمة إ)مي كا  شَيروان موهحةنةيةكن هةية  ئةويش لةسةر دووةم نووسراوة 
  ثَين واية ئَيستا بةو دةدةية بنووسي تةعارون (وتشمل حماكم حمافظة كركوك ومركزها مدينة كركوك

تشكل )دةكات لةطةَل دةستووري عَيرادي  ثَين باشة وةكو دةوانينةكاني تر ئةوة موعالةجة بكرَينت  بَلَي 
  شامل دةبَينت  ئةوة باش ة  كا  (ا يف احملافظةحماكم اإلستئناف يف مناطق احملافظات وا  تكو  مركزه

 .عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةو نةصةي هاتووة  ئةوةش هةر نةدلة لةوَي  هيض  1990ساَلي ( 13)دانوني سوَلتةي دةنائي رةدن 
اري بة دةوانيين كوردستان كردووة  كةواتة لةو طؤردانكاري لَي نةكراوة  تةبيعي دةستووري ئيتياادي ئينر

دةوانينة ئةو دانونةش كة ئَيستا لةبةر دةستمان داية ئينراري ثَي كراوة  بةَهم ثَيشنيارَي  تةددين كراوة  
حمكمة إستئناف منطقة كركوك وتشتمل )دةتواني واي لَي بكةيي هي جةنابي كا  حاكن نورالدينة دةَلَي 

ك ويكو  مقرها بصورة مؤقتة يف مدينة السليمانية حلني عودة  حمافظة كركوك اىل حماكم حمافظة كركو
 .  نؤر سوثاس(ادارة االقليم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة مةعنولة  ئيشكاملان هي دةكاتي  كَي دةيةوَيت دسة بكاتي لةسةر ماددةكةو مودتةرةحي ليذنةي 
 .ياسايي  كا  ساروق وةنيري داد سةرموو

 :وةنيري داد/ ردَين ساروق ايل صادقبة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي لةسةر مودتةرةحةكةي ليذنةي دانوني كة ئيََستا كا  شَيروان ئيشارةتي ثَيدا  ثَين واية لةطةَل دانوني 
وةنارةتي عةدل كة تةصديق كراوة  ئةوة تةنادونات ثةيدا دةكات  تةبيعي دوَييَن بامسان كرد  كة 

ي دةنا  تةبيعي هةموو هيةكمان تةئيدي دةكةيي بة تةئكيد  بةَهم سةربةخؤيي دةنا ئةوها سةربةخؤي
نيية  وةكو ئةو برادةرانة تةسسرييان كردووة  ثَين واية لة رووي سةرمانبةران و ئةوانة رةبتَي  هةبَينت 

 .باشة لةنَيوان وةنارةتي عةدل و ئةجنومةني دةنائي  نؤر سوثاس
 :ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

 .كا  ئارَين سةرموو
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 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةبووة  دواي  0224تا  1990ئَيمة نووتر ثارَينطايةكمان هةبوو بةناوي ثارَينطاري كةركوو   لة ساَلي 
ئيدارةيةكي هةية   كة كةركوو  رنطار كراوة  ئةو ثارَينطاية وةكو ثارَينطا نةماوة  ئَيستا 0224ساَلي 

ئيدارةي طةرميان  يةعين بؤ هةموو ئةو دةنايانةي كاتي خؤي لة كةركوو  دابرداون  ناوةندةكةشي لة 
كةهرة  نة  لة سلَيماني  لةبةر ئةوة ئَيمة دةناني ئَيستا ناوي كةركوو  بَيت ئيشكالَيكمان بؤ دروست 

هةية لة كةركوو   لَيرةش بة هةمان شكل دادطايةكي دةبَينت  يةعين رةنطة لةوَيش دادطاي تَيهةَليوونةوة 
تَيهةَليوونةوة لة كوردستان دروست بكةيي  ئةوة ية   ئةشكالةو ئةو ئيشكالة دروست دةبَيت  ئةوة 
لةهية   لة هيةكي تريش  ئَيمة هَيشتا وةكو ثارَينطاي كةركوو  ئَيستا هةمووي كَيشةي لةسةرة  ماددةي 

نانامن ئَيمة ضؤن دةتواني تةعامول لةطةَل ثارَينطاي كةركوو  بكةيي  لةبةر  جَي بةجَي نةكراوة  132
ئةوة مي ثَيشنيار دةكةم هةروةكو كا  عةونيش ئيشارةتي بة ماددة دانونيةكي كؤن دا  ئَيمة كاتَي  

ي دةنووسي ثارَينطاي كةركوو   يان بنووسي طةرميان  يان بنووسي كةركوو  لةناو دوو كةوانة بنووس
  واتا مةبةستمان ثارَينطاي كةركوو  نيية  بةَلكو مةبةستمان ئةو دةناو ئةو ناحيانةية  كة لة (طةرميان)

كةركوو  دابرداون و ثَيش  ثارَينطايةكي هةبووة  دواتر بؤ دروست نةبووني ئةشكال ثارَينطا نةما  بةَهم 
وونةوةكةش لة طةرميان بَيت  نة  لة سلَيماني  ئَيستا ئيدارةيةكي ماوة  ثَيويستة ناوةندي دادطاي تَيهةَلي

ئةوة ية   ضونكة مةركةني ئيدارةكةي ئةوَيية  سةبارةت بةوةي تريش ض ثَيويست دةكات ئَيمة ناوي 
هةموو ثارَينطاكان بَيني  هةولَير دةبَيت بَيتةوة  هةر ثَيشنيارةكةي جةنابت  هةر ثارَينطاية  دادطايةكي 

  ئةوةي نودتةي ئةخرييش دةسةَهتي دادوةري دةتوانَيت لة شوَينَيكي تر جَيي تَيهةَليوونةوةي دةبَيت
 .بكاتةوة  ئةو ئيشكاهنةمان لة كؤَل دةكاتةوة  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوانةي كة داواي دسة كردنيان كردووة بؤ ئةوةي لة هيـان وانرتـ  بَيـت  مودتـةرةحي كـا  نورالـديي نؤر       
جَي بةجَي دةكرَيت  دةبَيت بَيي  132ية  ئيشكالي هةية  ثاش ضةند مانطَيكي تر كة ماددةي باشة  بةَهم 

هةمواري ئـةو دانونـة بكةينـةوة  بؤيـة ئـةو صـيغةية  كـة مـي عـةرنم كـردوون  كـا  ئـارَينيش تةئكيـدي              
رهاا يف  تشكل يف كل حمافظاة مان حمافظاات االقلايم حمكماة اإلساتئناف ويكاو  مق       )كردةوة  ئةطةر بنووسي 

  لة دةوانيين وةنارةتةكاني تـر هـةر وامـان نووسـيووة  موديريـات و هـي و ئةوانـة  ئةطـةر         (مركز احملافظة
 .ئةوا بَينت  سبةييَن ثَيويست ناكات هي بكرَينت  جةنابت رةئيت ضية كا  نورالديي سةرموو

 :جَيطري سةرؤكط دادطاي تةميين/ مة علي بةردَين حاكن نورالديي

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

هةندَي  ثارَينطا لةوانةية تةشكيل بكرَيت تانة  لةوانةية ثَيويسو بة مةحكةمةي ئيستغناف نةكات  
لةوانةية سبةييَن سؤران ببَيت بة حماسةنة  ثَيويست ناكات لةوَي مةحكةمةي ئيستغناف بكرَيتةوة  لةبةر 

 .لة كوَي دةبَيت  نؤر سوثاسئةوة دةبَيت لَيرة بة دانون تةمسيةي مةركةنةكة بكرَيت 
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جيوز احداث )ئةو صيغةيةي مي دةَلَين دةبَيتة ية  صيغة  ثَينجةم دةبَيتة دووةم ( 3و 4و 0و 1)ئَيمة ئةو 
حمكمة أو أكثر يف حمكمة استئناف أو فك ارتباط حمكمة أو أكثر من حمكمة استئناف واحلاقها مبحكمة 

تؤ مةراكينت تةسبيت كرد  ئةو وةخو مةجليس دةنا بؤي هةية ( رار من جملس القضاءاستئناف اخرى بق
بَبتة ية   ( 3و  4و  0و  1)بةثَيي ئةو دانونة هي بكاتي  يةعين مودتةرةحةكة ئةوةية ئةو ضوار خاَلة 

 .ثَينجةمةكةش ببَيتة دوو  كا  رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهين

 .ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

حةلي كَيشةكان دةكاتي  بؤ ئَيستاو ئايندةش  % 122ثشتطريي لة بؤضوونةكةي جةنابتان دةكةم  ضونكة لة 
 .نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  جةعئةر سةرموو
 :معروف مصطفى جعئر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ووسيوومة  ماددةي ضواردة لـة بردطـةي دوو دةتـواني    مي هةمان ئةو رةئيةي جةنابتن هةبوو بةم شَيوةية ن

دادطاكــاني )هبربَيــت بكرَيــت بــة يــة  خــاَل بنووســرَيت   ( 3و 4و 0و 1)وةكــو ئــةوةي جــةنابت ســةرمووت  
موشكيلةي كةركووكيش حةل دةكات  يان دادطاكاني سـنووري  ( تَيهةَليوونةوةي هةر ثارَينطايةكي كوردستان

 .رةكان لة شارةكان بَيت  عةيين رةئي جةنابتن هةبووثارَينطاكان ثَي  بَيت سةنتة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  سةعدةديي سةرموو
 :بةردَين مة سعدالديي عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رئايس   وتتألف مان )  مي ئينترياح دةكةم كة لَيرة كة دةَلَيت (وتتألف من رئيس وعدد من نواب الرئيس)لة 
  يةعين ضـةند عـةدةدي نـوابي رةئـيس ديـاري نـةكراوة        (وعدد من نواب الرئيس اليزيد عددهم عن ثالثة

ثاشان مي صياغةيةكن هةية بؤ ئةو كَيشةي ئَيستاكة  ئةوةي كا  شَيروان خوَينديةوة باسي ئةوةي دةكـاتي  
القضااة احاداث   لارئيس جملاس   )نت كة بؤ رةئيسي مةجليسي دوناتي مةنتينة  ئةوة هيض ئيشكالَيكي نـاهَيَليَ 

  ئـةو عيباردةتـةش دروسـتةو جـائينة لةطـةَل      (ستئناف جديدة او توحيد منطقتني مبنطقاة واحادة  منطقة إ
 .رَينمدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كا  حاكن نورالديي وةَهمي بدةنةوة  رةئيسي مةحكةمةي ئيستغناف ضةند نائييب دةبَيت  هةر ية  
 .نيية؟
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 :جَيطري سةرؤكط دادطاي تةميين/ مة عليكن نورالديي بةردَين حا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نائيب رةئيسي ئيستغناف دادةنرَيت بةطوَيرةي ثَيويسو  مةنتينة هةية دوو نائييب هةبَيت كاسية  مةنتينة 

ت  هةيغـةي  هةية ضوار  ثَينج نائييب ثَيويستة  ضونكة هـةر دةسـتةية  دةبَيـت بـة ريغاسـةتي نائيبَيـ  بيَـ       
تةمييني جةنا هةية  هةيغةي تةمييني مةدةني هةية  جيناياتي هةيـة  لةوانةيـة جينايـات دوو جينايـةت     
تةشكيل بَيت  ئَيستا لة سـلَيماني دوو جيناياتيـان هةيـة  لةبـةر ئـةوة نـواب رةئـيس دةبَيـت مـةستوح بَيـت            

 .تبةطوَيرةي حاجةت  مةجليسي دةنا تةددير دةكات ضةند نائييب دةوَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةطةر وابَيت صيغةكة راستة  كا  تةَلعةت سةرموو
 :الديي السيف طلعت خضر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منـــيش هـــةر ثشـــتيواني لـــة رةئيةكـــةي جـــةنابت دةكـــةم  لةبـــةر ئـــةوةي لـــة رووي سياســـي و لـــة رووي   

 .ي ئَيستاي عَيراق و كوردستان  نؤر سوثاسدةستوورييةوة تووشي كَيشةية  نابي لة هةلومةرج
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي سةرةتا تَيبينين لةسةر كورديةكـة هةيـة  دادطاكـاني تَيهةَليـوونةوة  خـؤي يـة  دادطـاي تَيهةَليـوونةوة         

ة رووي نمانةوانيـةوة نؤر هةَلةيـة  يـةعين نةق و ئاشـكراية  جـا سـةبارةت بـة دادطـاي         هةية  يةعين ئةوة ل
تَيهةَليوونةوةي كةركوو   ئَيمة لة تةعريبدا طةورةتريي نوَلن لة طةرميان كراوة  لة جَي بـةجَي نـةكردني   

ــاددةي  ــاَلي      132م ــة س ــةعين ل ــت  ي ــةرميان دةكرَي ــة ط ــن ل ــةورةتريي نوَل ــان ط ــاي ةوة ثارَي0224دا ديس نط
كةركوو  دةربةندخيان هةَلوةشاوةتةوة  نة  لـة دادطـا  ئَيمـة لـة هـةموو بةردَيوةبةرايةتيةكانـدا لـةوَي سـةر         
لَيشَيواويء نائاراميةكي ئيداري هةيـة  يـةعين وةنعَيـ  دروسـت بـووة خـةَل  بـَي بةشـة لـة خـةدةمات  لـة            

ارَينطاكـان دادطـاي تَيهةَليـوونةوةي هـةبَيت      هةموو موديريةتةكاندا واية  ئةطةر بَيتء ئَيستا بَلَيي هةموو ث
ديسان ئَيمة بَي بةش دةبي لـةوةي دادطايـةكي تَيهةَليـوونةوةمان هـةبَيت  مـي تةئيـدي ئـةوةي كـا  ئـارَين          
دةكةم  كة ئةطـةر دادطـاي تَيهةَليـوونةوة بـؤ طـةرميانيش ثَيكهَينـرآ  بـا لـة كـةهر بَيـت  لةبـةر ئـةوةي بـة              

نيران ثارَينطاي دةربةندخيان كة لةبةر ئيعتيباراتي سياسي كاتي خؤي دانةنرا بوو  برديارَيكي ئةجنومةني وة
ناونراوة ئيدارةي طةرميان  ئةو ئيدارةية نة موحاسةنةيةو  نة موحاسةنةش نيية  يةعين مي نؤر جار لَيرة 

ئـةوة بَيـت  ئـةوَي      با سةن شوَينيش وةكـو  هَيناوة مونادةشة كراوة برادةران يةكسةر ناو  هةندَي شوَينيان
هةنار كةس لةو سنوورةية  ثَينج دةنا ئيشـي لةوَييـة  يـةعين حـةق وايـة      ( 352)خصوصيةتي خؤي هةية 
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نة  لةم دانونة  لة هةموو دانونةكاني تر ئةو كَيشةية ضارةسةر بكرَيـت و بربدَيتـةوة  بؤيـة مـي ثَيشـنياري      
طايـةكي تَيهةَليـوونةوة هـةبَيت سـةبارةت بـة      داد 132ئةوة دةكةم بطوترَيت تا جَي بـةجَي كردنـي مـاددةي    

طةرميان  راستة ئةو بردطةية هـاتووة دةَلـَي مةجليسـي دـةنا بـؤي هةيـة دادطـاي تَيهةَليـوونةوة ئـةوة بكـات            
 .بةَهم ئةطةر بة حماسةنة بَيت  بةرداسو ناكرَيتةوةو ناتوانرَيت  ضونكة ثارَينطا نيية  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةدةرةي ثَينج َوَينةوة وةَهمي ثرسيارةكةت دةداتةوة  كا  غةسور سةرموو
 :مةمخوري سعيد طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت مةسةلةي كةركوو  كة لة سةدةرةي سَي لة بردطةي دووةمي مـاددةي ضـواردة بـاس دةكرَيـت  بـة      

ن هةوَل بدةيي ئةو بةردَيوةبةرايةتية طشيتانةي كـة لةسـةر ئاسـو    رةئي مي ئَيمة دةبَيت لة هةموو ياسايةكا
 132ثارَينطاكان دادةمةنرَينت ناوي كةركوو  بَيني بيكةينة ديئاكتؤية   ئةطةر ئَيمة هةر بَلَيي مـاددةي  

جَي بةجَي نةبووةو  ياخود تـةعارون لةطـةَل دةسـتووري عَيرادـي دةكـات  ئَيمـة داوا دةكـةيي كـة كـةركوو           
تةوة سـةر هـةرَيمي كوردسـتان  ئَيمـة بـةثَيي هـةموو بةَلطةنامـةو مَيـذووي جوطراسيـةكان  بـؤ ئَيـوةو بـؤ             بَي

خةَلكاني تريش سةَلمنَينراوة كةركوو  تارخيييةن بةشَيكة لة كوردستان  ئَيمة بؤ تةرةدود لةوة بكةيي كـة  
ياغةيةكي تـر بينووسـي  بؤيـة    دادطاكاني تَيهةَليـوونةوةي ناوضـةي كـةركوو  لَيـرة نـةمَينَيت  يـان بـة صـ        

بةرداسو وةكو مةسةلةيةكي تارخيي دواتر ئةو ياساية بؤ ئةمردؤ دانانرَيت  ئةو ياساية بؤ داهاتوو دادةنرَيت 
و ئيشي ثَي دةكرَيـت  نؤر لـة جَيطـةي خـؤي هـاتووة ئـةو خـاَلي سـَييةم و داواكـارم وةكـو خـؤي ةَينَيتـةوة              

نةرةري تَيدا ناكةيي  نة  دةست بـةرداني بـي  هةنـدَي  شـت هةيـة       سياسيةنيش ئَيمة ئيسرار دةكةيي كة
لةسةر خؤمان دةوةستَينت  ئَيمة دةبَيت خؤمان بييةسثَيني  نابَيت بةرداسو لَيي را بكةيي  ياخود بـةدواي  
مةسائيلي تردا بطـةردَيي  تةسـةوريش ناكـةم لةطـةَل مةسـائيلي دةسـتوور هـيض تـةعارونَي  بكـاتي  ضـونكة           

  يــةكةيي كردنــةوةي ئــةو 132وور داواي يــةكةيي كردنــةوةي ئــةو كَيشــةية دةكــات بــةثَيي مــاددةي دةســت
كَيشةيةش طةردانةوةي ئةو دةظةرةية بؤ سةر هةرَيمي كوردستان  ئةو كاتة تؤ ثَيويسـتيت بـةوة دةبَيـت ئـةو     

ؤ  بهَيَلَيتـةوة  لَيـرةش   ياساية هةموار بكةيت  جا لـة ئَيسـتا را دةكرَيـت ئَيمـة ئـةو خـاَلي سـَييةمة وةكـو خـ         
 .ئيشي ثَي بكرَيت و لة ياسايةكة بيةسثَيت  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر نوري سةرموو
 :نوري ايل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مـة ئَيسـتا بَلـَيي    ئَيمة لَيرةدا لةبةردةم مةسةلةيةكي دانوني داييء بةو شـَيوةيةش دةبـآ بـري بكةينـةوة  ئيَ    
بةناوي كةركووكـةوة دروسـت دةبَيـت  ئَيسـتا حاليـةن لـة كةركووكـدا        ( ئيستغناف)دادطايةكي تَيهةَليوونةوة 
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مةحكةمةية  هةية بةو ناوةوة  ناكرَيـت لـة هـةمان كاتـدا دوو مةحكةمـة هـةبَيت  يـةكَيكيان لـة هـةرَيمي          
كـا  عـادل ئامـاذةي بـؤ كـرد  دةكرَيـت بـةو         كوردستان و يـةكَيكيش لـة كـةركوو   ئـةو مةسـةلةيةش كـةوا      

ــةكي          ــت دادطاي ــاَه دةتوانَي ــةني دادوةري ب ــة ئةجنوم ــَييةم  ك ــةي س ــةثَيي بردط ــت ب ــةر بكرَي ــَيوةية ضارةس ش
تَيهةَليوونةوة لةناوضةي طةرميان دروست بكـات بـؤ ماوةيـة  تـاكو ثارَينطـاي كـةركوو  دةطةردَيتـةوة سـةر         

 .ي لة بؤضوونةكةي جةنابت دةكةم  سوثاسهةرَيمي كوردستان  بؤية مي ثشتطري
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس  كا  حاتةم سةرموو
 :بةردَين حامت حممد جان حسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيويســتة لــة )منــيش ثشــتطريي لــة رةئيةكــةي جــةنابت دةكــةم  بــةَهم دةتوانرَيــت بطوترَيــت  بــةم شــَيوةية  
  بـةَهم ئةطـةر بـؤ شـَيوةيةكي     (كوردسـتاندا مةحكةمةيـةكي ئيسـتغناف هـةبَيت    مةركةني هةر ثارَينطايةكي 

كاتي ئةمردؤ بة حوكمي ئةوةي ناوةندي طةرميان و ئةو مةنتينةيةي كة نياتر وابةسـتةية بـة كةركووكـةوة    
 لة كةهر مةحكةمةكة دابنرَيت بةشَيوةيةكي كاتي تا طةردانةوةي ئةو شوَينة دابرداوانـةي كـةركوو  بـؤ سـةر    

 .هةرَيمي كوردستان شتَيكي باشة  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  كةمال سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مان مي ئةمة دةهَيَلمةوة بؤ بةردَين كا  حاكن نورالديي  ئةطـةر عـةدةدي كـاة لـة حوكـامي تـةمييني دـةدمي       
هةية  دواي ئةوةي ضةند موحاسةنةية  دروست بَينت  لة هـةر موحاسةنةيـة  بتـواني ئـةوة دابنـَيي لـةو       
مةرحةلةية  ئةوة ثَيشنيارةكةي جةنابتان لة جَيي خؤيةتي  ئةطةرنا مي دةطةردَيمةوة سـةر ثَيشـنياري كـا     

ونكة دروســت نييــة ئَيمــة كــةركوو  حــاكن نورالــديي بــةو شــَيوةية دابنرَيــت  ئَيســتا لــة ســلَيماني بــَينت  ضــ 
بهَيَلينةوة بؤ دةناو دةدةر  ئَيمة ثا داطريي لةسةري هَيشتا سَي مانط و بيست رؤذ ماوة  هةر لة ئَيستاشةوة 

 .حانري بؤ دةكةيي  بؤ ئةوةي ئامادة بَيت  ئةو رؤذة دةطةردَيتةوة بينةوة جَيطةي خؤيانء  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .َيروان سةرمووكا  ش
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمةش هاتينة ئةو دةناعةتة كة ثشتطريي لة رةئيةكةي كا  حاكن نورالديي بكةيي  نؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئيت ضية كا  حاكن سةرموو ئَيستا ثَيش  ثَيشنيارةكةت وا بوو  ئَيستاش ئَيمة دسةمان كردو
 :جَيطري سةرؤكط دادطاي تةميين/ مة عليبةردَين حاكن نورالديي 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةكو طومتان ئةطةر لة هةموو ثارَينطاية  دابنرَيت كةركووكيش  ئَيمة ئومَيدةواريي ئـةمردؤ ثـَيش سـبةييَن    
  تةشــكيلي 132تــةنئيني مــاددةي  كــةركوو  بطةردَيتــةوة بــؤ ئيــدارةي هــةرَين  بــةَهم لةســةر ئــةوة مــاوة   

مةحكةمةي ئيستغناف بكرَيـت بـة كـاتي لـة سـلَيماني دابنرَيـت  جـةنابي دكتـؤر كـةمال سـةرمووي ئـةعناي            
ــت      مةحكةمــةي تــةميين جودايــة  ئــةو ئيســتغناسة  ئــةو ئيســتغناسةش هــةر تــابعي تــةمييني هــةريََن دةبَي

 .ؤ سةر هةرَينمةدةرةكةي لة سلَيماني بَيت  تا طةردانةوةي كةركوو  ب
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ساروق جةنابت رةئيت ضية
 :وةنيري داد/ بةردَين ساروق ايل صادق

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

منيش هةر تةئيدي هةمان رةئـي دةكـةم  شـتَيكي باشـة ئَيسـتاش هةيـة سيعلـةن  بـةَهم ئَيسـتا مةحكةمـةي           
 .حكةمةي ئيستغناة سلَيماني بةثَيي ئةو دانونة تةشكيل دةبَيتئيستغناة سلَيمانيمان نيية  ئَيستا مة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتة ئةو ثَيشنيارةي تـانة هاتـة ثـَيش  مودتـةرةحي ليذنـةي دـانوني بةنيسـبةت سةدـةرةي يةكةمـةوة ض          
ت  بـةَهم لـة   خيةسَيكيان نيية وةكو خؤي دةمَينَيت ئةوةلـةن ماددةكـة  دووةم ئـةويش وةكـو خـؤي دةمَينيَـ      

  (حمكمة إستئناف منطقة كركوك وتشمل حمافظة كركوك ومركزها يف السليمانية بصورة مؤقتة)سَييةمةكة 
ئةوة مودتةرةحي تانةية  ليذنةي دانونيش سةدةرةي ثَينجي ئينترياح كردووة ببَيتة دوو سةدةرة يةكَيكيان 

 .اضوونةوة هةر وةختَيكي ثَيويست بَينتبؤ ئةجنومةني دةنا هةية داناني مةحكةمةي ثَيد/ ئةوة بَيت
ــان         / دووةم ــوونةوة  ي ــةكي بةدواداض ــة مةحكةمةي ــاتر ل ــان ني ــة   ي ــت مةحكةمةي ــؤ دةكرَي ــؤي ب ــو خ وةك

جياكردنةوةي لة مةحكةمةي تر  ئةو دةسةَهتةي داوةتة مةجليسي دةنا  هةموو مودتةرةحاتةكان دةخةمة 
 .دسةت هةية سةرموودةنطدانةوة  كة نؤر سةردي نيية  كا  شَيروان 

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي ئيشارةمت بةوةدا كة لةطةَل ئةندامان و سةرؤكي دادطاي تةميين دانيشـتي ئـةو مودتةرةحـةيان عـةرني     
ئَيمــة كــردو ئَيمــةش ثشــتطريميان لــَي كــرد  ســةرةرداي ئــةوةي لــة راثؤرتةكــة نــةهاتووة حــاكن نورالــدينيش   

يارتب  روسسااء   )انيشتووة  بةنيسبةت ئةو دانونةي لة وةنارةتي عةدل هاتووة  مـاددة حةستـة كـة دةَلَيـت     د
مـاددةي  /   دووةمـيش (...........وقضاة حماكم االستئناف يف االقليم بالوزارة من الناحية اإلدارية والتنظيمياة 
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  ئةوانـة بـة   (................. رئاساة احادى  لوزير العدل انتداب القاضي مبا يف ذلك القاضي احملكمة اىل)هةشتة 
حةدينةت بـة ئيجمـاع سـةرؤ  و ئةنـداماني دادطـاي تـةميين لةطـةَل ئـةوة نينـة دةَلـَيي ئَيمـة ئةطـةر ئـةوة              
ضةسـثا  ئَيمـة مانـاي وايـة ئـةو دانونـةي كـة دةرضـووة ئةسـَلةن ئيسـتينةليةتي تَيـدا نييـة  جيابوونــةوةي             

الــدينيش دانيشــتووة ئــةوة رةئــي ئةوانــة بــة ئيجمــاع  ئَيمــةش ثشــتطريميان  دةســةَهتي تَيــدا نييــة  كــا  نور
كردووة  ئَيستا لَيرة جَيطاي خؤيةتي ئَيمة ماددةية  ئينترياح بكـةيي  مـاددة مودتةرةحةكـةش لـةهي كـا       

 .عةونية  بؤ ئةوةي بتواني ئةو مةسةلةيةش عيةج بكةيي  ئَيستا دةخيةينة بةردةمي بةردَينتان
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

جارَي ئةو ماددةيةي كةباسن كرد هـيين بكـةن  ئَيـوة ماددةيـةكي تانةيـة مودتـةرةح دةكـةن رةبـو بـةوةوة          
 .نيية  ئَيستا ئَيمة باسي ئةو ماددةيةمان كرد با تةواوي بكةيي  بةَلَي كا  ساروق

 :وةنيري داد/ بةردَين ساروق ايل صادق

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــَير  ــا  ش ــةي      ك ــاكن مةحكةم ــردووة ح ــةوةيان ك ــةوان داواي ئ ــتووة  ئ ــةهو تَيطةيش ــة س ــوونةكةي ب وان بؤض
 .مورتةبت بَيت  نةوة  لة رووي ئيدارةو موةنةسةكانةوة  تةبيعي جةنابي كا  نورالدينيش دانيشتووة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  حاكن نورالديي
 :سةرؤكط دادطاي تةميين جَيطري/ مة عليبةردَين حاكن نورالديي 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةبعــةن ئةطــةر ئــةو نةصــةي دــانوني وةنارةتــي عــةدل  مانــاي ئيــدارةي وةنارةتــي عــةدل لةســةر روئةســاي  
حماكمي ئيستغناف و موةنةسي و هةمووي دةبَيت  ماناي ئةوةية ئيستينةليةتي دةنا نيية  لـة ذَيـر دةسـو    

دوو ماددةيــة تــةعارون دةكــات لةطــةَل ســوَلتةي دــةنائي  ثَيويســتة ئــةو دوو  مةجليســي دــةنا دةرضــوو  ئــةو 
 .ماددةية حةنف بكرَينت و ئيلغا بكرَيت  ئينجا بناني ليذنةي دانوني ضيان ئينترياح كردووة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةنطدانةوة  ئةوة مودتةرةحي ماددةيةكي تانةية  ئَيمة ئةو ماددةيةي كة مونادةشةمان كرد دةخيةينة 
دواتر ئةو ماددة تانةيةي كا  شَيروان باسي كرد كا  عةوني بيخوَينَيتةوةو مونادةشةي لةسةر دةكةيي  

 : املادة الرابعة عشرة)ماددةي ضواردة بةو تةعديةتةي لةسةر  كرا بةو شَيوةيةي خوارةوة دةبَيت 
فظة واحدة أو أكثر وتتألف من رئيس وعدد من حمكمة اإلستئناف هي اهليئة القضائية العليا حملاكم حما :أواًل

 .نواب الرئيس والقضاة ومتارس االختصاصات املعينة هلا مبوجب القانو 
 :تشكل يف االقليم احملاكم اإلستئنافية اآلتية :ثانيًا
 .حمكمة إستئناف منطقة أربيل وتشمل حماكم حمافظة أربيل ومركزها مدينة أربيل -1
 .دهوك وتشمل حماكم حمافظة دهوك ومركزها مدينة دهوكحمكمة إستئناف منطقة  -2
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 .حمكمة إستئناف منطقة كركوك وتشمل حمافظة كركوك ومركزها يف السليمانية مؤقتة -3
 .حمكمة إستئناف منطقة السليمانية وتشمل حماكم حمافظة السليمانية ومركزها مدينة السلسمانية -4
 .خرى عند احلاجةجمللس القضاء احداث حماكم استئناف ا -أ -5
جيوز احداث حمكمة أو أكثر يف حمكمة استئناف أو فك ارتباط حمكمة أو أكثر من حمكمة استئناف  -ب

  ئَيوة باستان كرد ماددةيةكي مودتةرةحَيكي (واحلاقها مبحكمة استئناف اخرى بقرار من جملس القضاء
سةدةرة  ئةو ماددةي ضواردة بةو شَيوةيةي تانةتان هةية  نةتانطوت سةدةرة  ئَيستا سةرموو ئةطةر دةَلَيي 

خوَيندمةوة مودتةرةحي ليذنةي ياسايية بةو طؤردانكاريةي كة كرا دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَل ماددةي 
ضواردةية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  

مودتةرةحي تانةتان ضية بيخوَينةوة  مودتةرةحي تانةي ليذنةي  بةنؤرينةي دةنط وةرطريا  سةرموو
تكو  )ياسايي بةرَيككةوتي لةطةَل مةحكةمةي تةميين هاتووة دةَلَيت دةبَيت ئةو ماددةية ئيناسة بكرَينت 

نواحي ادارية وتنظيمية للمحاكم مبا فيها شؤو  اخلدمة ملوظفيها ومنتسبيها وانضباط حصرا من اختصاص 
 .سةرموو كا  عةوني ( القضاء

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئيتيئادي لةسةر نةكراوة كة جةنابت طوتت  بةَهم طومتان تةرحي دةكةيي لة داعة بردياري لةسةر بدةن  
 .ئةنداماني ثةرلةمان

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .َلَي كا  حاكن نورالديي سةرمووسةد ئيتيئاديش بكرَيت دةرار هةر بؤ داعةية  بة
 :جَيطري سةرؤكط دادطاي تةميين/ مة عليبةردَين حاكن نورالديي 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لَيرة لةو ماددةية باسي تةشكيةتي مةحكةمة دةكةيي  ناحيةي ئيداري كة هاتينة ماددةكاني تر 
االشراف االداري على مجيع احملاكم والرقابة ) مةجليسي دةناو واجيباتي مةجليسي دةناو موهيمةي ضية

ئةوة لةوَي باس كراوة  لَيرة باس باسي تةشكيةتة  ثَيويست بة ئيناسةي ئةو ماددةية ناكات  ( القضائية
بةس لة مةجليسي دةنا  بةَهم لة مةجليسي دةنا كة بامسان كرد ئيدارةي مةحاكميش لة ذَير دةسو بَيت 

 .دانوني وةنارةتي عةدل تةعارون دةكات  ئةوة حةلَيكي بؤ دابنَيي  نؤر سوثاسلةطةَل ئةو دوو ماددةي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي دةبَيت ئةو تةعارونة نةمَينَيت حاكن  لَيرة دةبَيت تةعارونةكة نةمَينَينت  جا جةنابت دةَلَيي ئةو 
 .ماددةية نيادة  بةَلآ كا  شَيروان
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 :يبةردَين شَيروان ناص  حيدر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ئَيستا لةسةر تةشكيةت دةردؤيي  راستة  بةَهم دةبَيت رةبو تةشكيةتةكةش لَيرة دياري بكةيي  ئَيستا 
ئَيمة مةسةلةي حماكمي ئيستغناف مونادةشة دةكةيي  مةحاكمي ئيستغناف مةربوتة بة مةجليسي دةنا لة 

ي مةحاكمي ئيستغناف و دونات لة ناحيةي ئيداري و تةننميي دانوني وةنارةتي عةدل دةَلَي روئةسا
مةربوتي وةنارةتي عةدلة  دةبَيت ئةو ماددةية بةو شكلةي كة هةية بَينينة تةشكيةت  ئةطةر بَيتة 

 .تةشكيةتيش ض ئيشكالَي  دروست ناكات  ئةطةر ثَيشتان باشة دةخيةينة ئيختيصاصاتي مةجليسي دةنا
 :ةنبةردَين سةرؤكي ئةجنوم

ال يعمل باي نص قانوني او )لة ئيختيصاصاتي مةجليسي دةنا بَيت باش ة  ضونكة ماددةيةكيش دةبَينت 
 .باشة ئةو مودتةرةحةيان سةحب كردةوة  بردؤ بؤ ماددةي ثاندة تكاية( قرار يتعارض مع احكام هذا القانو 

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ثاندةهةم ماددةي
دادطـــاي تَيهةَليـــوونةوةو دةســـتةكاني بةســـةرؤكايةتي ســـةرؤكي  يـــان يـــةكَي  لـــة جَيطرةكـــاني و   :يةكـــةم

بةئةندامَيو دووان لة جَيطرةكاني  يان يةكَيكيان و دادوةراني دادطاي تَيهةَليوونةوة  يان بة ئةندامَيو دوو 
 .دادوةر لة دادوةراني طرَي دةدرَي

اماني دادطاي تَيهةَليوونةوةو دةستةكاني بة بردٍِيارَي  كـة ئةجنومـةني دادوةري دةري   سةرؤ  و ئةند :دووةم
 .دةكات ناويان لَي دةندرَي

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 : املادة اخلامسة عشرة
بني من نوابه أو أحدهم تنعقد حمكمة اإلستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها أو احد نوابه وعضوية نائ :أواًل

 .وقضاة حمكمة اإلستئناف أو عضوية قاضيني من  قضاتها
 .تتم تسمية رئيس وأعضاء حمكمة اإلستئناف وهيئاتها بقرار يصدره جملس القضاء :ثانيًا

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ن هةية كة دوناتي مةحكةمةي ئيستغناف بة ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةيي  تةنها ئةو موهحةنةيةما
  ضونكة تةشكيل مةحكةمة لة رةئيس و (قاض من قضاة حمكمة االستئناف)سيئةتي جةم  هاتووة ببَيتة 

نائيب و دانيةكي تر دةبَيت بةنيسبةت مةحاكمي ئيستغناف  نة  لة هةموو دانيةكاني مةحاكمي 
 .ئيستغناف  نؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَين واية ئةو ماددةية ماددةيةكي دانوني سرسةو موهحةنةي ليذنةي دانونيش بةجَيية  ئةطةر مونادةشةي 
 .لةسةر نةبَينت دةخيةمة دةنطدانةوة  كا  سةعدةديي سةرموو

 :بةردَين مة سعدالديي عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بة رةئيسةكةي  يان بة نوابةكة  بةَهم كَيشة لَيرةية  يان( تنعقد حمكمة اإلستئناف وهيئاتها)دةَلَيت 
ثاشان ضية  يةعين ئةطةر ( احدهن)باشة ئةطةر دوو نائيبينة ئةو ( وعضوية نائبني من نوابه أو أحدهم)

بة يةكَيكي تةواو بَيت دووي بؤ ضية  ضونكة ئَيمة جَيطرمان دياري نةكردووة  لة ماددةي ثَيش  كة طومتان 
 .نائييب يةكةم  نائييب دووةم  نائييب سَييةم  لَيرة كام نائيب دةصدة( لى ثالثةا  اليزيد ع)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤ نائيبيش عونوة  رةئيسيش عونوة  دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَل ئةو ماددةية لةطةَل 
بكاتةوة؟ نؤر سوثاس   مودتةرةحةكةي دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن

 .بةكؤي دةنط وةرطريا  بردؤ بؤ ماددةي دواتر
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي شاندةهةم

سـةرؤكي دادطـاي تَيهةَليــوونةوة لـة ناوضـةكةي خــؤي سةرثةرشـو دادطاكـان و كارةكانيــان دةكـات  كارةكــان        
و بؤي هةية ئةو دةسةآلتانةي بة رةواي دةبييَن بة يـةكَي  لـة جَيطرةكـاني     بةسةر دادوةراني دابةش دةكات

 .بسثَيرَي
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 : املادة السادسة عشرة
يتوىل رئيس حمكمة اإلستئناف اإلشراف على احملاكم وأعماهلا يف منطقته وتوزيع العمل بني قضاتها وله أ  

 .أحد نوابه ما يراه من صالحيات خيول
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة هيض موهحةنةمان نيية  ضونكة ئةو ماددةية لة ياساي ثَيشووش هاتووة  ئَيستاش دووبارة بؤتةوة  
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَلداية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي  ئةطةر هيض موهحةنةية نيية دةخيةمة دةنطدانةوة 
 .لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة  نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  بردؤ بؤ ماددةي حةظدة
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 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي حةظدةهةم

( ئةجنومـةني ناوضـةي تَيهةَليـوونةوة   ) مـةنَي  بـة نـاوي    لة هـةر ناوضـةيةكي تَيهةَليـوونةوة ئةجنو    :يةكةم
 .ثَي  دَيت لة سةرؤكي دادطاو ئةندامَيو جَيطرةكاني و دادوةراني دادطاي تيهةَليوونةوة دةبَي

ــؤ       :دووةم ــو ب ــاتي ثَيويس ــة ك ــة ل ــةرؤكةكةي هةي ــؤ س ــةجنام دةدات  ب ــةوةي وةرني ئ ــة كؤبوون ئةجنومةنةك
و كؤبوونةوةيـةش بـةبَي ئامـادة بـووني ئـةوةي بـةهي كةمييـةوة سـَي لـة          كؤبوونةوة بانطةشـةيان بكـات  ئـة   

 .ضواري ئةندامةكاني طرَي نادرَي
 :ئةجنومةن ئةم تايبةمتةندييانة لةخؤ دةطرَيت :سَييةم

 .لة ثَيداويستيةكاني دادطاكان وميةكةكانيان لة ذَير رؤشنايي ثَيداويستيةكاني ساآلنة  دةكؤَلَيتةوة- -1
 .ةوة لةو طرست و كَيشانةي رووبةردوووي دادطاكان دةبَيتةوةلَيكؤَلين -0
 .ثَيشكةش كردني ثَيشنيارةكان سةبارةت بة دامةنراندني نؤر لة دادطاكان -4
 .ضا  كردني شَيواني كار كردن و بةرن كردنةوةي رادةي ئةجنامداني لة دادطاكاندا -3

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة السابعة عشرة
من رئيس احملكمة وعضوية ( جملس منطقة اإلستئناف)يؤلف يف كل منطقة استئنافية جملس يسمى : أواًل

 .نوابه وقضاة حمكمة اإلستئناف
يعقد اجمللس اجتماعات فصلية ولرئيسه دعوته اىل االجتماع عند احلاجة وال ينعقد اال حبضور ما ال  :ثانيًا

 .باع عدد أعضائهيقل عن ثالثة أر
 :يتوىل اجمللس ممارسة االختصاصات اآلتية :ثالثًا
 .حبث احتياجات احملاكم ومالكاتها على ضوء االحتياجات السنوية -1
 .دراسة الصعوبات واملشاكل اليت تواجه احملاكم -2
 .تقديم املقرتحات بشأ  استحداث خمتلف احملاكم -3
 .اء يف احملاكمحتسني أساليب العمل ورفع مستوى األد -4

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةيي  بةَهم ئيعادةي صياغةمان بةم شَيوةية كردووة
من رئيس احملكمة وعضوية ( جملس منطقة اإلستئناف)يؤلف يف كل منطقة استئنافية جملس يسمى : أواًل

 .واتا تةنها تةئليئةكةمان كردووة بة تةشكيل  عةسو بة عةكسةوة(. افنوابه وقضاة حمكمة اإلستئن
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يعقد اجمللس اجتماعات دورية ولرئيسه دعوته اىل االجتماع عند اإلقتضاء وال ينعقد اال حبضور ما ال  :ثانيًا
 ئيجتيماعاتي سةسليمان كردؤتة ئيجتيماعاتي دةوري  بةشكلَيكي تر(. يقل عن ثالثة أرباع عدد أعضائه

 .تةسسري دةكرَيت
 :يتوىل اجمللس ممارسة االختصاصات اآلتية :ثالثًا
حبث احتياجات احملاكم ومالكاتهاعلى ضوء االحتياجات السنوية ورفع التقارير عنها سنويًا اىل جملس  -1

 .ئةوةمان ئيناسة كردووة( ورفع التقارير عنها سنويًا اىل جملس القضاء) ئةوةش. القضاء
واجياد احللول املناسبة ) ئةوةش. ت واملشاكل اليت تواجه احملاكم واجياد احللول املناسبة هلادراسة الصعوبا -2
 .نؤر سوثاستان دةكةم، ئيناسةمان كردووة( هلا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي دووةم شـةتب دةكرَيـت و دَيتـة    (يشـكل )ئةو مودتةرةحي ليذنةي ياسـايط هينـة بـةس ئةوةندةيـة ئـةوةي      
( ورفاع التقاارير عنهاا سانويًا اىل جملاس القضااء      )لـة دووةم ئةوةلـةن   ( يعنـد )كـةش دةبَيتـة   (م جيت)ثَيشةوة 

ئيناسة دةكرَيت  ئةوةش شتَيكي دانونييـة  ئةطـةر   ( واجياد احللول املناسبة هلا)ئيناسة دةكرَيت  دووةمةكةش 
  كـَي لةطةَلدايـة دةسـو    موهحةنةتان لةسةر نةبَينت  ئةو مودتةرةحي ليذنةي ياسايي دةخيةمة دةنطدانـةوة 

بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  بردؤ 
 .بؤ ماددةي هةذدة

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي هةذدةهةم
 :وونةوة بةم شَيوةيةي خوارةوة دةبَيدةسةَهتةكاني سةرؤكي دادطاي تَيهةَلي :يةكةم

 .سةرثةرشو كردني كاروبارة كارطَيردييةكان و دابةش كردني كارةكان لةنَيو ناوضةكةيدا -1
 .سةرؤكايةتي كردني ئةجنومةني تَيهةَليوونةوةي ناوضةكة -7
كايةتي دادطاي سةرؤكايةتي كردني ئةجنومةني تَيهةَليوونةوة بة سيئةتي ثَيداضوونةوةو بؤي هةية سةرؤ -3

 .تَيهةَليوونةوة بة سيئةتي تَيهةَليوونةوة بة سيئةتة تَيهةَليوونةوةييةكةي و دادطاي طةورة تاوانةكان بكات
 .بةرن كردنةوةي راثؤرتي ساَهنة دةربارةي دادوةران و سةرمانبةران بؤ ئةجنومةني دادوةري -4
 .ئيمنا كردني نووسراوةكاني سةرمي -5
 .ادوةراني دادطاو سةرمانبةرانيمؤَلةت دان بة د -6

 :دةسةَهتةكاني جَيطري سةرؤكي دادطاي تَيهةَليوونةوة بةم شَيوةيةي خوارةوة دةبَي :دووةم
 .لة ئةستؤ طرتين كاري سةرؤكي دادطاي تَيهةَليوونةوة لة كاتي ديارنةبووني -1
 .ادطاي طةورة تاوانةكانسةرؤكايةتي كردني يةكَي  لة دةستةكاني دادطاي تَيهةَليوونةوة  يان د -7



 42 

ــةكةكراوةكان   -3 ــيةي داوا ي ــةوةي دؤس ــراوي طةرداندن ــي نووس ــنا كردن ــاي  , ئيم ــاني دادط ــة برديارةك ــاوثَيض ب ه
 .تَيهةَليوونةوة بؤ دادطا تايبةمتةندةكان

 .ضاودَيري كردني بةردةوام بووني دادوةر و سةرمانبةران -4
 .ةَهتةكاني ديكةوة ثَيي دةسثَيرَيئةوةي سةرؤكي دادطاي تَيهةَليوونةوة لة دةس -5

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 : املادة الثامنة عشرة
 :تكو  صالحيات رئيس حمكمة اإلستئناف كمايلي :أواًل
 .اإلشراف على األمور اإلدارية وتوزيع العمل ضمن منطقته -1
 .  رئاسة جملس منطقة اإلستئناف -2
حمكمة اإلستئناف بصفتها التمييزية وله أ  يرأس حمكمة اإلستئناف بصفتها اإلستئنافية أو حمكمة  رئاسة -3

 .اجلنايات
 .رفع التقارير السنوية عن القضاة واملوظفني اىل جملس القضاء -4
 .توقيع املخابرات الرمسية -5
 .منح االجازات لقضاة احملكمة وموظفيها -6

 :ئيس حمكمة اإلستئناف كمايليتكو  صالحيات نائب ر :ثانيًا
 .القيام بأعمال رئيس حمكمة اإلستئناف عند غيابه -1
 .رئاسة احدى هيئات حمكمة اإلستئناف أو حمكمة اجلنايات -2
 .توقيع كتب اعادة أضابري الدعاوى احملسومة مرفقة بقرارات حمكمة اإلستئناف اىل حمكمتها املختصة -3
 .مراقبة دوام القضاة واملوظفني -4
 .ما خيوله رئيس حمكمة اإلستئناف من صالحيات اخرى -5

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةيي  تةنها دوو موهحةنةمان هةية  موهحةنةي يةكةم ئيناسة كردني سةدةرةية  
ة اإلساتئناف بصافتها اإلساتئنافية أو التمييزياة     احالاة الطعاو  الايت تقادم اىل حمكما     )كة بةم شَيوةية دةبَيت 

ــةنها       /   دوو(إلسااتيفاء الرسااوم  ــاتووة  ت ــوار ه ــةرة ض ــة سةد ــةن ل ــة ئةوةل ــة ل ــوةنةسي ك ــةي م ــةنة كةليم ح
ــري       ــوةنةسيين دةوائ ــةي م ــبةت بةدي ــةَهم بةنيس ــت  ب ــةنا دةكرَي ــي د ــي مةجليس ــةكان رةسع ــبةت دونات بةنيس

 .وسرَيت كة رةئيسي ئيستغناسة  نؤر سوثاسمةسرونة بؤ رةئيسي خؤيان تةدارير بنو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي كا  حاكن نورالديي سةرموو
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 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ مة عليبةردَين حاكن نورالديي 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ساتئناف بصافتها التمييزياة    رئاسة حمكمة اإل)لَيرة ئيشكاليََ  لة نةصةكة هةية  بردطةي سَي كة سةَهحيةتي 
ــةي  (بصاافتها االصاالية )نييــة ( ولااه أ  ياارأس حمكمااة اإلسااتئناف بصاافتها اإلسااتئنافية   ــةو كةليم ــت ئ   وا بَي

ــة       ــَلي و ك ــيئةتي ئةس ــة س ــيئةتي هةي ــتغناف دوو س ــةي ئيس ــونكة مةحكةم ــَلية  ض ــة ئةس ــتغناسية ببَيت ئيس
كامي مةحكةمةي بيدائة دةكات  ئـةوة لَيـرة   مورداسةعةي تَيدا دةكرَيت  سيئةتي تةمييني كة تةدديني ئةح

 .سيئةتي ئةسَلي ثَي دةطوترَيت  نة  ئيستغناة  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ماددةية بة مودتةرةحي ليذنةي ياساييةوة دةخيةمـة دةنطدانـةوة  ئـةو كةليمـةي كـة كـا  حـاكن داواي        
سَلي  كَي لةطةَلداية دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس      كرد بة سيئةتي ئيستغناة دةطؤرديي بؤ سيئةتي ئة

 .كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  بردؤ بؤ ماددةي نؤندة تكاية
 :مصطفىبةردَين عبدالكرين ابوبكر 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 لني سَييةم
 دادطاكاني بةرايي

 :ماددةي نؤندةهةم
ــة ســة  ــان نيــاتر دادةمــةنرَي و دةكــرَي لــة          ل ــان دةنايــة  دادطايــةكي بــةرايي  ي نتةري هــةموو ثارَينطــا  ي

ناحيــةكانيش ثَيــ  بهَينــدرَي بــة هــؤي بــةيانَي  ســةرؤكي ئةجنومــةني دادوةري دةري دةكــات و بــؤي هةيــة    
 .سنووري دةسةَهتي دادطاية  بؤ ث  لة دةنا و ناحيةية  سراوان بكات

 :سعيد بنان بةردَين عوني كمال

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 الفرع الثالث
 حمكمة البداءة

 : املادة التاسعة عشرة
جيوز تشكيلها يف النواحي ببيا  يصدره رئيس وتشكل حمكمة البداءة او اكثر يف مركز كل حمافظة او قضاء 

 .جملس القضاء وله توسيع االختصاص املكاني للمحكمة اىل اكثر من قضاء او ناحية
 :ةردَين شَيروان ناص  حيدريب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة هيض موهحةنةمان نيية  دةدي ماددةكة تةئيد دةكةيي  نؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  حاكن نورالديي
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ مة عليبةردَين حاكن نورالديي 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َيمة لة تةشكيةتي مةحاكمي مةدةني  ئـةوة بـوو مةحكةمـةي جينايامتـان ثـَيش خسـت طومتـان هةيغةيـة          ئ
لَيرةش لة بةحسي ئيختيصاصةكانيش ثَيش بيدائة بكةوَيت  جينايةت بَيتة ثَيش  ضونكة ئَيستا ئَيوة باسي 

 .بيدائةتان كرد  لةبةر ئةوةي ببَيتة جينايات  سوثاس
 :نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

 .كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ويستمان بة عةيين تةسةلسولي مةشروعةكة بردؤيي هةتا لة ئةنداماني ثةرلةمان تَي  نةضَيت  بـةَهم  
عـةيين   لة حةدينةتـدا ئَيمـة تةسةلسـولةكةمان طؤرديـة لـة مودتـةرةحي خؤمـانط  ثاشـان كـة تـةواو دةبَيـت           

 .دةدةييَن  نؤر سوثاس يتةسةلسولي خؤمان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةخيةمة دةنطدانةوة  كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرن            
 .بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  تكاية ماددةكةي تر

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي بيستةم

, بــؤ ســةرؤكي ئةجنومــةني دادوةري هةيــة بــة ثشــت بةســنت بــة ثَيشــنياري ســةرؤكي دادطــاي تَيهةَليــوونةوة 
 .دادطايةكي بةرايي ثَي  بهَينَيت بؤ تةماشا كردني جؤرَي   يان نياتر لة داواكان

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .ةنبةردَين سةرؤكي ئةجنوم

 :املادة العشرو 
لرئيس جملس القضاء بناءًا على مقرتح رئيس حمكمة االستئناف تشكيل حمكمة بداءة للنظر يف نوع واحد او 

 .اكثر من الدعاوى
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة هيض موهحةنةمان لةسةر نيية دةدي ماددةكة تةئيد دةكةيي  نؤر سوثاس



 32 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةش ماددةيةكي ياسايية  ليذنةي ياسايي ثشتطريي كردووة  دةخيةمة دةنطدانةوة  كـَي لةطةَلدايـة دةسـو    
بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نييـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  بـةكؤي دةنـط وةرطـريا          

 .ماددةي بيست و ية  تكاية
 :مصطفى ابوبكر نبةردَين عبدالكري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دادطاي بةرايي لة دادوةرَي  طرَي دةدرَي و بةثَيي حوكمـةكاني ياسـا تايبةمتةنـدة بـة      :ماددةي بيست و ية 

 .تةماشا كردني ئةو داوا و كاروبارانةي دةكةوَيتة ذَير تايبةمتةنديةكانيةوة
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة

تنعقد حمكمة البداءة من قاض واحد وختتص بالنظر يف الدعاوى واألمور الداخلة  :املادة احلادية والعشرو 
 .ضمن اختصاصها وفقًا ألحكام القانو 

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس ئَيمة هيض موهحةنةمان لةسةر نيية دةدي ماددةكة تةئيد دةكةيي  نؤر

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةخيةمة دةنطدانةوة  كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرن            
 .بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ماددةي بيست ودوو تكاية

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 رةملني ضوا
 دادطاي باري كةسايةتي

  :ماددةي بيست و دووةم
 .دادطايةكي باري كةسايةتي  يان نياتر لة هةر جَيطاية  دادطاي بةرايي لَي بَي ثَيكدةهَيندرَي

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 الفرع الرابع

 ((حمكمة األحوال الشخصية))
  :املادة الثانية والعشرو 

 .شكل حمكمة االحوال الشخصية أو أكثر يف كل مكا  فيه حمكمة بداءةت
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 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة هيض موهحةنةمان لةسةر نيية دةدي ماددةكة تةئيد دةكةيي  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرن         دةخيةمة دةنطدانةوة  كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرن    
 .بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ماددةي بيست و سَي تكاية

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
  :ماددةي بيست و سَييةم

َليــوونةوة  بــؤي هةيــة دادطــاي    ســةرؤكي ئةجنومــةني دادوةري بــةثَيي ثَيشــنياري ســةرؤكي دادطــاي تَيهة     
 .كةسايةتي داةةنرَييَن  بؤ تةماشا كردني جؤرَي  يان نياتر لة داواكان

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  :املادة الثالثة والعشرو 
ة للنظر يف لرئيس جملس القضاء بناء على اقرتاح رئيس حمكمة اإلستئناف تشكيل حمكمة األحوال الشخصي

 .نوع واحد أو أكثر من الدعاوى
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة هيض موهحةنةمان لةسةر نيية دةدي ماددةكة تةئيد دةكةيي  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرن     دةخيةمة دةنطدانةوة  كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـ       
 .بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ماددةي بيست و ضوار تكاية

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي بيست و ضوارةم

ةنـدة بـةبينيين   بـةثَيي حوكمـةكاني ياسـا تايبةمت   , دادطاي باري كةسايةتي لـة دادوةرَيـ  طـرَي دةدريَ    :يةكةم
 .دؤنةكاني باري كةسايةتي

ــةرايي  :دووةم ــايةتي  )دادوةري دادطــاي ب ــاري كةس ــاي ب ــة دادوةري دادط ــَي دةبَيت ــَلمان ب ــةر دادوةري , موس ئةط
 (.تايبةتي لَي نةبَي
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 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الرابعة والعشرو 
وال الشخصية من قاض واحد وختتص بالنظر يف مسائل األحوال الشخصية وفقًا تنعقد حمكمة األح :أواًل

 .ألحكام القانو 
 .يعترب قاضي حمكمة البداءة  املسلم قاضيًا حملكمة األحوال الشخصية أ  مل يكن هلا قاض خاص :ثانيًا

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةر نيية دةدي ماددةكة تةئيد دةكةيي  نؤر سوثاسئَيمة هيض موهحةنةمان لةس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .موهحةنةتان هةية  باشة كا  سةردار سةرموو
 :ركيةردار صباح بونو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دوو  لةبـةر   مي ثَين واية بردطةي دوو لةم ماددةية جؤرَي  لة تةنادون ثةيدا دةكات لةطةَل مـاددةي بيسـت و  
ــت          ــت  دةبَي ــَي بَي ــةي ل ــةي بيدائ ــوَينَي  مةحكةم ــةر ش ــَي ه ــوبي دةَل ــة وج ــت و دوو ب ــاددةي بيس ــةوةي م ئ
مةحكةمــةي ئــةحوالي شةخصــي لــَي بَيــت  كةواتــة دــاني مةحكةمــةي بيدائــة دةبَيتــة دــاني مةحكةمــةي     

ي هـةبَيت و  ئةحوالي شةخصي  كة تؤ سةرنت كردووة بة ماددةيـة  دةبَيـت مةحكةمـةي ئـةحوالي شةخصـ     
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  تةَلعةت سةرموو
 :الديي سيف طلعت خضر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يـةعين ضـي؟  نؤر   ( تنعقاد حمكماة األحاوال الشخصاية مان قااض واحاد       )مي ثرسيارةكةم لة ليذنة ياسايية  

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةعدةديي سةرموو
 :بةردَين مة سعدالديي عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يعتارب قاضاي   )نانامن مـي عيباردةتةكـةي نؤر بـة رةكيكـي دةبيـنن  ئةطـةر جةنابيشـت بـةخؤت بيخوَينيـةوة          
 .ئةوة ضؤن دةبَيت  لةطةَل رَينمدا( قاضيًا حملكمة األحوال الشخصية( املسلم)حمكمة البداءة 
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 :ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

 .سةرموو ليذنةي ياسايي وةَهميان بدةنةوة
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عادةتةن لة دادوةري بةرايي لة دةنايةكان  دةبَيتة هـةموو دادوةرَيـ   دادوةري كةسـايةتي دةبَيـت  دادوةري     
دادوةري بـاري كةسـايةتي بَيـت  بؤيـة ئـةوةمان وا       جونةح دةبَيت  بـةَهم ئةطـةر موسـَلمان نـةبوو  ناتوانَيـت     

 (.املسلن)نووسيووة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمــة هــيض تــةنادون نــابيني لــةنَيوان مــاددةي بيســت و دوو و ئــةو ماددةيــة  لــةوَي تةشــكيلي مةحكةمــةي  
والي شةخصي دةكرَيت لة ماددة بيست و دوو  كَي دةيكات حاكمي بيدائة دةيكات  ئةمة بةنيسبةت وان  ئةح

بةنيسبةت ئةواني ديكةش ئينعينـادي مةحكةمةيـة  يـة  دـاني ئينعينـاد دةكـات هةيغـة نييـة  بـةطوَيرةي          
 .دانون تةعامول دةكات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حاكن نورالديي سةرموو
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ مة عليَين حاكن نورالديي بةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وة  روون كردنةوةية   ئَيمة لة باسي مةناصـيب دـةنائي كـة هـاتووة  يـةعين تةشـكيةتي مـةحاكن  ئـةدنا         
وةنيئــي تةشــكيلةي مــةحاكن بيدائةيــة  بــةناو بيدائــة ئــةوة دةطوترَيــت  بــةَهم ئــةواني تــر ئيختيصاصــاتي  

سروعيةتي  كة دةَلَيت ئةحوالي شةخصية  جونةح  تـةحنيق  ئةوانـة سروعـي مةحكةمةكةيـة  لةبـةر ئـةوة       
هــةر دادوةرَيكــي بــةرايي لــة دةنايــة  بَيــت سةرعــةكاني ديكــةش دةبينَيــت  بــةَهم لَيــرة ئــةو شــةرتة بــووة   

ؤر جـار لَيـ  دةدرَيتـةوة     لةبارةي كةسايةتي  ضونكة باري كةسايةتي ئةحوالي شةخصية ناحيةي شةرعي ن
ثَيي دةَلَيي دةعاوي حةسبة  وةكو تةَهدة  لةبـةر ئـةوة دانيةكـةي دةبَيـت موسـلين بَيـت كـةباري كةسـايةتي         

 .موسلين بَيت  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةرن دةخيةمة دةنطدانةوة  كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـ           
 .بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةنؤرينةي دةنط وةرطريا  ماددةكةي تر تكاية
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 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي بيست و ثَينجةم
لة سةنتةري هةر ثارَينطاية  دادطايةكي ماددةكاني كةسايةتي بؤ ئةوانةي موسَلمان نـي دادةمـةنرَي    :يةكةم

, رَي  طرَي دةدرَي و تايبةمتةنـدة بـة دؤنةكـاني ماددةكـاني كةسـايةتي بـؤ ئةوانـةي موسـَلمان نـي         و لة دادوة
دةكرَي لة سةنتةري دةنا و ناحيةكان داةةنرَي بةهؤي بةيانَي  كة سـةرؤكي ئةجنومـةني دادوةري لـة كـاتي     

 .ثَيويسو دةري دةكات
ئةطةر دادوةري تايبةمتةنـدي  , ماددةكاني كةسايةتي دةبَيـتة دادوةري دادطاي, دادوةري دادطاي بةرايي :دووةم

 .لَي نةبَي
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 الفرع اخلامس
 ((حماكم املواد الشخصية))

 :املادة اخلامسة والعشرو 
حد وختتص يف تشكل يف مركز كل حمافظة حمكمة للمواد الشخصية لغري املسلمني وتنعقد من قاض وا :أواًل

قضايا املواد الشخصية لغري املسلمني وجيوز تشكيلها يف مركز األقضية والنواحي ببيا  يصدره رئيس جملس 
 .القضاء عند االقتضاء

 .يعترب قاضي حمكمة البداءة قاضيًا حملكمة املواد الشخصية ا  مل يكن هلا قاض خاص :ثانيًا
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي

 :ئَيمة ئينترياح دةكةيي صياغةي سةدةرة ية  بةم شَيوةية بَيت
تشكل يف مركز كل حمافظة حمكمة للمواد الشخصية للمسحيني واألزيدين والديانات األخرى وتنعقد من  :أواًل)

ره قاض واحد وختتص بقضايا املواد الشخصية هلم وجيوز تشكيلها يف مركز األقضية والنواحي ببيا  يصد
حةنف كراوة  هةروةكو ثَيش يش ئةو ( غري املسلمي)واتا تةنها ، (رئيس جملس القضاء عند االقتضاء

 .مةسةلةيةمان عيةج كرد  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مودتةرةحي ليذنةي ياسايي دةطوجنَيت لةطةَل ماددةكاني تريش  كا  عةوني دسةت هةية سةرموو
 :سعيد بنانبةردَين عوني كمال 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مان هبرد تاكو نةسةدَيكي (لغري املسلمي)ئيناسة لةسةر دسةي كا  شَيروان لة ماددةي نؤ لة ثرؤذةكة 
 .دانوني هةبَيت بةشَيوةي صياغةي مةوادةكان  سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .منيش ئاماذةم هةر بةوة دةكرد  كا  جةعئةر سةرموو
 :معروف مصطفى جعئر نبةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي ويستن لة ماددةي نؤندة ئةو دسةية بكةم  بةس سريا نةكةومت و مـةجالتان نـةدا  لـةم ماددةيـة دةبَيـت       
ئَيمة مادام دةناو ناحيةكان حيساب دةكةيي  بةرداسو دةبَيت موجةمةعـةكان حيسـاب بكـةيي  موجةمـةعي     

 .شارَيكة  دةناو ناحيةو هييي تيا نيية  نؤر سوثاس نؤر طةورةمان هةية بة دةد
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مودتةرةحي ليذنةي ياسايي دةخةمة دةنطدانـةوة  كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي         
 .لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ماددةي بيست و شةش تكاية

 :مصطفى ابوبكر عبدالكرين بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 لني ثَينجةم
 :ماددةي بيست و شةشةم

لة سةنتةري هةر ثارَينطايةكدا دادطاي طةورة تاوانةكان دادةمةنرَي بةثَيي حوكمةكاني ياسا تةماشـاي   :يةكةم
 .داوا سناييةكاني بؤي دةست نيشان كراوة دةكات

دادطايـةكي طـةورةتاوان لـة ثارَينطايةكـدا بـة برديـاري ئةجنومـةني دادوةري داةـةنرَي          دةكرَي ثـ  لـة    :دووةم
 .دةسةَهتةكاني و ضؤنايةتي شوَيين و جَيطاي طرَيداني دياري دةكرَيي

دةكرَي دادطاي طةورةتاوانةكان لة دةرةوةي سةنتةري ثارَينطا طرَي بدرَي  بةهؤي بةيانَي  سـةرؤكي   :سَييةم
 .يوونةوة بةثَيي ثَيشنياري سةرؤكي دادطاي طةورةتاوانةكان  دةري دةكاتدادطاي تَيهةَل

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 الفرع السادس
 ((حماكم اجلنايات ))

 :املادة السادسة والعشرو 
 .ا وفقًا ألحكام القانو تشكل يف مركز كل حمافظة حمكمة جنايات تنظر يف الدعاوى اجلزائية املعينة هل :أواًل
جيوز تشكيل أكثر من حمكمة جنايات يف احملافظة بقرار من جملس القضاء حيدد اختصاصها النوعي  :ثانيًا

 .واملكاني ومركز انعقادها
جيوز أ  تنعقد حمكمة اجلنايات خارج مركز احملافظة ببيا  يصدره رئيس حمكمة اإلستئناف بناًء على  :ثالثًا

 .س حمكمة اجلناياتاقرتاح من رئي
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 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةيي  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةردار موهحةنةي هةية سةرموو
 :ركيةردار صباح بونو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جيوز تشكيل اكثر من حمكمة جنايات يف احملافظة بقرار من جملس )وو مي ثَيشنيار دةكةم لة بردطةي د
  ضونكة رةئيسي مةحكةمةي (بناءًا على اقرتاح رئيس حمكمة االستئناف)ئيناسةي ئةوةي بكةيي ( القضاء

 .ئيستغناف تةحديدي ئةوةي دةكات ضةند مةحكةمةي جينايات ثَيويستة  يان نا  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ا  عةوني وةَهمي بدةوةك
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة ماددةكاني ثَيشوو كة دوَييَن تةصويو لةسةر كرا  ئةو وةنعة موعالةجة كراوة  رةئيسي مةحكةمةي 
ي ئةو جينايات ئينترياح دةكاتي ئةطةر تةشكيلي مةحكةمةي ئيستغناف دةكات دةسةَهتي دادوةري تةصدين

 .شَيوةية دةكاتي  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خؤشي هةر لةوَي ئةندامة  كا  سةتاح سةرموو
 :بةردَين ستاح عبداه ننشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي ( تشكل يف مركز كل حمافظات)لة نؤر شوَيي هاتووة ( كل)مي موهحةنةيةكي بيووكن هةية  كةليمةي 
ة نيادة لة هةر هةموويان  لةطةَل (كل)  ضونكة ثَين واية ئةو (تشكل يف مركز حمافظات)بكرَيت ثَين واية 

 .رَينمدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةكو بَلَيي ية  حماسةنةت ( تشكل يف مركز حمافظات)هةر حماسةنةية   ية  حماسةنة نيية  ئةطةر بَلَيي 
لةهيةن ليذنةي ياسايي دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي  هةية  ماددةي بيست و شةش كة ثشتطريي كراوة

لةطةَلداية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي 
 .دةنط وةرطريا  تكاية ماددةي بيست و حةوت
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 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :حةوتةمماددةي بيست و 
دادطـاي طةورةتاوانـةكان لةسـةنتةري دادطـاي تَيهةَليـوونةوة لةسـَي دادوةرو بةسـةرؤكايةتي سـةرؤكي          :يةكةم

دادطاي تَيهةَليوونةوة  يان يةكَي  لـة جَيطرةكـاني و بةئةنـدامَيو دوو لـة جَيطرانـي ديكـة  يـان يـةكَيكيان و         
 .يان لة ثؤلي دووةم كةم  نةبَي  طرَي دةدرَيدادوةرَي   يان بة ئةندامَيو دوو دادوةر كة هةريةكَيك

دادطــاي طةورةتاوانــةكان لــة ثارَينطاكــاني ديكــةدا بةســةرؤكايةتي جَيطــري ســةؤر  بةئةنــدامَيو دوو   :دووةم
 .دادوةر كة هةريةكَيكيان نابَي لة ثؤلي دووةم كةم  بَي  طرَيدةدرَي

ةتاوانـةكان بـة برديـاري ئةجنومـةني دادوةري و     سـةرؤ  و ئةنـداماني رةسـةن ويـةدةطي دادطـاي طةور      :سَييةم
 .بةثَيي ثَيشنياري سةرؤكي دادطاي تَيهةَليوونةوة دادةندرَيت

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .                                                                               بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة السابعة والعشرو 
تنعقد حمكمة اجلنايات يف  مركز حمكمة اإلستئناف من ثالثة قضاة برئاسة رئيس حمكمة اإلستئناف أو  :أواًل

أحد نوابه وعضوية نائبني اخرين أو احدهما وقاض أو عضوية قاضيني ال يقل صنف أي منهما عن الصنف 
 .الثاني
ئب الرئيس يف مركز احملافظة وعضوية قاضيني تنعقد حمكمة اجلنايات يف احملافظات األخرى برئاسة نا :ثانيًا

 .ال يقل صنف أي منهما عن الصنف الثاني
تتم تسمية رئيس وأعضاء حمكمة اجلنايات األصليني منهم واالحتيااط بقارار مان جملاس القضااء بنااء        :ثالثًا

 .على اقرتاح رئيس حمكمة اإلستئناف
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةيي  بةَهم ثَيشنيار دةكةيي سةدةرةيةكي تر ئيناسة بكرَيت بةم شَيوةيةي كة 
 :بؤتان دةخوَينمةوة

يتوىل رئيس حمكمة اجلنايات خارج حمكمة االستئناف االشراف على حماكم احملافظة ورفع التقارير : رابعًا)
 (.عنها اىل رئيس حمكمة االستئناف

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

ئةوة خةلةلَيكي تَيداية كا  شَيروان  وات نيشان داوة كة مةحكةمةي ئيستغناف ية  مةحكةمة هةية  
تنعقد )بةَهم ئَيستا ئَيمة دةرارماندا لة هةر موحاسةنةية  مةحكةمةية  بكرَينت  يةعين ضي دةَلَي 

دةدي نةصةكةي ثَيشوو ناطوجنَيت  كة  يةعين ئةو نةصة لةطةَل( حمكمة اجلنايات يف احملافظات االخرى
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تنعقد حمكمة اجلنايات يف مركز حمكمة  :أواًل)دةَلَيت لة هةر مةركةنَي   موعالةجةي ئةوة بكرَينت  
 .يةعين مةحاكمي تر نيية  كا  حاكن نورالديي سةرموو( اإلستئناف

 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ مة عليبةردَين حاكن نورالديي 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 

لة مةركةني ئيستغناف  ئةو مةركةنةي ئيستغناف دائريةي ئيستغناة لَيية  مةحكةمةي جيناياتي لَي 
دةبَيت  تةشكيةتي بةو سيئةتةية  ضونكة ئيشي نياترة لةمةحاسةنةيةكةوة مةركةني ئيستغناة نةبَيت  

ت  سبةييَن سؤرا ان كردة موحاسةنة ثاشان لةوانةية موحاسةنةية  تةشكيل كرا جينايةتي تيا نةبَي
جيناياتي تيا تةشكيل ناكرَيت لةوَي  ضونكة ئيمكانيةتي ئةوةي نيية  لةبةر ئةوة ئةو نةصة دانراوة  دةَلَي 
لة موحاسةناتي تر تةشكيلةكة بةو جؤرة دةبَيت  كة رةئيسةكةي نائيب رةئيس بَيت  يان هةردوو 

 .  نةبي  بؤ نياتر شارةنايي لة كَيشةكان  سوثاسعونوةكةي دادوةر بَيت لة صنئي دوو كةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ساروق سةرموو
 :وةنيري داد/ بةردَين ساروق ايل صادق

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةناني تةونرتةكة ضؤنة  ثَيشان ريغاسةتي مةحكةمةي ئيستغناف شةرت نةبوو لة شارَي  ية  هةبَيت  
ة هةموو شارةكان هةبَيت  ريغاسةتي مةحكةمةي ئيستغناف كة هةبوو  مومكينة بؤ دوو يةعين دةبَيت ل

شاران هةبوو  كة بؤ دوو شاران دةبوو مةحكةمةي جينايات تةنها بةثَيي دانونةكة لة مةحكةمةي ئةو شارة 
ي كرد  دةبَيت كة مةدةري ئيستغناسة  لة حاَلةتي وا ئةطةر هاتوو مةحكةمةي ئيستغناف مشولي دوو شار

 .دةتوانيت لة شارةكةي تريش مةحكةمةي جينايات بكرَيتةوة  مةدصدةكةي ئةوةية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة يةكةمدا نةتطوتووة مةسةلةن بَلَيي لة عاسيمة  هةرَين  دةيدي ناكات ( يف احملافظات االخرى)تؤ دةَلَيي 
ئاخر ئةو موحاسةنةي ( ويف احملافظات االخرى فتنعقد حمكمة اجلنايات يف مركز حمكمة اإلستئنا)لة يةكةم 

 (.اهخر )بةبَي ( تنعقد حمكمة اجلنايات يف احملافظات)ثَيش  كَيية؟ دةتوانيت بَلَيي 
 :وةنيري داد/ بةردَين ساروق ايل صادق

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر هاتوو  خؤي مةسرونة مةحكةمةي جينايات لة مةدةري مةحكةمةي ئيستغناف بَيت  بةَهم
مةحكةمةي ئيستغناف نياتر لة شارَيكي طرتةوة  دوو شاري طرتةوة  جائينة مةحكةمةي ئيستغناف لة 

 .شارةكةي تريش هةبَيت  يةعين دوو مةحكةمة مةسةلةن  ئةوةية مةونوعةكة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .  شَيروان سةرمووئةوةي لَيرة هاتووة وانرتة  ئةو نةصة راست ة  ئةوة سةردي هةية  كا
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 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةر تةئيدةن بؤ دسةي كا  ساروق مةسةلةن ثَيشان مةحكةمةي ئيستغناة هةولَير هةبوو بابَلَيي  دهؤ  
 مةحكةمةي جيناياتي هةبوو  مةحكةمةي ئيستغناف نةبوو  دوايَي ئَيستا مةحكةمةي ئيستغناة دةبَينت 

لَيرة وةنعةكة سةرق دةكاتي  بةَهم سبةييَن ئةطةر سؤران بووة موحاسةنة  ئيمكان هةية مةسةلةن لَيرة 
مةحكةمةي ئيستغناة هةولَير با بَلَيي سؤران بكاتة جيناياتَي   لةوَي بكاتةوةو ئيشراة لةسةر بكات  

 .مةونوعةكة بةو شكلةية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .َيرة وةكو خؤي كة هةية  حةن دةكةيت كا  سرسةت خؤت شةرحي بكةمةسةلةن ئَيستا ل
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةبعةن موحاسةناتي ئَيستا  لةسةر ئةساسي ئةوةي هةر ية  مةحكةمةي ئيستغناة هةبَيت  بةس دوور 
اة نةبَيت  جا لةبةر ئةوة مي نيية سبةي موحاسةنةية  ئيستياداس بكرَيت و مةحكةمةي ئيستغن

تنعقد حمكمة اجلنايات يف احملافظات االخرى اليت ال توجد فيها حمكمة )ئينترياح دةكةم لة سةدةرةي دوو 
احملافظات االخرى )  داكو نةصةكة واني  بَينت  ئيشكالي تَيدا نيية  بةس داكو نياتر روون بَيت (استئناف

 (.اليت ال توجد فيها حمكمة استئناف
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  كةرين سةرموو
 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو مي لةطةَل ئةوةي دامة  ئةوة شتَيكي نيادة  دانون بؤ موستةدبةلي دانانرَيت  موحاسةنة تةشكيل 
حاسةنةية  ئيستغناسَي  هةية  كةواتة دةبَيت  يان تةشكيل نابَيت  ئَيستاكة بةثَيي ئةو ياساية لة هةر مو

 .ثَيويست بةو نةصة ناكات  ئَيستا نيادةو تةنادون دةكات و سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي ثَين وايـة ئـةو ثَيشـنيارةي كـا  سرسـةت ئيشـكالةكةمان تـا حـةددَيكي نؤر حـةل دةكـات  كاكـة ناحيـةي             
باسي موحاسةنةيةكت ( اجلنايات يف مركز حمكمة اإلستئناف تنعقد حمكمة)لوغةوي ض دةَلَينت ئةوةلةن دةَلَي 

  ئينجا بَلَيي موحاسةناتي تر دةكـرَينت  تـؤ   (ة اربيل)تؤ بَلَيي ( يف احملافظات االخرى)نةكردووة  دوايي بَلَيي 
بَلَيـي   وةكـو ( يف احملافظاات االخارى  )دوايَي دةَلَيي ( تنعقد حمكمة اجلنايات يف مركز حمكمة اإلستئناف)دةَلَيي 

 .باسي موحاسةناتت كردووة  ئةوجا دةضية سةر موحاسةناتي تر  كا  شَيروان سةرموو
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 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة طوتومانة مةحاكمي ئيسـتغناف لـة موحاسـةنات دةبـَينت  خؤمـان لـة مـاددةي ثَيشـ  تةصويتشـمان بـؤ           
ئَيستا ثَيويسـتيمان ثـَي دةبَيـت لـة ئايندةشـدا ثَيويسـتيمان ثـَي دةبَيـت  لـة           كردووة  ئةو نةصةي دَيت ئَيمة

ئايندة ثَيويست بة تةعديةتي دانون ناكاتي  ضونكة نةصمان هةية موعالةجةي موستةدبةليشمان كـردووة   
 .موعالةجةي ئَيستامشان كردووة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  كةرين سةرموو
 :داهبةردَين كرين حبري عب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دانون بة سةرةنيـة دانانرَيـت  دـانون بـؤ واديعـة  واديعـي ئَيسـتاكة ئَيمـة ضـوار موحاسـةنةمان هةيـة  ئَيمـة             
موحاسةنةي ترمان نييـة  لـة هـةر موحاسةنةيـةكيش ئيسـتغناسَي  هةيـة  ئـةوة شـتَيكي نيـادة موعالةجـةي           

 .ناوَيت و سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تنعقاد حمكماة اجلناياات يف    )ية هببةيي  ئةو مودتةرةحةي دةخةمة بـةر دةمتـان   (اهخر )ئَيمة ئةطةر ئةو 
برئاسة نائب الارئيس يف مركاز احملافظاة وعضاوية قاضايني ال       احملافظات اليت ال توجد فيها حمكمة استئناف

الـو  )يمةي كا  سرسةتيش طـوتي  ية هببةن  ئةو كةل(اهخر )  ئةو (يقل صنف أي منهما عن الصنف الثاني
ئيناسـة بكــةيي  ئــةو ماددةيــة بــة مودتـةرةحي ليذنــةي ياســايي كــة بــةو   ( ه توجـد سيهــا حمكمــة اهســتغناف 

تةعديلةي ئيناسةمان ثَي كرد دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَلداية دةسو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي     
 .اس  بةنؤرينةي دةنط وةرطريا  ماددةي بيست و هةشت تكايةلةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوث

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 لني شةشةم
 دادطاي كةتي

 :ماددةي بيست و هةشتةم
لة هةر جَيطاية  دادطاي بةرايي لَي بَي  دادطايةكي كةتي  يـان نيـاتري لـَي دادةمـةنرَي و تايبةمتةنـد       :يةكةم

 .دةبَي بة تةماشا كردني داواكاني بؤي دياري كراوةو  بةثَيي حوكمةكاني ياسا
 .دادطاي كةتي لة دادوةرَي  طرَي دةدرَي :دووةم

 .دادوةري دادطاي بةرايي دةبَيتة دادوةري دادطاي كةتي  ئةطةر دادوةري تايبةمتةندي لَي نةبَي :سَييةم
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 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك
 الفرع السابع

 ((حماكم اجلنح))
 :املادة السابعة والعشرو 

تشكل حمكمة جنح أو أكثر يف كل مكا  فيه حمكمة بداءة وختتص بالنظر يف الدعاوى املعينة هلا وفقًا  :أواًل
 .ألحكام القانو 

 .تنعقد حمكمة اجلنح من قاٍض واحد :ثانيًا
 .ضيًا حملكمة اجلنح إ  مل يكن هلا قاٍض خاصيعترب قاضي حمكمة البداءة قا :ثالثًا

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةيي نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ماددةيةش بة مودتةرةحي ليذنةي دانوني دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَلداية دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟    
ر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ماددةي بيست و نؤ نؤ

 .تكاية
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بــؤ ســةرؤكي ئةجنومــةني دادوةري هةيــة بــةثَيي ثَيشــنياري ســةرؤكي دادطــاي         :مــاددةي بيســت و نؤيــةم  
 .وة  دادطايةكي كةتي داةةنرَييَن بؤ بينيين جؤرَي   يان نياتر لة داواكانتَيهةَليوونة

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لرئيس جملس القضاء بناًء على أقرتاح من رئيس حمكمة األستئناف تشكيل حمكمة  :املادة التاسعة والعشرو 

 .ىجنح للنظر يف نوع أو أكثر من الدعاو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .تةئيدي ماددةكة دةكةيي نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر موهحةنةية  نيية  ماددةي بيست و نؤ كة لة هيةن ليذنـةي ياسـايي ثشـتطريي لـَي كـراوة دةخيةمـة       
ر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر    دةنطدانةوة  كَي لةطةَلداية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤ

 .سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ماددةي سي تكاية
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 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 لني حةوتةم
 دادطاي نةوجةوانان

 :ماددةي سييةم
طـاي نةوجـةوانان و ئةنـدامَيو دوو    دادطـاي نةوجـةوانان لـة دةسـتةية  بةسـةرؤكايةتي دادوةري داد      :يةكةم

كةسي شـارةنا لـة ثرسـةكاني نةوجـةوانان طـرَي دةدري و تةماشـاي طةورةتاوانـةكان دةكـات و حوكمةكانيشـي          
 .بةثَيي ياساي ضاودَيري نةوجةوانان دةردةكات

ــاي     :دووةم ــثؤردة ئةســـَليةكان و يـــةدة  بـــةثَيي ثَيشـــنياري ســـةرؤكي دادطـ ســـةرؤكي دةســـتةو هـــةردوو ثسـ
 .ةَليوونةوة بةهؤي بةيانَي  كة سةرؤكي ئةجنومةني دادوةري دةري دةكات دادةندرَيتتَيه

بةثَيي حوكمةكاني ياساي ضاودَيري نةوجةوانان دادوةري نةوجةوانان بـة تـةنيا تةماشـاي داواكـاني      :سَييةم
 .كاتسةرثَييي و كةتي دةكات  دةكرَي دادوةري كةتي لة دةناو ناحيةكان تةماشاي سةرثَيييةكان ب

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 الفرع الثامن
 ((حماكم االحداث))

 :املادة الثالثو 
تنعقد حمكمة االحداث من هيئة برئاسة قاضي حمكمة االحداث وعضوية أثنني من احملكمني امللمني  :أواًل

 .قانو  رعاية االحداث بقضايا االحداث وتنظر يف اجلنايات وتصدر أحكامها فيها وفق
تتم تسمية رئيس اهليئة واحملكمني األصليني واالحتياط ببيا  يصدره رئيس جملس القضاء بناًء على  :ثانيًا

 .أقرتاح من رئيس حمكمة األستئناف
تنظر املخالفات واجلنح من قبل قاضي االحداث وحده وفقًا ألحكام قانو  رعاية االحداث وجيوز أ   :ثالثًا

 .خالفات من قبل قضاة اجلنح يف األقضية والنواحيتنظر امل
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لةطةَل سةدةرة ية  و دووي ماددةكةيي  بةَهم بةنيسبةت سةدةرة سـَي ئَيمـة تةعـديلمان كـردووة بـةم      
ح من قبل قاضي االحداث وحاده وفقاًا ألحكاام    تنظر املخالفات واجلن :ثالثًا)شَيوةيةي كة ئَيستا دةخوَينمةوة 

  واتـة  (قانو  رعاية االحداث وجيوز أ  تنظر املخالفات واجلانح مان قبال قضااة اجلانح يف األقضاية والناواحي       
حيث انها جرائم ال يعاقب عليها )جةرائيمي جون  بؤ سةَهحياتي داني جون  دةكةيي لة ئةدنيةو نةواحي 

 .نؤر سوثاس( كمة فيها بفرض الغرامةاالحداث يف احلبس تكتفي احمل
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  حاكن نورالديي سةرموو

 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ مة عليبةردَين حاكن نورالديي 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  (ادبة السلو مر)  يان (تسلين الوالديي)دادطاي كةتي بؤ بةنيسبةي ئةحداس حوكمَيكي واي تَيدا نيية  يان 
ية  لةبةر ئةوة لَيرة جةوان نةدةينة مةحكةمةكة لـة ئةدنةيـةو نـةواحي موتةَلـةق بَيـت  نـة        (غرامة)يان 

جةوان  ضونكة حـاكن هةيـة لـة كـؤَلي خـؤي دةكاتـةوة دةينرَيـت بـؤ مـةحاكن  سـةرن بَيـت لةسـةر ئةدنيـةو              
 .ت بؤ مةحكةمةي ئةحداس  سوثاسنةواحي جونةح و موخالئة خؤيان ببيني  بةس جينايات ئياالة بكرَي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  كةرين دسةي هةية سةرموو
 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو ئةو دوو شارةنايةي كـة لةطـةَل سـةرؤكي  دادطـاي نةوجـةوانان لةطـةَل هةيغةكـة دانـرا  ثـَين باشـة           
َيت  ثَيوةرو ئةو نةوابتانـةي كـة ئـةو دوو شـارةناية ضـي؟  مةسـةلةن دةَلـَي دوو        لَيرةدا بة دانون دياري بكر

 .شارةنا حةسب مةناجي كَي دةبَينت  ضؤنيش دادةمةنرَيي لة هية  بة ياسا دياري بكرَيت باش ةو سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عةوني وةَهمي بدةوة
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

موعالةجة كراوة  ئةوة دانونَيكي خاصة  ئةو دانونَيكي عامـة بـةطوَيرةي    ةلة دانوني ريعايةي ئةحداس ئةو
 .وي  ثَيويست ناكات لَيرة ئيشارةتي ثَي بدةيي  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اسـايي  مودتـةرةحي ليذنـةي ياسـايي     ماددةي سي دوو طؤردانكاري بةسةردا هات  يةكَيكيان لةهيةن ليذنـةي ي 
( جيـون )كـا  حـاكن نورالـديي دةَلـَي دةبَيـت      / بوو كة جونةح ئيناسة بكـرَينت لةسـةر موخالـةسات  دووةمـي    

ةكة شةتب دةكرَيـت  ماددةكـة بـةو طؤردانكـاري و مودتةرةحانـة دةخيةمـة       (جيون)نةبَينت  دةبَيت ئةمر بَيت  
ن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر    دةنطدانةوة  كَي لةطةَلداية دةسو بةر

 .سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ماددةي سي و ية  تكاية
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 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 لني هةشتةم
 دادطاي كار

لة دادوةرَي  ثَي  دَيـت و بةثَيي لة سةنتةري هةر ثارَينطايةكدا دادطاي كار  :ماددةي سي و يةكةم
 .حوكمةكاني ياسا سةيري داوا و ئةو كاروبارانة دةكات كة دةكةوَيتة ذَير تايبةمتةنديةكاني

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 الفرع التاسع
 ((حمكمة العمل))

افظة من قاض واحد وختتص بالنظر يف تشكل حمكمة العمل يف مركز كل حم :املادة احلادية والثالثو 
 .الدعاوى واألمور الداخلة ضمن أختصاصها وفقًا ألحكام القانو 

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةيي هيض موهحةنةمان نيية  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تطريي ليذنةي ياسايي  كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي        دةخيةمة دةنطدانةوة بة ثش
 .لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ماددةي سي و دوو تكاية

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 لني دةيةم
 دادطاي لَيكؤَلينةوة

 :و دووةمماددةي سي 
دادوةري بةرايي دةبَيتة , دادطايةكي لَيكؤَلينةوة  يان نياتر لة هةر شوَينَي  دادطاي بةرايي لَييَب دةبَي :يةكةم

 .ئةطةر دادوةرَيكي تايبةمتةندي بؤ دانةندرا بَي, دادوةري لَيكؤَلينةوة
دادطايـةكي    تَيهةَليـوونةوة  بةثَيي ثَيشنياري سةرؤكي دادطاي. بؤ سةرؤكي ئةجنومةني دادوةري هةية :دووةم

 .لَيكؤَلينةوة تايبةت بكات  بؤ جؤرَيكي دياي كراو لة تاوانةكان
بؤ سةرؤكي ئةجنومةني دادوةري هةيةو بةثَيي ثَيشنياري سةرؤكي دادطاي تَيهةَليوونةوةي ناوضةكة   :سَييةم

لة تاوان  يان هةندَي تـاواني ديـاري   دةستةية  ثَي  بهَييَن بةسةرؤكايةتي يةكَي  لة دادوةران بؤ لَيكؤَلينةوة 
 .كراو دةسةآلتي دادوةري لَيكؤَلينةوةي دةبَي
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 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 الفرع العاشر
 ((حمكمة التحقيق))

 :املادة الثانية والثالثو 
ي حمكمة البداءة قاضيًا للتحقيق تشكل حمكمة حتقيق أو أكثر يف كل مكا  فيه حمكمة بداءة ويكو  قاض :أواًل

 .مامل يعني قاٍض خاص هلا
لرئيس جملس القضاء بناًء على أقرتاح من رئيس حمكمة اإلستئناف ا  خيصص حمكمة حتقيق لنوع أو  :ثانيًا

 .أنواع معينة من اجلرائم
ة برئاسة أحد لرئيس جملس القضاء وبناًء على أقرتاح رئيس حمكمة أستئناف املنطقة ا  يؤلف هيئ :ثالثًا

 .القضاة للتحقيق يف جرمية أو جرائم معينة وتكو  هلا سلطة قاضي حتقيق
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةيي هيض موهحةنةمان نيية  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةتاحئةطةر كةس موهحةنةي نيية  سةرموو شَيخ 
 :بةردَين ستاح عبداه ننشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لرئيس جملس القضاء وبناًء على أقرتاح رئيس حمكمة أستئناف املنطقاة ا   )موهحةنةيةكي بيوو   ئةويش 
 .بَيت باش ة  لةطةَل رَينمدا( ان يشكل)  مي ثَين واية (يؤلف هيئة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  مـاددةي  (يشـكل )دةبَيتة ( يؤلف)وةرطريا  ئةو موهحةنةي كا  شَيخ سةتاح ةكة باش ة (يشكل)راست دةكات 
سي و دوو دةخيةمة دةنطدانةوة كة ثشـتطريي كـراوة لةهيـةن ليذنـةي ياسـايي  كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرن          

ط وةرطـريا  مـاددةي   بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بـةكؤي دةنـ  
 .سي و سَي تكاية  كا  كةرين نودتةي نينامي هةية

 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .لَيرة ماددةي سي و يةكةم بة سي و دووةم نةنووسراوة  نانامن نةنووسراوة سي و دووةم
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بـؤ درا  ئـةوة سـي و سـَيية  كـا  كـةرين سـي و سـَييةكة بـة وانرتـي           سي و دووةم خوَيندرايـةوةو دةنطيشـي   
نووسراوة  بةَهم دةبواية ئةو كاتي ئيعترياني بكةيت  لة عةرةبيةكة هةية  بةَهم لة كورديةكة ضـاكي بكـةن   

 .و بينووسي  سةرموو مامؤستا كاكة َوَينةوة
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 دةروانةي سَييةم

 خنمةتي دادوةري
 بةشي يةكةم

 ئةجنومةني دادوةري
 :ماددةي سي و سَييةم

 :يةكةم 
ــاي     -ع ــاآلتريي دةســـةآلتي دادوةريـــة لـــة هةرَيمـــداو بةســـةرؤكايةتي ســـةرؤكي دادطـ ئةجنومـــةني دادوةري بـ

كـاتَي كـة دةسـت    عَيـراق و ئةنـدامَيو كـؤن يي جَيطرةكـاني سـةرؤ  و      –ثَيداضوونةوةي هةرَيمي كوردستان 
نةكــةوَي  كــؤن يي دادوةري دادطــاي ثَيداضــوونةوة وســةرؤكي دةســتةي سةرثةرشــو دادوةري وســةرؤكةكاني  

 .دادطاي تَيهةَليوونةوة لةهةرَيمدا  يان ئةوانةي جَيطرايةتي دةكةن  ثَي  دَيت
ويش ئامـادة نـةبَيت    ئةطةر سةرؤ  ئامادة نةبَي كـؤن يي لـة جَيطرةكـاني شـوَيين دةطرَيتـةوة  ئةطـةر ئـة        -ب

 .كؤن يي ئةندام لة دادوةراني ثَيداضوونةوة سةرؤكايةتي دةكات
ئةجنومــةن بــةهي كــةمي لــة مانطَيكــدا جارَيــ  كؤدةبَيتــةوة  ســةرؤ  بــؤي هةيــة لــةكاتي ثَيويســو     : دووةم

ن لـةكاتي  بانطَيشةيان بؤ كؤبوونةوة بكات  كؤبوونةوةكةش بـة ئامـادة بـووني سـةرؤ  نـةبَي طـرَي نـادرَي  يـا        
ئامادةنةبووني جَيطرَيكي و كةم نةبَي لةسَي لةسةر ضواري ئةندامةكاني  برديارةكانيش بةنؤرينةي ذمـارةي  

 .ئةندامةكاني ئةجنومةن دةردةضي
ئةجنومــةن نووســـينطةيةكي دةبــَي و سةرمانبـــةرَي  بــة ثلــةي بةرَيوةبـــةري طشــو و بردوانامـــةي       :ســَييةم 

ساَل كةم  نةبَيت  بةثَيي ثـاآلوتين  (15)كايةتي دةكات ودةبَي خنمةتي لة بكالؤريؤسي لة ياسا هةبَيت سةرؤ
لةهيةن ئةجنومةني دادوةريةوة  بةمةرسوومَيكي هةرَيمايةتيةوة دادةمةنرَي  ضـةند سةرمانبـةرَي  هاوكـاري    
دةكـــةن و رَيكخســـتين كارةكـــاني ئةجنومـــةن دةطرَيتـــة ئةســـتؤ و ثرؤطرامـــةكاني ئامـــادة دةكـــات  ثوختـــةي 

 .ةلةكاني لةبةردةمي داندراون ئامادة دةكات و برديارةكان و طرنطيية كارطَيرديةكاني ديكة رادةطةيةنَيمةس
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 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 الباب الثالث
 ((اخلدمة القضائية))

 الفصل األول
 جملس القضاء

 :املادة الثالثة والثالثو 
 :أواًل
 -ء هو أعلى سلطة قضائية يف االقليم ويشكل برئاسة رئيس حمكمة متييز أقليم كوردستا  جملس القضا -أ

العراق وعضوية اقدم نائبني من نواب الرئيس وعند عدم وجودهما أقدم قاضيني من حمكمة التمييز 
 .ورئيس هيئة االشراف العدلي ورسساء حماكم األستئناف يف االقليم  أو من ينوب عنهم

 .الرئيس يقوم مقامه اقدم نوابه وعند غيابهم يرتأس اجمللس اقدم االعضاء من قضاة التمييزاذا غاب  -ب
جيتمع اجمللس مرة واحدة يف الشهر على األقل وللرئيس دعوته لألجتماع عند احلاجة وال ينعقد إال  :ثانيًا

القرارات بأكثرية عدد  حبضور رئيسه أو من ينوب عنه عند غيابه وما اليقل عن ثالثة أرباع أعضاءه وتتخذ
 .أعضاء اجمللس

يكو  للمجلس مكتب يرأسه موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس يف القانو  وله  :ثالثًا
خدمة ال تقل عن مخسة عشر سنة ويتم تعيينه مبرسوم اقليمي بناًء على ترشيح من جملس القضاء 

لس وحتضري مناهجه وتلخيص القضايا املعروضة وتبلي  ويعاونه عدد من املوظفني يتوىل تنظيم أعمال اجمل
 .قراراته واملهام االدارية األخرى

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تبديل عبارة / ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةيي  بةَهم تةنها ية   دوو موهحةنةي بةسيتمان هةية  يةكةميان

 (.او نوابهم)بكلمة( أ)يف ( او من ينوب عنهم)
بةنيسبةت ئيديعاي عام بةرداسو حةن دةكةم تؤنَي  تةسسيلي بدةمَي  ئَيمة كة لةطةَل سةرؤ  و / دوو

ئةنداماني دادطاي تةميين دانيشتي هةندَي  لة دادوةرة بةردَينةكانيش ئامادة بوون  لةطةَل ئةوة بوون كة 
ضونكة جؤرة تةنادونَي  ثةيدا دةكات لة ئيش و كارةكان  ئيديعاي عام نةبَيتة ئةندام لة مةجليسي دةنا  

بؤية لة ليذنةي دانونيش دوو رةئي هةبوو  رةئية  لةطةَل ئةوةية كة نؤرينةية دةَلَي ئيديعاي عام ببَيتة 
عونو لة مةجليسي دةنا  رةئيةكيش هةية دةَلَي نةبَيتة عونو لة مةجليسي دةنا  تةبريراتةكةش ئةوةية 

هةيغةي ئيديعاي عاممان لةوةنارةتي داد جَي بؤ كردؤتةوة  كة دةسةَهتَيكي / ةكةميانبة حةدينةت  ي
 .تةنئينيية
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تةبريراتةكة ئةوةية ئيديعاي عام ديئاع لة عام دةكات  واتا خةصمة لة دةعوا ض عيةدةي بة / دوو
 .مةجليسي دةنا هةية

 .ؤتةوةنؤر لة دةوَلةتان ئيديعاي عام لة وةنارةتي داد جَيطاي ب/ سَي
ئةوةية ئةطةر تةماشاي ئيختيصاصاتي دةنا بكةيي  ئيديعاي عام بةشدار دةبَيت لة تةصويت  / ضوارةميان

باشة دانيية  كة نةدل دةكرَيت  ياخود تةديين دةكرَيت  ياخود صنئي دةطؤردَيت  ياخود ئينتيداب 
مةسةلةي مةسريي داني لةناحيةي   مةسائيلي خدمة  ئيديعاي عام ض عيةدةي هةية بة .............دةكرَيت

خدمةو لة ناحيةي تةداعود و لة ناحيةي نةدل و لة ناحيةي ئينتيداب  بؤية مي ئةوةم نووسيووة  بؤ 
ئةوةي بؤتان تةوني  بكةم  بؤ ئةوةي بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان ئاطاداري ئةو مةسةلةية بي  دوا رةئيش 

 .نة  نؤر سوثاسرةئي ئَيوةي بةردَينو ئةنداماني ثةرلةما
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ساروق سةرموو
 :وةنيري داد/ بةردَين ساروق ايل صادق

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي مةسةلةكة هةر لة ئةساسةوة نةوعة حةساسية  ثةيدا بووة لةنَيوان ئيديعاي عام و لةنَيوان 
اخةوة هةندَيكيان خؤيان ثَي لة ئيديعاي عام حاكمةكان  حاكمةكان تةبيعي هةموويان نا  بةَهم بةد

طةورةترة  بةَهم بة حةدينةتيش وا نيية  ضونكة شروتي دامةنراندني حاكن و شروتي دامةنراندني نائيب 
مودةعي عام هةمووي ية  شةرت و ية  شروتة  يةعين هيض جياوانيية  نيية  تةبيعي ئةو سةبةبَيكة 

ناخؤش بَيت مةجليسي دةنا نوَينةري ئةواني تَيدا بَيت  بةَهم لة  كةوا دةكات برادةراني حاكن ثَييان
حةدينةتدا ئةوة بؤضوونَيكي راست نيية بة تةسةوري مي  جارَي ثَيش هةموو شتَي  وةكو طومت ئيديعاي 

 .عام عةيين سيئاتي تَيدا هةية ئةوةي لة حاكمدا هةية بة عةيين شروتيش تةعي دةبي
عام بةثَيي تةعريئي دانوني ئيديعاي عام سيئةتي حاكمي دةداتَي  ئَيستا  ئَيستا نائيب مودةعي/ دوو

 .يةعين نائييب مودةعي عام حاكمة
باشة مةجليسي دةنا  ئةوان ئةطةر موبةريريان ئةوةية بَيي بؤ نائيب مودةعي عام تةداخول بكات  / سَي

ائيب مودةعي عامةكانيش ضونكة مةجليسي دةنا ئيشي حاكمان دةبَينت  باشة مةجليسي دةنا ئيشي ن
دةبَينت  ئَيستا تةرديةي نائيب مةدةعي عام  تةبديل سينف هةموو لة مةجليسي دةنا دةكرَينت  باشة 
مةجليسَي  بَينت ئيشي مةاوعةية  ببينَيت  مةعنولة ئةو مةاوعةية نةنَيرَيت  يان لةو مةجليسةية 

 .ي ثَيشان تَيدا بووة  يةعين بةرداسو نؤر سوثاسنةبَينت  بؤية مةسرونة دةبَيت تَيدا بَينت  وةخو خؤش
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حاكن نورالديي دسةت هةية سةرموو
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 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ مة عليبةردَين حاكن نورالديي 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دادوةرةكان بكات  باسي ئيديعاي  لة ياسا ئةمة هاتووة  ياساي دةسةَهتي دادوةري باسي مةحكةمةكان و
عامي تيا نيية  لة خدمةو لة تةعي و لة ئيجرائات  بةس مي ئينترياح دةكةم وةكو حةلَيكي وةسةت  
ئةطةر بَيتو باسي ئيديعاي عام لة ناحيةي تةرديةو تةرسي  و نةدل دراية مةجليسي دةنا  رةئيسي ئيديعاي 

ديعاي عام بكات  لة باسي دادوةران نةخَير بةشدار نةكات  عام لةو جةلسةية بةشدار بَيت  كة باسي ئي
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي ثشتطريي دسةكاني جةنابي وةنيري داد دةكةم  هةروةها دسةي جةنابي جَيطري سةرؤكي دادطاي 
ستيدا ئةطةر ئَيمة موهحةنة بكةيي  سوَلتةي دةنائي  يان مةجليسي دةنا دوو ئيشي هةية  تةميين  لةردا

ئيشَيكي ئيداريية  مةونوعةكة لَيرةية  كة ئَيمة دةَلَيي رةئيسي ئيديعاي عام ببَيتة ئةندام لة مةجليسي 
  مةجليسي دةنا دةنا مةبةستمان ناحيةي ئيدارييةكةية  نة  نياتر كة باسي سوَلتةي دةنائي دةكةيي

ئيختيصاصي تةماشا كردني دةعوا  يان تةددينة  يان هةر شتَيكي تر موتةعةليق بَيت بة حماكن  كة 
ناحيةي ئيداري باس دةكرَيت  وابنامن نؤر شتَيكي باشة رةئيسي ئيديعاي عام ببَيتة عونو لة مةجليسي 

تي ثةرلةماني كوردستان ئةندامةكاني دةنا لة كوردستان  ضونكة ثةيوةندييةكي نؤر توند هةية  بةتايبة
ئيديعاي عامي كردة داني  صنئي دانيان وةرطرت  يةعين رةبتةكةي ئَيستا حةمتةن بووة سوَلتةي دةنائي 
بؤ مةجليسي دةنا  واتا رةئيسي ئيديعاي عام ئةطةر نةبَيتة ئةندام  هةر دةرارَي  دةردَيت لة مةجليسي 

ابَيت ئةوانيش رةئييةكيان هةبَيت  دوايَي لةطةَل ئةوةشدا ئةو دةبَيتة دةنا  باشة موتةعةليق نيية بةوان  ن
ئةندامَي  ية  ئةندامة لة كؤي دةنطةكان ضةند كةسي لة مةجليسي دةنا  ئةطةر دةراراتيش دةربيَينت  

 .وابنامن دةرارةكةي ئةو  رةئي ئةو تةئسري لة مةجليسي دةنا ناكات و نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  نانا سةرموو
 (:نانا)خضر بةردَين دادر سعيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي ثشتيواني لة دسةكاني براي بةردَين كا  عةوني دةكةم  بَيطومان دةنطاي ئيديعاي عام دةنطايةكي طرنطة  

ثـَيش   هةموومان بة تةماي ئةوةيي كـة تـةسعيل بكرَيـت  بـؤ ئـةوةي دةوري بـاَهي خؤيـان ببيـني لـة بـةرةو          
بردني نينامي دةنائي لة هةرَيمي كوردستان  بةخؤشـيان ثرؤذةيـان هةيـةو  لةوانةيـة ثـرؤذةش ثَيشكةشـي       
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حكومةت كرا بَيت  كة دةيانةوَيت هةنطاو بؤ ئـةوة بهـاوَيي ببَيتـة دةنطايـةكي نيميـة سـةربةخؤ  هـةنطاوي        
ةو بَينـة نـاو مةجليسـي دـةنا      يةكةميان بؤ سةربةخؤ بوون ئةوةية كة لة دةنطـاي تـةنئيني دوور بكةونـةو   

مةجليسي دةنا كة سةرثةرشتياري هةموو كاروباري دةنا دةكات و خوتة دادةنَيـت وةكـو لـة مـاددةي ثَيشـ       
باس دةكرَيت  تةختيت دادةنَيت بـؤ سـوَلتةي دـةنائي  مينانيـة دادةنَيـت  باسـي تـةرسي  و تةرديـة دةكـات           

لةوانيش نا وةكو سيئةتَي   ئةطةر وةكـو ئيسـميش نـةبَيت     هةروةكو لة تةعديلةكةي ئَيمةش ناوي دانميان 
بؤية جَيي خؤيةتي سةرؤكي دةنطاي ئيديعاي عام ئةندام بَيت لة مةجليسي دةنا  نة  هةر ئـةوة بةرداسـو   
ثَيشنيارَيكي تريش هـةبوو  ئةطـةر بكرَيـت ئيناسـة بكرَيـت نـةدييب موحـامي كـة ئـةويش بةشـَيكة لـة نـاو             

اسو ئةطةر ئةويش ئيناسة بكرَيت  هيض نياني نيية  جطـة لـة سـوود طةيانـدن نـةبَيت      سوَلتةي دةنائي  بةرد
 .بةرةو ثَيش بردني ئةنمووني دةنائي لة كوردستان  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  كةرين سةرموو
 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رةئي كا  عةوني و كا  نانا دةكةم  ئةوانةي بةرداسو كة براي بةردَينم كـا    بةرداسو ثَيشةكي ثشتيواني لة
شَيروان باسي كرد  بةرداسو ئةوة رةئي كةمينة بوو لةناو ليذنةي ياساييدا  كـة ثشـيتوانيان لـة بةشـَي  لـة      

/ يــةكَيكيان بؤضـووني دادوةرانـي بــةردَين دةكـرد  ئَيمــة ثَيمـان وايــة دـةنا لةســةر سـَي كؤَلةكــة هةَلدةسـتَيت        
ثارَينةرة  ناكرَيت لـة ئةجنومـةنَي  ثَيـ  بهَينرَيـت بـؤ ئـةو       / ئيديعاي عامة  ئةوترييان/ دادوةرة  ئةوي يان

دوو كؤَلةكة بةشدار نةبي لةو ئةجنومةندا  كة بردياري نؤر سةرةكي دةدرَينت  بؤ ئـةوةي دـةنا بـةرةو ثـَيش     
ةتايبـةتي كاتَيـ  ئَيســتا ئةجنومـةنط دـةنار  دـةنا بــة      ببـاتي  دـةنا رووي  راسـتةدينة  خــؤ  وةربطـرَينت  ب    

يةكجاري دةسةَهتي دادوةري كة جيا كراوةتةوة لة هةردوو دسةَهتةكان  ثَيويستة ئـةو دوو كؤَلةكةيـة لـةناو    
 .ئةو ئةجنومةنةدا كاريطةري خؤيان هةبَينت و بوونيان هةبَينت  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ماراني كا  عومسان باني
 (:باني ماراني)عبداه دادر عثما  بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منيش ثشتطريي ئةو رةئية دةكةم  كة ئيـديعاي عـام عـونو بَيـت لـةو هةيغةتـة  لةبـةر ئـةوةي بةرداسـو لـة           
رووي مةعنةويةوةش كراوة بـة دـاني  بؤيـة هـةم لـة رووي ئيداريةكةيـةوة  هـةم طرنطـي ئيـديعاي عـام لـة            
مةحكةمــةي ســةددام هــةموومان بؤمــان دةركــةوت ئيــديعاي عــام ضــةند دةوري هــةبوو لةســةر حماميــةكان   

 .بةرداسو نؤر ثَيويستةو مي ثشتطريي ئةو رةئية دةكةم عونو بَيت لةو مةجليسة  سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  تارق جامبان سةرموو
 :حممد سعيد جامبان طارق بةردَين

 .رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة
مي نانامن بـؤ لـة كوردسـتان تةهميشـي دةوري دائـريةي ئيـديعاي عـام دةكرَيـت  بةرداسـو تـةهميش كـراوةو            

 .دةبَيت تةسعيلي بكةيي  ثَيويستيشة لةو مةجليسة رةئيسي ئيديعاي عام ئةندام بَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نـةكراوة  ئَيمـة ثَيشـي ضـةند هةستةيـة  دانونَيكمـان        تةنيا مي ناَلَين دسةكةت راست نيية  بةَهم تةهميش
دةرهَينا بؤ مةسَلاةتي ئةوان  بةَهم لَيرةدا مةونوعةكة بـاس دةكـةيي لـة مةجليسـي دـةنا هـةبَيت  يـان نـا          

 .بؤضوونةكان بةردَينن هةمووي  كا  عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َهتَيكط نؤر طـرنط دةكـةيي لـة كوردسـتان  كـة دةسـةَهتي دةنائييـة  يـةكَي  لـة كؤَلةكـة           ئَيمة باس لة دةسـة 
ئةساسيةكاني دةنا بؤ ضارةسةر كردني كَيشةكان و  بؤ حةسن كردني كَيشةكان ئيـديعاي عامـة  يـةعين نؤر    

ةكـةم   نؤر نةرورة سةرؤكي داواكاري طشو ئةندام بَيت لـةو مةجليسـة  مـي تةئيـدي ئـةوةي كـا  عـةوني د       
ية  موهحـةنةي بيـووكن هةيـة باسـي رةئيسـي هةيغـةي ئيشـراف عـةدلي كـرا  بـاش وايـة بَلـَيي رةئيسـي              
هةيغةي ئيشراة دةنائي  لةبةر ئةوةي ئيشراة عةدلي راستةوخؤ لة ذَير سةرثةرشو وةنيري داد داية  كـة  

يغةتـةي ئيشـراة عةدليـة بكرَيتـة     ئيشةكاني دائريةي عةدلةو تةنئينة  دةوائريي تاثؤية  باش  وايـة ئـةو هة  
 .هةيغةتي ئيشراة دةنائي  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  جةمال سةرموو
 :بةردَين اال حممد داسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

منيش تةبيعي ثشتيواني لةوة دةكةم  كة مودةعي عام عونو بَيت لـةو ليذنةيـة  هـةر بـؤ ئاطـاداري و نيـاتر       
/ ماتي بةردَينتان لة كؤمةَلطاي مةدةني كؤَلةكةي ليذنةي دةنا لةسةر سَي ثاية دروست دةبَيـت  يةكـةم  مةعلو

حمامي مونتةديب  بؤ ئةوةي لة ذَير تةئسـريي حاكمـدا نـةبَيت و    / مةدةعي عام  سَييةم/ حاكمةكانة  دووةم
و لة ذَير نئوني حاكمةكان نةبي   دامودةنطايةكي تايبةتيان هةبَيت  بتواني دةورةكة بة رَي  و ثَيكي ببيني

 .ئةوانيش شةخصيةتَيكي تايبةتي خؤيان هةبَيت  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ئارام سةرموو
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 :ارام رسول مامندئبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َل دةسـتةي سـوَلتةي   مي بةثَييةوانةي بؤضوونةكاني برادةرامن  مـي ثـَين وايـة نابَيـت داواكـاري طشـو لةطـة       
دةنائي بَيت  لةبةر ئةوةي ثَيويستة ئةو رةبتةي كة دةمَينَيتـةوة  بةتايبـةتي لـة ياسـايةكاني ثَيشـوو  ئَيمـة       
سيئةتي دادوةرماندا بـة داواكـاري طشـو دا و رةبتيشـمان كـردةوة بـة وةنارةت  ئةطـةر بَيتـو لـةو دةسـتةية           

َيوان وةنارةتـي داد و سـوَلتةي دـةنائي  لةسـةرةتاش بامسـان      بةشدار بَيت  ماناي واية ئةوة ئةو رةبتةيـة لـةن  
لةوة كرد  كة ئَيمة دةمانةوَيت سوَلتةي دةنائي سيئةتَيكي سةربةخؤي تةواوي خـؤي وةربطرَيـت  بؤيـة مـي     

 .بةباشي نانامن داواكاري طشو لةو دةستةية دابَيت  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .طوَلنان خان سةرموو
 :َين طوَلنان عنين دادربةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةثَيي هةر ناوةكةي خؤشي داواكاري طشو ئةوةية كة دةتوانَيت بيَيتة سةرمانطـةكانط تـر  ئَيمـة هـةر لـةم      
دانيشتينةي ثَيشوودا دةسةَهتي ئةوةمان ثَيدا بتوانَيت بيَيتة سةرمانطـةكاني تـريش  بؤيـة داواكـاري طشـو      

ةي هةية  بؤ ئةوةي بيَيت بةثَيي دانون ئةوة بؤ وةَهمةكةي كـا  ئـارام  منـيش رام لةطـةَل     سةَهحيةتي ئةو
رةئي برادةرانة  ثَيويستة لةو ئةجنومةنـدا بَيـت  بـؤ  وونـة ئَيسـتا لـة دةوَلةتـة دميوكراتيـةكان  ئَيمـة لـةو           

و  بؤية جَيطـري داواكـاري   سةسةرةي سويدا ئةوة كرا خةَلكي طةردةكيش بةشدارة لة برديارةكاني ليذنةي دةنا
 .طشو  يان داواكاري طشو لةوَي بَيت نةرورةتَيكة  بؤية ثشتطريي لةو رةئيانة دةكةم  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر كةمال سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ربةخؤيي دةنا دةكةيي  سوَلتةي تةنئيني و دـةنا دوو شـو جيـاوانن لـة يـةك        لةرداستيدا ئَيمة باس لة سة
بؤية دةبَيت هـةموو جهـود سـةرف بكـةيي  بـؤ ئـةوةي دـةنا لـة هـةموو روويةكـةوة سـةربةخؤ بـَينت  هـيض              
تةرةسَيكي تر تةئسريي لةسةر نةبَيت  ئةمة بؤ ئةوة نيية كة بةردَين ئيديعاي عـام يـةعين لـة مةركةنةكـةي     

بكةيتةوة  نةخَير بة ثَييةوانةوة  ئينجا ئةويش لة شوَيين خؤي  لةناو وةنارةتةكةي خـؤي بـة هـةموو     كةم
تواناي خؤي كاري خؤي دةكات  ئَيمة بةرةو دميوكراتيةت دةردؤيي  بةرةو جيا كردني دةسةَهتةكان لة يةك  

ؤ ئـةو ئيشـانةي كـة مـةربوت بَيـت      دةضي  بؤية مي ثَين واية وةكو بةردَين كا  حاكن نورالديي سةرمووي  ب
حةدي ئامادة كردني ثَي بدرَيت  وة  وتت مةجليسي دةنا ئيشي مةحاكمة  ئيشي تايبةتي خؤيانـة  دةبَيـت   
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ئيستينةليةتَيكي كامليـان هـةبَيت  مـي ثـَين وايـة نـابَينت لـةوَي نـةبَيت  ئـية بـؤ ئـةو ئيشـانةي كـة خـؤي               
 .ثَيويستيان بَيت  نؤر سوثاس

 :ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

 .كا  سةعدةديي سةرموو
 :بةردَين مة سعدالديي عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي ثشتطريي لة رةئيةكةي كـا  شـَيروان دةكـةم  ضـونكة لةبـةر ئـةوةي ئيـديعاي عامـة  ئَيمـة بامسـان كـرد            
سةر كراو بـووة دـاني و بـووة    طومتان  نةدانيةو  نة داني نيية  كةوتة بةر رةبةتي ثةرلةمان تةصويو لة

حاكن  بةَهم بةو دةرةجةيةش وا نابَينت بيبةيتة مةجليسي دةناو لةوَي دايبنَييت  ئةوة تةمسيلي ئيـديعاي  
 .عام دةكات و داواكاري طشو دةكات  ئةوةندةي كة جارَي دراويةتي بةسة  لةطةَل رَينمدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةجَينــة  بــةَهم هةنــدَي بؤضـوون حــرس و دــانوني بــوو  هةنــدَي  بؤضــوونيش  بةرداسـو بؤضــوونةكان نؤر ب 
سياسي بوو  مي رةئيةكةم دةَلَين ئومَيديش دةكةم سياسي نةبَينت  مـةنتيني بـَينت  هـةوَل دةدةم مـةنتيني     

  بَيت  جارَي ئةو ناكؤكيةي لةنَيوان حاكن و مودةعي عام هةية هيض مانايةكي نيية  هيض موبةريرَيكي نيية
ضونكة هةردووكيان واجيبيان ئةوةيـة خنمـةتي دـةنا بكـةن  عةدالـةت و دـانون جـَي بـةجَي بكـةن  ئةطـةر           
هةشــبَينت دةبَيــت ئَيمــة لــة ثةرلةمانــدا هــةوَل بــدةيي ئــةوة نــةمَينَينت  تــةنادون هــةبَيت لــةنَيوان حــاكن و  

ةحكةمةدا خةصن دَيتة مودةعي عام ئةوة خراثة  ضونكة مودةعي عامةكة خةصن نيية  ئةطةرضي لةناو م
 .ثَيش ضاو  ئةويش هةدةسةكةي وةكو حاكمةكة عةدالةتة  ئةمة ية 

ئَيمة رةبمان نةكردووة  خَيرمان نةكردووة بة مودةعي عام  ثاش مونادةشةيةكي دوورو درَيذ  / دووةمي
ان بؤ داون  ئةو ثاشي ئةوةي كة تةجروبةي وَهتاني نؤري دنيا بة هةمان شَيوة هةَلمان سةنطاندووةو دةنطم

 .دةرةجةي دانميان داوةتَي
مةجليسي دةنا  مةجليسَيكي تةنئيني نيية  وةكو ثةرلةمان  حوكامةكان وايـة  ض نةرةرَيكـي هةيـة    / سَييةم

ئةطةر هاتوو مودةعي عامي لَي بَينت  مي هةر ئةوةش ناَلَين  لَيـرة دةَلـَي دوو نائيـب  بـؤ هـةموو نائيبـةكان       
بيشي هةبَيت  هةشت نائيبيشي هةبَيت  شةش نائيب ئةندام بي لة مةجليسي دةنا  بؤ تَيدا بَيت  شةش نائي

ئــية دوو نائيبةكــة  لةبــةر ئــةوة مــي ثشــتطريي لــةو رةئيــة دةكــةم كــة دةبَيــت مــودةعي عــامي تَيــدا بَيــت    
 .ئيناسةش دةكةم هةردوو نائيبةكة نا  هةموو نائيبةكاني تَيدا بَينت

ةدا لة هينةكة هاتووة دةَلَي رةئيسي مةكتةبةكة دةبَيت بة مةرسومي ئينليمي موهحةنةيةكي ترم هةية لَير
تةعي بَينت  مةرسومي ئينليمـي بؤضـية  وةنيـر نييـة  مةرسـومي نـاوَينت  مـوديري مةكتةبَيكـة خـةرجيي          
هينة  ثَيويست بةمةرسوم ناكاتي ئةوةي شةتب بكةن بةرداسو  جا مي ئَيسـتا ئـةو مودتةرةحـة كـة نؤر لـة      
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ادةران طوتيان  كا  نورالديي رةئي خؤي طوت  كـا  سـاروديش رةئـي خـؤي طـوت  كـا  شـَيروانيش رةئـي         بر
 .خؤي طوت  بةَلي سةرموو

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةنــدَي حــةدائيق هةيــة مــي بــة مةكشــوة بؤتــان دةَلــَين  ئةنــداماني دادطــاي تــةميين بــة هةموويانــةوة بــة  
ئيسةوةش  ئةوة كا  نورالديي دانيشتووة ثرؤذةكة هـي خؤيانـة  خؤيـان نائيـب ئيـديعاي عاميـان هداوةو       رة

خؤشيان ئيجتماعيان لةطةَل ئَيمة كردووة  ئَيمة لةطةَل ئـةوة نةبووينـة  ئَيمـةش كـة لةطـةَل نـةبوويي هـةر        
ومـةن  هةنـدَي حـةدائيق    كةس تةبريراتي خؤي هةية  ئيديعاي عـام كـة بـووة دـاني  بـةردَين سـةرؤكي ئةجن      

هةية ثَيت بَلَين بنانة ضؤن بؤتة داني  ئيديعاي عام ئةوةتة لةو موئتةمةرةي كة ئَيمة حانر بوويي لةطـةَل  
/ ليذنةي دانوني جةماعةتي بةغدا  مي طومت ضؤن ئـةو كارةتـان كـرد  سـَي وةَهميـان دا بـة مـي  يةكـةميان        

ئَيمة دانميان نؤر كةم بوو  طومتان نائيب مودةعي عامـةكان  طوتيان بؤية كردوومانة بة داني  لةبةر ئةوةي 
با ببنة داني هةتا ئةو سةراغةمان بؤ ثرد بكاتةوة  لة يةكَيكي ترم ثرسي بؤ ئةوانةتان كردة دـاني  بـة مـين    

/ ئةوة هةموو بة حةدائيق لة ئةنداماني ليذنةي ياسايي بةغدا بؤتـان دةَلـَين  سـَييةميان   ( هاي فوضى)طوت 
َيمة بؤ حنوق و ئيمتيانات ئةوةمان كردووة  بؤ نياترمان نةكردووة  ئَيستا دةبيـني ئـةوان لةدـةبي    طوتي ئ

داني هةَلدةطرن لة دةتعةكان لةسةر ذوورةكان  بؤية بة حةدينةت هةندَي  جياواني هةية لةنَيوان ئيش و 
تةسـةوري دةكـةيي  راسـتة    كاري ئيديعاي عام و نَيـوان ئـيش و كـاري دانيـةكان  بـةو شـكلة نييـة كـة ئَيمـة          

هةموويان خنمةتي عةدالةت دةكات  مةحاميش خنمةتي عةدالةت دةكـات موستةمسـةكات دةبَيـت تةهيغـة     
بكات  بؤ ئةوةي بتوانَيت بطاتة دةرارَيكي طوجناوو هاوكاري بة حاكن بكاتي  بةهـةمان شـَيوةش  بـةَهم ئـةوة     

لة حةدي عام دةكات  ديئاع لة مةشروعيةت دةكات  يةكةم جار خةصمة لة دةعوا بتةوَيت  نةتةوَيت ديئاع 
كة خةصن بَيت لة دةعواو لة مةجليسي دةناش عونو بَيت  ئـةوة تـةنادونَيكي نؤر ثةيـدا دةكـات  ئةمـة لـة       
هيـة   لـة هيــةكي تريشـةوة ثـرؤذةي حكومــةت كـة هـاتووة  خــؤي لـة خؤيانـدا هيــان داوة وةنـةبَيت ئَيمــة          

 .ن تةَلةبيان ئةوة بووة كة ئيديعاي عام لةطةَليان نةبَيتة عونو  نؤر سوثاسطوتومان بَيت هبدرَيت  خؤيا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي دوو موهحةنةم هةية لةسةر دسةي  كا  شَيروان  ثرؤذةكة لة حكومةتيش بَينت  ماناي وا نييـة سـةرنة   
 .لةسةر ئَيمة  مونادةشةي دةكةيي رةئي ئةخري ثةرلةمانة  ئةوة ية 

وة لة ليذنةي ياساييشـدا موختـةلئي لةسـةري  ئيختيةستـان هةيـةو ئةنـداماني ثةرلـةمانيش موختـةلئي         ئَي
لةسةري  لة نةتيجة  تةصويت دةنطي دةداتي  كامـةي هـي كـرا ئـةوة دبـول دةكـرَينت بـة تةئكيـد  ئةنـدام          

ةحكةمة  بـةَهم لـة   بوون لة مةجليسي دةنا  ماناي ئةوة نيية ئةندامة لة مةحكةمةكةي و رةئي دةدات لة م
سياسةتي عامة  مةجليسـي دـةنا ئاطـادار دةبـَينت  بـةردةوام دةبـَينت لـة طؤردانكاريـةكان لـة ئيشـي دـةنا بـة             
طشو  بةَهم خةصن نيية لةوَي  بة تةنيا حانر دةبَينت لـة هينةكـة  نؤر مونادةشـة كـرا  دوو رةئـي جيـاوان       
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دةَلَي رةئيسي ئيديعاي عـام ئةنـدام بَيـت لـة مةجليسـي       هةية  مودتةرةحي تانة لة نؤر ئةندامانةوة هاتووة
دةنا  ئةندام بوون ماناي وا نيية دةرار دةداتي دذي مةحكةمة  خؤ ئةطةر دةراريش بداتي يةكَيكة مودابيل 
ــة       ــة ب ــةوة ئةندامَيك ــة  ئ ــوناتي ئةددةم ــةميينة  نوابةكانــة  د ــةي ت ــيس مةحكةم ــر  رةئ ــاندةكي ت بــة دة  ث

رَيكي نيية  تةنيا تةواصولَيكةو نةرةريشي نييـة  تةبعـةن دوو رةئـي جيـاوان هةيـة       تةصويت بَينت هيض دةو
رةئية  هةية كـة ببَيتـة ئةنـدام  مـي ئـةوةش ئينـترياح دةكـةم  ئةطـةر حـاكن نورالـديي مواسيـق بَيـت دوو             
نوابةكــة نــا  هــةموو نائيبــةكاني  ســةرموو جــةنابت رةئــي خــؤت بــدة  رةئيــةكي خــؤت بَلــَي  بــؤ ئــةوةي لــة   

 .ةنطداندا هي بَيتد
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ مة عليبةردَين حاكن نورالديي 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حيال حملاه    وعناد عادم وجاود احادهم    )نة  نـائييب  ( وعضوية نواب الرئيس)يةعين لة تةشكيلةكة دةَلَيي 
كة ئةمـة هةيغـةتَيكي دـةنائي    نـة  عـةدلي  ضـون   ( اقدم قاضي من حمكمة متييز ورئايس االشاراف القضاائي   

للمجلاس شخصاية معنوياة ولاه حاق      -6)عةدلي دةكةيي  سةدةرةيةكي تر ئينـترياحن هةيـة ئيناسـة بكرَيـت     
  لَيرة (امتالك اموال منقولة وغري منقولة وممثل جملس امام احملاكم ورئيس اجمللس او من ينوب عنه قانونًا

 .ةخصية مةعنةويةي بدرَيَوضونكة شةخصيةت نةدراوةتة مةجليسي دةنا  ئةو ش
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا مودتةرةح كة دةَلَيت رةئيسي ئيديعاي عـام ئةنـدام بَيـت لـة مةجليسـي دـةنا لةهيـةن نؤربـةي نؤري         
ئةنداماني ثةرلةمانةوة باسي لةسةر كرا  ئةو مودتةرةحة موحـةدةدة بـة تـةنيا دةخيةمـة دةنطدانـةوة  كـَي       

يسي ئيديعاي عام ئةندام بَيت لة مةجليسي دةنا دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي   لةطةَل ئةوةية رةئ
لةطةَل ئةوة نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةنؤرينةي دةنط رةئيسي ئيديعاي عام دةبَيتة ئةندام 

يذنةي ياسـايي  لة مةجليسي دةنا  ئَيستا مودتةرةحي كا  حاكن نورالديي كة بووة سةدةرةي شةش  ئةطةر ل
ثَييان باشـة منـيش بيكةمـة مودتـةرةح  كـا  شـَيروان كـا  حـاكن نورالـديي رةئيـةكط دا ئةطـةر دةيكةينـة             

 .مودتةرةحَي   ضونكة ئةو بؤي نيية مودتةرةح تةددين بكات  كا  كةرين سةرموو
 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةنا هةندي سراوان بكرَيت باش ة  مـي لةطـةَل ئـةو رةئيـة دامـة كـة كـا          بةرداسو مي ثَين واية مةجليسي
 .حاكن نورالديي ثَيشنياري كرد  هةروةها ثَيشنياريش دةكةم نةدييب موحامي ئيناسة بكرَينت  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ببَيتة نواب و نياد بكرَينت  ئةوة ثَيشنياري مي بوو  ئةطةر مةسةلةي نوابةكان بَينت  مي خؤم طومت  دةبَيت 
 .كةواتة ئةو ماددةية بةو طؤردانكاريةي هةم ليذنةي ياسايي و هةم ئَيوةش  سةرموو كا  سةعدةديي
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 :بةردَين مة سعدالديي عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اقاادم )ةَلةتــة  ئةدــدةم نــوابي لوغةوييــةن غ( اذا غاااب الاارئيس يقااوم مقامااه اقاادم نوابااه  -ب)لــة سةدــةرةي 
 .  ضونكة ئَيمة باسي دوو نائيبمان كرد(تائبيه

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

طومتان نياتر لة نوابي هةية  ثَيش  بامسان كرد دوو نائييب نيية  مةجليسـي دةنايةكـةش نوابةكـة  طومتـان     
نـائييب نييـة  لَيـرة      ئةدـدةم  (وعضوية نوابه( )وعضوية اقدم  نائيبني)مودتةرةحةكةي تانة لة يةكةمةكة 

لة سةدةرةي يةكةم مودتةرةحي منة  كة كا  حاكميش ثشـتطريي  ( وعضوية نواب الرئيس)سراواني دةكةيي 
ضةند بَيت هينة  سراوان دةبَينت  دةخيةمة دةنطدانةوة بةو ( وعضوية نوابه)دةبَيتة ( اقدم نائيبني)لَي كرد 

ام دةبَيتة ئةندام لة مةجليسـي دـةنا  كـَي لةطـةَل ئـةو      ئينترياحةي كة دةنطتان بؤ دا كة رةئيسي مودةعي ع
ــوثاس            ــةوة؟ نؤر س ــةرن بكات ــو ب ــة دةس ــدا نيي ــَي لةطةَل ــوثاس  ك ــةوة؟ نؤر س ــةرن بكات ــو ب ــة دةس ماددةي

 .بةنؤرينةي دةنط وةرطريا  سةرموو كا  بةكر
 :بةردَين بكر ستاح حسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةرَيمايـةتي ئـةوة خسـتانة دةنطـةوة  جـا ئـةوة رؤيشـت  ئايـا بـةثَيي           جةنابت باسي ئةوةت كرد مةرسـومي 
 .مةرسومي سةرؤكي هةرَيمة بة دامةنراندني بةردَيوةبةر  يان نا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نةردؤيشت ئيعتريانمان كرد  مي ئيعتريانم كرد ليذنةي ياساييش طوتيان راستة  يـةعين كةواتـة شـةتب كـرا      
وم ئةوة وةنير نيية  طوتيان راستة منيش كة مودتةرةحةكةم دا طومت بةو تةعديةتـةي  طومت بةناوي مةرس

كــة كــرا بــة نميــين ئــةوة كةســيش نــةيوت  كةواتــة ئــةو دةنطدانــة مةرســومي تَيــدا نييــة  يــةعين رةئيســي    
اسـتة   مةكتةبةكة بة مةرسومي هةرَين دانانرَيت دةنطمان بؤ ئةوةيدا  ثَيش  طومت ليذنةي ياسايي طوتيـان ر 

كة خستمة دةنطدانةوة طـومت بـةو تةعديةتـةي كـة كـرا  تـةنيا بـؤ يـة  شـت سةدـةرة دةنطمـان دا ئـةويش             
بـووة  ( اددم نائيبي)ئيناسة كردني رةئيسي ئيديعاي عام  سةدةرةكاني تر كة تةعديل كراوة  مةسةلةن ئةو 

ثةيـدا بـوو  بــؤ ئـةو مـاددةي كــة     مةرسـوم ادليمـي نــاوَينت  يـةعين خـؤي ئيختيةسَيــ  لةنَيوا انـدا      ( نـواب )
دةنطمان بؤدا  بؤ ئةوةي واني  بَينت  ئةو سةدةرةي كة دةنطمان بؤدا بة تـةنيا  لةبـةر ئـةوة مودتـةرةحَيكي     
تانة بوو لـة ثرؤذةكـة نـةهاتبوو  لـة ليذنـةي دانونيشـدا نـةهاتبوو بـة دسـة كـرا  بؤيـة خسـتمانة دةنطـدان               

يةكة  يـان لـة ثرؤذةكـة هـاتبوو  يـان لـة ليذنـةي دـانوني هـاتبوو            ئةواني تر كة طؤردانكاري لةسةر كرا هةر
تةعديةت كرا لة خيةلي دسة  دواتر كة مي ماددةكـةم خسـتة دةنطدانـةوة طـومت بـة طؤردانكاريةكانـةوة كـة        
مواسةدةتتان لةسةر كردووة  يةعين لةوانةشة مةرسومةكةية  دةنايةكةيـة  نوابةكةيـة  دوو نائيبةكـةي كـة     

  ئةوانة هةمووي ثَيكةوة لةطةَل ئةو رةئيسي ئيديعاي عام هةمووم خستة دةنطدانـةوةو دةنطتـان   بؤتة نواب
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بؤدا  مةدصةد لةوة داية تةنيا بؤ ئةو سةدةرةية دةنطمان بـؤدا تـةنيا  ضـونكة مودتـةرةحَيكي تـانة بـوو لـة        
 .نةتيجةي مونادةشة  بردؤ ماددةي دواتر تكاية

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئةجنومةن ئةم تايبةمتةنديانةيانة دةطرَيتة ئةستؤ: ماددةي سي وضوارةم
ثةنــةكاني دةنطـــاي دادوةري ئامــادة دةكـــات  طئتؤطـــؤي لةمــةرد دةكـــات  تَيبينيــةكاني خـــؤي دةربـــارةي      -1

 .دةردةبردَي
نةوةو طةرداندنـةوةي دادوةران ولَيكؤَلينـةوة   تَيردواني لة دةمةنراندن و بةرنكردنةوةو ثلة طؤرديي و طواست -0

 .لة رةوشت و تواناكانيان و ضاودَيري كردني سةربةخؤيي دادوةري
 .دةكرَي بةثَيي ياسا ئةركي ديكة بة ئةجنومةن بسثَيردرَي -4
ان ناونان و ثاآلوتين دادوةرو سةرمانبةران ئةوانةي ئةم ياساية لةسةريان ثيادة دةكرَي  بؤ هاوبةشـيكردني  -3

 .لةخولي راهَينان و ئامادةكردنيان

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :يتوىل اجمللس االختصاصات اآلتية: املادة الرابعة والثالثو 
 .اعداد اخلط  جلهاز القضاء ومناقشتها وابداء مالحظاته عليها -1
ضاة والتحقيق عن سلوكهم وكفائتهم واإلشراف على النظر يف تعيني وترفيع وترقية ونقل واعادة الق -0

 .استقالل القضاء
 .جيوز منح اجمللس مهام اخرى وفقًا للقانو  -4
تسمية وترشيح احلكام واملوظفني الذين يسرى عليهم هذا القانو  للمشاركة يف الدورات التدريبية  -3

 .والتأهيلية
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن
حـةنة  / ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكـةيي  بـةَهم ثَيشـنيار دةكـةيي ئـةو دوو تةعديلـة بَيتـة طـؤردَي  يةكـةميان         

اعاداد امليزانياة للسالطة القضاائية     )سةدةرة سَي  ضـونكة ئـةوة تةحصـيل حاصـلة  ئيناسـةي سةدةرةيـةكيش       
 .  ئةمة ية (عليها ورفعها اىل اجمللس الوطين ضمن امليزانية العامة لألقليم للمصادقة

لة هيةكي ترةوة  ئَيستا كاتي ئـةوة هـاتووة  ئـةو مةونوعـةي كـة لـة سـةرةتاي جةلسـة مونادةشـةمان كـرد            
ئَيستا ئةو ماددةيةي كة حانرمان كرد بوو لَيرة لة نميين ئيختيصاصاتي مةجليس هةروةكو كـا  نورالـديي   

 .ؤ بكةينةوة لَيرةو  نؤر سوثاسئيشارةتي ثَيدا  ئَيستا دةبَيت ئةو ماددانةش جَيطاي ب
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .صيغةية  لةسةر ئةو سةدةرةيةتان هةية  تكاية بيخوَينةوة
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة ية ( خدمة ملوظفيها ومنتسبيها وانضباطهم........... 
الدارية والتنظيمياة للمحااكم مباا فيهاا شاؤو  اخلدماة ملوظفيهاا        واحي اختتص جملس القضاء بالن/ )دووةمي

 (.ومنتسبيها وانضباطهم حصرًا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ماددةي سي و ضوار لة ثرؤذةي ياساكة  دوو مودتةرةح هةية لةهيـةن ليذنـةي ياسـاييةوة  مودتـةرةحَيكيان     
ل حاصــلة  ضــوارةم دةبَيتــة ســَييةم  دوو  ئةوةيــة سةدــةرةي ســَييةم شــةتب بكرَيــت  لةبــةر ئــةوةي تةحصــي  

سةدةرةي تانةيان ئيناسـة كـردووة  يـةكَيكيان ئةوةيـة تةحصـيل حاصـلة بـةس دةبَيـت تَيـدا بـَينت ئيعـدادي            
مينانيةو بةرن كردني بؤ ثةرلةمان  ئةوي يشيان كة لةوَي مودتةرةح وا بوو  كة ماددةيةكي تايبـةت بـَينت    

َيــي دةبَيتــةوة  مودتةرةحةكــة وايــة  ئــةوةش تةبيعييــة  لةبــةر ئــةوةي  طوتيــان نــةخَير سةدةرةكــة لَيــرة ج
تكاو  الناواحي االدارياة والتنظيمياة للمحااكم مباا فيهاا شاؤو          )دةمانةوَيت دةسةَهتي دـةنا سـةربةخؤ بَيـت    

  (ملنتسبيها)مونةسةكةي ناوَيت هةر تةنيا ( اخلدمة ملنتسبيها وانضابطهم حصرًا من اختصاص جملس القضاء
 .سةدةرةيةش ئيناسة بكرَينت  سةرموو كوَيستان خانئةو 

 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةسةر خاَلي دووةم دةبَيت خنمةتي دادوةري بة كردةني بؤ ماوةي كةم  نةبَيت لة دة ساَل
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة ماددةي دواترة  كا  سةعدةدةيي سةرموو
 :ردَين مة سعدالديي عبداه مولودبة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

النظار يف اإلجااراءات  )يـةكَيكي تـر لـةو مةجليسـة ئيشــي ئـةو مةجليسـة  سـةَهحيةتي كَييــة ئـةو مةجليسـة          
ئـةو ئيجرائـاتي ئيننيبـاتي لـة كـوَي هـاتووة  لـة سةسـلي هةشـتةم هـاتووة  هـةر لـةو بابـة  جـا               ( االنضباطية

 .نياد بكرَيت  لةطةَل رَينمدا ثَيويستة لَيرة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  كةرين سةرموو
 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مي لةطةَل ئيناسة كردني ئةو ثَيشنيارةي دوايي نين  كة بةناوي ليذنـةي ياسـاييةوة ثَيشـنيار كـراوة  لةبـةر      
دةنامن تةحصيل حاصليشة لة ئةخريي ئَيمة هةر لـةو ياسـاية دةَلـَيي     ئةوةي مي بةرداسو بة شتَيكي نيادي

كةواتـة لَيـرةدا ئـةوة نيادةيـة  ضـونكة ئَيمـة لـة ياسـاي         ( ال يعمل باي نص يتعارض مع احكاام هاذا القاانو    )
وةنارةتـي عـةدل كــة هَيناومانـة  لَيــرةش هـةمان شــَيوة  لَيـرةدا نــا ئيسـتنراريةت لــة ثةرلـةماني كوردســتان        

يةنَيت بة نةدي  لةوَي طوتومانة بة تةنسيق لةطـةَل وةنارةتـي عـةدل  لَيـرة بَلـَيي حةسـرةن لـة هيـةن         دةطة
مةجليسةوة  ئةطةر نيكريشي نةكةيي هةمان شتة  بؤية ئةطةر ئَيمة نيكري نةكةيي باش ة  بؤ ئةوةي ئـةو  

 .شَيوةية نةطةيةنَيت و سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هَيشتين شكة  لةبةر ئةوة نةرةريشي نيية  ذيانيش وايـة هـةموو شـتَي  دةكـةيت  تـانةي      نيكر كردني بؤ نة
 .دةكةيتةوةو ئيعادةي نةنةري لَي دةكةيت و هةمواري دةكةيت  كا  عادل سةرموو

 :بةردَين عادل حممد امي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةوة لَيـرة   ( ترفياع وترقياة ونقال واعاادة    النظار يف تعايني و  )مي تَيبينين لةسـةر بردطـةي دوو هةيـة دةَلـَي     
يــةعين تــةحنيق وشــةيةكي ( وحتنيــق)حةدــة ئــةوة نيــاد بكرَيــت  ( واعااادة تعااني القضاااة)وشــةية  نييــة 

وشـةيةكي طوجنـاوترة  واتـا تةئكيـد     ( حتنـق )نةطوجناوة بؤ ئةوة كة تؤ بتـةوَيت لـة دانيةكـةوة  باشـ  وايـة      
وةكـو ئةوةيـة كـة كةسـَي  تـاوانَيكي كـرد بَيـت  باشـ  وايـة          كردنةوة لة سـلو  و كةسائـةي دـاني  تـةحنيق     

  ئينجا سةبارةت بة نةنةر  يةعين شتَيكي جةوانيية  باشـ  وايـة ئَيمـة وجـوبي بكـةيي       (حتنق)بنووسرَيت 
تعاني قضااة وفقاًا للشاروط القانونياة      )بةرداسو مي ئةو ثَيشنيارةم هةية  ئةم بردطةيـة واي لـَي بَيـت بَلـَيي     

ئـةو بردطةيـة واي لـَي بَيـت دـانوني تــرة  نؤر      (  تارفيعهم وتارقيتهم ونقلاهم واعاادة تعاني القضااة      والنظار يف 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ساروق سةرموو
 :وةنيري داد/ بةردَين ساروق ايل صادق

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

شي ئةجنومةني دـةنائي وةكـو لـة سةدـةرةي     مي ثَين واية ئةو ئينترياحة شتَيكي نيادة  ضونكة هةر خؤي ئي
دوو هـاتووة  ئـةوة ثـَين وايــة سـةميمي ئيشـي ئةجنومــةني دةنائييـة  مشـولي هــةموو شـتةكان دةكـات  هــةر          
ــونكة       ــر ئــيش و كــاري ئةجنومــةني دــةنائي  ض شــتَيكي تــر كــة هــات نيــاد لــةوةي  ثــَين وايــة ناكةوَيتــة ذَي

ةي تـةرسي  و تةرديـةو نـةدل و نـانامن ض هـةمووي لـة       ئةجنومةني دـةنائي ئيشـي دةنائيـة  ئـةوةش مةسـةل     
 .سةدةرة دوو هاتووة  بؤية ثَين واية ئةو سةدةرةية نيادة لةطةَل دانوني وةنارةتي عةدليش ناطوجنَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن



 22 

 .كا  نانا سةرموو
 

 (:نانا)خضر بةردَين دادر سعيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نيارة نوَييــة دةكــةم  كــة تــةوةجهوي عــام بــةو شــَيوةية كــة ســوَلتةي دــةنائي بــةرةو مــي ثشــتطريي لــةو ثَيشــ

سةربةخؤيي بردوات  هـيض مانايـةكي نييـة  ئةطـةر لـة رووي ئيدارييـةوة مـوةنةف و مونتةسـيبةكاني خـؤي          
سةرثةرشو نةكات  ضونكة سبةي رؤذَي ئةطةر هـةر كَيشـةيةكي دروسـت بَيـت  وةنارةتـي عـةدل دةتوانَيـت        

بؤ مةحكةمةكان دروست بكات لة رَيي مونةسةكان و مونتةسيبةكان  بؤية حةصرةن دةبَيت لة دةسو  كَيشة
مةجليسي دةنا بَيت  تَيبينيةكاني ئةخريي سةرؤكايةتي هةرَيميش هةمووي بةو ئيتيجاهةي دةردؤيشنت  كة 

لــة رووي ئيــداري و  لةطـةَل ئيتيجــاهي عـامي ثةرلــةمان وايــة ئيسـتينةلي دــةنا هـيض مانــاي نابَيــت  ئةطـةر     
تةننمييةوة مونتةسيبةكان و مونةسـةكان لـةهي خؤيـان نـةبَيت  بؤيـة مـي ثشـتطريي ئـةو ثَيشـنيارة نوَييـة           

 .دةكةم  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي سَي مودتةرةحي تانةن دسةي لةسةر كرا  تةبعةن مودتةرةحَيكيش تةحصيل حاصلة  ئةويش 
( تعااني شاااغلها ماان املااوظفني وغريهاام ضاامن ختصيصااات ميزانيااة اجمللااس  )حمــاكن و تةحديــدي ميةكــاتي 

ئةوانةش تةحصيل حاصلة  بةَهم لةبةر ئةوةي هةرسَي مودتةرةح تانةن  نة لـة راثؤرتةكـة هـاتووة  نـة لـة      
ليذنةي ياسايي هاتووة  بؤية ثَيويست دةكاتي وةكو مودتةرةحي تانة بيخةمـة دةنطدانـةوة  ئـةوةي ليذنـةي     
ياسايي دوايي دةخةمة دةنطدانـةوة  كـة دةَلـآ شـةتيب بكـةيي  مودتـةرةحَي   سةدةرةيـة  ئيناسـة بكـرَينت          

( اعداد امليزانية للسلطة القضائية ورفعها اىل اجمللس الوطين ضمن امليزانية العاماة لألقلايم للمصاادقة عليهاا    )
لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟       كَي لةطةَل ئةو مودتةرةحةية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي

 .نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  سةرموو كا  رةشاد
 :بةردَين رشاد ابد ابراهين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .تانة دةنطي لةسةر درا  مينانية لة ماددةي ضوار هاتووة بة نةدي ديارة  مينانية موستةديلة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هاتووة  بةس لَيرة ئيختيصاصاتي مةجليسة  سةدةرةي تري تانة كة هاتـة ثَيشـةوة دسـةتان لةسـةر     لةوَي وا 
كرد بةو شَيوةيةية  هيةني ئيداري و تةننميي مةحاكن لةناو ئةوانيشةوة كاروباري خدمـةي مونتةسـيبيين   

دسـةي لةسـةر   مةجليسي دةنا مةحاكمةكان  دةسةَهتي مةجليسـي دـةنا دةبـَينت بةتايبـةتي يـةعين حةصـر       
تكو  النواحي االدارية والتنظيمية للمحاكم مبا فيها شؤو  اخلدمة ملنتسابيها  )كرا  بة عةرةبي دةخيوَينمةوة 

كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي        ( وانضابطهم حصرًا مان اختصااص جملاس القضااء    
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دةنـط وةرطـريا  سةدـةرةي تـر كـة هاتؤتـة        لةطةَلدا نييـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  بـة نؤرينـةي       
وتعاني شاااغلها مان املااوظفني وغريهاام ضامن ختصيصااات ميزانيااة     حتديـد مةكــات امــاكن )ثَيشـةوة دةَلَيــت  

ئــةوةش تةبيعييــة  تــةعي كردنــي ميةكــات  يــةعين واتــا مــونةسيين خــؤي تــةعي دةكــات  وةكــو   ( اجمللااس
ن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرن        ثةرلةمان  كَي لةطةَل ئـةو سةدةرةيـة دةسـو بـةر    

بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنـط وةرطـريا  ئـةو سةدةرةيـةش كـة ليذنـةي ياسـايي داواي كـردووة شـةتيب          
تسمية وترشيح احلكام واملوظفني الذين يسرى علايهم هاذا القاانو  للمشااركة يف الادورات التدريبياة       )بكةيي 

حصيل حاصلة ئيختيصاصي ئةوانة  كـَي لةطـةَل ئةوةيـة ئـةو سةدةرةيـة شـةتب بكرَيـت        ئةوة تة( والتأهيلية
دةسو بةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  بـةكؤي دةنـط            

 .وةرطريا  بةَلَي كا  شَيروان
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةيــة ئَيمــة / دتــةرةح هةيــة دةخيةمــة بةردةســتتان  ئةطــةر بــة ثةســندي دةنانــي  يــةكَيكيان دوو  ســَي مو
دةناني مةشـاريعي دـةواني لـة دوو رَيطـة ثَيشـكةش بـة ثةرلـةماني كوردسـتان دةكرَيـت  يـان دة ئةنـدامي            

ينة بةخؤي ثةرلةمان  يان حكومةت  باشة مةعنولة سوَلتةي دةنائي نةتوانَيت مةشاريعي دةواني موتةعةل
 .تةددميي بكات  ئةمة ية  لة ثَيشنيارةكانة ئةطةر ثَيتان باش بَيت

ــةو       / دوو ــة ئ ــةق واي ــةوةش ح ــةنائي  ئ ــوَلتةي د ــةجهينةي س ــةجليس و ئ ــؤ م ــي ب ــةي داخيل ــاني ئةننمي دان
ــت         ــةنائي دابنرَي ــي د ــين مةجليس ــة نمي ــة ل ــةنائي  ك ــي د ــة مةجليس ــة بدرَيت ــت  ك ــر بكرَي ــةَهتةش نيك دةس

 .ئيختيصاصاتي
  ئــةوةش يةكَيكــة لــة  (وضااع اخلطاا  للساالطة القضااائية وتنفيااذها مبااا يضاامن تطويرهااا يف االقلاايم   / )ســَي

مودتةرةحــةكان  ئةطــةر بــة ثةســندي دةنانــي  ئــةوة مــةونوعي تةرشــياي مــونةسي و تةرشــياي حوكــام و  
 .سوثاسئةوانة هةموو ئيشارةتتان ثَيدا  ئةو سَي ثَيشنيارةمان هةية  ئةطةر بة ثةسندي دةناني  

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حاكن نورالديي سةرموو
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ مة عليبةردَين حاكن نورالديي 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ثَيشنيارةي كا  شَيروان ثَيشكةشي كرد  يةعين ثرؤسةي دانون لةهيـةن مةجليسـي دـةناوة  ئَيمـة ئـةو      
مونادةشة دةكرَيت لة ثةرلةمان  ئةو ثرؤسةية لة هيةن مةجليسي ونةراوة هاتووة بـؤ  ثرؤسةيةي ئَيستا كة 

ــداماني       ــرا لةســةر ئَيمــة  ئَيمــة ئةن ــةي دانونييــةوة تــةوني  ك ــتةي ليذن ــةمان  بةواس ليذنــةي دــانوني ثةرل
يـا    مةحكةمةي تةميينو مةجليسي دةنا دانيشتي ثرؤسةيةكي نوَي دامان ثَييـان كاميلـةن لـة ئةلئـةوة بـؤ     

كةوا ئةوة مونادةشة بكةن  بـةَهم ليذنـةي دـانوني حةسـريان كـرد لـة بـةيين  هةنـدَيكيان مودتـةرةحاتيان          
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وةرطرت و حةسريان كرد مونادةشةو تةدديريان لةسةر ثرؤسةكةي حكومةت  ئَيستا ئـةوة صـياغةي كـاملن    
 .وني سوَلتةي دةنائي  سوثاسهةية  كة مةجليسي دةنائي كةوا ئَيمة ئينتريابان كردووة  ئةو ببَيتة دان

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ئةو ثرؤذةيةمان كردؤتة ئةساس كة لة حكومةتةوة بؤمان هاتووة  لة هيـةن مةجليسـي دـةناوة حـانر     
ان ثرؤذةيةكي هبةهيان هَينا  لةسةر ئةساسي ئةوةي طوتيـان ئَيمـة   كراوة  كة دانيشتي لة مونادةشة لةطةَلي

ئةو ثرؤذةيـةمان تـةننين كـردووة  ئـةوة  بـاش بـوو لـةو ثرؤذةيـة وةرمـانطرت و ئيسـتيئادةمان لـَي كـردو             
داخيلي راثؤرتةكـةي خؤما ـان كـردو لةطـةَل ثـرؤذةي ئةسـَلي طوجنانـدمان و مونادةشـةي لةسـةر كـراو درا           

رؤذةي جةنابي باسي دةكات بؤ خؤيان ئيعداديان كردووةو  لة خارجي حكومةت و لة هيةن تةصويت  ئةو ث
ــي       ــارد وةرنــةطرت و داخيل ــةنةري ئيعتيب ــة رةنطــة نؤر سةدــةرامتان ئَيمــة بةن ــراوة  بؤي ــداد ك ــةوة ئيع خؤيان

 .راثؤرتيش نةكرا  داخيلي مونادةشةش نةكرا  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بـةو  / َل كا  شَيروان  يةعين خؤي ئةو مودتةرةحانةت هةندَيكيان مةسةلةن ئينترياحـي يةكـةم  بة هةر حا
ثةلة ثةلةية دةرار لةسةرداني نةبةتة  يةعين ئَيستا ئَيمة دةسةَهتَي  بدةينة مةجليسي دةنا  بـؤ ئـةوةي   

ومـةت وةرطـرياوة  نـة    بتوانَينت  يةعين بة حةدينةتدا ئةوة شتَيكي تانةيـة نةديراسـت كـراوة  نـة رةئـي حك     
رةئي سةرؤكايةتي هةرَين وةرطرياوة  نة ثةرلةمانيش ديراسةتي كردووة  مي ئَيستا خؤم نـاتوامن تـةديمَيكن   
هةبَينت بتوامن لةسةر ئةوة  ئةوةي تةئجيل بكةيي بؤ وةختَيكي تر ديراسةت بكرَينت  بـناني مونتةلـةدات   

لة سةترةيةكي تـردا دةتـواني دـةراري لةسـةر بـدةيي        ضيةو ض سوودي هةية  بناني تةجاروبي دنيا ضؤنة
ئةوة تةبيعيية  ئةوة ئةو سةدةرةيـة ئيناسـة دةكـةيي  ئـةوة     ( وضع النظام الداخلي للمجلس)ئَيمة نووسيمان 

تةعي نابَيت  داني ضؤن تةعي دةبَيت  نابَيت مةجليسـي دـةنا تـةعيين    ( تعي وترسي )تةحصيل حاصلة  
و ئةوانـة  ئـةوة تةبيعيـة     ( ترشيح القضاة والقياام برتفياع وترقياة ونقال القضااة     ) بكات  تةرشي  مةعنولة

لـة هينةكـة تَيدايـة  ضـونكة لـة      ( تعني موظفني ومنتسبيهم)بةَهم تةرشياي دوناتةكة نابَيت تةعي بَينت  
ن واية ية  لة ماددةيةكي تردا هةية دةَلَي بة مةرسوم تةعي دةبي  ئةوة نابَيت لةطةَل ئةوانة  بةس مي ثَي

كـة دةسـةَهتي هـي    ( وضاع النظاام الاداخلي للمجلاس    )سةدةرةكاني كا  شَيروان دابنَيي هةمووي دةطرَيتةوة 
 .بَينت  ئةو سةدةرةيةش ئةطةر دسةتان نيية لةسةري  سةرموو كا  شَيروان

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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رتووة  بةرداسو لة مةجليسي دـةناي عَيـرادين وةرطرتـووة  حـةدي تةدـدميي      مي كة ئةو ثَيشنيارانةم  وةرط
مةشروعاتيان هةية  بؤيـةش مـي طـومت ئـةوة ئةطـةر ببَيتـة بةشـَي  لـةم دةسـةَهتانة  شـتَيكي باشـة  ديـارة             
 لةوَيش ديراسةت كراوة لة ثةرلةماني عَيراديش  هةرضةندة مولنةم نيية بةنيسبةت ئَيمة  بةَهم بة شتَيكي

بامشان ناني  بؤية داخيلمان كرد  بةنيسبةت نينامي داخيليش نةوة  لة موستةدبةل تووشي ئةننميةي تر 
بي  يةعين نينامَي  نةبَيت  يةعين مومكينة نينامَي  بؤ ئيش وكار دةردَيـين  نينامَيـ  بؤدةنطايـةكي تـر     

لة كا  حاكن نورالـديي بثرسـي ئـةو     دةردةهَينيت  بؤية بة جةمعن هَيناوة  بة موسرةدم نةهَيناوة  دةتواني
 .مةسةلةية  ئةننمية يةعين ية  نينام  ئةوة خؤيان دةناني

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كا  شَيروان مي خؤم ناَلَين تا ئَيستاكة خؤي تةحصيل حاصلة مةجليسي دةنا حةدي هةبَينت  بةتايبةت لة 
ددين بكاتي  بةَهم ئَيستاكة خـؤي يـةعين ثـَين    مةونوعي مةشاريعَي  كة موتةعةليني مةحاكمة ثرؤذةي تة

واية ئةنداماني ثةرلةمانيشة  شتةكة بةو ثةلة ثةلية مونادةشة نةبةتة بكرَينت  ماوةيةكي تر خؤمـان دة  
ئةنــدامي ثةرلــةمان ئــةو ثرؤذةيــة تةدــدين بكــةن و ديراســةتي دةكــةيي و دــةراري لــَي وةردةطــريي  بــةَهم    

ن واية وةخو نيية مونادةشة كردنـي لـةو جةلسـةيةدا  دةكـرَينت دوو هةستـةي      ئَيستاكة  ئةو ئينترياحة ثَي
تر  سَي هةستةي تر دة ئةندام هيين بكةن و نياتر تةجاروبي دنيا وةربطريي و ضؤنة  شـتَيكي ميهةنيشـةو    
 بةثَييةوانةوة ئةو ثرؤذةيـة لةوانةيـة ثرؤذةيـةكي دـانوني دةبـَينت و ديراسـةت كـراوة  دةنانـي ثَيداويسـو         

هةية بؤ كؤمةَلطاي خؤمان  لةطةَل دةسـتووري عَيراديشـدا هـي دةبـَينت  مـي لـةو مودتةرةحانـةي كـة كـا           
داناني ثةيردةوي ناوخؤ دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطـةَل  ( وضع النظام الداخلي للمجلس)شَيروان هيين كرد 

بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بـةكؤي دةنـط    داية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن
وةطريا  كةواتة ئةو ئيناساتانةي كة دةنطتان بؤدا لةطةَل ئةسَلي ماددةكةو ئةو سةدةرةيةش كة دةنطتـان بـؤدا   
هيبةيي  هةمووي  دةخةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَلداية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية 

 .سوثاس  بة نؤرينةي دةنط وةطريادةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر 
كؤتايي بةدانيشتنةكةمان دةهَيني  سبةييَن دانيشـتنةكة تايبةتـة بـؤ ديراسـةت كردنـي وةنيـري ثـةروةردة        
لةطةَلمان ئامادة دةبَينت  بؤ طئتوطؤ كردن  ئةو ثرؤذةية هةستةي داهاتوو تةواوي دةكةيي  رؤذةكةش دياري 

 .سوثاسدةكةيي  ئاطادارتان دةكةينةوة  نؤر 
 
 
 
 
 
 

 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه   ست ابد عبداه                سر
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 ( 3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 7002\9\17رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 4) ذمارة ثرؤتؤكؤلي دانيشتين

 17/9/7002 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     10/9/0222رَيكـةوتي   شـةممة  ضـوار  رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــو س ــاد مئ ــدنان رش ــةردَين ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

بــةردَين سرســت عبــد عبــداه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤ  و( وكيكمــال كــةركو.د)بةردَينحممــد دــادر عبــداه
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (4)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

ي (4)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بردياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ني عَيراقئةجنومةني نيشتمانيي كوردستا
بةرنامـةي  , عَيراق –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان سَييمي ساَلي دووةخولي طرَيداني 

 :كار بةم شَيوةية بَيت
ي خوَينــدن لــة هــةرَيمي ي نــوَيمئامــادة بــووني بــةردَين وةنيــري ثــةروةردة بــؤ روون كردنــةوةي سيســتة   -1

 .كوردستان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

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

ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , شتمانيي كوردستاني عَيراقئةجنومةني ني

شةممة رَيكةوتي  ضوار ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(4)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا10/9/0222
ــؤ روون كردنــةو    -1 ــةروةردة ب ــري ث ــةردَين وةني ــووني ب ــادة ب ــةرَيمي   ئام ــة ه ــدن ل ــوَيي خوَين ــتةي ن ةي سيس

 .كوردستان
سةرةتا بةخَيرهاتين بةردَين مامؤستا دَلشاد عبدالربي وةنيري ثةروةردة  مامؤستا سـةعد وةنيـري هـةرَين    
بؤ كاروباري ثةرلةمان دةكةيي  كة لةطةَلمان ئامـادةن لَيـرةدا  ثـَيش هـةموو شـتَي  بةبؤنـةي هـاتين مـانطي         

ؤنبايي طةرم لة ئَيوةي بةردَينو لة هةموو موسَلماناني كوردسـتان و هـةموو موسـَلماناني    رةمةناني ثريؤن  ثري
ــةموو هيــةكمان       ــؤ ه ــانطي بةرةكــةت بــَينت  ب ــادي بــَينت م ــي و ش ــدةواريي مــانطي خؤش ــةيي  ئومَي دنيــا دةك
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دسـتانيش  كوردستان و عَيراديش بة خؤشي بباتة سةر ئاشو سةدامطري بَينت  خةَلكي عَيراق و خـةَلكي كور 
تووشــي هــيض ناخؤشــية  نــةبي  هــةموو موســَلمانانيش هــةر بــةخَير ئينشــائةَلَة تــةواو دةبــَينت  هــةر بــةو  
بؤنةيةشةوة هةندَي  ئةنـداماني ثةرلـةمان داوايـان كـردووة لـة مـانطي رةمـةنان لـةجياتي ئـةوةي سـَي رؤذ           

ثَيداويستيةكاني تـةواو نـةبووة     جةلسةمان هةبَيت  دوو رؤذ جةلسة هةبَيت  لةبةر ئةوةي شودةكان هَيشتا
يةعين هاتووضؤ بكةن تاكو شودةكان ئامادة دةبَينت  ئَيمةش لة دةستةي سةرؤكايةتي مواسةدةمتان كردووة  
لة هةستـةي داهـاتوودا  دانيشـتنةكان دوو شـةم و ضـوار شـةم دةبَيـت  كـةي ئةطـةر شـودةكان ئامـادة بـوون              

  جَيطاي جـَي نيشـنيان هـةبوو   ئـةو وةخـو دةطةردَينينـةوة       يةعين موحتاجي ئةوة نةبوون هاتووضؤ بكةن
هةستةي سَي جار جةلسة بكرَيت  ئةوة نؤربةي نؤري ئةنداماني ثةرلةمان رةئيان واية  شةرت نيية  لةبـةر  

 .ئةوةي ئيجماعي لةسةر نيية  سةرموو كا  عومةر
 :بةردَين عمر عبدالربي علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نابت نؤر شتَيكي ثريؤنة بة موناسةبةتي هاتين مانطي رةمـةنان  بـةَهم بةنيسـبةت ئَيمـة لـة      تةرحةكةي جة

سلَيمانيةوة  ئةطةر بكرَيت هةردوو رؤذةكة بكرَيت لةسةر ية  بؤ ئَيمـة باشـ ة  دوو شـةممةو سـَي شـةممة      
 .لةسةر ية  بَيت باش ة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َي رؤذةكة باش ة  خـؤي مةنتينةكـة لـةوة هـاتووة  بـؤ ئـةوةي شـةو لَيـرة         دةناني ضؤنة ئةطةر وابَينت هةرس
نةمَينَينت  ناضار نـةبَيت جَيطـاي نييـة  نايـةوَيت لـة هوتَيـل ةَينَيتـةوة دةيـةوَيت بطةردَيتـةوة  ئةطـةرنا بـة            

  كـا   مةنتيق دوو رؤذ دةكةينة سَي رؤذ لَيـرة بـَينت و بطةردَيتـةوة  بـةس ئـةو برادةرانـةي كـة باسـيان كـرد         
حمةمةد حةكين بوو وابنامن  بؤ ئـةوةي هـةمان رؤذ بطةردَيتـةوة  تـاكو شـودةكان ئامـادة دةبـي  ئـةو وةخـو          

دي ئةوةم سـَي رؤذ بَيـت  لةبـةر ئـةوةي نـاتوامن دـةرار بـدةم خـؤم لـة          ةينة سَي رؤذ  ئةطةرنا بة موئةييدةك
 .  كا  بةكر سةرمووهةولَيرم  ناتوامن تةعبري بكةم لة ويسو ئةو خةَلكانةي لَيرة ني

 :بةردَين بكر ستاح حسي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

راستة مةسـةلة دوو شـةممةو ضـوار شـةممة  ئـةوان هـةر دةبَيـت بطةردَينـةوة  جـا دوو شـةممة بـَيي و ضـوار             
شةممة بطةردَينةوة  لةبةر ئةوة مي ثَين وايـة دوو رؤذةكـة لةسـةر يـةك  بَيـت  سـَي  ضـوار رؤذ ئيسـراحةت         

 .ات  لةبةر ئةوة مي ثَين باشة بيخةنة دةنطةوةبك
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة رؤذي دوو شةمي داهاتوو دةراري لَي دةدةيي  ئَيستا بةرنامـةمان دةسـت ثـَي دةكـةيي  داوا لـة ليذنـةي       
ئـةو   ثةروةردة دةكةم  ئةطةر دسةيةكيان هةبَيت  ئةم دانيشتنة تايبةتة بة بةرنامةي وةنارةتـي ثـةروةردةو  

طؤردانكاريانةي كة لةبةر رؤشنايي ثاش كؤنئراس و ضةنديي كؤبوونةوةو ديراسات وةنارةت كردوويةتي  بـؤ  



 29 

ثَيشخســتين بةرنامــةي ثــةروةردة لــة هــةموو روويةكــةوة  لــة هــةموو مةرحةلةكانــداو طؤردانكــاري برديــاري    
نيـري ثـةروةردة بؤمـان روون    طرنطيان داوة  بؤية ئةم دانيشـتنةمان تـةرخان كـرد بـؤ بانطهَيشـت كردنـي وة      

بكاتـةوة  ئـةو طؤردانكاريانـة ضـيةو لـة دواييشـدا ئةطـةر ئةنـداماني ثةرلـةماني بـةردَين ض ثرسـياريان هـةبوو             
دةتواني ئاراستةي بكةن  ئةطـةر ليذنـةي ثـةروةردة راثـؤتي هةيـة  يـان دسـةيةكي هةيـة دةتوانَيـت  ئةطـةر           

 .راثؤرتت نيية هةر لة شوَيين خؤت  باشة
 :ن سؤنان شهاب نوريبةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمـة ماوةيـة  لـةوةو ثـَيش راثؤرتَيكمـان نووسـي  بــؤ ئـةوةي بـةردَين وةنيـري ثـةروةردة لـة دواي بةســتين            
كؤنطرةي ثةروةردةييةوة راسثاردةكان لَيـرة روون بكاتـةوة يـاخود بـَةو بكاتـةوة  بـةَهم ئـةوة بـوو لـة دواي          

ةجنومــةني وةنيرانــةوةو خرانــي ســةر هثــةردةكاني رؤذنامةنووســةكان  بــة ثَيويســتمان  برديــارداني لةهيــةن ئ
نةناني ئَيمة ئةمردؤ راثؤرت بنووسي  بةَهم ئَيمة لَيرةوة دةتواني لةدواي تةواو بووني وتارةكةي جـةنابي   

َي  مـاة ئـةوةي   ياخود روونكردنةوةكاني جةنابي  نة  ئةنداماني ليذنةي ثةروةردة  بةَلكو هـةموو ئةنـدام  
هةبَيت ثرسياري لَي بكات  بؤ تَيطةيشتين نياتر  لَيرةوة مي دةَلَين بةناوي ليذنةي ثةروةردةوة نؤر سوثاسي 
بةردَين دَلشاد عبدالربي بكةم  بؤ ئةو هةنطاوة طةورةي كة ناويةتي بؤ طؤردان لةناو سيستةمي ثـةروةردةدا   

 .نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .س  بةردَين كا  دَلشاد سةرموو بؤ ثَيشكةش كردني وتارةكةت  سةرمووسوثا
 :بةردَين سؤنان شهاب نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
داواي لَيبـووردن دةكــةم  هةنــدَي لـة ئةنــداماني ليذنــةي ثـةروةردة دةَلــَيي بــةناوي ئَيمـةوة سوثاســي مةكــة      

 .ثاسي دةكةمبةناوي خؤتةوة سوثاسي بكة  منيش بةناوي خؤمةوة سو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي بةناوي هةمووتانةوة سوثاسي وةنيري ثةروةردة دةكةم  بةخَيرهاتنيشي دةكةم و بؤ ئامادة بووني و بؤ 
 .هةموو ئةو كارانةي كة كردوويةتي  سةرموو

 :وةنيري ثةروةردة/ بةردَين دَلشاد عبدالربي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .اني ثةرلةماني كوردستانبةردَينان ئةندام
 .ئةو كاتةتان باش

خؤشااَلن ئـةمردؤ لةبـةري مانـدوو بـووني ئَيمـةو سـتاة وةنارةتـي ثـةروةردةو بـةردَينان ئةنـداماني ليذنـةي            
ثةروةردةيي لة ثةرلةماني كوردستان و سةرجةم ثةروةدة ناسان و سـةرجةم ئةوانـةي خـةمي ثـةروةردةيان     
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دستان بؤ ئَيوةي بةردَيني روون بكةمةوة  لةبةر ئـةوةي ئـةم ثـرؤذةي ئَيمـة     هةبووة  رؤذَي  لة رؤذان لة كور
ئةمردؤ بؤ ئَيوةي بةردَيني باس دةكةيي بةرهةمي هةموو ئةوانةية  كـة رؤذَيـ  لـةرؤذان بـة نووسـينَي   بـة       

ووة  لـة  دَيرَي   بة ثَيشنيارَي  رةخنةيان لة وةنارةتي ثةروةردة طرتووة  يـان ثَيشـنيارَيكي بةسـووديان كـرد    
هةر شوَينَيكي كوردستان  يان لة دةرةوةي كوردستان بوو بي  لةبةر ئةوةي ئَيمة دواي دةسـت بـةكار بـووني    
كابينةي ثَينجةم  هـةموو بـةردَينتان ئاطـادارن  كـة طلـةيي و طانةندةيـةكي نؤر لةسـةر سيسـتةمي ثـةروةردة          

اوَي  سـَي ثرسـيارمان ئاراسـتةي سـةرجةم     بةتايبةتي لة هةرَيمي كوردستاندا هةبووة  بؤيـة ئَيمـة بـة هـةنط    
ثسثؤردان و شارةنايان و هةموو خةخمؤراني بواري ثةروةردة كرد  بةنامـةي تايبـةت بؤمـان نـاردن و لةسـةر      
سايتةكاني ناوةوةي وةنارةت و هةموو رووثـةردي رؤذنامـةكا ان بـَةو كـردةوة  سـَي ثرسـيارةكة بـريو بـوو         

يستةمي ثةروةردة ثَيويستة بطؤردَيت؟ ئةطةر بةَلَيية  ض شـتَي  لـة ثـةروةردة    لةوة  ئايا بة رةئي بةردَينتان س
بطؤردَيت  ضؤن بطؤردَيت؟ بؤضي بطؤردَيت؟ لة كؤي ئـةو وةَهمـي ثرسـيارانة  ئَيمـة نيـاتر لـة دةيـان راثـؤرت و         

م كردن بـة راو  نووسينمان ثَي طةيشت  نياتر دةتوامن بَلَين لة هةنار ثسثؤرد و شارةناو هةر يةكة وةكو عةرن
بؤضووني خؤيان ثَيشنيارم بؤ ناردن و رووثةردي رؤذنامةكانيش لةم ماوةي سـاَلي رابـردوو  دةتـواني بَلـَيي     
بة دةدةر درَيذايي ثاندة ساَلي دواي راثةرديي شتيان لةسةر ثةروةردة نووسيووة  بة طلةيي  بـة ثَيشـنيار  بـة    

ةرشيئَيكي طةورةي نووسي و دؤكيؤمَينتمان لـةه طةَهَلـة بـوو     بريو بؤضوون بة هةر شَيوانَي   بؤية ئَيمة ئ
جطـة بــة ثةيوةنـدي كــردن بـة ثســثؤردانط بــواري ثـةروةردة لــة دةرةوةي وَهت و  ثةيوةنـدي دروســت كــردن      
لةطةَل دةنطا نانستية ثةروةردةييةكان  بؤ ئةوةي سوود لة تةجروبةي وَهتاني ثَيشكةوتووش وةربطريي  بـؤ  

ئةوة بوو  دواي ئامادةكاري ننيكةي دة مانط لة هةولَيري ثايتةخت لة مانطي ئاياري رابردوو  ئةم مةبةستة
مانط كؤنطرةي ثةروةردةيي بةس ا  ئَيمة ذمارةمـان بـؤ كؤنطرةكـة دانـةنا  لةبـةر ئـةوةي        ي(03تا  00)لة 

  تـةنها لةبـةر   ةييكوردسـتان بةسـ اون  ئَيمـة ناومـان نـا كـؤنطرةي ثـةروةرد       سَي كؤنطرةي تـر لـة هـةرَيمي    
ئةوةي كؤنطرةكة ذمارةية  نةبَيت َرَيتة سةر ذمارةكاني تر  بؤ رَيكةم و راطةياندن و دوايي بَيت و بردوا  
وةكو هةر لة سةرةتاوة برديارو ثَيشنيارمان ئةوة بوو  كة ئـةو كؤنطرةيـة دةبَيـت راسـثاردةو برديـاري واي لـَي       

ريشةوة بطؤردَيـت  خـةمي ثـةروةردة بـةرةو عـةدارَي  بـردوات  كـة        بَيتة بةرهةم  كة سيستةمي ثةروةردة لة 
ئَيوةي بةردَين بة هةموار كردني ياساي وةنارةتي ثةروةردة داواتان لة ئَيمة كردووة جَي بـةجَيي بكـةيي  بـؤ    
ثيادة كردني ئاماجنةكاني  وةنارةتي ثةروةردة  كة لَيـرة بـةردَينتان دواي دةنطـدانتان بـوو بـة ئـةر  بةسـةر        

َيمةوة  بؤ جَي بةجَي كردني ئةركةكا ان  دةبوايـة ئـةو هـةنطاوة بنـَيي  بؤيـة دواي سـَي رؤذ كـؤنطرة بـة         ئ
بةشدار بووني ننيكةي ثَينج سةد ثسثؤردو شارةنا  جطة لة دةيان ثسثؤردي بواري دةرةوة  وةكو عـةرن كـردن   

طــي ئةنـداماني بةشـدار بــووي   نؤري تـريش بـة نامـةو ثَيشــنيار  ئـةوةي جَيطـاي خؤشــااَلي بـوو بـةكؤي دةن       
كؤنطرة  ئةو راسثاردانةي كة ئةمردؤ بؤ ئَيوةي بةردَين  دةخةينـة بةرضـاو  ثةسـند كـرا  تةنانـةت دةنطَيكـي       
نةشانيشي تيا نةبوو  ئةمة بؤ ئَيمـة نؤر طـرنط و ثَيويسـت بـوو  لةبـةر ئـةوةي دةمـانناني ئةطـةر ئـةو كـؤ           

ان و ياسـاي باشـيش دابردَيـذيي  ئةجنامةكـةي لـة جـَي بـةجَي        دةنطية نةبَيت  ضةنديي بردياري بة سوودو جو



 81 

كردندا تووشي شكست دةبَيت  لةبةر ئةوة كـؤ دةنطيـةكي ئـاوا  بةرداسـو كـارَيكي طـران بـوو  بـةَهم نؤريـش          
ثَيويست و نةرورةت بوو  بةبَي ئةوة نةماندةتواني ئةمردؤ ئةم موذدةيـة بـة خـةَلكي كوردسـتان بـدةيي  كـة       

ثـةروةردةي كوردسـتان بـةرةو ئـةو عـةدارة بـةريي  كـة خةونـةكاني ئـةوان بَينَيتـة دي  دواي            ئَيمة بتواني
ــؤ        ــةوة ب ــةرن كراي ــة ب ــداماني كــؤنطرةوة  ثرؤذةك ــةن ئةن ــة هي ــنيارانة ل ــةو ثَيش ــةرجةم ئ ــي س ــند كردن ثةس

و مــةن بــةردَينةوة باســيان لــةســةرؤكايةتي ئةجنومــةني وةنيــران  خؤشــبةختانة ســةرجةم ئةنــداماني ئةجنو 
ة كردو ماندوو بووني كةساني ئةو بوارةيان بة هةند نرخاند  ليذنةيةكي تري بيووكي وناري ثَيـ   ثرؤذةي

هات  ديسان بـؤ داردشـتنةوةي ئـةو ثَيشـنيارانة بةشـَيوةيةكي باشـ   دواي دوو كؤبوونـةوة لـةو ليذنانـة  كـة           
ردســتان  ثرؤذةكــة طةَهَلــة كــراوة بــةردَين ســةرؤكي ليذنــةي ثــةروةردة ئةنــدام بــوو تيايــدا لــة ثةرلــةماني كو 

شَيوانَيكي نوَيي تانةي وةرطرت  ثَيشكةشي ئةجنومةني وةنيران كـراو  ئـةوانيش ثةسـنديان كـرد  ديـارة بـَي       
طومان ثرؤذةكة ثَيويسو بةوة هةية ياساي وةنارةتـي ثـةروةردة بـؤ جـارَيكي تـر هـةموار بكرَيتـةوة  لةبـةر         

ي تياية  كة طؤرديين ريشةيي لة سيستةمةكة دَينَيتة بةر  بؤيـة لـة   ئةوةي وةكو عةرنم كردن ضةنديي بردطة
ماوةيةكي كورتدا ثرؤذةي هةموار كردني ياساي وةنارةتي ثـةروةردة ديسـان دةكةوَيتـةوة بةردةسـو ئَيـوةي      
بةردَين  بؤ ئةوةي كات بةسريدؤ نةدةيي  هةمووتان دةناني ئَيمة دةيان ساَلمان لة كيس ضووة  بـؤ ئـةوةي كـات    
بة سريدؤ نةدةيي  ئَيمة ثَيشنيارمان كرد لة ئةجنومـةني وةنيـران و لَيـرةش ثَيشـنيار دةكـةيي  تةنانـةت ئـةو        
خاَهنةي كة ثَيويسو بة هةموار كردني ياساش هةية رَيطة بة ئَيمة بدةن  ئَيمة ئةمسـاَل دةسـت بكـةيي بـة     

كــَي لةطــةَل نةمــةن بكــةيي  بــؤ تــةعوين ثيــادة كردنــي ئــةو ثرؤذةيــة  ضــونكة لةرداســتيدا دةبَيــت ئَيمــة كَيربد
 .كردنةوةي ئةو كاتة نؤرةي كة لة كيسمان ضووة

 لة كوردستان  ثرؤذةي طؤرديين سيستةمي ثةروةردةو سَيركردن
 :كورتةي ثرؤذةكة

 :ئةم ثرؤةية ثَيكهاتووة لة
 .باس لة بةها بنةماييةكاني دوتاَانة دةكات: ثَيشةكي-1
كــة ضــاوةردوان كــراون لــة ئــةجنامي بــة ثراكتيــنة كردنــي طؤردانكارييــةكان    ئــةو ئاماجنانــةي: ئاماجنــةكان -0

 .بةدةست بهَينرَيي  ئةو ئاماجنانة ضي كة دةمانةوَيت بة دةستيان بَيني
بة وردي باس لةو هؤكارانة دةكرَيت  كـة وايكـردووة طؤردانكاريـةكاني سيسـتةمي ثـةروةردةو      : هؤكارةكان -4

 .يي ئةمردؤي خوَيندن بَيت لة كوردستانداسَيركردن ثَيويستيةكي هةنوكة
ئةم بةشة باس لة ريئؤرم و طؤردانكاريية بنةردةتي و ثَيويسـتيةكاني  : ريئؤرم و طؤردانكاريية بنةردةتيةكان -3

ــارو            ــة بردي ــدَيكي بؤت ــتا هةن ــي  ئَيس ــة ض ــةو طؤردانكاريان ــات  ئ ــردن دةك ــةروةردةو سَيرك ــتةمي ث ــاو سيس ن
 .ساي ثةرلةماني كوردستان دةكاتهةندَيكيشي ضاوةردواني يا

هةَلسةنطاندن و بةدواضووني ئةو طؤردانكاريانةي ضؤن بَيت و ضؤن بتـواني خاَلـة هوانةكـاني كـاتي جـَي       -5
بةجَي كردن دَينـة بةرضـاومان سـوودي لـَي وةربطـريي  ئَيمـة دوو رؤذ لةمـةو ثـَيش لـة برايـةكي بـةردَين لـة             
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كي بواري ثةروةردةية  نامةيةكي ئاراسـتة كـرد بـوويي  دةَلـَي ئـةم      سويدةوة كا  سايةق سةعيد كة شارةناية
طؤردانكاريةكي بةو شَيوةية كراو هةناران هثةردةي لةسةر نووسرا  جـؤرة   1982سيستةمة لة سويد لة ساَلي 

سةونايةكي لَي كةوتةوة  لةبةر ئةوة ئةطةر هاتوو لة جَي بةجَي كردندا تووشي دةنطـة دةنطـي نةشـان بـوون     
تانــةوة ئاســان بَيــت  بؤيــة شــتَيكي ئاســوودةو ضــاوةردوان كــراوة  لةبــةر ئــةوة ثَيويســتة هةَلســةنطاندني    بةه

 .بةردةواممان هةبَيت
 .كؤتايي -6

 ثرؤذةي طؤرديين سيستةمي ثةروةردةو سَيركردن
 :ثَيشةكي

يسـتةمةكة  سةردةمي طلؤبالينم و تةكنيكي نوَي ثَيويسو بة سيستةمي ثةروةردةي نوَي هةية  بةرهـةمي س 
 .نةوةيةكي بردوا بةخؤ بوو  دَلسؤن بة خاكي كوردستان و دةروون تةندروستة

ثرةنسيثة دميوكراتيةكاني ناو دوتاَانة  تواناي تاكة كةس لةنَيو ثؤَلدا لةبةرضاو دةطرَيت بةشـَيوةية  كـة   
دوتابيــان و  نــة  هــةر مامؤســتا ضــاه  و دوتابيــانيش ثاســي  بــي  بــةَلكو توانــاو ئاســو جيــاواني طةشــةي 

خوَيندكاران لةبةرضاو بطرَيت و خوَيندن و وانـة وتنـةوة لـة ثؤَلـدا بـةثَيي ئـةو توانايانـة رَيـ  َرَيـت  بـؤ           
 .ئةوةي منداَهني كوردستان ئةو ساَهنةي تةمةنيان بة سوودتريي شَيوة بةكار بهَيني

ف و ئةركَيكـدا ثـرس و كَيشـةي    لة سيستةمي نوَيي سَيركاريدا كض و كـورد هـاونر  و يةكسـاني لـة هـةموو مـا      
ذنان و ئاسرةتان بةرداشكاوي باسي لَي دةكرَيت و هؤكارو ئةجنامي ئةو دياردة تاَهنـةي مـاة ذيـان لـة كيـان و      

 .ذناني كوردستان دةسَييَن  دةخرَيتة بةر رؤشنايي نانست
ثــةروةردة لــة  سيســتةمي سَيركــاري لــة كوردســتان ثشــت بةســتة بــة ثرةنســيثة دميوكراتيــةكان  خوَينــدن و 

دوتاَانةكاني كوردستاندا دةبَيت بةشَيوةية  ثَيردةو بكرَيت  كة بةها بنةماييةكاني دوتاَانة ببَيتـة بـةها   
بةرنةكاني دوتابي و خوَيندكار  تـا بتـواني بةشـَيوةيةكي سةربةسـت و لـة ذَيـر بةرثرسـياريدا بةشـداري لـة          

 .ذياني كؤمةَلدا بكةن
و ثةروةردة كردني منداَهني كوردستان بةطياني نيشتمانثةروةرَيو دةبَيت  خؤشةويسو بؤ خا  و نيشتمان

 .لة هةموو ثلةكاندا ثةيامَيكي نؤر طرنطي دوتاَانة بَيت
بةها بنةماييةكاني دوتاَانة بريتي لة بةرن راطرتين ذياني مـرؤظ  يةكسـاني ذن و ثيـاو  سةربةسـو تاكـة      

وانةي ثَيويستيان بة يارمةتي هةية  رَينطرتين ياسا  دَلئراواني  كةس  بةرابةري نرخي مرؤظ و ثشتطريي ئة
 .لَيبووردن و بةرثرسياري ئةو ثرةنسيثانةي كة دوتاَانة دوتابي ثَي ثةروةردة دةكات

هيض جؤرة سةركوت كردن و بَينار كردنَيكـي دوتـابي و خوَينـدكار  سينيكـي  يـا دةروونـي لـةناو سيسـتةمي         
 .طةي ثَي نادرَيت و لة كاتي سةرهةَلدانيدا دوتاَانة لة بنربد كردني بةرثرسيارةسَيركاري كوردستاندا رَي
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سيستةمي ثةروةردة لة كوردستاندا سيستةمَيكي كـراوةو شـةساسة  رَيطـة دةدات بـة هـةبووني بريوبؤضـووني       
ذيـاني   جياوانو دوتابي ثةروةردة دةكات  كة خاوةن هةَلوَيست بَيت  هةست بة بةرثرسـياري و بةشـداري لـة   

 .كؤمةَلدا بكات  كاري دوتاَانة بةخشيين دَلخؤشية لة خوَيندن و لة كاردا بة دوتابي
سيستةمي ثةروةردة رَين لة هةموو تاكي دوتابي دةطرَيت و خوَيندنةكة دةطوجنَيت لةطةَل ئاست و ثَيويسو 

ةكان و نانسـت بـة دوتـابي    دوتابياندا  دوتابي ناوةندي هةموو سيستةمةكة لة ثَيناوي طةيانـدني بـةها بـةرن   
 .كار دةكات

ئةركي دوتاَانة طةياندني نانستة بة دوتابي  ثةروةردة كردن و ئامادة كردني دوتابية بة ثشـتيواني دايـ    
و باو  بؤ ذياني طةورة ساَلي  بؤ ئةوةي بةشَيوةيةكي سةربةست لة ذَير بةرثرسياريدا بةشداري كاريطةر لة 

 .ذياني كؤمةَلدا بكات
ن و ثةروةردة بريتية لة طةياندني نانست و كلتور و نمان و بةها بنةماييةكانـة لـة نةوةيةكـةوة بـؤ     خوَيند

نةوةيــةكي تــر  دوتاَانــة لــة طةيانــدني بةرثرســيارَيتيدا هاوكــارو ثَيشــردةوي ماَلةوةيــة  دوتاَانــة دةرطــاي  
ــواري        ــات و ب ــاوةَه دةك ــابي ئ ــؤ دوت ــخةري ب ــت ثَيش ــان و دةس ــةوة  داهَين ــؤ   بريكردن ــةربةخؤي ب ــانَيكي س ذي

نانست واتة ئاشنا بوون بة راستيةكان  وةرطرتين نانيـاري و تَيطةيشـنت و توانـاي ضارةسـةر     . دةردةخسَينَيت
  وانة وتنةوة هةموو شَيوةكاني كاري تةنياو طـروث و ثـرؤذة   (لةبةر كردن)كردني طرستة  نة  دةر  كردن 

ا بةردَيوةبــةري طةيانــدني نانســتة  ئةنموونــةكان ثَيــوةري دةطرَيتــةوة  دوتــابي بةشــدارَيكي ضــاهكة  مامؤســت
كؤن ؤَل كردن ني  بةَلكو يةكَيكي لة ثَيوةرةكاني هةَلسةنطاندن و بةدواضووندا لةثَيناوي طةياندني دوتابي 

 .بة ئاماجنةكاني
 هؤكارةكاني طؤرديين سيستةمي ثةروةردةو سَيركردن

 .ي كوردستاندارَيذةي بةرني نةخوَيندةوار لة كؤمةَلطا -1
 .شةش ساَلي خوَيندن ئيلنامي كةمة  بؤ ئةوةي ئامادةي منداَهن و طةجنان بؤ كؤمةَلطاي سةردةم بكات -0
وانهَينـــاني دوتـــابي لـــة خوَينـــدن  يـــةكَي  لـــةو هؤكارانـــةي كـــة دوتـــابي وان لـــة خوَينـــدن دةهَينَيـــت   -4

 .سةرنةكةوتي و دةرنةضوونة لة ثؤلي شةشي سةرةتاييدا
 .يسو بووني ذينطةيةكي دميوكرات لةناو دوتاَانةكانداثَيو -3
 .ئاسو ننمي رَيذةي دةرضوون لة ثؤلةكاني شةشي سةرةتايي  سَيي ناوةندي  شةشي ئامادةيي -5
 .ئاسو ننمي خوَيندن و توانا لة ضاو ثَيويسو باناردي كاري نوَيدا -6
 .ي كارو ثَيويستيةكاني كؤمةَلةوةخوَيندن لة كوردستان نؤر تيؤرييةو دوورة لة ثراكتيك -2

 ئاماجنةكاني طؤرديين سيستةمي ثةروةردةو سَيركردن
 :بنربد كردني  يان كةم كردنةوةي وانهَينان لة خوَيندن -1

ئاشكراية كة وانهَينان لـة خوَينـدن لـة كوردسـتان  لـة دؤنـاغي شةشـي سـةرةتايي بـؤ يـةكي ناوةنـدي بؤتـة             
ســاَل وان لــة خوَينــدن دةهَيــني و  14 – 10ةكي نؤر منــداَهني تةمــةن كَيشــةيةكي طــةورةو ســاَهنة ذمارةيــ
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دةكةونة باناردي كارةوة  طرنط يي ئاماجني طؤرديين سيستةمي ثةروةدةو سَيركردن لة ئةمردؤدا كةم كردنةوة  
ديــارة بــؤ دةســت نيشــان كردنــي ئــةو خاَهنــة ئَيمــة ثشــتمان بــة  . يــان بنــربد كردنــي وانهَينانــة لــة خوَينــدن

هثــةردة ثَيكهــاتووة  ســةر ذمَيــري ســةرجةمي بوارةكــاني  ( 552)ةرذمَيري بةســتووةو ئــةم كتَيبــة كــة لــة ســ
ثةروةردة كراوة لة خيةلي ساَلي رابردووةوة  بؤ ئةوةي بتـواني دسـةكا ان ثشـت بـة ذمارةكـان ببةسـتَيت        

 .نة  بة ئارةنوومةندانة بَيت
 :ياساي كاري نَيودةوَلةتي -0

كراتيةكاني جيهان  كة هةرَيمي كوردستانيش بـؤ دميـوكراتي بـوون  ياسـاي كـاري نَيودةوَلـةتي       لة وَهتة دميو
رَيطة نادات كة منداَل لة تةمةنَيكي كةمدا بكةوَيتة باناردي كارةوةو كار بكات  بـة ئيلنامـي كردنـي خوَينـدن     

ي كـارةوة  بـةم طؤردانكارييانـة    نؤ ساَل وادةكات كة منـداَل لـة تةمـةنَيكي كةمـدا نةكةوَيتـة نـاو بـانارد       ( 9)بؤ 
كوردستان نني  دةبَيتةوة لة ياسـاي كـاري نَيودةوَلـةتي دميوكراتيـةوةو دوور دةكةويتـةوة لـة بـةكارهَيناني        

 .منداَل لة باناردي كاردا
 :بةرن كردنةوةي ئاسو تواناي كادراني ثةروةردةيي لة كوردستاندا -4

ويسو بة كارمةنـدي ثـةروةردةيي ئاسـت بـةرنو بـةتوانا هةيـة        كاركردن لة بواري ثةروةردةو سَيركردندا ثَي
سيستةمي سَيركاري سيستةمَيكة هةردةم لة طؤردانكاري و بةرةو ثيَِشةوة ضوونداية  هةر بؤية دةبَيت ئاسـو  
نانسو و نانياري كادرةكان لة ثَيشكةوتندا بَيت و بوار بردةخسَينَيت بؤ بواري ثَيشـكةوتي و بةرنكردنـةوةي   

 . مامؤستاياندائاسو
 :ثَيويسو كؤمةَلي سةردةم -3

كؤمةَل و باناردي سةردةم ثَيويسو بة مرؤظي بةتواناو خوَيندةوار هةية  خوَيندن تا ثؤَلي شةشي سـةرةتايي  
ثَيويســتيةكاني بــاناردي كــاري كؤمثيوتــةرو ئةلــةك ؤني  و طلؤبــالينم ثــرد ناكاتــةوة  هــةر بؤيــة طرنطــة كــة   

 .ساَلي ئيلنامي بَيت( 9)خوَيندني سةرةتايي 
 :ساَل ثَيويستة ثَيي ثةروةردة بكرَيي 15-10ئةو بةهايانةي كة منداَهني  -5

 – 10يةكَي  لة طرنط يي كات  بؤ وةرطرتين بةهاو دروست بووني كةسايةتي لة تةمةني مرؤظدا  تةمةني 
داهَينــةر  بــةتواناو خــاوةن  ســاَليية  بــؤ ئــةوةي منــداَهني كوردســتان ببنــة ئةنــدامي بــردوا بــةخؤ بــوو    15

بريوبؤضوون و ثرةنسيثي بـةرني مرؤظايـةتي  دةبَيـت لـة كةشـَيكي وادا ثـةروةردة بكـرَيي  كـة بردوامـان بـة           
ــةدا         ــة دوتاَان ــةش ل ــةم بةهايان ــةبَيت  ئ ــاو ه ــاني ذن و ثي ــو وَهت و يةكس ــاو خؤشةويس ــةروةري و ياس س

 .دةطةيةنرَيت  نة  لةسةر شةدامةكان
 :كردني خوَيندني سةرةتايي و ئامادةيي و نني  كردنةوةي لة باناردي كارو خوَيندني باَه بة ثراكتي  -6

يـةكَي  لــة ئاماجنــةكاني طؤردانكاريــةكان  بريتييـة لــة بــة ثراكيتــ  كردنـي خوَينــدن و وانــةكان  بــؤ ئــةوةي    
 . ا بة تَيوري بينانيدوتابي و خوَيندكار نانياري و نانست بةشَيوةي ثراكتيكيش وةربطرن  نة  هةر بة تةنه

 :ئةو خاَلة سةرةكييانةي كة طؤردانكاريةكان ثَيشينار كراون و دةدرَيي
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 :ريئؤرم و طؤردانكاريية بنةردةتييةكان
لةبةر رؤشنايي بةها بنةماييةكاني دوتاَانة  ئامانج و هؤكارةكاني طؤرديين سيستةمي ثةروةردةو سَيركردن 

دا لــة ســةر ئــةم 0222مــانطي ثَينجــي ســاَلي  03 – 00رؤذانــي  بةشــدار بــووان لــة كــؤنطرةي ثــةروةدة لــة 
 :بنةردةتيانة رَيككةوتي( ريئؤرمة)طؤردانكاريية 

 :دؤناغي سةرةتايي/ يةكةم
 :نؤ ساَلي خوَيندني ئيلنامي -1

نـؤ سـاَلي بنـةردةتي  ثابةنـد     ( 9)واتة دؤناغي ناوةندي نامَينَيت و دؤناغي سـةرةتايي دةطؤردَيـت بـؤ دؤنـاغي     
 0222دةست ثَي دةكات  بؤ ئةو دوتابيانةي كة ثـايني   0228/ 0222لة ساَلي خوَيندني ( ئيلنامي)بوون 

 – 0228دةضنة ثؤلي شـةش و سـاَلَيكي تـر تاديكردنـةوةي شةشـي بـة كـالؤري نـادةن  لـة سـاَلي خوَينـدني            
ــاَلي خويَ          0229 ــة س ــة ل ــةي ك ــةو دوتابيان ــؤ ئ ــامَييَن ب ــةش ن ــةي ش ــةوت  بردوانام ــؤلي ح ــنة ث ــدني دةض ن
 .لة ثؤلي شةشي 0222/0228

بةثَيي ياسا برديار دةدرَيت كة هةموو منداَلَيكي كوردستان دةبَيت نـؤ سـاَل َوَينَيـت  خوَيندنةكـة لـة ثـؤلي       
ية  بؤ ثؤلي نؤ دةبَيت لة ذَير لَيكؤَلينةوةو لَيثرسينةوةو بةدواداضوون دةبَيت  بةم كارة بانداني دراماتيكي 

ييةوة بؤ يةكي ناوةندي نامَينَيـت  ئـةم باندانـة دراماتيكيـة طةورةيـة يةكَيكـة لـة        و طةورة لة شةشي سةرةتا
هؤكارةكاني وانهَينان لة خوَيندن  هةنطاوةكة نؤر طةورةية بةهي منداَهني تةمةن دواننةو سياننة ساَليةوة  

ابي ســةركةوتي ئــةمردؤ ديــواري نَيــوان خوَينــدني ســةرةتايي و خوَينــدني ناوةنــدي نؤر بــةرنة  بــؤ نؤر دوتــ 
نـــؤ ســـاَل و دوتاَانـــةكاني ( 9)بةســـةر ئـــةو ديـــوارةدا كـــارَيكي ئاســـتةنطة  خوَينـــدني بنـــةردةتي دةبَيتـــة  

كوردستانيش لة ثؤلي يةكةوة تا ثؤلي نؤيان دةبَيـت  نؤر طرنطـة كـة منداَلـةكان لـة ثـؤلي يةكـةوة تـا ثـؤلي          
نؤربةي نؤري وانةكانيان ثـَي بَلَينـةوة  ئةمـة    سَيي بنةردةتي بةثَيي توانا ية   يان ضةند مامؤستايةكي كةم 

دَلنياييةكي نؤر هي منداَهن  دروست دةكات  لة هةمان كاتدا ئةركي مامؤستا ئاسـان دةكـات  بـةو شـَيوةيةي     
كة خوَيندنةكة ثيرد ثيرد ناكات  بةَلكو هةر لة سـةرةتاوة منـداَل سـوودو دـاناجني خوَينـدن دةبينَيـت و هي       

ةماني دوناغي ناوةندي و بووني ية  تا نؤي بنةردةتي دَلنيـايي هي دوتابيـان دروسـت    خؤشةويست دةبَيت ن
دةكات  مةرج نيية ثؤلي يةكةم تا ثؤلي نؤ لة هـةر هـةمان دوتاَانـة دابـي  دةكرَيـت هةنـدَي دوتاَانـة لـة         

اَانةية  و لة دوت 6 – 3لة دوتاَانةية  و  4 – 1ي هةبَيت  يان هةندَي  دوتاَانة ثؤلي 9 – 1ثؤلي 
يـةو  9تا  1لة دوتاَانةيةكي تر  بينا طرنط نييةو بردياردةر نيية  بةَلكو سيستةمةكة بردياردةرةكة  9 – 2

 .ئيلنامية
 :دياردةي مانةوة لة ثؤلةكاني ية  تا سَيي بنةردةتي نامَييَن -0

اريطةرييـةكي راسـتةوخؤ   ثؤلةكاني دوتاَانةي بنةردةتي طرنطيةيةكي طةورةي لة ذيـاني منداَهنـدا هةيـةو ك   
لةسةر ذياني طةورة ساَلي بةجَي دَيَلَيـت  هاوكـات لةطـةَل ثـةروةردة كردنـي منـداَهن لـة ثؤلـةكاني سـةرةتاي          
دؤنـاغي بنةردةتـدا لةســةر بناغـةي بـةها بنةماييــةكان  منـداَهن سَيـري خوَيندنــةوةو نووسـي و ذمــاردنيش        
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يـاني مرؤظـدا  لـة كوردسـتان منـداَهن لـة تةمـةني شـةش         دةبي  ئةمةش يةكَيكة لة طةورةتريي هةنطاو لـة ذ 
ساَليدا دةست بة دوتاَانة دةكـةن  لـة ثـؤلي يةكـةم و دووةم و سـَييةمي سـةرةتايدا دةرنةضـوون نامَينَيـت          
ــردواو        ــاتر ب ــةبردَي و ني ــدن دان ــة خوَين ــان ل ــداَهن ئارةنووي ــةوةي من ــؤ ئ ــة  ب ــةنطاوَيكي نؤر طرنط ــةش ه ئةم

ببَيت  هاوكات لة بردي  رة دانان لة ساَلي خوَيندنةكةدا دوو جار بة تـةنيا مامؤسـتاي   متمانةيان ه دروست 
لةطةَل منداَلةكـةو دايـ  و بـاوكي منداَلةكـةدا لـة ذَيـر نـاوي ديـداري طةشـةدا كـؤ           ( رةتينؤم)بةرثرسي ثؤل 

ــو        ــارةي ئاس ــةواوي دةرب ــاري ت ــةرثرس ناني ــتاي ب ــت مامؤس ــة دةبَي ــةم ديداران ــَيش ئ ــةوة  ث ــو دةبَيت  نانس
دوتابيةكة لةو مامؤستايانةي تر كة دوتابيةكة هةيةتي لة وانـةكاني تـردا كـؤكرد بَيتـةوة  دوتاَانـة سـاَلَي       
دوو جار ديداري طةشة  بة ئامادة بووني مامؤستاي بةرثرسي ثؤل لةطةَل دوتابي و داي  و باوكيدا  جارَيـ   

 .ي دووةمي ساَلي خوَيندن رَي  دةخاتلة نيوةي يةكةمي ساَلي خوَيندن  جاري دووةميش لة نيوة
 (:مَينتؤر)ئةركي مامؤستاي بةرثرسي ثؤل 

 .ثشتطري كردن و يارمةتيداني دوتابي لة خوَيندندا -
 .ثةيوةندي كردن بة داي  و باوكي دوتابيةوة هةستةي جارَي  لة رَيطاي نامةي هةستانةوة -
 .ستَي   يان كَيشةية  هةبووثةيوةندي كردن بة داي  و باوكي دوتابيةوة  ئةطةر طر -
 .ئاطادار كردني داي  و باو  لة ئةجنامةكاني خوَيندني دوتابي -
 .بينيين داي  و باوكي دوتابي لة ديداري طةشة كردندا -

ئةطةر لة ثؤلَيكدا نانـرا كـة ضـةند منـداَلَي  ثَيويسـتيان بـة يارمـةتي نيـاتر هةيـة  دةبَيـت يارمـةتييان بـؤ             
تي دةوامي ساَلدا  نة  بة داناني مؤركي تةمةَلي بة ناوضةوانيانةوةو سـنايان بـدرَيت    تةرخان بكرَيت  لة كا

ــة            ــدن هةي ــة خوَين ــان ل ــاري و وانهَين ــةي سَيرك ــةر ثرؤس ــؤ س ــةري ب ــتاندا كاريط ــة كوردس ــة ل ــةم دياردةي ئ
لة برادةراني هةَلسةنطاندن و بةدوا داضوون لة هيةن مامؤستايان جَيطةي  رة دانان دةطرَيتةوة  رةنطة نؤر 

ئَيمة لة منداَليةوة لة ثؤلي سةرةتايي ثَييان طوتووة تةمبةَلي تةوةنةل  ئي  جارَيكي تـر بةسـةر خوَيندنـدا    
 ئي  ئةمة بؤتة غرورَيـ  لـة ذيـاني و   نةهاتؤتةوة  يان ثَييان طوتووة لة منداَليدا ئاسةريي دكتؤري دوا رؤذ  

اسـو لـةو تةمةنـةوة شايسـتةي ئـةوة نـي  نـة سَيـرة غروريـان          كاري لة ئايندةش كـردووة  ئـةو مناَهنـة بةرد   
بكةيي  نة نةسسيتةيان بشكَيني  بؤية ئةركي ئَيمة نيية جيايان بكةينةوة  ئةوةي خؤي تواناي هةية بَلَيي 
تؤ دةرضوويت  ئةوةي تواناشي ننمة بَلَيي تؤ كةوتوويت  ئةركي ئَيمة دورسة كة ئةوانةي توانايان هوانترة 

 .ةَلياندا بي  تاوةكو ئاستيان بطةيةنينة ئاستَي   كة بردؤنة ثؤلي دوولةط
تاديكردنةوةي نيوةي ساَل لة دؤناغي بنةردةتيدا نامَينَيت  تادي كردنةوةي نيوة ساَل نياتر لة مانطَي  لة  -4

ردنةوةي نيوة خوَيندن دوا دةخات  نياتر لة مةهيي دؤهر سةرف دةكرَيت لة وةنارةتي ثةروةردة بؤ تادي ك
ساَل  بارَيكي ئاَلؤن لةناو دوتاَانةكان دروست دةكات  لة رووي ثـةروةردةيي و نانستيشـةوة هـيض سـوودَيكي     
نيية  تادي كردنةوة  تادي كردنةوةيةكي ئاسايي بَيت  وةكو هةموو تادي كردنةوةكاني تر  ئَيمـة سـوود لـةو    
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ةكانيش وةردةطريي  بؤ ئةوةي بةكاري بَيني لةبواري مانطة وةردةطريي خوَيندن و سَيربوون  سوود لة مادد
 .ثةروةردةيي

 :تاديكردنةوةي بةكالؤري ثؤلي شةشي بنةردةتي نامَينَيت -3
ضونكة تاديكردنةوةي بةكالؤري لة ثؤلي شةشي بنةردةتي بؤ منداَلي دواننة سـاَل نؤر كـارَيكي ئاسـتةنطة لـة     

رةيــةكي نؤر دوتــابي لــة ثــؤلي شةشــدا وان لــة دوتاَانــة  رووي دةروونييــةوة  لــة ئــةمردؤي كوردســتاندا ذما 
دةهَيني بـة نـةماني تاديكردنـةوةي بـةكالؤري ديـواري تـرس و دَلـةرداوكَيي منـداَليش بةرامبـةر دوتاَانـةو           

 .خَيت و وانهَينان لة خوَيندن و نةخوَيندةواري كةم دةبَيتةوةوخوَيندن دةرد
 :شةشدا لة بردي تاديكردنةوةي بةكالؤري لة ثؤلي -5

تاديكردنةوةي ميللي لة ثؤلي ثَينجي بنةردةتي لة نماني كوردي  مامتاتي  و نماني ئينطليـني و بابةتـةكاني   
لة : بردوانة هاوثَييةي ذمارة ية )تر  كة ثَيويسنت جَيطةي تاديكردنةوةي بةكالؤري ثؤلي شةش دةطرَيتةوة 

 (.بردي تاديكردنةوةي بةكالؤري ثؤلي شةش
ــة نووســ  ــت ل ــو     مةبةس ــة ئاس ــة ب ــدا  نوو دةر  كردن ــي بنةردةتي ــؤلي ثَينج ــة ث ــي ل ــةوةي ميلل يين تاديكردن

تَيطةيشنت و نانيين منداَهن  ضونكة تا نووتر دوتاَانة دةر  بـةو كؤسـو و تةطةرانـة بكـات كـة لةبـةردةم       
د لـةنَيوان  طةشة كردني منداَهندان ضارةسةر كردنيـان ئاسـان ة  ئـةم ئةجنامـةش وة  ثَيوةردَيـ  بـؤ بـةراور       

ــة         ــة  ل ــةجنامي ي ــو ئ ــي وةك ــةوةي ميلل ــةجنامي تاديكردن ــت  ئ ــةكار دةهَينرَي ــتاندا ب ــةكاني كوردس دوتاَان
تاديكردنةوة مانطانةييةكاني وةرني دووةم دةبَيت لة تةواوي بابةتةكاني خؤيدا يارمةتيدةرَيكة بؤ مامؤستا 

تـــابي بـــةكؤي ئـــةجنامي طشـــو هـــةموو  لـــة هةَلســـةنطاندني ئاســـو نانيـــاري و نانســـو دوتابيةكانـــدا  دو 
تاديكردنةوةكان بة تاديكردنةوةي ميلليشةوة ئةجنامي كؤتايي وةردةطرَيـت  دةبَيـت لـة هـةموو كوردسـتاندا      

 :تاديكردنةوةي ميللي هةبَيت  ئةويش لةسةر ئاسو ثةروةردةي دةناكان بَيت واباش ة
 .ي نيساني هةموو ساَلَيكي خوَيندنتاديكردنةوةكة بكةوَيتة سَي رؤذي هةستةي يةكةمي مانط -ع

 .ثرسيارةكاني تاديكردنةوةي ميللي لةسةر ئاسو ثةروةردةي دةناكان بة ليذنة دةبَيت -ب
ثشكنيين تَينووسة ئةنموونيةكان لة هيةن هةمان مامؤستاي بابـةتي دوتاَانـة دةبَيـت تـاكو يـةكَي  لـة        -ج

 .ئةركة ثةروةردةييةكاني سةرشاني مامؤستا
 .ني تاديكردنةوةي بةكالؤري ثؤلي شةش بردوانامةي دوناغي سةرةتايي نامَينَيتبة نةما

سيستةمي بةكالؤري لة ثؤلي شةشدا  لة كاتَيدا كة تةمةني منداَهن لة دواننة ساَل تَيثـةر ناكـات  خـةونَيكي    
كة منـداَلَيكي تةمـةن   ترسناكةو دنياي بَيطةردو ساكاري منداَلييان دةشَيوَينَيت  ئةو بردوانامةو نانيارييانةي 

دواننة ساَل هةيةتي هةرطين مةرجةكاني باناردي كاري ئـةمردؤ ثـرد ناكاتـةوة  هـةر بؤيـة بردوانامـةي دونـاغي        
ســةرةتايي كَيشــي خــؤي لــة دةســتداوةو مانــةوةي ســوود بــة دوا رؤذي كؤمةَلطــةي كوردســتان و بــاناردي كــار   

 .ناطةيةنَيت
 :تةم و نؤيةم بةم شَيوةية دةبَيتئةنموونةكاني ثؤلةكاني حةوتةم و هةش -6
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ديارة بؤ ئاسو نانسو ثَيويستة ئَيمة ميكانينمَيكيش دابنَيي لةطةَل ئـةو طؤردانكاريانـةو ئاسـانكاريانةو بـة     
دميــوكراتين كردنــي خوَينــدن و كــة خوَينــدكار و دوتــابي ســةنتةرَيو  ئــةركي ئَيمةشــة ئاطامــان لــة ئاســتة    

 :بيهَيَلينةوةو بةرني بكةينةوة  بؤيةنانستةكةش بَيت  نة  وةكو خؤي 
 (.9)وةردةطريَيت  بؤ كؤ  رةي ثؤلي % 15رَيذةي  رةي ثؤلي حةوت * 
 (.9)وةردةطريَيت  بؤ كؤ  رةي ثؤلي % 15رَيذةي  رةي ثؤلي هةشتةم * 
وةردةطريَيــت  كــؤي هةرســَيكيان دةكاتــة كــؤ  ــرةي دؤنــاغي ســَييةمي  % 22رَيــذةي  ــرةي ثــؤلي نؤيــةم * 

 .اوةندي كة نؤيةمي ئَيستا دةكات  بؤ ئةوةي لةوَيوة بردواتة ئامادةييةكانن
 تةنها ثؤلي حةوت دةطرَيتةوة  0222/0228ساَلي خوَيندني 

 :هةر ذمار كردني ئةم رَيذانة بؤ دةرضوون لة دؤناغي بنةردةتيدا
 .كَي بردكَيية بؤ وةرطرتين لة دؤناغي ئامادةييدا -ع

ــذةي  -ب ــة  هــةر دوتابييــة  رَي ــاغي ئامــادةيي    % 62ل ــة دؤن ــت ل ــرتين نابَي ــت نــةهَينَيت مــاة وةرط بــة دةس
 .نانسو و وَيذةييدا  بةَهم دةتوانَيت درَيذة بة خوَيندن بدات لة ئامادةيية ثيشةييةكاندا( ئةكادميي)

تـر بـؤ   لة كاتي بةدةست نةهَيناني رَيذةي وةرطـرتين لـة ئامادةييـة ئةكادمييةكانـدا  مـاة هةيـة سـاَلي دوا        -ج
 .بةرن كردنةوةي رَيذةكةي بةشداري ئةنمووني دةرةكي بكات

 .دةرنةضوون لة خولي يةكةمدا نامَييَن( ضوار  ثَينج  شةش  حةوت  هةشت  نؤ)لة ثؤلةكاني  -د
مةبةسو ئَيمة لة خوَيندن سَيربوون و سَيركردني طةيانـدني نانسـتة بـة دوتـابي و خوَينـدكاران  لـة خـولي        

َي وانةو هَيشتنةوةيان لة ساَلَي  بةسريدؤ داني بودجةو سةرو ساماني وَهت و هـةم توانـاي   يةكةم كةوتي لة س
كةضةكان خؤشيانة  بؤية رةخساندني هةلي دووبارة تادي كردنةوة لة خولي دووةم بؤ هـةموو ئةوانـةي لـة    

ان سوودمةند دةبي  ضةند وانة كةوتوون كارَيكة ماة خوَيندكار و دوتابية  لة كاتَيكدا كة دةرضوو هةمووم
 .بؤية كةوتي لة خولي يةكةم لة هيض دؤناغَيكي بنةردةتي نامَينَيت

 :دؤناغي ئامادةيي: دووةم
 .تاديكردنةوةي نيوةي ساَل لة دؤناغي ئامادةيي نامَينَيت  بة هةمان شَيوةي دؤناغي بنةردةتي -1
 .هةمان سيستةمي دؤناغي بنةردةتيلة دؤناغي ئامادةييدا دةرنةضوون لة خولي يةكةمدا نامَينَيت   -0
 :ثؤلي دة بةسةر ئةم لنانةي خوارةوةدا دابةش دةبَيت -4

 .نانسو طشو-ع
 .وَيذةيي طشو -ب
 .ثيشةيي -ج

 .هةر بوارَيكي تري نانسو كة رؤذطار بَينَيتة ثَيشةوة
 :نانسو طشو -1

 .ارة نانستيةكانداثؤلي دةي نانسو طشو دةست نيشانكةري ئارةنووةكاني دوتابية لة بو
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 :بةشي وَيذةيي -0
نمـاني  . ثؤلي دةي وَيذةيي طشـو دةسـت نيشـانكةري ئارةنووةكـاني دوتابيـة لـةبواري نانسـتة وَيذةييةكانـدا        

 .ئينطليني و كؤمثيوتةر لة هةموو بةشةكاني ئامادةييدا بةشَيوةيةكي سراوان دةخوَيندرَيت
 :واندة بةم شَيوةية دةبَيتئةنموونةكاني ثؤلةكاني ئامادةيي  دة  ياندة  د

 .وةردةطريَيت  بؤ كؤ  رةي ثؤلي دواندة كة ثَيي دةضَيتة نانكؤ% 12رَيذةي  رةي ثؤلي دة لة  -
 .وةردةطريَيت  بؤ كؤ  رةي ثؤلي دواندة كة ثَي دةضَيتة نانكؤ% 15رَيذةي  رةي ثؤلي ياندة لة  -
وةردةطريَيت  كةوا بَيت دوتـابي يـان خوَينـدكار    % 25ة رَيذةي  رةي ئةنموونةكاني وةناري ثؤلي دواندة ل -

ئةطةر ويسو ثةيوةندي بة نانكؤ و كؤليذ بكات كة ئارةنوويةتي  ئةمـة هـيض لـة ثـؤلي حةوتـةوة خـةريكي       
 .خوَيندنة  ديسانةوة لة ثؤلي دةشةوة نؤر بة جددي خةريكي ثرؤسةي خوَيندن بَيت

 .دةطرَيتةوةتةنيا ثؤلي دة  0222/0228ساَلي خوَيندني  -
 .تةنيا ثؤلي دةو ياندة دةطرَيتةوة 0228/0229ساَلي خوَيندني  -
 .تةنيا ثؤلي دةو ياندةو دواندة دةطرَيتةوة 0229/0212ساَلي خوَيندني  -
 .كةم  بة دةست بهَينَيت  ماة وةرطرتين نابَيت لة نانكؤكاني كوردستاندا% 62ئةطةر دوتابي رَيذةي لة / ع -
ة هةية بؤ نياد كردنـي رَيذةكـةو وةرطـرتين لـة نانكـؤدا سـاَهني دواتـر بةشـداري ئـةنمووني          دوتابي ما -ب -

 .دةرةكي بكات
بَيطومان ئَيمة هةر ساَلي ثار برديارَيكي تريشـمان بـؤ دوتـابي و خوَينـدكاراني كوردسـتاندا  ئةطـةر هـاتوو لـة         

  رةي بةرنترة بـؤي هةيـة سـاَلي دواتـر     بةرةو ذووري هَينا ئارةنووي لَي بوو لة كؤليذَيكي تر َوَييَن% 82
بةشداري تادي كردنةوةي دةرةكي بكات  كـام سـاَليان رَيـذةي نيـاتر بـوو  بـةو  ـرة نوَييـة  داواي ثَيشـكةش          

 . كردني نانكؤيةكان بكات  ئةوة هةروةكو خؤي دةمَينَيتةوة
 :ثيشةيي -4

 .تادي كردنةوةي نيوةي ساَل نامَينَيت -ع
 .ثيشةييش سَي ساَلة  ثؤلي دة  ياندة  دواندةخوَيندني بةشي  -ب
 : وونةي لنةكاني بةشي ثيشةيي -ج
 .ثيشةساني-
 .كشتوكاَل -
 .بانرطاني -

 :بةدواضوون و هةَلسةنطاندن
ثاش سـاَلَي  لـة ثراكتيـنة كردنـي ثـرؤذةي طـؤرداني سيسـتةمي ثـةروةردةو سَيركـاري بةدواضـوونَيكي هةمـة            

هـةموو ثرؤذةكـة  لـة هيـةن ثسـثؤرداني ثةروةردةييـةوة دةكرَيـت  بـؤ دةسـت          هيةنةو هةَلسةنطاندني دـووَلي  
 .نيشان كردني
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 .دةرئةجنامة ثؤنةتي  و بةهَينةكاني ثرؤذةكة -1
 .دةرئةجنامة هوانةكاني ثرؤذةكة بؤ ضارةسةر كردنيان -0
سـتين ثرؤسـةي   بةردةوامي و موتوربة كردني ثرؤذةكـة بـة طؤردانكـاري نـوَيي ثَيويسـت  بـؤ بـةرةو ثَيشخ        -4

 .سَيركاري كوردستان
 :كؤتايي

ئــةمردؤ كوردســتان لةبــةردةم طؤردانكارييــةكي طةورةدايــة  هــةنطاوي نؤر طــةورة لــة بوارةكــاني دميــوكراتي و  
ــة          ــو ب ــة ثَيويس ــةو هةنطاوان ــةردةوامي ئ ــت  ب ــتانةوة دةنرَي ــةتي كوردس ــةن حكوم ــة هي ــةوة ل ئاوةدانكردن

ي ثةروةردةو سَير كردندا  ئـةم ثرؤذةيـة هـةنطاوَيكي طرنطـة بـؤ بـةرن       طؤردانكاري بنةردةتي هةية لة سيستةم
كردنةوةي ئاسو نانياري و نانسو لة كوردستاندا  لة هةمان كاتـدا رَيخؤشـكةرة لـة ثَينـاوي بـةهَين كردنـي       
ثرؤســةي دميــوكراتي و ثاراســتين مــاة تاكــة كةســدا  بــؤ ئــةوةي نــةوةي داهاتوومــان بــة نانســت و ذيــانَيكي   

 .ةرو ئاسوودة ثردضة  بكةييبةختةو
ــني و        ــاني ئينطلي ــ  و نم ــوردي و مامتاتي ــاني ك ــة نم ــدا ل ــي بنةردةتي ــؤلي ثَينج ــة ث ــي ل ــةوةي ميلل تاديكردن
ــت  تاديكردنةوةكــة لــة هيــة  و بــؤ بــةراورد كردنــي دوتاَانــةكاني      بابةتــةكاني تــر  كــة ثَيويســنت دةكرَي

بي بــة ئاماجنــةكاني خوَينــدني ئــةو ضــةند وانةيــة كوردســتان و لــة هيــة  بــؤ دَلنيــا بــوون لــةوةي كــة دوتــا
 .طةيشتووة

ئةمة ثوختةي ئةو ثرؤذةيـة بـوو  بَيطومـان لَيـرة وردةكـاري تـر بـاس كـراوة كـة ئامـانج لـة وتنـةوةي هـةر              
وانةية  دةبَيت ضؤن بَيت  بة  وونة بؤ مامؤسـتايان بـاس كـراوة  بـة ثَيويسـو نـاناني لَيـرة بَيينـة سـةر          

  كة ئةوة نياتر ثةيوةندي بة كاتي جَي بةجَي كردنـةوة هةيـة  ئةمـة خاَلـة سـةرةكيةكاني      وردةكارةكاني تر
 .ثرؤذةكة بوو

ــر         ــتَيكي ت ــةر ش ــيار  يــان ه ــة ثرس ــةردَين بكةون ــوةي ب ــةوةي ئَي ــةر ل ــت ب ــان خــؤش بَي ــةردَينتان ثَيت ئةطــةر ب
ةكةي وةنارةتي ثـةروةردة  ثوختةيةكيش لةو كارانةي كة لة ماوةي ساَلي رابردوو  دواي ثةسند كردني ياساي

 .ئةوةي كة ئَيمة بؤ ئَيوة بة ضةند دةدينةية  باس بكةيي  مي ئامادةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو جةنابي وةنير
 :وةنيري ثةروةردة/ بةردَين دَلشاد عبدالربي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثةرلـةماني كوردسـتان كـرا ئـةركَيكي ديـاري      ديارة ئةو ثةيامةي لة ثَيشـكةش كردنـي كابينـةي ثَينجـةم بـة      

كراوي بؤ وةنارةتي ثةروةردة رةخسـاند بـوو  يـةكَي  لةوانـة ثـرؤذةي ئـةم طؤردانكاريـة بـوو  كـاراتر كردنـي           
ــواري        ــة ب ــوردةواري ب ــةَلطاي ك ــي كؤم ــنا كردن ــني ئاش ــاني ئينطلي ــة نم ــدكاران ب ــابي و خوَين ــووني دوت سَيرب
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و هونةر بؤ طةجنان و هوان  ئـةوةي ثةيوةنـدي بـة ئَيمـةوة هـةبووة          بةبواري وةرنشنكؤمثيوتةر  ثةرةدا
 :وة  وةنارةتي ثةروةردة بؤ جَي بةجَي كردني ئةو ئةركانة هةَلساويي بةم كارانةي خوارةوة

كردنةوةي سَي ثةميانطاي كؤمثيوتةر  كة بؤ يةكةم جارة لة عَيراق و لة كوردستان  لة هةولَير و سلَيماني و 
ستةمَيكي نوَيي نانسو كة ماوةي خوَيندني تَيداية ثَينج ساَلة كراوةتةوة  ساَلي نوَيي خوَيندن دهؤ  بة سي

دوو ثةميانطاي تري كؤمثيوتةر لة رانيةو لـة طـةرميان برديـاري لةسـةر دراو كراوةتـةوة  بـؤ يةكـةم جـار لـة          
اَلي خوَيندني ثار لة هةولَير  هةرَيمي كوردستان و لة عَيراديش بردياري كردنةوة  ثةميانطاي وةرنش درا  س

كــض و كــوردي هــةرَين ضــوونةتة ئــةو ثةميانطايــةوةو ئةمســاَليش ضــةند   ( 252)ســلَيماني  دهــؤ  نيــاتر لــة  
ثةميانطايةكي تـري وةرنش لـة رانيـة  كؤيـة  ئـاكرَي  خانـةدي كراونةتـةوة  ديسـانةوة هـةر لـة ياسـايةكةي            

داران  بةهرةداراني كوردستان ئـةركَيكي تـري ئَيمـة بـوو      وةنارةتي ثةروةردة طرنطيدان بة موهوبي  بةهرة
بؤ ئةم مةبةستة دوو كؤليذي تايبةت بة بةهةرةداران بـؤ يةكـةم جـار لـة كوردسـتان كراوةتـةوة  يـةكَيكيان        
بةناوي كؤليذي ئةنمةرد لة سلَيماني  كة دواي ثرؤسةي وةرطرتين دـوول و درَيـذو طـرنط هةشـت خوَينـدكار      

كؤليذة  كؤليذي دةَه لة هةولَير كة ئةويش حةوت خوَيندكار وةرطـرياون بـؤ ئـةو كؤليـذة     وةرطرياون بؤ ئةو 
لــة دوتابيــان و دةرضــووي شةشــي ســةرةتايي بــة ثرؤســةيةكي نانســو ورد بــة ســوود وةرطــرتي لــة كؤليــذي  

دوا  بةغدادي موهوبي لة بةغدا كة ثةيردةو كـراوة  ئةمانـة ثةروةردةيـةكي تايبـةت ثـةروةردة دةكـرَيي  لـة       
رؤذ بة ئومَيدي ئةوةي بـ  بـة نانسـت و نانـاي طـةورةي بـةناوبانط هـةر كةسـة لـة بوارةكـاني خـؤي  ئـةو             
تةجروبةية لة عَيراددا ثةيردةو كراوةو نؤ لةوانةي كة لةو كؤليذي بةغداية دةرضوون  ئَيستا لةسةر ئةركي 

وةردةي خؤيان دةدةن و هةر يةكـةيان  يةكَي  لة ئةمريةكاني ئيمارات لة طةورةتريي نانكؤكاني ئةمريكا ثةر
ضاوةردَي دةكـةن ببنـة نانـا لـةبواري خؤيانـدا  بؤيـة بـةناوي دوو كؤليـذةوة لـة سـلَيماني و هـةولَير ئةمسـاَل             
دؤناغي يةكةمي خوَينديان دةبَيـت  خوَينـدن تيايانـدا تايبةتـة بـة نمـاني ئينطلينييـةو مامؤسـتاو ثسـثؤردو          

سانةوة بؤ ماة هةموومان بؤ سَيربوون  كـة ئـةركَيكي تـري ئَيمةيـة  بـؤ      ثرؤطرامي تايبةتي خؤيان هةية  دي
ئةوانةي ثَيويستيان بة ثةروةردةي تايبةتة  بةردَيوةبةرايةتيةكمان كـردةوة بـةناوي بةردَيوبةرايـةتي تايبـةت     

  ندايـة سـتَيرةو خـةَلكي وَهتـي نيونلة   رَيكةوتي لةطةَل شارةناية  لـةو بوارانـة  كـة خـاوةن بردوانامـةي ماج     
ئةمساَل نياتر لة سَي كؤرسي ثةروةردة كردني مامؤستاي ثةروةردةي تايبةتي لـة سـلَيماني  لـة هـةولَير  لـة      
دهؤ  كردؤتةوة  بؤ ساَلي نوَيي خوَيندن ئومَيدمان بةوةية كة منـاَهني ئةوانـةي ثَيويسـتيان بـة خوَينـدني      

وةي سيسـتةمَيكي نـوَي ثـةرة بـة خوَينـدني      تايبةت هةية لـةو شـارانة ثـؤلي تايبـةتيان بـؤ بكةينـةوة بةشـيَ       
 .خؤيان بدةن  لةبةر ئةوةي ماة خؤيانة

بؤ نماني ئينطليني هةر لة دؤنـاغي يـةكي سـةرةتاييةوة دةسـت كـراوة بـة خوَينـدني نمـاني ئينطليـني بـة           
و  وا كتَيبَيكي نوَي كة كؤمثانيـاي مـاكميةني بـةريتاني ضـاثي دةكـات و راهَينـان بـة مامؤسـتايةكاني كـراوة         

رَيكةوتووينة لةطةَل ئةو كؤمثانيايانة ئةطةر تا طةيشتينة خؤطؤرديي تا دؤنـاغي شةشـي ئامـادةيي  ثَيويسـتة     
دوتابي و خوَينـدكاري ئَيمـة كـة بةشـداري تـادي كردنـةوةي نمـاني كـرد جيهانيـةكان  بـؤ  وونـة لـة تـادي              
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دةربيَيت  واتا مةرجي ئَيمة لة طؤرديين كردنةوةي تؤسؤَل  يان يةنديَيل لة هةر تادي كردنةوةيةكي جيهاني 
ــابي و        ــة دوت ــة ك ــان ئةوةي ــةَلكو ئاماجنم ــؤرديي  ب ــاوي ط ــة ثَين ــة ل ــةوة نيي ــةر ئ ــتةمةكان ه ــةكان و سيس كتَيب

نووســي و دســةكردن سَيـري ئــةو نمانــة ببَيــت و   بـة    بتوانَيــتةخوَينـدكار دواي ئــةو ضــةند سـاَل خوَيندنــ  
 .ةكان بكات و دةربيَيتبةشداري تادي كردنةوةي نمانة جيهاني

سـةرةتايي بريكـاري و نانسـت طـؤرداون بـة      ( ية  و دوو و سَيي)ديسانةوة دةربارةي طؤرديين ثرؤطرامةكان لة 
رَيككةوتي لةطةَل كؤمثانيايـةكي ثـةروةردةيي ئـةمريكي كـة نـاوي هاركؤتـةو لـة نؤربـةي نؤري دوتاَانـةو          

بـةر ئـةوةي طرانـة بةرداسـو لـة دوتاَانـة تايبةتـةكاني        خوَيندطة تايبةتيةكاني كةنداو  نة  طشـتيةكان  لة 
كةنداو ئةو ثرؤطرامـة دةخوَينـدرَيت  ئَيمـة بـة سوثاسـةوة بـؤ حكومـةتي هـةرَين بودجةيـةكي تـةواوي بـؤ            
تـةرخان كــرديي  تــةنها بــؤ ئــةو ســَي دوناغـة ننيكــةي شــةش مليــؤن دؤهرة  كتَيبــةكان وةرطَيرداونةتــة ســةر   

انيان ثـَي كـراوة  ئةمسـاَلي نـوَيي خوَينـدن دوتابيـاني كوردسـتان ئـةو سـَي كتَيبـة           كوردي  مامؤستايان راهَين
دةخــوَيني و بــةردةواميش ســاَلي تــر ضــوار و ثَيــنج و شــةش ثرؤســةكة بةردةوامــة طــؤرديين ثرؤطرامــةكاني   
هــةموو ئــةو دؤناغانــة  جطــة لــةوة بــؤ بــة دميــوكراتينة كردنــي خوَينــدن و بــؤ ئــةوةي كــة ضــي  ديــاردةي   

ةتي كة مرياتَيكي كؤني هةبووة لة هةموو بوارةكان و لـة ثةروةردةشـدا بَيطومـان هـةر هـةبووة  ئَيمـة       حنباي
ميكـانيني تــةواومان طرتؤتةبـةر  نــة  بــةدةركردني برديـار  ضــونكة بـة خؤتــان دةنانــي هـةر تــةنها برديــارو      

يــة ســاَلي ثــار لــة رَيطــةي  سةرمانــةكان  ئةطــةر بَيتــو ميكــانينمَيكي بــؤ دانةردَيــذيي جــَي بــةجَي ناكرَيــت  بؤ  
ليذنةيةكي ثسثؤردي شارةناوة لـة مامؤسـتاياني بـواري هونـةر لـة دهـؤ  و هـةولَير و سـلَيماني و كـةركوو           
كتَيبَيكي سروودي دوتاَانةو خوَيندطاكان ضاث كرا  كة هةموو ئةو سـروودانةي بـةثَيي تةمـةني دوتـابي و     

ؤ هـيض دوتاَانـةو خوَيندطةيـة  لـة ضوارضـَيوةي ئـةو       خوَيندكار ئةمسـاَل دةبَيـت لـة خانةدينـةوة تـا ناخـ      
 .كتَيبة دةرنةضَيت  بؤ ئةوةي دياردةي حنبايةتي و دةوري لة دوتاَانةو خوَيندطاكان بنربد بكةيي

ديســانةوة بــؤ دةســت تَيوةرنــةداني ئــةو هيةنانــة ثرؤســةي دانــاني سةرثةرشــتيار  كــة ثرؤســةيةكي طرنطــة   
ةو ضاوثَيكةوتنةوة هةموو ئةو مامؤسـتايانةي كوردسـتان كـة حـةنيان لَييـة      ئةمساَل لة رَيطةي تادي كردنةو

ب  بة سةرثةرشتيار لة هةولَير تادي كردنةوةيان بؤ ئةجنام دراوةو ليذنةيةكي نانسو ضاودَيري كـردووةو  
 .هيض دةست تَيوةردانَيكي ئةم هو ئةو هي نةبووة

ي منـداَهني  %5وةكـو بـةردَينتان ئاطـادارن بةداخـةوة لـة       بؤ باخيةي ساوايان  كة دؤناغَيكي طرنطة بةرداسـو 
كوردستان هـةلي ضـوونة باخيـةي سـاوايانيان بـؤ نةرةخسـاوة  ئَيمـةش نـاتواني بـة كتوثردَيـ  دةيـان بينـا             
دروست بكةيي  بؤية ثَيشنيارمان كرد لة نؤر شوَيي  بةتايبةتي لة ناحيةو طونـدةكان  نؤر دوتاَانـة هةيـة    

ست كراوة ذمارةي دوتابيانيان كةمة  طومتان هةر دوتاَانةية  ئةطةر بتوانَيت بةشَي  لة بؤ سةرةتايي درو
دوتاَانةكةي خؤي بكاتةوة  ئَيمـة ئامادةينـة ئـةو بةشـةي تـر بكةينـة باخيـةي سـاوايان  خـؤش بةختانـة           

ؤن بينــاي ضــةنديي دوتاَانــة بةشــَيوةي ئةمســاَل دةكرَيتــةوة  هــةروةها هــاني كــةرتي تايبةمتانــدا وةكــو ضــ
بطـريي لَييـان  هـةم بـؤ باخيـةي       يتيجاري دروست دةكةن  بيناش دروست بكةن  بـؤ ئـةوةي ئَيمـة بـة كريَـ     
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ساوايان  هةم بؤ دوتاَانةو خوَيندطا  كـة شـتَيكي نؤر ئاسـايية  ئَيمـة نـاتواني لـة ضـةند سـاَلي داهـاتووش          
كـان بيطـريي بـة كـرَي  بـؤ سةرثةرشـو       بةثَيي بودجةي حكومةت بينا دروست بكةيي  بـةَهم دةتـواني بينا  

كردني خوَيندني تايبةت  كة ئةمردؤ تانة بة تانة هاتؤتة كوردسـتان و بـؤ ئـةوةي ئـةو سـةر خَينانانـةي كـة        
منداَلةكانيان دةنَيرنة دوتاَانة ئةهليةكان دَلنيا بي لة دوارؤذ منداَلةكانيان بة خوَيندنةكةيان و ئةو ثارةو 

ن بـة سـريدؤ نةضـَيت بةردَيوةبةرايةتيـةكمان كردؤتـةوة بـةناوي بةردَيوةبةرايـةتي        بودجةي كة سةرسيشي دةكة
سةرجةم دوتاَانةو خوَيندطاكاني كوردستان ثَيويستة ثابةنـدي ئـةو     خوَيندني  وونةيي و ئةهلي تايبةت

ييـةوة  رَينماييانة بي كة لة وةنارةتةوة دةردةضَيت  ئـةوان سةرثةرشـو دةكـةن هـةم لـة رووي بودجـةو دارا      
ئةمساَل نؤربةي نؤري دوتاَانةو خوَيندطاكان بردَيكي يةكجار بةرضاو ثارةكانيان نياد كردووة  بـةَهم ئَيمـة   
ثَيمان كةم كردنةوة بةثَيي ئاسو بذَيوي كارةكانيان و بؤ ئةوةي لـة دؤناغـةكاني كؤتاييشـدا وةكـو ومت ئـةو      

لـة نانكؤيـةكاني كوردسـتان و لـة ذَيـر ضـاودَيري        دوتابي و خوَيندكارةي لـةو دوتاَانانـةن بـَي بـةش نـةبي     
 .وةنارةتي ثةروةردة بي

بؤ طرنطي دان بة بابةتةكاني ماة مرؤظ و دميوكراسـي  كـة يـةكَي  لـة ئاماجنـةكاني وةنارةتـي ثةروةردةيـة         
جـي  بابةتةكاني ماة مرؤظ بردياردرا لة ئةمساَلي خوَيندنةوة لـة هـةموو هـةرَيمي كوردسـتان لـة ضـوار و ثَين      

بنــةردةتي و يــةكي ناوةنــدي كــة دةكاتــة حــةوت  ضــواري ئامــادةيي دةخوَينــدرَيت  ئةمــة وا دةكــات بةرداســو  
 .منداَهن و دوتابي و خوَيندكاري كوردستان ئاشنا بكرَيي بة بابةتةكاني ماة مرؤظ و دميوكراسي

ثَيداويسـتيانةي كـة ئـةم     ديسانةوة بؤ بةرن كردنةوةي ئاسو نانسو مامؤستايان و جَي بـةجَي كردنـي ئـةو   
ــدكار        ــابي و خوَين ــاَل دوت ــتايان ئةمس ــدي مامؤس ــةكي مةَلبةن ــةند ثةميانطاي ــاردرا ض ــةتي بردي ــة هةي ثرؤذةي
وةرنةطرَيت لةسةر داواي بةردَيوةبةرايةتي طشو ثةروةردةكاني ئةو ناوضانة  كة ثَييـان راطةيانـديي ذمـارةي    

نانة نؤرن  لةوانة هةولَير ثةميانطاي مةَلبةنـدي مامؤسـتاياني   مامؤستاياني سةرةتايي واتا بنةردةتي لةو شوَي
هةولَير  دهؤ   سلَيماني  هةَلةجبةي شـةهيد  هـةروةها طـةرميان  ئةمسـاَل دوتـابي و خوَينـدكار لـةو ثَيـنج         
ثةميانطايانة وةرناطريَيت  تةنها دؤناغي دوويان دةمَينَيت  ئَيمة بة هةماهةنطي لةطـةَل وةنارةتـي خوَينـدني    

اَه لة هةوَلي ئةوة دايي ئةو ثةميانطايانة بكةيي بة كؤليذي ثةروةردة  يـان بنـةردةت  بـؤ ئـةوةي ئـي  وردة      ب
وردة واي لَي بَيت لة هةموو خوَيندطاكاني خوَيندن مامؤستايةكاني ئَيمـة دةرضـووي كؤلَيـذبي و بردوانامـةي     

مامؤســتايان سـَي ثةميانطــةي مةشــق و   بةركاليؤرسـيان لةدةســت بـي  جطــة لةوانـة بــؤ راهَينــاني بـةردةوامي    
راهَينان لة هةولَير و سلَيماني و دهؤ  كراوةتةوة  كة كاريان تـةنها مةشـق و راهَينانـة  مامؤسـتايان وانـةي      
تايبةت ضي شَيواني وانة وتنةوة  يان هةر هؤكارَيكي تر كة ثَيويست بَيت  جطة لة كردنةوةي ثةميانطايةكي 

ــةر بةوةنارة  ــدي كــة س ــكانةي     مةَلبةن ــارو شاروض ــة ئــةو ش ــةروةردة ل ــواري ث ــي ب ــو كردن ــؤ سةرثةرش تــة  ب
كوردستان كة هَيشتا نةطةرداونةتةوة باوةشي هةرَيمي كوردسـتان  ئَيمـة لـة سـةرجةم ظيسـيتظاَلي وةرنشـي و       
هونةريةكاندا ئةوا ان بةشداري ثَي كردووةو بؤ كةركووكي خؤشةويسـت بةتايبـةتي ئـةو دوو ثةروةردةيـة     

تان دةناني  رةنطة جَيطاي ثرسياري ئَيوةش بوو بَيـت  ئَيمـة وامـان لـَي كـردوون تـةنيا هـةموويان        كة هةموو
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كاتَي  دةتواني بةشدار بي كة ضـاهكيةكاني ئَيمـة بـة يـة  تـين بَينـة نـاو ئـةو ظيسـيظاَهنةوة  نـةوة  هـةر            
ماوةو لة هـةوَلي ضارةسـةر   يةكةيان بة تيمَي   ضونكة بةداخةوة ئةوةش دياردةيةكة تا ئَيستا لة كةركوو  

 .كردني دايي
بةردَينان ئةمة كورتـةي ئـةو كـارو ئةركانـة بـووة  كـة لـة مـاوةي رابـردوودا ئَيمـة كردوومانـة  جطـة لـةوةي              
ضةنديي برديـار لـة بـواري ئةنموونـةكاني سـاَلي رابـردوو درا  لةوانـة بـؤ يةكـةم جـار خشـتةي وانـةي تـادي              

شةشي بةكةلؤري طؤردا  كة لة هةستةيةكدا تةنها دوتابي و خوَينـدكار   كردنةوةي وانةكان لة سَيي ناوةندي و
رَيطةيان ثَيدرا دوو تادي كردنةوة بكةن  بؤ ئةوةي لة هةموو روويةكةوة باش  بَيت  ئةمةش سوودَيكي نؤر 
باشي طةياند رَيطةماندا بةو دوتابي و خوَيندكارانةي كة لة ثـؤلي شـةش دةرسـَي   يـان دوو دةرس دةكـةون      

ةو دوو دةرسة تادي كردنةوة بكةن  نةوةكو بطةردَينةوة سـاَلَي  دابنيشـي تـةنها بـؤ دوو     لساَلي داهاتوو تةنها 
دةرس  ئةمة واي كرد رَيذةي دةرضوون ئةمساَل لةسةر ساَهني تـردا  ئَيمـة نـاَلَيي رَيـذة بـةرنة  دةَلـَيي لـة        

ييةكانـدا لـة نانسـو و وَيـذةيي و بةشـةكاني تـر        نيـادي كـرد لـة ئامادة   % 12ضاو ساَهني تردا بة رَيذةي لة 
بةهيوايي بة ثيادة كردني ئةم سيستةمة نوَييةش رَيذةي نانسو و جطة لة دةرضوون رَيذةي ئاسو نانسو 
سةرجةم خوَيندكار و دوتابي كوردستان بطاتة ئاسو وَهتاني ثَيشـكةوتوو  نؤر سـوثاس بـؤ بـةردَين سـةرؤكي      

دةستةي سةرؤكايةتي و ليذنةي ثةروةردةو سةرجةم ئَيوةي بـةردَين  كـة بوارتـان بـؤ     ثةرلةماني كوردستان و 
مي رةخساند لة رَيطةي ئَيوةوة سةرجةم خـةَلكي كوردسـتان ئاشـنا بكـةيي بـة ئـةو ئةركانـةي لةسـةرمانةو          

نـةوة بـة   ئَيستا هةر ض ثرسيارَي   يان هةر رةخنةية   يان هةر شـتَي  هـةبَيت  ئَيمـة ئامـادةيي وةَهم بدةي    
 .سوثاسةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نؤر سوثاس بؤ كا  دَلشاد وةنيـري ثـةروةردة  بـؤ ئـةو روون كردنـةوةو شـروحاتةي كـة داي  ثـةروةردة لـة          
ئايندةدا دةباتة دؤناغَيكي تـانة لةطـةَل ثَيداويسـتيةكاني طـةلي كوردسـتان لةطـةَل طؤردانكاريـةكان بطوجنَيـت          

ةخــوانيي و دةسـت خؤشــي لــَي دةكـةيي  دةســت خؤشـي لــة هـةموو ئــةو كةســانة     ئومَيـدي ســةركةوتين بـؤ د  
دةكةيي  كة بةشداريان كردووة لةو كؤنئرانسانة كة بؤتة هؤي ئةوةي بطةنة ئةو برديارانةي كة ئاماذةي ثَي 

 .كرد  ئَيستاش دةرطا دةكةمةوة بؤ ثرسيارتان  وا ديارة هةمووتان دةتانةوَيت دسة بكةن  كا  هيوا سةرموو
 :بةردَين هيوا صابر ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مــي ثَيشــةكي دةستخؤشــي لــة وةنيــرو وةنارةتــي ثــةروةردةو هــةموو ئــةو ليذنــةو ســتاسانة دةكــةم  كــة ئــةم  
هةوَلةيان داوةو  بةرداسو ئةم هةوَلةو ثياهةَلسانةي ئَيستا بةنيسبةت هةرَيمي كوردستان دةتـوامن بَلـَين نؤر   

َهم لة ئَيستاوة يةكة كراوةتةوة لةهية  كارَيكي باشةو جَيطةي دةستخؤشي  لةرداستيدا ئةوة دواكةوتووة  بة
حةدينةتَيكة ئَيمة ئةطةر ةانةوَيت ضاكساني بكةيي  ةانةوَيت طؤردانكاري بكةيي  ةانةوَيت داهَينـان كـاري   

  بؤيـة مـي داوا دةكـةم ثةرلـةمان      دةكـريَ  بكةيي لة رَيطةي ثةروةردةو ثَيطةياندن و سَيركردنـي تاكةكانـةوة  
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حكومةت لة هةموو روويةكةوة ثشتيواني بكةيي لـةم ثـرؤذةو ئيهتيماميـان ثـَي بـدةيي و دةستخؤشـيان لـَي        
يسـبةت ثَيطةيانـدني   بكةيي  ية  خاَل مي ثَين باشة وةكو خاَلَي  ئيشارةتي ثَي بكرَيت  لةرداستيدا ئَيمة بةن

نمانةوة  ثَيويستة ئَيمة طرنطي بـة سـَي نمـان بـدةيي  كـوردي  عـةرةبي          بةتابيةتي لة رووي تاكةكا انةوة
ئينطليني  كة مي ئَيستا دسـة  ثـَي دةكـةم  كـة ئةمـة نيـاني بـة ئَيمـة طةيانـدووة  كـة مـي ثةرلـةمانتاراني             

ا  بةغدام بيين يةكَي  لة خاَلة هوانةكاني ثةرلةمانتارةكا ان نماني عةرةبي نـاناني لـة ثةرلـةماني عَيرادـد    
لةبةر ئةوةي داوام واية وةنارةتي ثةروةردة طرنطيةكي نؤر بدات بة نماني عةرةبي لة ثاَل نمـاني كـوردي و   
ئينطليني بة ثلةي سَييةم دابنـَيي  ضـونكة نمـاني كـوردي و عـةرةبي نمـاني رةمسـي عَيـرادي و نةرورةتـي          

انـدني تاكمـان لـة رووي سـةداسةو     تاكةكاني ئَيمةن و عـةرةبي يةكَيكـة لـة سةرضـاوة سـةرةكيةكان بـؤ ثَيطةي      
 .رؤشنبرييةوة  سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس  دكتؤرة هالة سةرموو

 :هالة سهيل وادي.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةستخؤشــي لــة وةنارةتــي ثــةروةردة دةكــةيي  بةرداســو دةمَيكــة ضــاوةردواني ئــةو طؤردانكاريانــةمان دةكــرد    
ســتيان خــؤش بَيــت  ثرســيارةكةي مــي ئةوةيــة بةنيســبةت دوتابيــاني شةشــي ئامــادةيي كــة ئَيســتا بــاوة    دة

دةرســَيكي بــةجَي دةهَيَلنــةوة  بــؤ ئــةوةي لــة دةوري دووةم ئةطــةر مةعــدةلي بــاش بــوو ئــةوة ئــةو دةرســة    
ــيَ      ــةر دةرس ــةرمووت ئةط ــةنابتان س ــةوة  ج ــارة دةكات ــاَلةكةي دووب ــةرنا س ــةوة  ئةط ــان دةدات ــاوة ئيمتيا كي م

دةتوانَيت تةنها ئةو دةرسة ئيمتياـان بداتـةوة  ئةطـةر روون كردنةوةيـة  هـةبَيت  ئـةوة مـةمنون دةبـي          
ثرسـيارةكةي تريشــن ئةوةيــة بةنيســبةت وةنارةتـي ثــةروةردة هــيض ئاســانكاري دةكرَيـت بــؤ ئــةو كةســانةي    

وةي بيـةوَيت منطـةوتَي  دروسـت    دةيانةوَيت وةكو تةبةردوع دوتاَانة دروست بكةن  هةموومان دةناني ئة
بكــات ئاســانكارييةكي نؤري بــؤ دةكرَيــت لــة هيــةن وةنارةتــي ئــةوداف  هــيض ياســايةكي وا هةيــة عةينــةن     
ئاسانكاري بؤ ئةو دةوَلةمةندانة بكات كة بيانةوَيت دوتاَانةية  دروست بكةن  ئةطةر روون كردنةوةيـة   

 .وثاسهةبَيت  ئةوة مةمنوني جةنابتان دةبي و نؤر س
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  دكتؤر نوري سةرموو
 :نوري ايل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي منيش دةستخؤشي لة جةنابي وةنيـري ثـةروةردةو  هـةموو ئـةو ثسـثؤردو هـةموو ئـةو بةردَينانـةي         

ة طرنطة دةكةم  كة ئومَيدةواريي سـةرةتاييةكي بـاش   كةوا بةشداريان كردووة لة ئامادة كردني ئةم ثرؤطرام
بَيت  بؤ ئةوةي كةوا كؤمةَلطاي كوردةواري بةرةو دؤناغَيكي باش  ببات  ثَيويستة ئَيمة بـري لـةوة بكةينـةوة    
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كةوا ثةرةوةردة لة سةرةتادا لةناو خَينان دةست ثَي دةكات  ئةوة راسـتة ئـةركي وةنارةتـي ثـةروةردة نييـة       
يســتة جــؤرة هاوكارييــة   ميكانينمَيــ  دروســت بكرَيــت  بــؤ ئــةوةي كــةوا وةنارةتــي ثــةروةردة    بــةَهم ثَيو

هاوكاري خَينان بكات  بؤ ئةوةي كةوا ئةو منداَهنةي كةوا دةضنة دوتاَانة هَيواش هَيـواش ئامـادة بكـرَيي     
ةوا ئاطاداري نماني نطمـاكي  مي لَيرةدا ئاماذة بؤ خاَلَي  دةكةم  كةوا رؤَلي خَينان ضةند طرنطة  بؤ ئةوةي ك

كــوردي بكــات لــة بــاكوري كوردســتاندا  ئةطــةر خَينانــي كــوردةواري نةبوايــة نمانةكــةمان لــةبري دةكــرا  لــة   
خَيناندا لةو سةردةمةي كةوا منداَل ثةروةردة دةكرَيت لةناو هنكةو بَيشكةدا  داي  منداَل ثةروةردة دةكات  

ئَيمةش دةبَيت جؤرة كارَيـ  بدؤنينـةوة  ميكانينمَيـ   بـؤ ئـةوةي       بؤ ئةوةي نماني نطماكي لةبري نةكرَيت 
كةوا بة هةميشةيي جؤرة هاوكاريية  هةبَيت  كـةوا لـةنَيو خَيـنان و وةنارةتـي ثـةروةردةدا  ئـي  بـة هـةر         
شَيوةية  بَيت دةبَيت بريي لَي بكةينةوة  لَيرةدا باس لة سيستةمي ثةروةردة كرا لة كوردستاندا  كـة وةكـو   

نابي وةنير ئاماذةي بـؤ كـرد تـاكو ئَيسـتا تَيورييـة  ئَيمـةش دةمانـةوَيت بةشـَيوةيةكي نانياريانـة بـةرةو           جة
ثراكتيني ببيةن  ئايا تاكو ئَيستاكة ئةو جؤرة كاديرةمان هةية  كةوا بتوانَيت دةست بةو كـارة بكـات  ئـةوة    

سـةبارةت بـة   / ةي ثـَي بـدةم  خـاَلَيكي تـر    دةبَيت بة جددي و بة نانياري بريي لَي بكرَيتةوة  نامةوَيت درَيـذ 
نماني كوردي  ئايا كام نماني كوردي  نمانَيكي يةكطرتووي كوردميان هةية  بؤ ئةوةي كةوا منداَلي كورد لـة  
هةموو ناوضةكاني كوردستاندا بةو نمانة كورديةوة لة سةرةتاوة دةست ثـَي بكرَيـت  بـؤ ئـةوةي سَيـري ئـةو       

 .نووسي  نؤر سوثاستان دةكةم نمانة بَيت  بؤ خوَيندنةوةو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  حمةمةد سةرةج سةرموو
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منيش دةنطن دةخةمة ثاَل دةنطي هاوردَييةكامن بؤ دةستخؤشي لة وةنارةتي ثةروةردة  ئةوةي كـة دةمـةوَيت   

وايـة بـاس كردنـي ئـةم ثرؤسـةية  ئـةم سيسـتةمة طؤردينةكـةي  بـري لـَي كردنةوةكـةي            لَيرة بيَلَين  مي ثـَين  
هةنطاوَيكي نؤر طرنطة  ئَيمة تاكو ئَيستا سيسـتةمي ثـةروةردةييمان بـؤ دانـراوة  ئَيسـتا خؤمـان دايـدةنَيي         

ي نؤر ثارَينراو ثَين واية ئةوة خاَلَيكي نؤر جةوهةريية لة طؤردانكايةكةو هيوادارم ئةم طيانة خؤمان دايبنَي
 .بَيت لة يةكَيكي نةسةنينةوةو بيدةينة يةكَيكي تر

طرستـــة ئةساســـيةكاني ثـــةروةردة  ثـــَين وا نييـــة تـــةنها سيســـتةمي ثـــةروةردة بَيـــت  ئةوانـــةي كـــة   / دوو
مامؤستاييةتيان كرد بَيـت نؤر بـاش دةنانـي  جَيطـاي خؤَينـدن يةكَيكـة لـة طرستـةكان  هةسـت نـةكردن بـة            

يةكَيكــة لــة طرستــةكاني تــر  كــاديري سَيركــار كــة مامؤســتاية  ئةطــةر ئــةمردؤ ئةمانــة كــة      بةرثرســياريةتي
منداَلمان هةية لة دوتاَانة  ثَيمان وا نيية سيستةمةكة نؤر راستة دواكةوتووة  ئةوة طرستمان نيية  ئينجا 

ة  لـة جَيطايـةكان طـرسو    بؤيان داناويي  ئةوانة هةمووي عةي   بةَهم ئَيستا لة سَيركارةكان نؤر طرست هةي
نؤر طةورة هةية  يةعين هيوادارم وةنارةتي ثةروةردة هةروةكو طرنطي داوة بة سيسـتةمةكة بـؤ طؤردانكـاري    
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بريَيكي ئةساسيش لةمة بكاتةوة  سـؤدان يةكَيكـة لـة وَهتـة دواكـةوتووةكاني دنيـا  لـة هـيض دوتاَانةيـةكط          
َانة دةخوَيني  ئةوة بؤ ئَيمـة شـتَيكي ئـةوة دةبَيـت  دةبَيـت      سؤدان دوو دوتاَانة ناخوَيني  هةر ية  دوتا

نؤر بــريي لــَي بكةينــةوة  ئةمــةي كــة بــةردَينت باســت كــرد  يــةعين دةتــواني بَلــَيي سيســتةمةكة بــووة بــة  
سيستةمَيكي ئا  يان نا  ئةو كؤنة هدةبةيي  ئةمة دةطؤرديي  يةعين دةبوايـة تـةدرجيَي  هةبوايـة  نوو خَيـرا     

سةر شتَيكي تر  شتَيكي نوَي  دةبوو مةسةلةن ضـةند سـاَلَي  دابنـَيي دوو سـاَل  سـاَلَي    دوو سـاَل       ضووينة 
دابنَيي بؤ ئةوةي دوتابي خؤي رابهَينَيت  مامؤستا خؤي رابهَينَيت  ثَين واية ثةلـة كردنَيكـي تيايـة  دةبـوو     

ايـة  بـةَهم هـةر خـراث نييـة  ئـةم       ئةمة ثَيش ئةوةي دةست بةكار بي لة ثةرلةمان ئةمـة تةصـديق بكـرا بو   
سيستةمة دةكرَيت ئَيستاش ناوةكةي بطـؤرديي  ئةمـةي كـة جـةنابت باسـت لَيـوة كـرد  هـةمووي بريتيـة لـة           
سَيركردن  يةعين دةتواني بَلَيي بؤ سةرةتاي مةلةكي دةطةردَيينةوة  كة ئةو كاتة ناو  وةنارةتي مـةعاريف  

دن بـةبَي ثـةروةردة بةكـةَل  نايـةت  تـا بـووة ثـةروةردة بـة ضـوار          بوو  دواتـر بـري كرايـةوة كـة هـةر خوَينـ      
دوناغدا ئَينجا هاتؤتة ئةوَي  ئةمةي  ئَيسـتا نؤر وا ديـارة طرنطـي بـة سَيـر كردنةكـةي دةدةيـي  دوتـابي وان         
نــةهَينَيت  سَيــر ببَيــت  كــةوا بــوو ناوةكــةي ئَيســتا يــةعين موهحةنةيــةكي دةوَيــت  ئةطــةر نــةَلَيي بيطــؤردن   

ابت ئيشــارةتت بـة دوتاَانــةي خـا  كــرد  مـي ثــَين وايـة ئةطــةر ئَيسـتا ســةير بكـةيت جةنابيشــت و       جـةن 
ئَيمةش  وةنيري ثةروةردة دةَلَين سةير بكةن خةَلكي دةوَلةمةند و مةسغوول منداَلةكاني خؤيان دةبةن بـؤ  

ونكة لـةوَي سَيـر دةبَيـت     دوتاَانة تايبةتيةكان  بؤ؟ سيستةمي خوَيندن لةوَي ساردمية  بةهَينة  دورسـة  ضـ  
كةضي تؤ لَيرة ئةوةندة شو لَي دةكةيت خةَل  بَي ئومَيد دةبَيـت  ئةوةنـدة واي لـَي دةكـةيت  دةكـةيت بـة       
ثؤلي نؤ و دةو لةوَي نةمَينَيت و لةوَي نةمَينت  يةعين ئي  بة تةواوةتي مامؤستاشي ئةوة بَيت  كة يةعين 

ردةدا  نةبووني جَيطة تةواو شكسو هَيناوة بة ثرؤسـةكة  ئةمانـة   دةبيني نوعئَي  هةية لة كاديري ثةروة
 .هةمووي وا دةكات ئةوةندةي تر مةسةلةكة هوان بَيت  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نؤر سوثاس  تكاية ثابةند بي بة وةخت  دكتؤر ناص  سةرموو

 :رمضا  غئور ناص .بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةستخؤشـي لـة جـةنابي وةنيـرو هـةموو ئـةو بةردَينانـة دةكـةم  كـة ئـةو ثرؤذةيـةيان حـانر كـردو              ثَيشةكي 
كؤنئرانسةكةيان ئامادة كردو خؤش بةختانة ئةو كؤنئرانسة بةرهةمةكةي ئَيسـتا وا لـة ثـَيش ئَيمةيـة  كـة      

َيمة برديارَيكي لةسةر ئَيمة دوا بردياري لةسةر بدةيي لة ثةرلةمان  ضونكة جةنابي هاتؤتة ئَيرة  بؤ ئةوةي ئ
بدةيي  ض وةكو برديار  ض وةكو ياسا رَيطـةي ثـَي بـدةيي  مـي ثـَيش ئـةوةي دةسـت بـة دسـةكامن بكـةم  داواي           
لَيبووردن دةكةم بة حوكمي ئـةوةي كـة منـيش وةنيـري ثـةروةردة بـووم  حـةن دةكـةم ئةطـةر دةدينةيـة            

ةو ثرؤذةيةي جةنابي وةنير دةكةم  بؤية بـة  بةمي نياتر بدةيت  ثَيش هةموو شتَي  ثشتطريي لة هةموو ئ
ثَيويسـو دةنامن ئَيمــة رؤتـي بــةكار نـةهَيني  ئــةو داوايـة  جــةنابي كـردي بــؤ رَيطـةدان ثَيــي  ئَيمـة ئــةو        
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رَيطةيةي ثَي بدةيي تا بة نووتريي كـات جـَي بـةجَي بكرَيـت  يـةعين حاَلـةتَي  بدؤنينـةوة  بـؤ ئـةوةي بـة           
يي  رَيطةي ثَي بـدةيي كـة ئـةو ثرؤذةيـة جـَي بـةجَي بكرَيـت  هـةتا ياسـايةكة          نووتريي كات بيكةيي بة ياسا

دةردةضَيت  يان بة نووتريي كات هةوَل بـدةيي ئـةو ياسـاية بَيتـة بـةردةممان و دوا برديـاري لةسـةر بـدةيي          
  تةبيعي ئةم ثرؤذةية ثرؤذةيةكي نؤر نؤر طرنطة بةرداسو  يةعين مـي نامـةوَيت خـاَل بـةخاَل باسـي بكـةم      

مي لةطةَل هةموو ئةو دةدةم كة جةنابي وةنير باسي كرد  خـؤش بةختانـة ئةمـة خـةونَي  بـوو  كـة دواي       
رووخاني رذَيمي سةددام هاتة دي و خؤش بةختانة ئـةمردؤ تـوانرا بَيتـةدي و ئَيسـتا ئـةوة طةيشـتة ئـةجنام         

را  بـري لـةوة كرايـةوة كـة     ش هـةوَل د 1993ضونكة ثَيش رووخاني سةددام ئةمة مةن  كرا  راستة لة ساَلي 
شتَي  بكرَيت  بةَهم وةكو ئةو سيستةمةي كة ئَيستا هاتة ثَيشةوة نـةدةتوانرا بكرَيـت  ضـونكة هـةم خـودي      
رذَين دذ بوو  هةم يونيسَيف رَيطةي نةدةدا ئةوة بكرَيت  هةرضةندة ية   دوو هةنطاو نرا  بةَهم بةداخةوة 

يش ئةو هةنطاوانةشي كو كردةوة  نةيهَيشت  بؤية مـي بـة   1993و دواي ساَلي 1993بارودؤخةكةي ساَلي 
هةموو حةماسَيكةوة  بة هةموو دَل طةرميةكةوة لةطـةَل ئـةو ثرؤذةيـةم و ثشـتطريي لـَي دةكـةم  يـة   دوو        
ثرسيارم هةبوو دةربارةي كؤليذي دةَهو ئةنمرد  كؤليذي ئةنمرد و كؤليذي دةَه بـؤ ئةمسـاَل كـة دةكرَيتـةوة      

ساَل راستة حةوت كةس و نؤ كةس وةرطرياون  بةس بؤ سـاَلَيكي تـر ثَيـوةر ضـي دةبَيـت  ضـونكة       يةعين ئةم
ئةمساَل ثَيوةر هةبوو  بؤية حةوتةكةو نؤيةكـة وةردةطريَيـت  بـةَهم ثَيـوةر بـؤ سـاَلَيكي تـر ضـي دةبَيـت بـؤ           

تا ثَيوةرةكـة هـةبوو    دةَهو بـؤ ئـةنمرد كـة دوتـابي وةربطريَيـت  ضـونكة لـةوَي موشـكيلة هةيـة  يـةعين ئَيسـ           
معيارةكة ضي دةبَيت بؤ ئةوي يان  بابةتي ثةروةردةي مةدةني جةنابت بايـةخت ثَيـداو ئيهتيمامـت ثَيـداو     
باسي دميوكراتي و ماة مرؤظت كرد  كة لة ثؤلي ضوارو ثَينج و حةوت و دةي تانة دةخوَيندرَيتةوة جارَيكي 

بةداخـةوة ئةطـةر جـةنابت سـةرجنت دابَيـت بابةتـةكان بـة         تر  مي ثَين وايـة ئةمـة نؤر نؤر طرنطـة  بـةَهم    
حوكمي ئةوةي لة نمانَيكي ترةوة تةرجومة كراوةتةوة بابةتةكاني نؤر رةوان ني  يـةعين كورديةكـةي نؤر   
رةوان نييــة  تكــام وايــة هــةوَل بــدرَيت و ليذنةيــة  دروســت بكرَيــت  بــؤ ئــةوةي ثَيداضــوونةوةي بةســةردا  

و  0229غي سَي كة دةبَيتة نؤ  جةنابت طوتت هةردوو ثاندة دةرةجةكـة بـؤ سـاَلي    بكرَيت  بةنيسبةت دؤنا
دةبَيت  ماناي واية ئةو وةختة ئةوانةي كة دةطةنة دؤناغي نـؤ ئـةو وةختـة دةبَيـت ئـةو سيسـتةمة        0212

 .تةنئين بكرَيت  يةعين ئةمساَل و ساَلَيكي تر تةنئين ناكرَيت  لةطةَل رَينو سوثامسدا
 :ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

 .نؤر سوثاس  ناننان خان سةرموو
 :بةردَين ناننان حممد عبدالنادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةستخؤشــي لــة خؤمــان و لــة وةنارةتــي ثــةروةردة دةكــةم  كــة بــة هاوكــاري هــةردووه توانيمــان كؤمــةَلَي    

َلشاد كة بةرداسو ئَيرة جَيطايةكـة  طؤردانكاري لة سيستةمي ثةروةردة بهَينينةدي  بةتايبةتي لة خودي كا  د
مي وةكو بةرثرسي ئةم ليذنةية دةبَيت دان بةوة دابنَين وةنيرَي  بوو لة كابينـةي ثَينجـةم كـة بـةو ثـةردي      
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روحي تةعاون و هاوكاري لةطةَل ثةرلةماندا جوَهوةتةوةو تةسةور دةكةم ئةوة رةمني ية  لـة هؤكارةكـاني   
كارةكاني خؤي و  هيوادارم لةو كابينةية بةردةوام بَيت  جاروبار دةنطي  سةركةوتين جةنابي وةنير بووة لة

ئةوةمان طوَي لَي دةبَيت  كة لةوانةية طؤردان بَيت لـة هيـةني كابينةكـة  داوا دةكـةم لـة يـةكَيو نيشـتمانيي        
بتوانَيت لة  كوردستان دةست بؤ ئةم كارة نةبةن و كةسَيكي طوجناويان داناوة بؤ ئةم وةنارةتة  ثَيمان خؤشة

هةنطاوةكاني خؤيدا بةردةوام بَيت  بؤ طؤردان لة سيستةمي ثةروةردة  داواي مي لة كا  دَلشاد ئةوةيـة ئَيمـة   
طؤردانكاريةكمان كرد لة سيستةمي ثةروةردة لة نينامي خوَيندن و ئاناديةكمان داوة بة دوتابي  وةكو ئةوةي 

ةكـان  هــةروةها كؤمـةَلَي  شـو ترمــان كـردووة  ئةمانــة     راسـب بـوون نامَينَيــت  وةكـو تـةونيعي رَيــذةي  ر    
هةمووي رَي خؤشكةرة بؤ ئةوةي دوتـابي حـةني لـة خوَينـدن بَيـت  بـةَهم وةكـو كـا  حمةمـةد سـةرةجيش           
باسي كرد  ئَيمةش لةطةَل جةنابي وةنير بامسان كردووة  وةخو هاتووة ثاش ئةم طؤردانة يةكسةر هةَلمةتي 

لـة وَهتةكـةمان دةسـت ثـَي بكـةيي  هةَلمـةتَيكي بـةرسراوان لـة هـةموو هيةكـةوة           دروست كردنـي دوتاَانـة   
بتـواني هــةموو هاووَهتيـاني كوردســتان لـةناوةوةو لــة دةرةوة هـان بــدةيي  بـؤ ئــةوةي ئـةسكارةكا ان رَيــ        

نها َةيي  جارَيكي تر كؤنطرةيةكي تر ببةستي هةر بةناوي هةَلمةتي دروست كردني دوتاَانـة  ئةمـة تـة   
بة بودجةي هةرَيمي كوردسـتان ناكرَيـت  بؤيـة ثَيويسـتة هـةموو تادةتـةكان كؤبكةينـةوة  سـَييةم شـت كـة           
دةمةوَيت باسط بكةم  هةرضةندة دةنامن كة ئةمردؤ ئـةوة كـاتي نييـة  ئةمـة جةلسـةيةكي تايبـةتي دةوَيـت         

ثـةروةردةي ئَيمـة  جـةنابي     بةَهم نماني يةكطرتووي خوَيندن لـة كورديـدا بؤتـة طرستَيـ  لـةناو سيسـتةمي      
هةرَيمي كوردستان ئةم تةكليئـةي كـردووة بـةر لـة ضـةند مانطَيـ  لـة وةنيـري خوَينـدني بـاَه  بـؤ ئـةوةي             
ثسثؤردان كؤبكاتةوةو دةراري لَي بدةن  لَيـرةش جـاري ئـةخري كـة جـةنابي سـةرؤكي هـةرَين هـات تةئكيـدي          

ة وةنيـري ثـةروةردة دةكـةم بـة تةنسـيق لةطـةَل       لةسةر ئـةو مةونوعـة كـردةوة  منـيش جـارَيكي تـر داوا لـ       
وةنيري خوَيندني باَه بة نووتريي كات دانيشتنَيكي بةرسراوان ثَي  بَيني بة هاوكاري لةطةَل كؤردي نانياري 
كوردستان  ياخود ئةكادميياي كوردستان  كة ناوةكةي طؤرداوة  بؤ ئةوةي بة نووتريي كات دةرارَي  بدةن  بؤ 

ي كوردي و وانةكاني كوردي لـة سيسـتةمي ثـةروةردةي كوردسـتان لـة مةرحةلـةي دواندة       نووسيين مةنهةج
 .ساَلةكةو خوَيندني باَه  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نؤر سوثاس  رَيطةم نياتر دا بة دكتؤر ناص  و ناننان خان  لةبـةر ئـةوةي دكتـؤر ناصـ  وةنيـري ثـةروةردة       

ةرؤكي ليذنةي ثةروةردةية  تكام واية ثابةند بـي بـة وةخـت  دةبَيـت تـةعليق      بووة ثَيش   ناننان خانيش س
بدةم لةسةر دوو دسةي ناننان خان  يـةكَيكيان مـي نـةم بيسـتووة يـةكَيو شـتَيكي هـةبَيت  تـا تـؤ داواي لـَي           

وة بكةيت ض طؤردانكاريةكي نةداوةو ض بريَيكي نةكردؤتةوة  بؤ ئةوةي جةنابت داوا بكةيت دةسـت نيشـان لـة   
نةدةن و  ماناي لة رؤذنامة شتَيكي دةخوَينيةوة  ثَيويست بة تةعليق ناكاتي لَيـرة  ضـونكة هـيض شـتَيكي وا     

ــة  دووةمــيش  ــي كــرد  نمــان بــة برديارَيــ  نابَيــت  بــة           / نيي نمــان  جــةنابي ســةرؤكي هــةرَين لَيــرة باس
رنطي كوردي هةية  ثسثؤردان كؤبوونةوةيةكيش نابَينت  بة ديراسةت دةبَيت و وةخو دةوَيت  مةاوعةي ط
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هةنة  هةموو هية  خـةريكي  ضـةنديي كؤنئرانسـي دةوَيـت  رَيككـةوتين دةوَيـت  هـةر ئَيمـة نـي بتـواني           
دةرار بدةيي ية  وةنيرو حكومةتيش ناتوانَيت بةو ثةلةية دةرار بداتي  تةنيا ئـةو موهحةنةيـةم هـةبوو     

 .كا  حمةمةد رةسعةت سةرموو
 :عبدالربي بةردَين حممد رسعت

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي بةخَيرهاتين جةنابي وةنيري ثةروةردة دةكةم و دةستخؤشي لَي دةكةم  بؤ ئةم سيستةمة نوَييـةي  
كة هَينايانة كايةوةو سيستةمي كؤنيان هبرد  بؤ سةركةوتين ئةم سيتةمة نوَيية  بة رةئي مي سـَي ثايطـةي   

هاوكـاري تـةواوةتي نَيـوان دوتاَانـةو بـاو  و      / كـةوادير  سـَييةم  / دووةم بينـا  / ئةساسي هةيـة  يةكـةميان  
دايكي دوتابيان  بينا نؤر طرنطة  ضونكة مي لة سويدا دةرسن طوتؤتةوة  بؤيـة لـة دوتاَانـةكاني سـويدا لـة      

ن ية  ثؤلـدا ضـواردة دوتـابي نيـاتر تَيـدا نابَيـت  ئـةو دوتابيانـةش دابـةش دةكرَيـت بـةطوَيرةي عةدليـةتيا            
ــةتي نةسســي و هــي نةكــةن  جطــة لــةوةي لــة      نيــرة   مــام ناوةنــدي  خــواروو  بــؤ ئــةوةي هةســت بــة حاَل
ذوورةكاندا هةموو وةسـيلةيةكي روون كردنـةوةي تيايـة  كـة دوتـابي هاتـة دوتاَانةكـةوة ناضـَيتة دةرةوة          

ةوتين ئـةو سيسـتةمة   تاكو ثاش نيوةردؤ هـةر لـة دوتاَانةكـةدا دةمَينَيتـةوة  بؤيـة بـة رةئـي مـي بـؤ سـةرك          
نوَيية  ثَيويست بةوة دةكات كة ئةو ئةساسانةي ثةلة بكةيي لة داردشتين ئةو ئةساسيانة  خـاَلَيكي تـر هةيـة    
كة ثَيويستة لة خوَيندن تةمةن رَيطةطر نةبَيت لة خوَيندن وةكو وَهتاني تر  ضونكة ئـةم سيسـتةمة نوَييـة    

تةمةنَيكدا بَيت مةجالي داثي خوَيندني بؤ بكةنةوة  بةَهم لـة  وةكو ئةوروثا واية  يةعين ئينسان لة هةر ض 
 .مةشروعةكة مي ئةوةم بةدي نةكرد  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نؤر سوثاس  سارا خان سةرموو

 :ثريوت خضر سارا بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

شـو باشـي تيايـة دةستخؤشـي لـَي دةكـةم         تَيبينين لةسةر ئةو ثرؤذةي كة خوَيندرايـةوة هةيـة  ديـارة نؤر   
بةنيســبةت هؤكارةكــان كــة لــة خــاَلي دوو باســي دةكــات تــا شــةش ســاَل خوَينــدني ئيلنامــي كةمــة  ئَيمــة لــة  
ثرؤذةكةدا كراوةتة نؤ ساَل  ديارة ئةوة شتَيكي باشة  بةَهم بة ئيلنامـي كـردن  ئَيمـة كـة دةَلـَيي ثَيشـ يش       

يش بووة  نـؤش بَيـت بـة هـةر بارَيكـدا  كـة تـؤ دةيكةيتـة ياسـا  يـةعين كـة            وانهَينان هةبووة  كة شةش ساَل
ياساية  دةردةكةيت هةموو منداَلَيكي كوردستان نؤ ساَل َوَينَيـت  دةبَيـت ئامادةكـاري بـؤ بكـةيي  ضـونكة       

نـدن   ثَيش يش بةناو ئيلنامي بووة تا ثؤلي شةش  بةَهم خوَيندكاريش  يان دوتابيش واني هَينـاوة لـة خويَ  
يــةعين ضارةســةري وان نــةهَيناني خوَينــدن تــةنها بــةوة نابَيــت كــة ئَيمــة دةيكةينــة ئيلنامــي  دةبَيــت            
ئامادةكاريةكــةي بــؤ بكــةيي وةكــو ئامادةكــاري ئــابووري  ضــونكة لةبــةر سيســتةمي خوَيندنةكــة نييــة  كــة    

بةثَيي تةجروبةي خؤمان لـة  خوَيندكار  يان دوتابي وان بَينَيت  ضونكة باري ئابووري هؤكارَيكي سةرةكيية 
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بــواري ثــةروةردة  كــة خوَينــدكار وان لــة خوَينــدن دةهَينَيــت  لةبــةر ئــةوة ئَيمــة دةبَيــت هــةوَل بــدةيي بــؤ    
ضارةسةر كردني خنمةتطوناري خةَلكي كوردستان لة ثلـةي يةكـةم  بـؤ ئـةوةي نيـاتر ثرؤسـةي ثـةروةردةو        

بينن كة كةلتور دةوري هةبَيت  لة وان هَينـاني دوتـابي    سَيركردن بةرةو ثَيش بيَيت  هيةنَيكي ديكة واي دة
يان خوَيندكار لة دوتاَانة  ضونكة جاري وا هةية لة طوندة دوورةكان لـة شـوَينةكان طرنطـي بـة خوَينـدني      
كض نادرَيت  ئةوة ديارة ثَيويسو بة هؤشيار كردنةوة هةية لة ثـاَل طؤردانكاريـةكان  سـاَلَي دوو جـار ديـداري      

دةكرَيت لة خوَيندطاكان شتَيكي باشة  ثَيش  هةبووة لة ثةيردةوي ناوخؤي خوَيندطاكان  بـةَهم لـة    طةشة كة
كؤبوونةوةي باوكان و دايكان  يةعين ئَيستا ناوةكةي طؤرداوة كـراوة بـة ديـداري طةشـة  ئةطـةر ئَيمـة        يشَيوة

جـار تـؤ لةطـةَل خوَينـدكارةكان لـة       نةمينةي بؤ نةرةخسَيني  هةروةكو ئةوي لَي دَيتةوة  يةعين سـاَلي دوو 
نينامة كؤنةكةشدا هةبوو  كة دةبَيت كؤبوونةوة بكةيي  بةَهم سةركةوتوو نةبوون لةو كؤبوونةوانة  لةبـةر  
دةرةباَلغي  لةبةر نةبوونط هؤَل لة خوَيندطاكان  ئةوةندة دةرةباَلغة تؤ ناتوانيـت يـة  يـة  لـة كةسـوكاري      

 .وَيندكارةكة ئاطادار بكةيتخوَيندكار  لة ئاسو نانسو خ
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  ديلمان سةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منيش ثاَلثشو ئةم سيستةمة دةكةم  سيستةمَيكي ثَيشكةوتووة  بةَهم لة واديعَيكي دواكةوتووي ئَيمةدا بـة  

بةجَي نابَينت  ثَيويسو بة نؤر موستةلنةماتة  لةبةر ئةوة ثرسيارم لة وةنيري بةردَين هةية كة  ئاساني جَي
دروسـت كـرد    ليجنيسبةي ئةو موستةلنةماتة ضةند هةية؟ بؤ  وونة ئةطـةر كتَيبـةكان لةسـةر ئاسـو خـة     

ة سـةة يـة  و دوو و سـَي    بَيت  يان شةريكةيةكي بَيطانة هَيناي بَينت  ئةم مةنهةجة لة سةسَيكي هةولَير  لـ 
 .كة شةست دوتابي تَيدانة لة ض ئاستَي  دةتوانَيت جَي بةجَي بكات

ئةطةر هةر سـةسَي  لـة ثَيـنج هـةنار مامؤسـتا كـة ئـةمردؤ لـة كوردسـتان ثَيويسـت بَيـت  ثـاندة هـةنار              / دوو
 .مامؤستامان ثَيويستة  ضةند هاتيتة كرن  تا بتوانيت ئةم مةنهةجة جَي بةجَي بكات

رسياري ترم ئةوةيـة مـةوداي سـةركةوتين ئـةو سيسـتةمة كـة ئةمسـاَلة جـَي بـةجَي بـوو لـة سـةة شةشـي              ث
سةرةتايي  كة ئينطليني و كوردي و عةرةبي هةرسَيكيان ثَيكةوة بة ية  رؤذ كةوا ئةنموونـةكانيان كـرن و   

ةنطاندَي  هاتـة كـرن  كـة    نانستةكان لةطةَل بريكاري كرديان بة ية  رؤذ  ئايا راثرسي هاتة كرن  يان هةَلسـ 
ئةم  ونةجة سةركةوتووية بؤ ئةمردؤ  يان سبةي كوردستان  سيستةمي ئةمساَل كة جـَي بـةجَي دةبَيـت لـة     

ئـةنمووني بةكـةلؤري بـَينت لـة     % 22سةة شـةش يـةعين دةو يـاندة بـؤ دواندة كـة ثـاندة بـة ثـاندة ببَيتـة          
مامؤســتا لةســةر ئةساســي ثيشــةيية  هــيض كــارتَي   وَهتــاني ئــةوروثي  يــان ثَيشــكةوتوو مامؤســتا موحايــدة  

كردنَيكــي حنبــي  يــان كةســي  يــان واســتةكاري تةئســريي لةســةر ناكــاتي  دةتوانَيــت راثؤرتةكــة بــة ئيجــابي  
بنووسـَينت بـةثَيي هةَلسـةنطاندني دوتـابي و شـيانةكاني لـة هي ئَيمـة ض ئاليـةتَي  دةبيـني  تـةنها مامؤسـتا            
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ندةم كة خؤي بَينت ئةو ئةجنامانة بداتي  ضونكة سَي دةرةجة دةمَينَيت لةسةر نةبَينت لة مةرحةلةي دةو يا
تيااناتي خارجي نؤر هةنة  ئَيستا سةة ضوار و ثَينج نيينـة   ئيم ةحةستا تةئسري لةسةر دوتابي بكاتي  ئيم

سـا جـَي   مةسةلةن لة شةش ئيمتيااني خارجي دةداتي  ئةم ئيمتياانة خارجيانة بةض ئاستَي  دةبـَينت  ئةو 
 .بةجَي دةبَينت لةسةري  يانيش نابَينت بةتايبةتي ئةطةر لةو مةرحةلةية نةبَينت  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نؤر سوثاس  كا  شيخةَلَة سةرموو

 :بةردَين شَيخ اه ابراهين شَيخ اه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاس بـؤ ئـةو روون كردنةوةيـة كـة بةشـَيوةيةكي بـاش        ثَيشةكي بةخَيرهاتين جةنابي وةنير دةكةم  نؤر
خستيةردوو  ثرسيارةكةي مي هةر ئةوةية دةربارةي ئةو سيستةمة نوَيية شـتَيكي نؤر طرنطـة  ئايـا وةنارةت    
ض هةنطاوَيكي لة ثَيش خؤي داناوة بؤ موتابةعةو ئيشراف كردن لةسةر جَي بةجَي كردنـي ئـةو سيسـتةمة     

ئيشراف دةوري خؤي نةبينَيت  ثَين واية وةكو ثَيويسـت نـاتواني ئـةو سيسـتةمة      ضونكة ئةطةر موتابةعةو
جَي بةجَي بكرَيت  دةبَيتة هؤي دابةنيين ئاسو خوَيندن لة كوردستان  وةكو هـةموو هيـة  بـاش دةنانـي     

ةنطاوَيكي ئاسو خوَيندن ئَيستا لة كوردستان لة ض رادةية  داية  بؤية ئومَيد دةكةيي سيستةمةكة ببَيتة ه
 .طرنط بؤ بةرن كردنةوةي ئاسو خوَيندن لة كوردستان و نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نؤر سوثاس  طَيةس خان سةرموو

 :بةردَين طَيةس حمي الديي حممد غريب
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دوو ثرسـيارم هةيـة  ثرسـياري    بةخَيرهاتين بةردَين وةنيري ثةروةردة دةكةم و دةستخؤشيان لَي دةكةم  مـي  
لةسةر برديـاري داخسـتين ثـةميانطاي مامؤسـتايان  ئَيسـتا ئـةو ثةميانطايـةي مامؤسـتايان داَرَيـت          / يةكةمن

برديارَيكي ثةلة نةبوو  مي وا هةست دةكةم برديارَيكي ثةلةية  لةبةر ئـةوةي نؤر ذمـارةي خوَينـدكار سـؤرمي     
ضارةنووســي ئةوانــة ضــية  كؤليــذي مامؤســتايان خوَينــدكار بــة ض  ثــرد كردؤتــةوة بــؤ ئــةو ثةميانطايــة  ئايــا  

 رةية  وةردةطرَيت  ئةوانةي ئـةو  رةيـان نييـة  ضارةنووسـي ئةوانـةش ضـية  ئـةوة روون كردنةوةيـة          
 .ئةطةر وةنيري بةردَين بتوانَيت بؤمان بكات

سـلَيماني يـةعين نؤرتـر منـداَلي      ئَيستا باخيةي ساوايان  بةتايبةتي ئَيستا مي ئاطادارم لـة / ثرسياري دووةم
ئةوانة وةردةطرن كة دايكيان سةرمانبةرة  مي ئـةوةش بـة مةرحةلةيـةكي سَيربـوون دةنامن  بؤضـي منـداَلي       
ئةوانةي دايكيان ذني ماَلةوةية لةو مةرحةلةية بَي بةش بي  ئايا بـري كراوةتـةوة لـةوةي باخيـةكان سـراوان      

رَيـت بـة ئيلنامـي هـةموو ئـةو منداَهنـة لـةو تةمةنانـة بيـنة ئـةو           بكةن  يان بتـواني كارَيـ  بكـةن  يـان بك    
 .باخيانة  بؤ ئةوةي لةو مةرحةلة سَيربوونة بةشدار بي  نؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  جةعئةر سةرموو
 :معروف مصطفى بةردَين جعئر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةنير هةية  ثـَيش ئـةوة دةستخؤشـيةكي نؤر نؤري لـَي دةكـةم  بةرداسـو        مي دوو  سَي ثرسيارم لة جةنابي

هةست بة مةسـغووليةتي مامؤسـتايان   / بةرنامةكةيان نؤر جوانة  بةس ية  لة ثرسيارةكاني مي يةكةميان
نؤر موهيمة بةرداسو  ئةوة نؤر موهيمة كة مامؤستايان هةست بة مةسغووليةت بكةن  مي دوو  وونة بـة  

ةدةمَي  ئةطةر جةنابي سةرداني ئاكرَيي كرد  دةنانَي نيسبةتي ثةروةردة لةوَي نةجاحةتَيكي نؤر سةريعي د
ــي      ــةن بــة دةرســةكان و دوتابيــةكانيان  م ــتايةكان نؤر ئيلتيــنام دةك ــةبَي نةخــت  مامؤس طــةورةي هَينــاوة ب

 .لةوانةي لة هةولَير كةم  دةبينن  ئةمة ية 
ر موهيمة  بةتايبةتي دوتابياني كـض  كـة لـة شـوَينَيكة تؤنَيـ  دوورن      دابي كردني وةسائيلي نةدل نؤ/ دوو

نــةدل كردنيــان بــؤ مــةراكين  بةتايبــةتي لــة مةرحةلــةي ســانةويدا دوتابيــة كيــةكان نؤربــةيان وانيــان لــة   
خوَيندن هَيناوة لة طوندةكان و  يان لة ننيكي دةناو ناحيةكانـدا  لةبـةر ئـةوةي وةسـائيلي نـةدليان نـةبوو        

 .ثرسيارَيكي ترة ئةوةش
و لـة  % 15ثرسياري ترم لة جةنابي وةنير ئةوةية  ئةو نيسبةتة  ئةو دوتابية دةرةجةي ضـةند دةبَيـت لـة    

ةكةي بؤ حيساب دةكةن بـؤ مةرحةلـةي شةشـةكة  ئايـا هـةر ثـةجنا بَينَيـت بـؤي حيسـاب دةكـةن  يـان            12%
 .كةنةكةي بؤ حيساب دة%12و لة % 15نيسبةتَي  دياري كراو  ئينجا لة 

ثرسيارَيكي تر ئةوةية  كـا  دكتـؤر ناصـ  ئـةو ثرسـيارةي كـرد  ئـةم دوتابيانـة لـة ئةمسـاَلةوة دةسـت بـةو             
ثرؤسةية دةكةن  ئةوانةي كة ئَيستا لـة مةرحةلـةكاني ضـوار و ثَيـنج و شةشـي ئيعداديـةن مشـولي ئـةو لـة          

 .ية ناكةن  نؤر سوثاس%12و لة % 15
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .طوَلنان خان سةرموو نؤر سوثاس 
 :بةردَين طوَلنان عنين دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةخَيرهاتين وةنير دةكةيي و دةستخؤشي لَي دةكةيي لةو ثرؤذة نوَيية  مي سَي هؤكاري سةرةكي دةبينن لة 

  كـةمي بينـا  / ثَيش سةركةوتين ئةو ثرؤسةيةو ثَيش يش كؤسـثي بـةردةم ثـةروةردة بـووة  ئـةويش يةكـةم      
هؤكاري هاتوضؤ  نةبووني وةسيلةي سَير كردن  ئةويش وةكو ثراكتي  كردن  بؤية ئَيستا كَيشةيةكي طةورة 
دةبيني منداَل لة سةرةتايي لة حةوت و نيوي بةياني دةردوات بؤ دوتاَانة لة دةو نيـو ديََتـةوة لـة كؤَهنـة      

بكرَيـت بـؤ دةركردنـي ياسـاية   ضـؤن خـةَلكي        داواكارم وةكو ئةوةي هةظاَهنيش ئاماذةيان ثَيدا هةَلمـةتَي  
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خَيرخــوان لــة دروســت كردنــي منطــةوت هؤكــاري هانــدةري هةيــة  بــؤ دوتاَانــةش ئــةو هةَلمةتــة بكرَيــت   
 .كردنةوةي بينا يةكَيكة لة كؤسثةكاني بةردةم ثةروةردة  هيوادارم ئةوة بكرَيتة ئاماجني وةنارةت  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثاس  تاظطة خان سةرموونؤر سو

 :بةردَين تاظطة حممد علي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةرةتا سوثاسي جـةنابي وةنيـر دةكـةيي  مـي ثرسـيارَي  و ثَيشـنيارَيكن هـةبوو  ثرسـيارةكةم طوَلنـان خـان           
ة سةبارةت بة بيناكردي  حةن ناكةم دووبارةي بكةمةوة  ثَيشنيارةكةش ئةوةيـة هـةموو شـتَي  ثَيويسـتة بـ     

تةوانون بردوات  راستة ئَيسـتا نؤر لـة ثـةروةردة بـاس لـة مـاف بكرَيـت و منـداَل مـاة خـؤي بنانَيـت و مـاة             
ئاسرةت و ماة هةموو ضينةكان ئاماذةي ثَي بكرَيت  بةَهم ئةطةر لة ثاَليدا ئةركةكـة ئامـاذةي ثـَي نـةكرَيت      

نؤر حةدتدا بةو كةسةي بةرامبـةر بـةبَي    مي ثَين واية تةوانونةكة ون دةكات  ضونكة هةموو شتَي  ئةطةر
ئةوةي ئةركةكان  ضونكة ئةطةر هةموومان بةشَي  نةبي لة ضارةسةر  بةشَي  نةبي لة خنمةت  ناتواني 
ضؤن ماسةكا ان تا ئَيستا دابي نةبووة  ثَيويستة ئةركةكانيش شان بة شاني ماسةكان ئاماذةي ثَي بكرَيـت و  

 .سوثاس
 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

 .نؤر سوثاس  كا  سةعدةديي سةرموو
 :بةردَين مة سعدالديي عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بــة بؤضــووني مــي طــؤرديين سيســتةم بؤضــية  بــؤ بةرنكردنــةوةي ئاســو نانســتيية  بةرنكردنــةوةي ئاســو   

و دوتـابي و مامؤسـتا  ئـةوها    نانستيش هةر بة طؤرديين مةنهةج نابَينت  تـةبيعي وةكـو سـَي رَينكـة مةنهـةج      
كؤليجيش دةورَيكي دةبَينت لـة بةرنكردنـةوةو دروسـت كردنـي ئـةو كاديرانـةي كـةوا دَيـي لـةو دوتاَانانـة           
دةرس دةَلَيينةوة  جـا بةطشـو لـة كوردسـتان مةشـاكيلي تةربيـة طـةلَي  نؤرة  يـةعين هـةتا لـة دةوَلـةتاني            

مينانيـةكي خـا  تـةرخان دةكرَيـت بـؤ تـةعلين و بـؤ         ثَيشكةوتوو كة تةصـديق لةسـةر مينانيـة دةكرَيـت     
تةندروسو  بةداخةوة ئةوة لَيرةدا نيية  يـةعين بـة دةرةجـة يـة  تةئسـريي ئينتيصـاد  يـةعين نـةبووني         
بودجةيةكي تـةواو بـؤ ثـةروةردة تةئسـريَيكي نؤري دةبَيـت لةسـةر ثَيشـكةوتين ثـةروةردة  هـةتا ئَيسـتا لـة            

لة نةبووني دوتاَانةو لة نةبووني شو تر  بةتايبةتي ئةطةر ئةوةش بَيتـة  طوندةكان مةشاكيلي نؤر هةية 
ثَيش ئـةوة مةسـغووليةتَيكي طـةورةتر دةكةوَيتـة بةرامبـةرو سةرشـاني جـةنابي وةنيـر لـة يـة  هـةتا نـؤ              
يــةعين نؤر كَيشــة دروســت دةبَيــت  راســتة سيســتةمَيكي ثَيشــكةوتووة  موشــكيلةيةكي نؤر طــةورةتر هةيــة  

ةنيرو سةرؤكي ثةرلةمان  لة نؤر لة طوندةكان نؤر جـاري وا هةيـة هـةتا نيـوةي سـاَل  يـان نيـاتر        جةنابي و
مامؤستاي ئينطلينيـان نييـة  يـان مامؤسـتاي كيميايـان نييـة  يـان مامؤسـتاي بريكاريـان نييـة  بـؤ؟ ضـونكة             
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ة بة دوو سةد  يان ديمةت بة شةهادةكةي نادرَيت و مووضةكةي وا نيية  لةبةرضي؟ لةوانةية ئةو مامؤستاي
سَي سةد هةنار تةعي دةبَيت  بردوا ناكةم بطاتة سَي سةد هةنار ديناريش  دةضَيت لـة شـةريكةية  تـةعي    
دةبَينت شةش وةرةدةي دةدةنَي  يان ثَينج وةرةدةي دةدرَيَو  يةعين كةواتة ئةوانة هةمووي ئـةو منداَهنـة   

دةرسةي كةوا تَيياندا هةية  ية  موهحةنة لةسـةر ئـةو    ض لة ناوةندي  ض لة سةرةتايي مةحرووم دةبي لةو
راثؤرتةي كـة جـةنابي وةنيـر خوَينديـةوة هـةَلطرتين تـادي كردنـةوة نؤر موشـكيلةيةكي طةورةيـة  يـةعين           
راستة با تادي كردنةوة هةبَيت  بةَهم وةكو دةوَلةتاني ثَيشكةوتوو وةكو ئيختيارات  يـةعين هـةر دوتابيـة     

ةي لةهية  ئةو حةست  هةشت وةرةدةيـة هـةمووي ئيختياراتـة  هةَلدةبـذَيرَينت  تـادي      حةست  هةشت وةرةد
 .كردنةوةكان با بةم شَيوةية بَينت  نة  هةر بَلَي تادي كردنةوة نةمَينَينت بة يةكجاري لةطةَل رَينمدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نؤر سوثاس  كوَيستان خان سةرموو

 :اهبةردَين كوَيستان حممد عبد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــةو        ــي ئ ــةمان رةئ ــيش ه ــةيي  من ــةيان دةك ــة ثرؤذةك ــتطريي ل ــةم و ثش ــر دةك ــةنابي وةني ــة ج ــي ل دةستخؤش
هةظاَهنةي ثَيشة خؤم هةية  ديارة بؤ جَي بةجَي كردني ئةو سيستةمة نوَيية  ثَيويسو بة موستةلنةمات و 

ة  بينــا  ئةســاس  مةنهــةجي ثَيشــكةوتوو  مامؤســتا بودجةيـةكي طــةورة هةيــة لــة حكومــةتي هةرَيمـةوة  و  
ئامادة بكرَيت بؤ ئةو سيستةمة تانةيةو خوليان بؤ بكرَيتةوة  ذيـاني طـونةراني مامؤسـتاش ضـي بـؤ كـراوة        
مــي ثشــتطريي مةســةلةي دروســت كردنــي بينــا دةكــةم  وة  كــا  حمةمــةد رةسعــةت و طوَلنــان خــان و ئــةو    

هـةموومان دةنانـي هـةموو ثـؤلَيكي خوَينـدن ضـل و ثَيـنج خوَينـدكاري          بةردَينانةي كة باسـيان كـرد  ئَيمـة   
تياية  هةموو خوَيندطاية  سَي دةوامي تياية  خوَيندكار سـَي سـةعات لـة دوتاَانةيـة  كـة ئةمـة وا دةكـات        
ئاســو خوَينــدن نؤر دابــةنيوة  ئةمانــة هــةمووي ثَيويســتة ئيشــي بــؤ بكرَيــت  بــؤ ئــةو سيســتةمة تانةيــة    

باخية لةطةَل ثشتطريين بؤ دسةكاني طَيةس خان ثَيويسـو بةوةيـة كـة سيسـتةم و مةنهـةجَيكي      مةسةلةي 
تايبةتي بؤ دابنرَيت كة باخيـةي سـاوايان دؤنـاغَيكي نؤر طرنطـة  بـؤ مةسـةلةي ثـةميانطاكان و داخسـتنيان         

ان ثَيـوة كـردوويي    ديارة نؤر لـة بةردَيوةبـةري ثـةميانطاكان و مامؤسـتايةكان ئـةم يـة   دوو رؤذة ثةيوةنـدي       
لـة كـؤنطرة برديـاري     بةتايبةتي نانيويانة جـةنابي وةنيـر دَيـت بـؤ ئَيـرة  ئةمـة دسـةي ئةوانـة دةَلـَيي ئَيمـة          

كة ثةميانطاكان بكرَيتة سَي ساَل  دوو ساَل دةرس َوَينَيت  موحانةرة وةربطرَيت ساَلي سَييةم  ئةوةمان داوة
ــةمي    ــةوةي ث ــةجياتي ئ ــات ل ــاهةدة بك ــَيت موش ــةو    بي ــةعين ئ ــاَل ي ــة ئةمس ــَيي طواي ــردووة  دةَل انطاكانيان هب

دةنايانةي ثةميانطاكاني تياية خوَيندكار هةية دةرةجةي هةشتاي هةيةو نؤريشي ئةو خوَيندكارانة هاتوون 
ثةميانطاكانيان ثرد كردؤتةوة  لةبةر خراثي طونةرانيان  بؤ ئةوةي نةضنة شارةكان كولية هي بكةن  ئةمانة 

ضية  سـاَهني ثَيشـوو ضـةندي خـولي تةَلةبـة هةيـة لـة كوليـة وةرطـرياوة تـةنانوليان كـردووة بـؤ              مةسرييان
ثةميانطاكان  ئةمة كَيشةية  دروسـت دةكـات  ئةطـةر جـةنابي وةنيـر وةَهممـان بداتـةوة  ئَيمـة ثَيمـان وايـة           
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  يان مامؤستاية  ئاسـو  دابةنيين ئاسو هةندَي لة مامؤستايان ثةيوةندي بةوةوة نيية  خةرجيي ثةميانطاية
ثةيوةندي بة هةموو سيستةم و خوَيندني باَهوة هةية  ئةوة كة لة نانكؤش دةردةضَيت نؤر ئاسـو بـةرنتر   

 .نيية لةوانةي ثةميانطاكان و سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  رؤميؤ سةرموو
 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان

 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة
ثَيشةكي دةستخؤشي لة جةنابي وةنيرو هةموو ئةوانةي كـة بةشـداريان كـردووة لـة دانـاني ئـةم ثرؤطرامـة        
ضاكة بؤ ثةروةردة دةكةم  مي بةرداسو ضـةند تَيبـيين و ثَيشـنيار و ضـةند رةخنةشـن هةيـة لـة مةسـةلةي         

ري سـَييةم دةكرَيـت بــؤ   ثـةروةردة  هـةوَل دةدةم نؤر بـة كـورتي باسـيان بكـةم  مـي بيسـتوومة ئةمسـاَل دةو         
 .ئيكمالةكان  ئةوانةي ماونةتةوة  بةرداسو مي نانامن ئةمانة ضؤن ضؤني هاتووة

مةسـةلةي نمــاني كـوردي  نمــاني كـوردي بةرداســو ئـةويش بؤتــة طريوطرستَيـ  بــؤ دوتابيـةكان  لــة       / دووةم
يةكي تـر خـةَلكاني تـر داوا دةكـةن     هيةكةوة سؤرانيية  لة هيةكي تر بادينية  لة هيةكي تر تَيكةوَهوة  لة ه

لة هجاتي تر دابنرَيت  ئةمة بةرداسو ئةطةر ضارةسةر بكرَيت بة نووتريي كات ضارةسةر بكرَيت  بؤ ئةوةي 
 .نةبَيتة ئاستةنطَي  لةبةردةم ثةروةردةو سَيركردندا

ةيي لـةوة دةكـات  وةكـو    نةبووني دوتاَانة بة نماني عةرةبي  بةرداسو خةَل  هةندَي  جار طل/ خاَلَيكي تر
ئةوةي كة ثةروةردة نايةوَيت لة هةندَي  جَيطا  لة هةندَي  شوَيي خوَيندن بة نماني عةرةبي بَيت  يةعين 
ــةثَيي       ــةت ب ــي دةوَل ــاني رةمس ــة نم ــوردي و عــةرةبي بؤت ــاني ك ــؤ نم ــةوة  خ ــ  دةكرَيت نؤر مةســةلةكة تةس

 .دةستووري هةميشةيي عَيراديش
يية بةرداسو  لة ضةند رؤذي رابردوو بيستن كة بايي مليؤنةها دينار مـةناهيج و  ئةمة طلة/ خاَلَيكي تريش

ــر          ــةواني ت ــراوة  ئ ــةب  ك ــادةي ت ــةوة  ئيع ــادة كراوةت ــةموويان ئيع ــة ه ــةم بابةتان ــي ل ــابي رةمس ــب و كت كتَي
نـةو  سووتَينراوة  لةبةر ئةوةي وشةي دوتابي و خوَيندكار دةبَيت لة تةنيشـت يةكـةوة بَيـت  يـاخود دوتاَا    

 .خوَيندنطا  بةرداسو ئةمةش تا ئَيرةو بةس بَيت
تةدةخولي حنبي  تةدةخولي حنبي تاكو ئَيستا هةبوو لة دياري كردنـي دانـاني بةردَيوةبـةر بـؤ     / خاَلَيكي تر

دوتاَانةكان بة سـةرةتايي و دواناوةنـدي و ناوةنديـةكان  هـةروةها لـة دانـاني سةرثةرشـتياريش  بةرداسـو         
و تايبةتي خؤي هةبووة  بؤ ئةوةي سةرثةرشتيار دابنَيت لة ثةروةردة  دةست تَيـوةرداني  هةر حنبَي  ليس

يةكَيو دوتابيان و با بَلَيي يةكَيو دوتابيان و خوَيندكاران ئـةويش لـة دوتاَانةكانـدا  مةسـةلةي واسـتةو      
وتابيةكان لةكاتي دةوامي واستةكاري لة رَيطةي ئةوانةوةو طرَيداني كؤبوونةوةي حنبي  يان كؤبوونةوة بؤ د

 .دوتاَانةكان  بةرداسو ئةمة شتَيكي جوان نيية  سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  كةرين سةرموو

 :بةردَين كرين حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــةبارة     ــي ثــةروةردةوة س ــةن وةنارةت ــةي كــة لةهي ــؤ ئــةو هةنطاوان ــتيواني ب ــي و ثش ــرداي دةستخؤش ت بــةو وَي
سيستةمة نوَيية نراوة  هيواردارم تَيدا سةركةوتوو بَينت  مي دوو تَيبينـين هـةبوو  تَيبينـةكامن باسـي لَيـوة      
كرد  بةَهم ثرسيارَيكن هةيـة ئـةويش ئةوةيـة جـةنابي وةنيـر باسـي لـة تـادي كرنـةوةي ميللـي كـرا  نـانامن             

 .  لةو بارةيةوة بدات  سوثاسمةبةسو ضية لة تادي كردنةوةي ميللي  ئةطةر روون كردنةوةية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  ئارَين سةرموو
 :بةردَين ئارَين عيداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ســوثاس بــؤ روونكردنــةوةكاني وةنيــرو دةستخؤشــيان لــَي دةكــةيي  يــةعين بةرداســو ئومَيــدَيكي نؤري ثــَي    

بَيت و  ئَيمةش ثشتيوانياني بة دَلنياييةوة  باسي نمان كـرا هةرضـةندة   بةخشينةو هيواداريي سةركةوتوو 
لة ثَيش يش باسي لَيوة كرا  ئايا كام نمان  ئايا بةرداسـو وةنارةتـي ثـةروةردة بـريي لـةوة كردؤتـةوة نمـاني        

 .ستاندةر  كوردي ئةوة بكات  ئةوة ية 
ــوة     / دوو ــةي طؤردي ــاَل ئةوةك ــة ئةمس ــرا ك ــتيار ك ــي سةرثةرش ــراوة      باس ــاري ك ــر دي ــَيوةيةكي ت ــةعين بةش ي

 .سيستةمةكةيان طؤرديووة دةستيان خؤش بَيت  بةَهم ئايا بةردَيوةبةري دوتاَانةكانيش طؤرداوة
ئَيمة باسي ثةروةردة دةكـةيي  جـةنابي وةنيـريش ئـةوة دوو  سـَي جـارة دةَلـَي خوَينـدنطا  دوتاَانـة           / سَي

رةتاوة لةسـةر نمـاني خوَينـدكار و دوتـابي رابَيـني  كـة لـة سـةرةتاوة         خوَيندكار  دوتابي  نانامن ئَيمة لةسـة 
هةست بة جياواني بكات  هَينَيكي سياسي هةية ثَيي واية كة دوتابي بَينت  هَينَيكي سياسيش هةية كة ثَيي 
 واية خوَيندكار بَيت  يةعين لةوةوة ئَيمة ضؤن دةتواني خوَيندكارَي   ضـؤن دةتـواني مامؤسـتاية   ضـؤن    

دةتواني دكتؤرَيكي باش ثةروةردة بكةيي بؤ دوا رؤذ  ئايا بري لةو مةسةلةية كراوةتةوة  دةبَيت بـة هيـةني   
 .كةم ئةو شتانة يةكة بكرَيتةوة

بةرنامةي خوَيندن بؤ  وونة  ئايا بةرنامةي خوَيندن جةنابي وةنير باسـي كـرد هةنـدَي  شـتيان كـردووة       
كارَيكي باشة  بةَهم بة تَيكردايي خوَيندن هةية بؤ  وونة مَيذوو  مَيـذووي   بؤ  وونة سروديان داناوة  ئةوة

نوَي كَي برديار لةسةر ئةوة دةدات  ئةو بردطانةي كة ئَيستا لة مَيذووي نـوَي خوَينـدنطاكان و دوتاَانـةكان و    
َيـذووي نـوَي و كـؤني    ئةوانةدا هةية  ئايا بري لةوة كراوةتةوة بةرداسو هةنـدَي كةسـي ثسـثؤردي بـَي هيـةن م     

 .طةلي كوردستان َوَيندرَينت  سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نؤر سوثاس  كوردستان خان سةرموو

 :دادر بةردَين كوردستان ثريداود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةبـَينت   سةبارةت بة كردنةوةي دوتاَانة  يان كؤليذي بةهرةداران  بة نةنةري مي لَيـرة سـةردَي  دروسـت د   
ئَيمة هةرضةندة لـة ثَيشـكةوتي داينـة  ضـةند ثـَيش بكـةويي هـةر كةمـة  بـةَهم لةطـةَل ئةوةشـدا نينـة كـة              
سةردَي  دروست دةبَيت لـةنَيوان ئـةو دوتابيانـةي كـة بـؤ بـةهرةداران و دوتـابي لةوهيـة بـؤ دوتاَانـةكان            

بةهرةداران دةدرَيت  بة دوتاَانةكاتي تر  ضونكة لَيرة سةردَي  دروست دةبَيت لةنَيوانيان  نياتر طرنطي بة
نادرَيت  يةعين ئيهمال دةكرَيت  ئةوة جَيطـاي داخـة  ئينجـا مـي ثرسـيارَيكن هةيـة لَيـرة ئايـا لَيـرة نـاكؤكي           
دروسـت نابَيـت  لَيـرة سـةرق و جيـاواني دروسـت نابَيـت لـةنَيوان ئةوانـة  ضـونكة لَيـرة بتـةوَيت  نةتــةوَيت             

 .درَيت و بةواني تر نادرَيتطرنطي بة بةهرةداران دة
ــدَي     / دووةم ثرســيار ــةوة هةن ــتامة  بــةَهم بةداخ ــي خــؤم مامؤس ــةبارةت بةمامؤســتايةكان  بةداخــةوة م س

مامؤســتا هةنــة لــةجياتي نانســت سَيــري دوتابيــان بكــةن  يــان تةربيــةت سَيــري دوتابيــان بكــةن  بةداخــةوة   
ت بؤ دوتابيةكان  هةندَي لة مامؤستايان ثَيويستيان هةندَي  جار هةندَي  شو نا رَي  لة دةميان دةردةضَي

 .بةوة هةية وشيار بكرَينةوة  يان دةوراتيان بؤ بكرَيتةوة  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  غةسور سةرموو
 :مةمخوري سعيد طاهر بةردَين غئور

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــةنابي وةنيــ  ــةخَيرهاتين ج ــَيش    ســةرةتا ب ــتة ث ــةي خس ــؤ ئــةو ثرؤطرام ــةيي ب ــي دةك ــةيي و سوثاسيش ر دةك

ــتة        ــةش ثَيويس ــؤرديين ثرؤطرامةك ــدا ط ــةمان كات ــة ه ــتةمةكان ل ــؤرديين سيس ــبةت ط ــارة بةنيس ــةمان  دي ثةرل
بةرداسو ئَيمة وةكو خةَلكي كوردستان ثَيويستيمان بةوةية كة نةوةي داهاتوومـان ثـةروةردة بكـةيي لةسـةر     

ون بـة نيشـتمان و بـاوةرد بـوون بــة خـؤ  لةبـةر ئـةوةي تـاكي كـورد تـا رادةيــةكي نؤر           بنـةماي ثةيوةسـت بـو   
دةتــواني بَلــَيي شــَيواندراوةو عةدليــةتي داطريكــةراني كوردســتان و سيســتةمي داطريكــةراني كوردســتان         

هةيـة   بةسةريدا ناَل بووة  بؤ بينا كردنةوة كةسايةتي كورد  ئَيمة ثَيويستيمان بة طـؤرديين ثرؤطرامةكـةش   
بؤ ئةوةي ثرؤطرامَي  بَيت لةطةَل واديعي سيستةمي جوطراة و كؤمةَهيةتي و ئـايين كوردسـتان بطـوجنَينت     
بؤ ئةوةي ليذنةيةكي ثسثؤرد ثَيويستة  لة راثؤرتةكةدا لة هثةردةي حةوت دةَلَي بيناية ئةوةند طرنطي نييةو 

رابـردوو شـاندَيكي ليذنـةي ثـةروةردةي مةيـداني لـة        بردياردةر نيية  سيستةمةكة بردياردةرة  ئَيمة لة سـاَلي 
ــةموو        ــةر ه ــدانيمان بةس ــةكي مةي ــةمخوور جةولةي ــةروةردةي م ــةولَيرو ث ــو ه ــنووري دةش ــةروةردةي س ث
دوتاَانةكان كرد  بةرداسو كة تةماشامان كرد حاَلي ثةروةردةي ئَيمة نؤر نؤر خراثـة  دةتـواني بَلـَيي لـة     
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هيض ثَيداويسيتيةكي خوَينديان تَيدا نيية  هةتا بطرة لـة كةسـنةنان بينيمـان     دؤناغي سئر دايي  بينايةكان
ية  ذوور حةستا دوتابي تَيدا بوو  جا ئةو سيستةمةي كة جةنابت داتناوة بـةو ئاليةتـةي كـة ئَيسـتا هةيـة      

 .نؤر نةبةتة بتواني جَي بةجَيي بكرَيت  ئةوة خاَلَي 
ةم بةنيسبةت نماني ستاندار وة  دؤناغي يةكـةم  وةكـو ثَيشـنيارَي     ئةوةي كة مي تَيبيين دةك/ خاَلَيكي تر

دةكرَيت نصو  هةبَيت  يةعين تَيكسو شَيوة ناري سؤراني و شَيوة ناري كرمـاجني هـةبَينت  ئـةو وشـانةي     
كة دورسي لة شَيوة ناري كرماجنيةكة بة شَيوة ناري سؤراني وةكو سةرةتاية  ماناكـةي لَيـ  بدرَيتـةوة  لـة     

ة ناري سؤرانيش كة وشةكة دورسة بة شَيوة ناري كرماجني ماناكةي لَيـ  بدرَيتـةوة  هةرضـةندة ئـةوة     شَيو
 .هةية بةشَيوةية   بةَهم دةكرَيت ئةوة نياتر بايةخي ثَي بدرَيت و نياتر بكرَينت

ــر  ــاَلَيكي ت ــةكاني    / خ ــَين بةردَيوةبةرايةتي ــوامن بَل ــةروةردة  دةت ــي ث ــو وةنارةت ــاَلةكة بةرداس ــةروةردة  ئةمس ث
غةدرَيكي نؤريـان لـة خـةَلكي كوردسـتان كـرد  لةطـةَل بوونـةوةي دوتاَانـة كـة هـةموو دوتابيـةكان جـل و             
ــةَلكي      ــي نؤر لــة خ ــدا  بةرداســو نةرةرَيك ــؤرداني جــل و بــةرطي دوتابيةكانيان ــوو  برديــاري ط بــةرطيان كــرد ب

ةكَي  مـاَل هـةبَيت ثَيـنج دوتـابي  يـان      كوردستان درا  خةَلكي ئَيمـةش خـةَلكَيكي هـةذارة  لةوانةيـة لـة طـةرد      
شةش دوتابي هةبَيت  دووبارة جلي ثَييـان كـردةوة  حةدـة ئـةو شـتانة لةطـةَل تـةواو بـووني خوَينـدن ئـةو           

 .برديارانة بدرَينت
بةردَين وةنيري ثةروةردة خؤشااَلي خؤي لةوة دةربردي كة ئةمساَل سةرثةرشتياري ثةروةردةكان لـة رَيطـةي   

و  مي دَلنياي دةكةمةوة لة رَيطاي حنبيةوة بوو  لةبةر ئةوةي لة مـةمخوور كؤمـةَلَي  كَيشـة    حنبيةوة نةبو
ي كرد بوو بؤ تادي كردنةوةكان  ئةوة خاَلَي   دواتر لة خوَيندنـةوةي  ةرةوان و هةبوو هةموو حنب ثاَهوتي

ضـةند جـار نـاوي دوتـابي      راثؤرتةكةيدا ضةند جار ناوي ئاسرةتي هَيناوة  ئةوةندة جـار نـاوي ذنـي هَينـاوة     
هَيناوة  ئةوةندة جاريش ناوي خوَيندكاري هَيناوة  ئةطةر بةم شَيوةية نماني ستاندارمان بؤ دروست بكـات   
نؤر نةبةتة دروست ببَيـت  بـةو شـَيوةية بيـةوَيت عةدليـةتي حـنب و سـَيبةري حـنب لةسـةر سيسـتةمي           

 .َينمداثةروةردة نةمَينَيت  بةرداسو نؤر نةبةتة  لةطةَل ر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  سؤنان خان سةرموو
 :بةردَين سؤنان شهاب نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نؤر سوثاستان دةكةم  نؤر سوثاسي وةنير  ثةروةردة دةكةم  بؤ ئامادة بووني و بؤ داني ئةم موذدة خؤشـة  

هةية لةسـةر راثؤرتةكـةي جـةنابي  ئَيمـة لـة كـاتي       بة طؤرديين سيستةمي ثةروةردة  مي ضةند تَيبينيةكةم 
كـؤنطرةي ثةروةردةيـدا برديــار وا بـوو لـة دواي دؤنــاغي نـؤ بـؤ دةو نيــادةو دواندة جـؤرة سيسـتةمَيكي تــانة         
ثةيردةو كراو بةكار بهَينرَيت  بةَهم لة راثؤرتةكةي جةنابيدا ئةوة نةبوو كـة لـةناو راسـثاردةكةي كـؤنطرةدا     

كاني ضي بوو  بؤضي ئةو نةخراية ناو جَي بةجَي كردنةوة  وةكو ئةواني تر بؤمان روون بوو  ئةطةر هؤكارة
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بكاتةوة  نؤر سوثاسي دةكةم  ئَيمة كاتَي  كة باسي طـؤرديين سيسـتةم دةكـةيي كـة خوَينـدكار ناوةنـدي ئـةو        
ئتوطؤمان لةسةر سيستةمة دةبَيت  بةَهم كة كاتَي  باسي تادي كردنةوةكان دةكةيي  كة نؤر جاريش ئَيمة ط

ــةبووةو       ــةرةحيش ه ــة مودت ــاس نــةكراوة  ك ــادي كردنــةوةكان ب ــدا ت ــانةي طؤردين ــتةمة ت ــةم سيس ــردووة  ل ك
ثَيشنياريش هةبووة لةناو كـؤنطرةدا  كـة تـادي كردنـةوةكاني كؤتـايي ثـاش هةستةيـة  تـادي كردنـةوةكاني          

دكارانـةي كـة ئيكمـال بـوون  يـاخود      دةوري دووةم دةست ثَي بكات  كة ثَي دةوترَيت ئيكمالي  بـؤ ئـةو خوَين  
ئةوانةي دةيانةوَيت  رة بةرن بكةنةوة  ئةو بوارةيـان دةبَيـت ثـَي بـدرَيت  ضـونكة نيسـبةتَي  لـةو  رانـة         
لةطةَلياندا دةردوات بؤ بةرن كردنةوةي ئاسـو دةرةجـةيان  بـؤ نيهائيةكـة  لَيرةشـدا جـةنابت باسـت نـةكرد          

  بةرداسو ية  شت لَيرة سةرجني راكَيشاوم لةوانةية تةصـادوف بَيـت    ياخود لةناو ميكانينمةكةدا نةمبيين
ئَيستا لة دةرةوة خوَيندمةوة لةناو رؤذنامةكان كا  سايـةق سـةعيديش هـةمان تَيبـيين هـةبووة  طةيانـدني       

هةية  نانست ئةوة ميتؤدة كؤنةكةي باسلؤظة  كة دةَلَيت بةكارهَيناني  ئَيستا لة دنيادا بةرهةمهَيناني نانست 
ئةو كةسة وا ثةروةردة دةكةيت كة خؤي بتوانَيت نانست خؤي بةرهةمي بَينَيت  مامؤستا تةنها رَينماييكةر 
دةبَيــت  لةطــةَل ئةوةشــدا لــة باســي نمانةكانــدا ســةيري هينةكــةم كــرد  باســي نمــاني كــوردي كــراوة  باســي  

كَيشــةو طرستَيكــي نؤر نؤري بــؤ مامتاتيــ  كــراوة  باســي نمــاني ئينطليــني كــراوة  نمــاني عــةرةبي ئــةمردؤ   
خوَينــدكاران دروســت كــردووة  ئــةويش لــةوة دايــة سَيــري ئاخــاوتين ناكــات  سَيــري دســةكردن نابَيــت  تــةنها 
حةشـــوةو مـــةحئونات و ئينشاشـــة هـــةموو ســـاَهنة ئَيمـــة ئاطـــاداري ئـــةوةيي يـــة  نوســـخة ئينشـــا هةيـــة  

 .ي  سوثاسخوَيندكارةكان بؤ ض عينوانَي  هةبَيت ئةوة بةكار دةهَين
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  جةمال سةرموو
 :بةردَين اال حممد داسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــي ئــةم ثرؤطرامــة        ــة ئامــادة كردن ــووة ل ــةي دةوريــان بين ــر و ئةوان ــة جــةنابي وةني ــي ل تــةبيعي دةستخؤش

ي وةنيـر  مـي ثشـتيواني لـة دسـةكاني      بةداخةوة مي هةندَي  تَيبيـنن هةيـة حـةن دةكـةم بيخةمـة بـةردةم      
طَيةس خان و كوَيستان خان دةكةم وةكو ثَيويست طرنطي بـة باخيـةي سـاوايان نـةدراوة  ئَيسـتا ئـةوةي كـة        
تَيبيين دةكرَيت ئةوانةي كة دةور دةبيني لة باخيةي ساوايان هـةموو نـةناني و شـةهادةي شـةش و يـةعين      

بَيت دكتؤراي هةبَيت لة باخيةي ساوايان بَيت  ضونكة ئةوة بناماي خةَلكي ثسثؤردي تيا نيية  لة شوَينان دة
ئةساسي دروست كردنة  بةنيسبةت مامؤستا  مامؤستا دةبَيت طؤردانكاري هةبَيت  ئةوةي كـة تـةعي دةبَيـت    
بة مامؤستا دةبَيت بؤ ماوةي شةش مانط لـة ذَيـر ضـاودَيريدا بَيـت  ئينجـا ئةطـةر سـةركةوتوو نـةبوو ثَيـي          

ت بيَيت لة شوَينَيكي تر ئيش بدؤنَيتةوة  ئَيستاش ثَيويستيمان بةوة هةيـة ثياضـوونةوةيةكي طشـو    بوترَي
بكةيي لة مامؤستايةكان ئةوةي كة تواناي  دةرسـي نييـةو نانانَيـت و سَيـر نابَيـت خـؤي ناطةيةنَيتـة ئاسـو         

سـتا ئَيسـتا لـة كؤمةَلطـةي     رؤذ  ئةوانة ثَييان بطوترَيت بيي ئيشي تـر بدؤننـةوة  هـةروةها سيسـتةمي مامؤ    
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مةدةني صنف وا نيية  مةسةلةن ئَيستا لـة صـنئَي  بريكـاري بَلَيتـةوة  يـةكَي  كـوردي بَلَيتـةوة  يـةكَيكيش         
عةرةبي بَلَيتةوة  مامؤستاية  هـةموو دةرسـةكان دةَلَيتـةوة  ئـةم مامؤسـتاية لةطـةَل دوتابيةكـة دةردوات لـة         

ئةوة ئَيمة دةبَيت لـة نانكـؤ بةتايبـةتي مـةراحيلي يةكـةم و دووةم       ية  و لة دوو و لة سَي و ئةمانة  لةبةر
تةئكيـد لةسـةر ئـةوة بكةينــةوة  ئـةو خةَلكـة شــو عـام َوَينَيـت  بــؤ ئـةوةي ئـةو كةســةي كـة دةبَيـت بــة            
مامؤستا بتوانَيت هـةموو دةرسـةكان بَلَيتـةوة  تـادي كردنـةوة نؤر طرنطـة  دةبَيـت ئَيمـة هـةوَل بـدةيي لـةم            

ادي كردنةوة بؤ مةبةسو هةَلسةنطاندني ناني نـةبَيت  بـؤ مةبةسـو بـري خسـتنةوةو سَيربـوون       ثرؤذةية ت
 .بَيت  تادي كردنةوةكان  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نؤر سوثاس  كا  بةكر سةرموو

 :بةردَين بكر ستاح حسي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــَي دةكــةم لــة جــةناب   ي وةنيــري ثــةروةردة  بةرداســو ئــةوة مةشــروعَيكي نؤر  لــة ثَيشــةوة دةستخؤشــيتان ل
تةموحةو طؤردانكاريةكي طةورةيـة لـة سيسـتةمي سَيركردنـدا  حةدـة هـةموومان ثشـتيواني لـَي بكـةيي  مـي           
دسةي ئةو ئةندامة بةردَينانة دووبارة ناكةمةوة نؤر شتيان باس كردو ثَيشنيارو روونكردنـةوةيان لةسـةردا    

ــيارة  ــةنها ثرس ــَيش     بــةَهم ت ــاغي ث ــة دؤن ــَين وايــة ل ــي ث ــتةمة  م ــةو سيس ــؤرديين ئ ــبةت ط ــة بةنيس كةم ئةوةي
بنةردةتيشةوة دةست ثَي دةكات  ضونكة ئةمة سيستةمَيكي نؤر تانةية  لةبةر ئةوة ثةروةردة كردنـي منـداَل   

ني لة ثـَيش بنةردةتيشـةوة  نـة  هـةر لـة بنةردةتيـةوة  ئينجـا ثرسيارةكةشـن ئةوةيـة ئايـا لـة سـاَلي خوَينـد             
ئةمة لة يةكةوة دةست ثَي دةكات  يان وةكو ئةوةي ئيلغا كرا سةة شةش بَلَيي بةكةلؤري  0228و  0222

سةة شةش ئيلغا كراوة لة ساَلي ئايندةوة  دؤناغةكان ضؤن دةست ثَي دةكات  ئايا لـة سـةة يـةكي سـةرةتاوة     
شـ يش بـة رةئـي مـي موسـتةلنةماتي      دةست ثـَي دةكـات؟ بَلـَيي لـة بنةردةتيـةوة دةسـت ثـَي دةكـات  يـان ثيَ         

 .ثَيويستة
باسي ئةوةي كرد كة ية   دوو كؤليذ كراوةتةوة  وابنامن لـةو كؤليذانـة مامؤسـتا ناصـ  باسـي كـرد       / دووةم

معيارةكــان ضــية  ئايــا ئةمــة دواي ئامادةييــة بــؤ ئــةم كؤليذانــة  ئةطــةر دواي ئامــادةيي بَيــت  ئــةوة رةنطــة    
 .اليةوة بَيت  يان ثَيش ئامادةيية  نؤر سوثاسعيةدةي بة وةنارةتي تةعلين ع

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نؤر سوثاس  طةهوَيذ خان سةرموو

 :بةردَين طةوهوَيذ شابا ججي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةوة بـوو ئـةوةي دكتـؤرة هالـة لـة       / بةخَيرهاتين جةنابي وةنيـر دةكـةيي  ثرسـيارةكامن كـراوة  يةكـةميان     
تـادي  / يةوة ئيشارةتي ثَيدا بؤ دةرضوواني شةشي ئامادةيي ية  دةرس  يان دوو دةرس  دووةمييةكةم خاَل
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/ كردنةوةي ميللي بوو  مةبةست لة تادي كردنةوةي ميللي ضيية  ئةطةر روون كردنةوةية  هةبَيت  سَييةم
بـةهرةداران جيـاواني    باس لة دوتاَانةي بةهرةداران كرا  ئايـا جـةنابي وةنيـر ثَيتـا نـوا نييـة دوتاَانـةي       

لةنَيوان دوتابيةكان دةكاتي  كة جةنابت باست كـرد لـة دؤنـاغي سـةرةتاييةوة دوتـابي هةسـت نـةكات بـةوة         
مستةواي كةم ة لةوةكةي تر  ئةوة جياوانيية  نيية لةنَيوان تةَلةبةكان  مي دةبينن ضـةند خوَينـدكارَي    

ان نينة ئياباتيان هةبووة  مستةوايان كةم  دةبَيتةوة صاحَيب تةَلةبةشن  ئةو خوَيندكارانةي لة بةهرةدار
/ تا بةرةو دوايي دَينت  لةبـةر ئـةوةي سـةرق و جيـاواني هةسـت ثـَي دةكـةن لـةنَيوان خؤيانـةوة  خـاَلي تـرم           

بةنيسبةت دةرسي خصوصي  بةداخةوة ئةوة حاَلـةتَيكي نؤر بـاوة لـةناو كؤمةَلطاكـةمان  كـة ئَيسـتا دةرسـي        
كة هةر نةسسي مامؤستا لة نةسسـي دوتاَانةكـةي خـؤي دةرس بـة دوتابيةكـةي خـؤي        خصوصي دةَلَينةوة 

ــة            ــدات ب ــة  ب ــتاية وا باي ــةو مامؤس ــةر ئ ــةكرَيت ه ــَي ن ــؤ واي ل ــة ب ــي  باش ــي خصوص ــة دةرس ــةوة ب دةَلَيت
 .مامؤستايةكةي دوتابيةكاني خؤي لة مةكتةبدا دةربيي  نة  بة دةرسي خصوصيةوة دةربيي

دارسـي سـريانييةوة  يـةعين بةداخـةوة دةيَلـَين نؤربـةي ماددةكـان هـي مةرحةلـةي          بةنيسبةت مة/ ثَينجةم
موتةوةستةي ثارةكة بةشَيوةي مةهنميان بؤ هـاتووة  كةضـي دوتاَانـةكاني تـر بةشـَيوةيةكي رَيـ  و ثَيـ         

وة كتابَيكي رَي  و ثَيكة بة وَينةوة بة ملوةنةوة  كةضـي دوتاَانـةي سـرياني كوردةكـةي مـي ثـؤلي يـة  بـو        
مةلنةمةيةكة لة تاريخ و جوطراسياو وةتةنية  يةعين وةنعي خوَيندنيشي نابَيت  ئةطةر بةو شـَيوةية بَيـت    

 .داوا دةكةم يةعين تؤنَي  تةرديةي ثَي بكرَينت  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  تةَلعةت سةرموو
 :توسيق طلعت حممد صاحل بةردَين

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن
نؤر سوثاس  بةخَيرهاتين مامؤستا دَلشاد دةكةم  ئينشـائةَلَة سـةركةوتوو دةبَيـت لـةو مةشـروعة طةورةيـة        
مي دوو  سَي ثرسيارم هةية  جةنابي سةرمووي لة ثؤلي ية  تا ثؤلي سَي كةوتي نيية  ئـةي ئَيمـة ئينسـاني    

ئةوة ضي لَي دَيـت  لـة ثـؤلي ثَيـنج تـادي         ئةي(بطئ التعلم)ثةروةردةيي بوويي دوتابي هةر ثَيمان دةطوت 
كردنةوةي ميللي دةكات  لـة ثـؤلي ضـوار دواكـةوتين تَيدايـة  يـان نـا  لـة حـةوت و هةشـت و نـؤ  ئةطـةر لـة              

ــت بيــَيتة مةعهــةدةكاني تيجــارةو نراعــةو ئــةواني دي  ئَيمــة حــةنمان دةكــرد لــةو     62% ي نــةهَينا ناتوانَي
  بؤ هونةري  وة  دةوَلةتان ثَيشكةوتوونة لة وةرنشـي و لـة شـو    مةرحةلةية ثسثؤردي هةبواية بؤ وةرنشي

 .وا  ئاخري شتمان كة عَيراق بوتوَلةي ئاسياي هَينا لة رَيطاي وةرنش هةموو هية  كةيئي ثَي هات
تادي كردنةوةي نيوةي ساَل نةما  ئةي ثشووي نيوةي ساَل دةمَينَيت  يـان نـا  دةكةوَيتـة ض مانطَيـ   دةنانـي      

 .َي هةمووي عوتَلةية  ثَيمان خؤشة ئةطةر بكةوَيتة مانطي سَيمانطي س
باشة مامؤستا باسي طؤرداني مةنهةج نةكرا  حةنمان دةكرد مةنهةجيش بطؤردَيت  بةتايبةتي سـةرةتايي  مـي   

نةبووة سَي و نةبووة يةكيش  تا ئَيستا نةطؤرداوة  ( دارا دوو داري دي)سي و شةش ساَل ثَيش  مامؤستا بووم 
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ن دةكـــةم لـــةوة ئاطـــادار بـــي  ســـةركةوتين ئـــةو مةشـــروعة دةكةوَيتـــة ســـةر شـــاني مامؤســـتا  لةطـــةَل حــة 
ــتا      ــَي بــدرَيت  ضــؤن مامؤس ــت و بايــةخيان ث سةرثةرشــتياراني ثــةروةردة  ثَيويســتة ئةوانــة تةشــويق بكرَي

 .سةعدةديي سةرمووي دةبَيت ئاطامان لة ذيانيان و لة طونةرانيان بَيت  نؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 

يةكة نامَينَيت  كا  عـادل  (د)ة  ئةطةر بيكةيتة سَي (د)نؤر سوثاس  دارا دوو داري دي بؤ مةونوعي حةرة 
 .سةرموو

 :بةردَين عادل حممد امي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

و ئةنـداماني  مي ثشتطريي لةو طؤردانكاريية دةكةم لةو ثرؤطرامةو سيستةمي ثةروةردة  بةَهم حةق واية وةك
بةردَين باسيان كرد لة باخيةي ساوايانةوة دةسـت ثـَي بكـةيي  لةبـةر ئـةوةي ئَيمـة بةرداسـو هةشـتاو شـةش          
ساَلي ثةروةردةيي بة سةدةتي رؤيشت لةم وَهتة  بةَهم مي ئـةوة دَينمـةوة بـريي هـةموو ئةنـداماني بـةردَين        

شـتطريي دةكـةيي  بـةَهم لـة رووي مادييـةوة ضـي       ث% 122ئَيمة وةكو سيكرة  وةكو ثرؤطرام نؤر جوان و لـة  
كراوة  ئةو شوَينةي كة مامؤستاو دوتابي دةرسي تيا دةَلَيتـةوة  تـا ئَيسـتا دوتاَانـةي وا هةيـة لـة خـانووي        
دوردداية  ئةو جارة وةسدَيكي ثةرلةمان هاتي بةردَيوةبةري ثةروةردةي كئري طوتي هةمـة لـة طـةورددان دايـة      

ــة  ــةم ثرؤطرام ــا ئ ــة       ئاي ــو ئةم ــة  بةرداس ــةوة مةونوعَيك ــت  ئ ــةجَي بكرَي ــَي ب ــةكي وا ج ــة جَيطاي ــت ل دةكرَي
سيكرةيةكي جوانة  بةَهم دةبَيت كاري لةسةر بكرَيت  بؤ  وونة لة كةهر سَي دةوام لـة يـة  بينايـة هةيـة      

ــت  مــ         ــةرخان بكرَي ــؤ ت ــةتي ب ــةكي تايب ــددي ميناني ــَيوةيةكي ج ــت بةش ــة دةبَي ــةوة مةونوعَيك ــةعين ئ ي ي
ثرسيارَيكي ترم لة جـةنابي وةنيـر هةيـة  باسـي كردنـةوةي ثـةميانطاي وةرنشـي كـرد لـة خانـةدي  كئـري            
ساَلَيكة  سَي هـةنار سـاَل تةمةنيـةتي تـةنيا ثـةميانطاي هونـةرة جوانـةكان دوو سـاَلة لةبـةر بـَي مامؤسـتايي            

نارةتي ثـةروةردة ئـةوة لةبـةر ضـاو     دوتابي وةرناطرَيت  ثَين واية ساَلَيكي تر دادةخرَيتةوة  يةعين حةدة وة
 .بطرَيت لةوَيش ثةميانطايةكي لةو بابةتة بكرَيتةوة  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نؤر سوثاس  كا  عومسان سةرموو

 (:باني ماراني)عبداه دادر عثما  بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  مي ليذنةي ثةروةردةي ثةرلةمانيشي بؤ نياد دةكةم وةكو هاوردَييةكان دةستخؤشي لة جةنابي وةنير دةكةم
دةستخؤشي لةوانيش دةكـةم  ئـةوانيش مانـدوو بوونـة لةطـةَل جـةنابي وةنيـر بـؤ طـؤرديين ئـةو ثرؤطرامـة             
بةرداسو طؤرديين ئةو ثرؤطرامة دةبَيت ثريؤنبايي لةسـةرجةم طـةلي كوردسـتان بكـةيي  كـة ئـةوة يةكـةمي        

ن  يان طؤردانكاري لة سيستةمي ثـةروةردة بـة خؤمـان دادةنـَيي كـارَيكي نؤر      جارة خؤمان مةنهةجي خوَيند
باشةو هيوادارم دوور لة دةست تَيوةرداني هةموو كةسَي  طؤردانكاري ثرؤطرام بةرداسو كـارَيكي باشـة  بـةَهم    
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كردنـي نؤر   دةبواية ئامادةكاري بؤ بكرَيت  خؤ ئةطةر ئامادةكاري بؤ نةكرَيت  ضؤنيةتي تواناي جـَي بـةجيَ  
كارَيكي طرانة  مةسةلةي ئامادةكاري نؤربةي برادةران باسيان كرد  مةسـةلةي خوَينـدنطا  مةسـةلةي نمـاني     
يةكطرتوو  مةسةلةي بودجة  هيوادارم ئةوةندةمان نةماوة بؤ ساَلي داهاتوو بودجةيـةكي تايبـةت لَيـرة لـةو     

ناَل بَيت بةسةر ئةو تةنط و ضةَلةمانةي لةثَيش ثةرلةمانة بؤ ثةروةردة دياري بكرَيت  بؤ ئةوةي بتوانَيت 
طةشة كردن و بةرةو ثَيش بردني ثةروةردة هةية  ديارة لة رووي مادييةكةي نؤر تةئسريي دةبَيت  باش  وا 
بوو بؤ جَي بةجَي كردني ئةوةش سةدئي نةمةني هةبَيت  بـؤ ئـةوةي ئيتميغنانَيـ  بـدات كـة هـةموو ئـةو        

جَي بةجَي بكرَيت  دوو ثرسـياري تـرم هةيـة لـة جـةنابي وةنيـر دةربـارةي تـادي         كارة باشانةي باسيان كرد 
كردنةوةي بةكةلؤري  ديارة باسي ئةوةي كرد لـة ثـؤلي ثَينجةمـدا تـادي كردنـةوة دةكرَيـت  ئايـا ئـةو تـادي          

وة كردنةوةية جَيطرة بؤ بةكةلؤري  ياخود وةكو تادي كردنةوةي مانطانة عادييـة  وةكـو ثؤلـةكاني تـر بـةرديَ     
دةضَيت  حةن دةكةم ئةوة روون بكاتةوة  ضونكة مي بـاش تـَي نةطةيشـتن  دةربـارةي خوَينـدني  وونـةيي        
يان خوَيندني تايبةتة  ثرسيار ئةوةية ئايا كَي وةردةطريَيت  بة دةرةجاتة  يان خـةَل  بـة كـةيئي خؤيـةتي      

ــدني تايبــةت  ئة    ــت لةطــةَل خوَين ــؤن تــةوني  دةكرَي ــةن  يــةعين ض ــات   يــان تةم ــة دةرةج ــَي ب وانةنــة كــة ك
وةردةطريَيت بـة  رةيـة  بـة تةمةنـة  يـةعين وةرطرتنيـان ضـؤنة  هةرضـةندة جـةنابت باسـي ئـةوةت كـرد             
بةردَيوةبةرايةتية  بؤ تةننميي دانـراوة  ئـةوة جَيطـاي باشـة  جَيطـاي دَلخؤشـيية  بـةَهم بـؤ وةرطرتنةكـةش          

نؤ ساَلي ئيجبـاري لـة خوَيندنـدا  مـي ثَيشـنيار دةكـةم بـؤ        تةونرتَيكمان ثَيويست بوو  خاَلَيكي تر مةسةلةي 
لـة خوَينـدن هـةموو     ئةوةي ئةو هةموو ذمارة نؤرةي جةنابت باست كرد لة ثـؤلي شةشـةوة خـةَل  دابـرداوة    

رةة ئــةو خوَيندكارانــة تــا نــؤ ســاَلي خوَينــدن لةســةر حكومــةت بَيــت  هــةتا هاتوضــؤيان و  تَييــوون و مةســ
ن  ثيَةويان  جليـان  دةستـةريان  هـةموو شـتةكانيان لةسـةر حكومـةت بَيـت  ئـةوة         طواستنةوةيان  مةسرةسيا

تةشجيعَي  دةبَيت  بؤ ئةوةي وان نةهَيني لة خوَينـدن  بـةَهم ئةطـةر بَيتـو ئـةو مةسـرةسانة لةسـةر خؤيـان         
َينـدن و نؤر  بَيت  خةَل  هةية ئيمكانيةتي نيية  ئةوة دةبَيتة هؤي ئةوةي دابرداني نةوةكاني داهاتوو لة خو

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  عينةديي سةرموو
 :بةردَين عنالديي سلين خديدا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
/ بةخَيرهاتنا وةنيرَي ثـةروةردة دكـةيي  وةَلـَة مـي طـةه جيهاتـة طـوتي  بـةس وة  تـةعليق دةبَيـذم  ئَيـ            

انوكة ثسثؤردو ظَيي و ئةو ذيية كـةنطط دةسـت ثـَي دكـةن  ئةطـةر نمـاني       نمانَي ستاندةر هةر دبَيذن نووةو ت
ستاندةر ثةروةردة دةست ثَي نةكةيي  ئةمدي كةنطط دةست ثَي دكـةيي  ضـي وةخـو  ئـةرَي هـةتا دة سـاَلي       
دي  بيست ساَلي دي  سةد ساَلي دي  ضةندي دي    نؤ  دة  ئةطةر هةندة  وشة نةهَينة كرن دبَيذت بةرسظا 

ت هةندة  هاتينة كرن  ئةرَي كةلتور كتابَي هةمي برَيين سةساة  تةمامة  كتـابَي بـرَيين ياخونـدنَي    دبَيذ
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وشة   ئان دوو وشَيت ئَيت بادينـاني نـانامن تَيـداي هـةينا  ئـان نـا  نمـانَيكي سـتاندةر لـة ضـاوا ضـي بـَينت              
ت بةغداَيي نمانَي  سةثاند بؤ سـةر  ئةطةر ثةروةردة دةست ثَي نةكر ئَي   بةرَي دةدةرا مة ئةو بوو رذَيمَي

مة نماني عةرةبي  سؤراني و باديين مةتة وي تَيهطةيشو  ئةرَي نؤكـة ئـةظ ئـةجيالي تـر  ئـان ئَيـت نؤهتـا        
ضار تَيتطةهةن  موتةرجةمةكي بيني خؤ ئان ضاوا هنمة ذي لة ثةروةردة دةسـت ثـَي كـر  كـةس بـة نمـان       

ست ثَي كـرد  نابَيـذم وةَلَةهـي دورسـةو وةخـت نينـةو جارةكـا دي         موتةعةليق بَيت ئةن دبَيذم بريا ئةم دة
 .ئةظة ية 

ئــةن بــاوةرم ئــةو سيســتةمي ثــةروةردة سيســتةمي خوندنــة  نــة  سيســتةمي ثــةروةردة  ضــونكة   / يــا دوَي
ثةروةردة لةناظارؤكا مينهاجي ظَيت دَيتة طؤرداندن  سيستةمي سَيركردنَي راستة  بـةس سيسـتةمي ثـةروةردة    

ضونكة سيستةمي ثةروةردة دةبَيت بَيتة ثةروةردة كرن  دوتابي بَيتة ثـةروةردة كـرن ظـَي سيسـتةمي     نيية  
مينهاج نةهاتينة طؤردان  لة نؤربةي مينهاجة مَيذووة خةَلكَيكي دي دةخوَيين  ئـةم جوغراسيـا دةوَلـةتي دي    

تَي كـورد ئـَي كوردسـتانَي نؤر    دةخوَيين  بةس جوغراسيا كوردستانَي و مَيذوويا كوردسـتانَي و خـةباتا ميللـة   
 .نةعيئة  هوانة لة طةلة  مةناهيجدا  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نؤر سوثاس  كا  سةتاح سةرموو

 :بةردَين ستاح عبداه ننشبندي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نةش دةكةم كة هاوكاريان ثرد بةدَل سوثاسي جةنابي وةنير دةكةم  بؤ داردشتين ئةو سيستةمةو سوثاسي ئةوا
كردووة  بةرداسو جَيي دَلخؤشيية  ئةوةي مي دةمةوَيت دسةي لةسةر بكةم هيض ثرسيارَيكن نيية  دوو خاَل 

ئةوةيــة بــة حةدينــةت نانســت  تــةعلين  خوَينــدةواري لــة دوتاَانــةكاني ئَيمــة لــة / داوا دةكــةم  يــةكَيكيان
ةعيئة   وونةية  مامؤستايةكي بةر ساَلي هةشـتا  ئَيسـتا لـةو    ساَهني هةشتا بةرةو هةوراني تا ئَيرة نؤر ن

تةمةنةي بةرةو تةداعودي دةردوات بيهَينيت لةطةَل كؤمـةَلَي  مامؤسـتاي ئَيسـتا ئةطـةر بـةراورديان بكـةيت       
رَيسمان و ئامسان سةرديان هةية  جا بؤية مي داوا دةكةم ئةو مامؤسـتايانةي دةرضـووي دواي سـاَلي نؤهـةت     

ة دةورةيةكيان بؤ بكرَيتةوة  ئةو سيستةمةي جةنابت ئَيستا خستؤتة بةردةسـت  بـؤ ئـةوةي نيـاتر     ثَين باش
 .ئيستيئادة لةوة بكةن  بؤ خؤشيان ئيستيئادةية  ئةو دةورةيان بؤ بكرَيتةوة نؤر شتَيكي ضاكة

ذةوةنـدي  بة حةدينـةت ئَيمـة هةنـدَي  جـار عاتيئـة وامـان لـَي دةكـات دةبَيـت بـة دذي بةر          / خاَلي دووةمن
خؤمان  لةبةر موعاناتي ئَيمة  كة موعاناتَيكي نؤرمان بيين لةبةر دةسو نينامي بةعسـي خملـوعي منلـوع     
ئَيمة دذي ئةو لوغةيةينة كة ئَيمة نؤر ثَيويستيمان ثَي هةية  لةبةر ئةوة حةق نيية ئَيمـة بـةو عاتيئةيـة    

وة كةوتووينةتة جوغراسياي كة ثَيويستيمان دسةي بكةيي  ضونكة لوغةي عةرةبي ئَيمة لة دوو وَهت بةو ه
ــني وا         ــبي  دةبي ــر ب ــةليف سَي ــاتي موخت ــتة لوغ ــة ثَيويس ــة ئَيم ــَين واي ــي ث ــة  م ــةرةبي هةي ــةي ع ــة لوغ ب
جاميعةيةكي ئـةمريكي ئَيمـة داوا دةكـةيي بَيـت لـة سـلَيماني بكرَيتـةوة لوغـةي ئينطليـني ثَيويسـتمان ثـَي            
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بةمان دذي لوغةي عـةرةبي  لةبـةر ئـةوة نييـة مـي عـةرة  خـؤش        هةية  تةعةجوب دةكةيي كة ئَيمة نؤر
دةوَيت  لةبةر ئةوةي مي ئيشن بةو لوغةية  مي ثرسيار لة سةرؤكي ثةرلةمان دةكةم  ئةطةر ئـةو لوغانـةي   
نةناني بواية  ئَيستا نةدةبوو بة سةرؤكي ثةرلةمان  ثَيويستة ئَيمة سَير بي  لوغاتي عةرةبي بة حةدينةت 

ئَيمة خؤمان سَير بكةيي  بتواني لوغات سَيـر بـي  جـا بؤيـة ئـةم دوو خاَلـة مـي بـة تايبـةتي داوا           ثَيويستة
ئةو مامؤستايانةي دواي ساَلي نؤهةت  دةرضووي دواي نؤهةتي بطةردَينـةوة  / دةكةم لة جةنابي وةنير يةكةم

تةهميش نـةكرَيت  ضـونكة    تكام واية لوغةي عةرةبي/ بؤ ئةو دةورةيةي سَيري نياتر مةعلومات بي  دووةم
ئَيمة ثَيويستمان ثَيي هةية  مي كوردم هةية خةرجيي كوليةية  ئَيستا رؤذانة لة ماَل كة دةضمةوة وشـةيةكي  
عةرةبي دَيتة ثَيشي دةَلَي توخوا بابة ض نووسراوة  مي تةعـةجوب دةكـةم خـةرجيَيكي كوليـة دوو كةليمـةي      

بؤية مي داوا دةكةم لة جةنابي وةنير ئةو دوو خاَلة بة ئيهتيمام  عةرةبي نةنانَي  ئةوة نةرةرة لة ئَيمة  جا
 .وةربطريَيت  لةطةَل رَينمدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نؤر سوثاس  ظيان خان سةرموو

 :ثاشا خضر بةردَين ظيان ابد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دَي  ثَيشنيارم هةية  لَيرة كة باسـي نـؤ   بةخَيرهاتين وةنيري ثةروةردة دةكةم  ثرسيارةكاني مي لةطةَل هةن
ثؤلي دةكات  ئـةوة شـتَيكي نؤر ثَيشـكةوتووانةية بـةهيواي سـةركةوتي بـؤ ئـةو ثرؤطرامـة  بـةَهم لَيـرة دوو           
دةنطاي سةرثةرشتياري لَيـرة دَيتـة ئـاراوة  سةرثةرشـتياري ثـةروةردةيي كـة بـؤ ثؤلـةكاني يـة  تـا شةشـة             

  ئايا هةماهةنطي لةنَيوان ئةو دوو سةرثةرشتيارة ضؤن دةبَيـت  ئـةوة   سةرثةرشتياري ثسثؤردي خؤي دةنانَط
 .ية 

ديسان هةر ميةكات دةست ثَي دةكاتةوة  ميةكاتي ناتيةي سةرةتايي لةطةَل سانةوي  ئايـا  / ثرسياري دووةم
تـة  ثؤلي ية  تا شةش  دووبارة ئةو دوو شتة دَي ئةوةش ضؤنيةتي هةماهةنطي دةبَيت  ضونكة خؤي دةنانَي

 .ئاراوة
كاتَي  بؤ طؤرديين ثرؤطرام دَيتة طؤردَي  ضونكة مي لة طؤرديين ثرؤطراميش ئةندام بوومية / ثرسياري سَييةم

لة كؤنئرانسةكةش هةر ئةندام بووم  ئايا بؤ ضاث كردن ئةوة بودجة ضةندي بؤ دابي كراوة  ضونكة ئـةوة  
كاري دةكـات بـؤ ثيـادة كردنـي  ئايـا ضـي خسـتؤتة        شتَيكي طرنطة  ئايا حكومةتي مةركةنيش لةمردؤوة دابين

ئةستؤي خؤي  لَيرة دووبارة كـة باسـي خَيـنان دةكـات لـة طـؤرديين يـةعين لـة ثـؤلي يـة  تـا ثـؤلي نـؤ  نؤر              
رؤلَيكي طرنطي داوةتة خَينان  لةبةر ئةوة ثَيشـنيار دةكـةم كـة سـؤرمي نانيـاري بدرَيتـة دوتـابي  هـةتا ئـةو          

 .ت لةنَيوان دوتابي و ماَلةوةيسؤرمة هةماهةنطي دروست بكا
بةشدار بووني خَينانةكان لة بؤنةكان  ضونكة كة باسي دةكات كؤبوونةوةي طةشـة  ئـةوة   / ثيََشنياري دووةم

 .لة بؤنةكانيش نؤر طرنطة بةشداري بكات
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كـةي   داناني ليذنةيةكي تةنسيق لةنَيوان كة باسي رابةري ثؤلةكةي كرد لة كاتي راثؤرتة/ ثَيشنياري سَييةم
لةطــةَل خَيــنان و لةطــةَل بةردَيوةبــةري هــةمان دوتاَانــة  دووبــارة مــي هــةموو تةدريرةكــةم خوَيندؤتــةوة   
خؤشن ئةندام بووم  باسي كتَيبخانـةي كـردووة  لةبـةر ئـةوةي ثَيشـنيار دةكـةم كتَيبخانـة لـة هـةموو شـارو           

كتَيبخانـةي تَيـدا نييـة  دووبـارة     شارؤضكةكان بكرَيتةوة  ضونكة نؤربةي هةرة نؤري شارو شارؤضـكةكا ان  
باسي سةرهةنطي كردووة  سةرهةنطيش دةبَيت طرنطيةكي واي ثَي بدرَيت  دةبَيت سةرهةنط دابةش بكرَيتـة  
سةر هةموو دوتابيةكان و تةَلةبةكان  دووبارة كردنةوةي تـادي كردنـةوة  ثَيشـنياري ئـةوة دةكـةم تاديطـةي       

كة تةوةرةكان نماني كـوردي و ئينطليـني بـاس كـردو لـة دؤنـاغي       دةنط بكرَيتةوة بؤ نماني ئينطليني  ضون
ناوةندي و دواناوةندي بكرَيت  دوا ثرسياريشن ئةوةيـة خوَينـدني ميللـي سـويدي  كـة خـؤم ئـةم ثرؤذةيـةم         
تةرجةمة كرد  كاتَي  كة هاتـة ثةرلـةمان خـؤم تةرجةمـةم كـرد لـة ئينطليـني بـؤ كـوردي  كـة شـتَيكي وام            

دوتاَانةية  لة سلَيماني بكرَيتةوة   0228و  0222ة  كة برديارة لة ساَلي خوَيندني خوَيندةوة لة رؤذنام
كة ئةوانةي لة خوَيندن دابرداون  ضونكة خؤي ثرؤذةكة بةناوي ئةوةية خوَيندني ميللي سويدي بؤ طةوران  

جـةنابي كـرد   ئايا لة هةمان ثرؤذة سةرضاوة دةطرَيت  ضونكة خؤشي دةناني مي ئـةو ثرؤذةيـةم ثَيشكةشـي    
 .بوو  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نؤر سوثاس  كا  شَيروان سةرموو

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثرسيارةكاني مي هةمووي كرا  ئةطةر ماوةم بدةنَي سوثاسـي بـةردَين جـةنابي وةنيـر بكـةم  سوثاسـي بـةردَين        
ثةروةردة لة ثةرلةماني كوردستان بكةم  سوثاسي هةموو ئـةو بةردَينانـة بكـةم    سةرؤ  و ئةنداماني ليذنةي 

كة بةشداريان كردووة لةم ثرؤذةية  ضونكة هةرَيمي كوردستان سيسـتةمي ثـةروةردةيي نؤر كؤنـة  توانيـان     
 .ئةو سيستةمة لة دؤناغَيكةوة بؤ دؤناغَيكي تر ببةن  دووبارة سوثاسي هةموو هية  دةكةم

 :رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة
 .نؤر سوثاس  كةذاَل خان سةرموو

 :بةردَين كةذاَل جميد دادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

منيش هةروةكو ئةواني تر هةندَي ثرسيار و تَيبينين هةية لةسـةر ثرؤذةكـة  لَيـرة كاتَيـ  دةَلـَي  رةكـاني       
وةربطريَيـت ئـةوة   % 02ةم لـة  ثؤلةكاني حةست و هةشـت و نؤيـةم بـةم شـَيوةية بَيـت رَيـذةي  ـرةي هةشـت        

  ضــونكة لــةو ثؤهنــة نيــاتر ئيختيصاصــاتي %42  هــةروةها لــة ثــؤلي يــاندةش بكرَيــت لــة %42بكرَيــت لــة 
دياري بكرَيت  لة دووةميش دؤناغي ئامادةيي دةَلَي ثؤلي % 02دةكرَيت  ناكرَيت وةكو ئةوةي ثَيش  بَيت لة 

نانسو طشو و وَيذةيي طشـو و ثيشـةيي  ئايـا بـؤ ئةمسـاَلي      دة بةسةر ئةم لنانةي خوارةوة دابةش دةبَيت  
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ثَيـوةر   خوَيندن هةمان ثَيوةر دةبَيت  ضونكة دوتابي نةينانيوةو خؤي ئامادة نةكردووة  بـؤ ئـةوةي هـةمان   
 .بةكار بَيت  يان نا

اسـي  ئةوةية لةو ثرؤذةية هيض باسي ثـةروةردةي ئيسـةمي نـةكراوةو  ئـةوةي تـريش ب     / ثرسيارَيكي تريشن
بردياري ية  رةنط ثؤشـي نـةكراوة  هيـوادارم  يـة  رةنـط ثؤشـي ئةطـةر باسـيش كـرا بَيـت  يـاخود ئةطـةر             
ــان          ــةر دوتابي ــة لةس ــةري هةي ــاتر كاريط ــتا ني ــونكة مامؤس ــةوة  ض ــتايانيش بطرَيت ــت مامؤس ــان وابَي بردياري

 .بةتايبةتي مامؤستا ئاسرةتةكان  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  نانا سةرموو نؤر سوثاس 
 (:نانا)خضر سعيد بةردَين دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منيش هةر دوعاي خَير بؤ وةنير دةكةم  كة بتوانَيت ئةو ثرؤسـة طةورةيـة بـةردَيوة ببـات  نؤر سوثاسيشـي      

مانة دةكةيي خؤي و هاوكاراني  ئةوةي خوَينديةوة خؤنطة لةبةر دةستمان بواية  ضونكة ئةوةي لةبةر دةست
هةنــدَي طؤردانكــاري بةســةردا هــاتووة  ثرســياريش ئةوةيــة ئايــا جــةنابيان ئــةوةي خوَينديــةوة ئةوةيــة لــة    
ئةجنومةني وةنيران ثةسند كراوة  حةنمان دةكرد ئةوةي بناني  سةبارةت بة ئيلنامي كردني خوَيندن لـة  

ئيلتناميـان بـةو ئيلنامـي كردنــة    دؤناغـةكان شـتَيكي نؤر باشـة  بـةَهم ئةطـةر هـاتوو باوكـان و كةسـوكاريان         
نـةكرد  هــيض شـتَي  هةيــة ئيجرائـاتَيكي ياســايي بةرامبــةريان بكرَيـت  لَيرةشــدا ثشـتطريي رةئيةكــةي كــا       

نامي  بةرداسو ثَيويستة هةموو ثَيداويستيةكاني م  كة ئَيمة خوَيندن دةكةينة ئيلعومسان باني ماراني دةكة
رتاسـيةو هـةموو شـتةكانةوة     لة جل وبةر  و جانتاو كتَيب و د هةرخوَيندن بؤ خوَيندكاران دابي بكةيي 

ي كةم ي هَينا دوتابي ئايا بة هـةمان  %62ثاشان ثرسيارَيكن هةية لةبارةي سَيي ناوةندي  ئةطةر هاتوو لة 
شــَيوة دةبَيــت بيــَيتة ئامــادةيي بانرطــاني و ثيشةســاني و كشــتوكاَلي  بــوار نييــة بيــَيتة ئامــادةيي طشــو و   

 .كاني تربةشة
ــةو د    ــة ئ ــة  نؤر طةورةي ــيارم هةي ــتايانيش ثرس ــبةت مامؤس ــة   ةبةنيس ــياندن ك ــياندن  دةورةي ش ــةي ش وران

دةكرَيتةوة بؤ مامؤستايان  بةس سَيري رةستاري جوانيان بكةن لةطةَل تةَلةبـة  مـي كيـةكةي خـؤم نـارد بـؤ       
يستينبالي كرد بـوو رةستـارَيكي   رةونة تةنها رؤذي يةكةم ضوو  رؤذي دووةم طوتي ناضن  ئةو مامؤستايةي ئ

ئةوةندة ناشرييين لةطةَل كرد  نةمتواني بيبةمةوة جارَيكي تـر  بةتايبـةتي دؤناغـةكاني يةكـةمي بنـةردةتي      
 .رةستاري جوان لةطةَل دوتابيان نؤر نؤر طرنطة  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نؤر سوثاس  سةبريية خان سةرموو
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 :امي بةردَين صربية غئار
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دواي دةستخؤشــي لــة وةنارةتــي ثــةروةردةو ســةرجةم ئةوانــةي كاريــان كــردووة لــةو بــوارة  لةرداســتيدا مــي   
ثـةروةردةو ثَيطةيانـدن  ثـةروةردةو    ( ال بيـة والتعلـين  )دةناعةمت واية يةعين هةوَيين طؤردانكاري كة دةَلَيي 

رةتريي طرسو ئَيستا  ئَيمة ئةطةر لةبواري نانسو لة خوارةوة بَيت بَي نانست  بوارة ثةروةردةييةكةية  طةو
طرسو ثـةروةردةييمان هةيـة  بـة ئـةنموون  بـة عةمـةلي رؤذانـة لـة هـةموو دوتاَانةكانـدا ئـةو حاَهتانـة             
دووبارة دةبَيتةوةو موعاناتَيكي طةورةي هةموو خاوةن دوتابيةكانـة  كـة دةبَيـت بـواري ثـةروةردةيي راسـت       
بكةيتةوة  بؤ ئةو منداَهنةي كة دةضنة دوتاَانة  ئةمة بةشَيوانَيكي عمومي نا  بةَهم ناهريةيةكي طشتيية  

 .كة ئاسو ثةروةردةيي طرنطي ثَي نادرَيت  سلوكيات و داردشتين بنةماي ثةروةردةيي هوانة
ة سـاَل ضـؤنة  يـةعين ئةطـةر     باسي ثشووةكان نةكرا  شَيواني ثشووي هـاويي ضـؤنة  نيـو   / خاَلَيكي تر لةوانة

 .تةونرتَيكيشمان لةسةر ئةوة ثَط بدات
هــةرة طةورةيــةو ثَيويســتة   يةكخســتين نمــان  منــيش جــةخو لةســةر دةكةمــةوة  طرستَيكــي / خــاَلَيكي تــر

 .بةرداسو نؤر ثَيويستة ثةروةردة كاري لةسةر بكات
ــر ــاَلَيكي ت ــؤ دانــ   / خ ــوةر ب ــة ثَي ــةنموون ببَيت ــاتي و ئ ــةو لَيه ــوَيين    كةسائ ــة ش ــانة ل ــةو كةس ــة ل ــةر يةك اني ه

بةرثرسياريةتي ثةروةردة  يان بةردَيوةبةرايةتي  كة بةرداسو ئةوة طرستَيكة حاشا هةَلنةطرة لةسةرتانسةري 
كوردستاندا باوةرد ناكةم دة بةردَيوةبةري غةيري هةردوو حنبي دةسةَهت هةبَيت  ئةوة واديعَيكة  ضارةسـةر  

وي سةرةتا بَيت  هةتا نؤر جار ئةوانةي كة دادةنرَيي خؤيـان بـة شـاهَيدي دةَلـَيي      كردني ثَيويستة لة هةنطا
كةسَي  لةبةر دةسو دايةتي خاوةن ئةنمووني سي ساَلة بةسةركةوتوويي  بةَهم لة ئينتما حنبةكةي بؤتـة  

 .ت و سوثاسهؤي وةه خستين لةو كارة  بؤية ئةمة بة خاَلَيكي طرنط بطرَيتة بةرضاو و ئيشي لةسةر بكرَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  ئياسان سةرموو
 :بةردَين احسان عبداه داسن
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةستخؤشي لة وةنيرَي ثةروةردة دكةم  هةروةسا هةمي هةظالَي كو كار كري ليذنا ثةروةردا  راسو كؤمةلـة  
ــة كــ     ــنيار هات ــة ثَيش ــت م ــة داخوانَي ــيارَيت م ــَي    ثرس ــةروةردة ثرؤطرامَيك ــَي ث ــوَي وةنارةت ــَي ن رن  ثرؤطرام

د ؤشكةرة لة راسو هيواي سةركةوتين بؤ دةخوانم  ضةند موهحةنةية  و ثرسيارَيت هةنة  بة ثَيويسو 
بؤ سةركةستين ثرؤطرامي ئةكيد مامؤستا بؤ كارَي هةرة سةرةكيية  ئةرَي / دةنامن ئيشارةتي ثَي بدةم  ية 

ؤستا بَيتة هاندان  ئان دةبَيت هاندةرَي دَي كو بتوانَينت ناوي ثرؤطرامـَي رةنطَيكـي رَيـ  و    ظَي مووضةي مام
 .ثَي  و نانسو بطةيةنَيتة دوتابي بؤ هةندَي وَي ئاسو ثَيكتيظي بة دةست بَينَينت  ئةوة سةدةرةي يةكَيية

هؤي ئاسَو نانست  ئاسَو ثَيشـكةستيَن   بةرداسو دةظةرا ثارَينطا دهؤكَي كيشا وةنارةتا ئةظ ساَلة بوة/ يا دوَي
كَي بووية  ذي بةر هةندَي ثيتظية بناني ناراوةي تايبةتي دةظةرا ثارَينطا دهـؤكَي بـؤ كارهَينانـة شـَيوةيةكي     
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تــة خةساتانــدن  ئــةوجا بــؤ ةشـي ســةرةتايي ناراوةي بادينــاني ها طوجنـاو  ضــونكة تــا ثــار ســاَل هــةتا ثــؤلي ش 
ةرةتايي بيَيتة دؤناغا ناوةندي كو ثرؤطرامَي دؤناغـا ناوةنـدي نةمايـة  هَيظـي     سؤراني دوتابي يةكسةر لة س

دكةم ئةو ثرؤطرامة هاتة كـرن بـة هـيض شـَيوةية  نارويـَي دةظـةرا بادينـان باشـ  بيـَيت وةربطـرَينت و بـؤ            
 وَي هاتـة  ئيستيئادة جَي  بكاتي  ئينجا سةركةستيَن ث  بَيت  هةميشة ثارَينطا دهؤكَي بـؤ ئـةظ سـاَلة ئاسـوَ    

خوارَي  ئينجا ئةو كو وةنارةت خاندن هاتة طؤردان  هَيظي دكةم ناراظَيكي طوجناوتر كو بةشَيوةية باش بهَيتة 
 .طةياندن بؤ طشت دوتابيان

ئان كَيشةكا هةرة طرنط  دابةش كردنـي مامؤسـتاية  دةبـني لـة هدَييـة  ئياتيمالـة شـةش        / خاهكا دي تر
تابي نينة  ئان ثاندة دوتـابي نينـة  مامؤسـتاية   ئـان دوو مامؤسـتا ئـةلوَيرَي       ثؤلَيت هةيي هةمي شةش دو

دانة  مامؤستاي سَي شوعبة  لة سَي سةسة  سَي مةرحةلة دكاتة يـة  شـوعبة دةرسـَي ئَيـ  سـةعات دةبَيتـة       
ر ســي صــةسا  وةرة نــاو بــاذَيري دةبــيين ئياتيمالــة ثَينجــي مامؤســتا بــؤ دواندة شــوعبة هةنــة  لــة هدَي هــة

مامؤستاية   ثاندة سةعاتي بةردةكةظي لةناو باذَيرَي هـةر مامؤسـتاية  يـة  سـةعاتي بةردةكـةظَيت  ئـةظ       
ثاركة لة مابةينا مامؤستاو مابةينا ئاسَو وةرطرتي و كو دوتابي بيَينت عيلمي دةرس لـةوي وةرطـرَينت  دَي   

راحـةتي وةرطـرن  ئـان بـةري وان       ضةند تةئسريي دكاتي دوتابي باش  سَير بـَينت و مامؤسـتاش وةكـو يـة     
ئةرَي بريكردنة  دَيتة كرن  بؤ جارةكا دي دابةش كردنا مامؤستا بةشَيوةيةكي هةروةسا كو رةنطَيكي ضـا   
دوتابي بيَيت بةهرا خؤش ديتيَن و دانوستاندَي طةل مامؤستاي وةربطرَينت كو دوتـابي طونـدةكان هةميشـة    

 .بة رةنطَيكي باش  سَير ببَينتسوتةمةني شورةشَي و بة خودانَي طةلَي 
ــةكا دي ــذوويَي عــةرةبي بةتايبــةتي ئيســةمي و ئــايين     / خاَل ــذوويَي و مَي هــةر طرنطــة خوينــدنا مــة بــؤ مَي

خاندانكا ثةروةردةيي بووية  يةعين دوتـابي مـة طةلـة  جـارَي وةخـَو خـؤ مَيـذوو دةخـيين هةسـت دكـات           
ن هةر بة شَيوةية دةبَيتة خانـدنَيكا جيهـةتَيكي تـرو هـةم     ئةوةش جنئَيكة لة مَيذوويا وي  هةر ئةو خاَهند

 .ضونكة رَي  هاتة بؤ ئاظا كرنا كةسايةتيةكا كوردي دةست ثَي دكاتي لةناظ دوتابياندا
دةبيــنن بهَيتــة طــوتي بايةخــدان بـة وانــةي هونــةري و وةرنشــي و ســرودي  هــةتا ئةظرؤكــة  / خاَهكـا دي تــر 

مامؤستاش ئيهتيمامي ثَي نادةن  كؤمةلةكا مامؤستاي دةرضووي هونةرة  دةبيني ئةظة ئيهمال دَيتة كرن  با
جوانةكان بَينة دابةش كرن لةسةر دوتاَانة سةرةتايي وَي دةرسَي ئيهتيمامَي وةرطرن و ثَيناهطـةيي  ئـيش   

 .. ..........بةر هةندَي دةبينن دوتابي مة لة ماَلي خؤدا سَيري وان ئةوي موهيبة دبي  ئان وان ئارةنوويا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  ئياسان دوو دةدينة نياتر بوو  خاتوو شرييي سةرموو
 :بةردَين شرييي عبدالربي دينؤ

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةستخؤشي لة وةنارةتا ثةروةردة دكةم  بةتايبةت وةنيرَي ثةروةردة كا  دَلشاد دكةم  راسو طةلة طلـةيي و  

روةردة هةي  ئةن بَيذم ئةن دةدينة ثَي بـدةم هـةميا ثَيشـكةش دكـةم  ئـةم هـةرةكي تابيـةت ئَيـت         طانندا ثة
بوارَي ثةروةردةدا ئيش كرينة  ئةن دبَيذم كار كةريي ث  ئاطادارن بة موشكيلةت ثةروةردَي  هةر ئـةذي دَي  

ةج هنمة طؤردينا هةبت  يان تةئكيد دكةم بةر هةندَي هَيظي دارم وةنيرَي ثةروةردَي بةرضاو وةرطرَيت مةنه
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نابَيت مةنهةجي ئيش بةر ساَلَيت حةستانا  هةتانوكـة ئـةن وةكـو دوتـابي يـةعين طةلـة جـار هـةتا ئةنـدامَي          
ثةرلةمان طةلَي  دةئاخاسنت بةرة بةهدينان و مـة سـؤرانة طـةل مـة تَيناطـةن ئـةن ض دبَيـذت  ئـةن مـةجبور          

هـةبَينت  يـةعين حـةلَيكي مووةدـت بـؤ ضارةسـةر كردنـي        دكةم بكةمة عةرةبي  يـةعين ئةظـة تشـتةكا هنم    
نمــانَي هــةبَينت  دةظــةرَيت مــة مةســةلةن ئَيكــي مةرحةلــةي ســةرةتايي دَي بــاديين دةخــوَييَن دةضــَيتة          
موتةوةستة  طةلة جار هةتا ئةن نارا  ذي ذي بةر ئاخاسنت بةلكي باديين تَيناطةيي  جارةكـا مـي طـوت كـا      

نةشــَيي طةلــة  تشــت هةنــة ئــةن دةنامن تَيناطــةن  يــةعين رابينــة بــةر كــي    كــةمال ذي  يــةعين طــةل ئــةم  
ذي بـةر ئاخـاستيَن  يـةعين موشـكيلةكي مةننـة لـة       % 122موشارةكةت نينة طةلة  ذي بةر  باوةرد بكةن لة 

نماني مة  هنمة حةل هةبت  ئةم نة بَيذن بؤضي هَيشت نوكة مةجال نينة  يةعين ئةظـة نـة ئـةو وةختـة      
 .هةبيت هنم حةلة  وةخت نوكة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  دلَير سةرموو

 :بةردَين دلَير حممد شريف
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةخَيرهاتين بةردَين جةنابي وةنير دةكـةم  سوثاسـي ئـةو كةسـانةش دةكـةم كـة مانـدوو بونيـان كَيشـاوة لـة           
يمةن بَي بةش كراوة لة ئيعمار  لة هةموو شتَي  طؤرديين ئةو ثرؤطرامة  مي واي دةبينن كةركوو  ضؤن دائ

لةم نروسة سياسيةشدا ديارة لة خوَينـدنيش دةبَيـت منـاَلي ئـاوارةي خـةَلكي كـةركوو  بـَي بـةش بَيـت لـةم           
ثةرةسةندن و لةم طؤردانكاريانة  كة دةناعةمت هةبَيت بريَي  لة ضارةسـةر كردنـي بكرَيتـةوة  ضـونكة ضـي       

اَلي كةركوو  لة بي خَيمةو لة وَيرانيداو لةو حاَلةتدا بةرداسو بذَيت  لةكاتَيكدا كـة  لةوة نياتر ناكرَيت مند
هةموومان دةناني ضؤن ضؤتةوةو ضؤنيش دةذَيت لةوَي  هةتاوةكو لـةم ضـةند سـاَلة  ئةمسـاَلةي ئةخرييـدا      

ان بـوو كـة   تةَلةبةيةكي خـةَلكي كـةركوو  كيـَي  لـة دوتاَانةيـةكي كـةركوو  يـة  لـة تةَلةبـة يةكةمـةك          
ضــوارةمي هَينــا بــوو لــة ئاســو كــةركوو  و لــة ئاســو كوردســتانيش  كةضــي نــة نــاوي هــةبوو  نــة كــةس    
ثاداشتَيكي كرد  نة باسيشي لَي كرا  بةش بة حاَلي خؤم ئةمة يـة   دوو ثرسـياري تـرم هةيـة  بةنيسـبةتي      

و ئةمانـة  تـادي كردنـةوي     عةسوي عام ضي لَي دَيت  نانامن يةعين ئةو مةرحةهنةي حةوت و هةشـت و نـؤ  
خارجي ديارة هةيـة لةمةرحةلـةي دواتـردا  بـةَهم بةنيسـبةت ئـةو تةَلةبانـةي كـة تةمـةنيان طةورةيـة  كـة            
جارَيكي تر ئيمتيااني خارجي دةدةن لةوانةيـة دوو مةرحةلةكـةي تـر ضـؤن دةدةنـةوة  يـةعين ضـؤن ئـةو         

ثـاندة بـة ثـاندة  بـة حـةستا بَلـَيي لـة سيسـتةمي          مةعدةلة كؤ دةكرَيتةوة لةطةَلي  بـةثَيي ئـةو نينامـة دة    
بنةردةتيدا  بةَهم ئةوةي كةوا ضؤن دةضَيت  دةتوانَيت سَي تادي كردنةوة بكات  بؤ  وونة نؤ تادي كردنةوة 

 .دةكات  ضي دةكات  ئةوةي تري نةدابَيت  سوثاستان دةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  بارنان سةرموو
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 :ردَين بارنان حممد دادربة
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثَين واية باش كردني بذَيوي مامؤستا بةشَيكة لة طؤرداني سيستةمةكةو ئاسانكارية بؤ سيستةم/ يةكةم
وةنارةتي ثةروةردة مةسـغووليةتي يةكـةمي تةربيـةو تةعليمـة لـةم وَهتـة  لـةم بوارةشـدا منطـةوت و          / دوو

ان ثرد كردؤتةوة  كة مةسغووليةتي تةربية لة ئةستؤي وةنارةت بَيت بؤ رَيطة طـرتي  شوَينةكان سةراغي نؤري
 .لةو مةسةلةية  وةنارةت ضي كردووة  ض ثةنَيكي هةية

ــَييةم ــةَل       / س ــةبَيت لةط ــةناروب ن ــةوةي ت ــؤ ئ ــتةرةكة  ب ــةَهحيةتي موش ــةش س ــةلةي تةربي ــة مةس ــَين واي ث
ة  مي دةنامن ئةولةويةت و بةرذةوةندي بؤ دانوني هـةولَيرة   دةستووري عَيراددا  ئَيوة ضيتان ئامادة كردوو

 .بةَهم بؤ ئةوةي تووشي تةناروب نةبي  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  حةمة رةشيد ماوةتي سةرموو
 :بةردَين رشيد كرين رشيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تانةية   ثةنَيكي درَيـذ مـاوةو كـورت مـاوةي دةوَيـت  ثارةشـي تـَي         ئةمة طؤردانكاريةكي بةهَينو سيستةمَيكي

 .دةضَيت  ئايا جةنابي وةنير دةتوانَيت ثَيمان بَلَيت ضةندي تَي دةضَيت
ئــةم ثرؤذةيــة ثرؤذةيةكــة تومخــةكاني ناتوانرَيــت لَيــ  جيــا بكرَيتــةوة  كــة لةســةر ســَي ئةساســة     / دووةم

مةنهـةج  مةسـةلةي   / جَيطـا  سـَييةم  / مامؤسـتا  دووةم /   يةكـةم ئيهتيمامةكةي  يةعين بة سَي شت دةدرَيـت 
جَيطا شتَيكي ئاشكراية كة شةست  حةستا دوتابي لة شوَينَيكدا ضؤن دةتواني سرودي سةردي جيا بكرَيتةوةو 

 .ئيهتيمام بة دوتابي بدةيت  ئةطةر جَيطة نةبَيت
ذينطةيـةكي دميـوكراتي دروسـت بكـات لـةناو       جةنابي وةنير ئيشارةتي بة شتَيكدا لة ثرؤذةكـة  / خاَلَيكي تر

خوَينــدنطا  ئايــا ئةمــةي كــة ئَيســتا هةيــة لــة نةمــاني بةعســةوة سيســتةمي يــة  حنبــي ناَلــة بةســةر نــاو     
 .سوثاس, دوتاَانة  ئايا تواناي ئةوةيان هةية ئةوةي بطؤردن

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نؤر سوثاس  مةه ئةنوةر سةرموو

 :حممد غئوربةردَين مة انور 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي ثرسيارَيكن لة سـةرؤكايةتي هةيـة  ئايـا كـة سـةرؤكايةتي بـةخَيرهاتين ميوانَيـ  دةكـات  كـاة نييـة بـؤ            
هةموو ئةندامان  يةعين نوَينةرايةتي ئةوة  ئةوة ثرسيارَيكة  جةنابي وةنير باسي لـة ثرؤسـةي طؤردانكـاري    

ئـةوة خـؤي طرستَيكـي ديكـة دروسـت      ( مي اجل التغري)ؤنو ضاكة  بةَهم هةر كرد  طؤردانكاري شتَيكي نؤر ثري
دةكات  ئةو ئاسانكاريانةي كة باسي كردن لة موداخةهتي ئةنداماني بـةردَين هـةمووي دةركـةوت كـة هؤكـارة      
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سةرةكيةكان ئةوة نيية  كـة بـة تـةنيا باسـي مةنهـةج بَيـت  بـةَلكو ئـةو ئاليةتانـةي بـؤ جـَي بـةجَي كردنـي              
وَينــدن و رةغبــةتي خوَينــدن نةعيئــة لــةناو كؤمــةَلطاي ئَيمــةدا  ئايــا ض دةكــرَينت بــؤ ئــةو شــَيوانة  وةكــو   خ

ــة         ــان  ئَيم ــةهَين بؤي ــي ب ــان و دةورات ــةوةي راهَين ــت روونكردن ــةر وابَي ــتايان و ه ــذَيوي مامؤس ــةونوعي ب م
انة بةرةو ئاوةدان بوونةوة هةموومان دةناني مةسةلةي هدَييةكان شتَيكي نؤر موهيمة  يةعين ئةو كوردست

ضؤتةوةو ئينشائةَلَة نياتر  بةَهم لة نؤر لة مةنتينةكاني هدَييةكان لةبةر طرسو دوتاَانةو دواناوةنـدي و  
ناوةندي  جؤرَيكي نؤر دوتابيان وان لة دوتاَانة دةهَينَيت  ض كراوة بؤ ئةوةي كة يةعين ئةو طرستـة لـةناو   

مــان %99مــةونوعي ئــايي  بــة حةدينــةت ئَيمــة طــةلَيكي موســَلماني و لــة    بيــَيت و نــةمَينَيت  هــةروةها 
موســَلمانة  ئايــا لــة ثرؤســةي نوَيــدا دةوري ئــايي ضــيةو ضــؤنة  ضــةند ئيهتيمــامي ثــَي دةدرَيــت  ئايــا وةكــو   
سةردةمي رذَين هةر دةكرَيت بة دةرسَيكي هوةكي و مامؤستايةكي نةنان لة بواري ئاينـدا دةَلَيتـةوة  يـاخود    

 .لة داهاتوودا شتَيكي تري بةسةردا دَيت  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  كةرين سةرموو
 :(جوتيار)بةردَين كرين جميد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة لةم سيستةمة ئاماذة دراوة بة يةكساني و دميوكراتي و ئةندامي ضاه  و ئةوانة  باسي طرستةكان نؤر 

ا  ئةو طرستانة طةر ةَيني  ديـارة شـادي و خؤشـي لـةهي خوَينـدكار نـامَييَن و مـةيلي خوَينـدني لـَي كـةم           كر
دةكةنةوة  طرستةكان سَي دةوام لة خوَيندنطةية   لة هةندَي شوَيي مامؤستا نيية  دكتؤر بؤ خؤي دةنانَيـت  

شـتين كتَيـب  جـاري وا هةيـة دوو     خراثي بينا  هةندَي  شـوَيي خـانووي طـَل و ئةوانـةي تيايـة  درةنـط طةي      
خوَيندكار ية  كتَيبيان هةية  يان درةنط طةيشتين دورتاسية  ئةمانة كـة دسـةيان لةسـةر كـرا  ئةمانـة بـؤ       
خؤيان طرسنت  ئايا ئةمانة ضؤن ضارةسـةر دةكرَيـت  نابنـة هـؤي ئـةوةي جـارَيكي تـر خـاو كردنـةوةي  يـان           

ؤستا سايـةق سـةعيد نامـةي بـؤ نـاردوون هـةنطاوي يةكـةمي         نةوعَي  لةبار بردني ئةم ثرؤسةية  وةكو مام
رةنطة طرست دروست بكات  ئايا مامؤستايان توانيويانة رابَيي  كة مامؤستايان ثَيش  لةسةر سيستةمَيكي تـر  
وانةيان طوتؤتةوة  توانيويانة مامؤستايان رابَيي  يان دةورةيان بؤ بكةنـةوة  بـؤ ئـةوةي بتـواني بةسـةر ئـةو       

ناَل بي  لة هيةكي تريشةوة ئاوارةيةكي نؤر لةو وَهتةي ئَيمةدا هةية  ديارة ئةوانةش خوَيندكاريان طرستانة 
هةية  رةنطة جارَيكي تر ببنةوة بار بةسةر وةنارةتي ثـةروةدة  دوايـَي وةنارةتـي ثـةروةدة توانيويـةتي لـةو       

وةنيـر طـوتي يـةكَي  لـة هؤكـاري      بوارة خؤي ئامادة بكات  سـةبارةت بـة ثـةميانطاكان كـةداخراون  جـةنابي      
ــة          ــا هةي ــدَي  جَيط ــت هةن ــاش دةنانَي ــؤي ب ــؤ خ ــوَينانة  ب ــةو ش ــتاية ل ــةميانطاكان نؤري مامؤس ــتين ث داخس
مامؤستايان نيية  لةبةردةم طرسو بَي مامؤستا دةناَلَيني و شوَينةكان نؤر دوورن و مامؤستا روو ناكاتة ئةو 

 .انة دؤنيوةتةوة  سوثاسشوَينانةوة  ئايا عيةجيان بؤ ئةو شوَين
 



 103 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .خاتوو رةمنية سةرموو

 :ابد رشيد بةردَين رمنية
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مـي  بةخَيرهاتنا بةردَين وةنير دكةم  دةستَيت خؤش بـي لسـةر طؤردانكاريـا  دوو ثرسـيارَيت هةينـة  ثرسـيارا       
كي نةخةينـة بـةيين تةَلةبـةي نةنطـَيي و سـةدري  ضـونكة       شةشـي سـةرديَ   ئةظ دةرسَيت خصوصي سـةة / ئَي 

نةنطي بؤ خؤ مودةرسي خصوصي دةطرَيت بة دة وةرةدـة  بـةس سـةدري دة وةرةدـة لـةكوَي بَينَيـت  حـةدَي        
نةف  ئــان ةمودةرســي ئةطــةر ســاَهنة بــؤ دةرس طــوتيَن بَلــط دة وةرةدــة وةردةطرَيــت  بــةس ســةدري  ئــان مــو   

رةدة لة كوَي بَينَيـت  هـةر مـاددة بداتـة دةرسـي خصوصـي  ئـةوة دة سـةردَيكي         موعةمل  ئان مودةرس دة وة
 .ةخيةتة بةيين مستواي عيلمي سةدري و نةنطي  ئةوة ئَي دة

ذي نيسبةت تادي كردنا مادَي نانست و ئينطلينَي و مامتـةتي  و دةرسـَيت دي  ئـةرَي مةعنـةوياتي     / يا دوَي
 .كة دةرس دبَيذينت  ئو دمياهي ئيمتيااني نامَييَن  نؤر سوثاسموعةليمي ناهَيتة خوارَي  ئةوَي ساَلَي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نؤر سوثاس  كا  دكتؤر رةمةنان سةرموو

 :رضا حممد عبدالربان رمضا .د بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة  بؤ ئـةوةي دةرئـةجنامي   بؤ بةردَيوةبردني هةر كارَي  ثَيويستمان بة بريي كاري باش و كةرةسةي باش هةي
بامشان هةبَيت  ئةم ثرؤذةية واي دابنَيي بريَيكي باشة  بةَهم ئايا ئامادةكاري كاري باش و كةرةسـةي باشـي   
ــة        ــو ل ــتا  بةرداس ــتنةوةي مامؤس ــارةي طواس ــان دةكــةم دةرب ــا  ئياس ــةي ك ــة رةئيةك ــتطريي ل ــراوة  ثش ــؤ ك ب

دكتؤر هةموو كاديرةكان  هيواداريي حكومةت و ثـةروةردةش   هدَييةكاندا بوونة شوَيين سَيركردني مامؤستا 
ثرؤذةي داهاتووي ئةوتؤي هةبَيت  كة هييي تر هدَييةكان وةكو تادي كردنةوةي تر بةكار نةيـةت  بـؤ ئـةم    
مةبةستةش لة خةَلكي شوَينةكان هةوَل بدرَيت كاديري ثَيويستيان بؤ ئامادة بكرَيت  بؤ ئةوةي دواي يـة    

سَير دةبي و كَيشةكانيان بةرةو ضارةسةر كردن دةردوات ئـةو شـوَينانة بـةجَي نـةهَيَلي  تـاكو لـة        دوو ساَل كة
 .داهاتووشدا خةَلكي طوندنشي ئةمةلي مانةوةي هةبَيت لة شوَينةكةيداو نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نؤر سوثاس  كا  ئارام سةرموو

 :ارام رسول مامندئبةردَين 
 .ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

ة نوَييــةدا سةلســةسةي سيســتةمي ثــةروةردةي هــةرَين لــة يــســةرةتا نؤر خؤشــااَلن بــةوةي كــة لــةم طؤردانكاي
سيســـتةمَيكي ئؤتؤكراتـــةوة طـــؤرداوة بـــؤ سيســـتةمَيكي دميـــوكرات  هيـــواي ســـةركةوتنيان بـــؤ دةخـــوانم و   
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سـتةمي ثـةروةردة بـري لـة سـؤرم لـة       دةستخؤشيان لَي دةكةم  بةديدي مي ثَيويستة هاوكار لةطةَل طؤرديين سي
مةنهةجي ثةروةردةي هةرَيمي كوردستانيشدا بكرَيتةوة  لة هةمان كاتيشدا دوو  سَي ثرسيارم هةية  ئةطـةر  

كاتـذمَيري دةوام بـؤ   / جةنابي وةنير دةرسةتي هةبَيت وةَهم بداتةوة  هةندَيكيش ثَيش  باس كراوة  يةكـةم 
تذمَيرة؟ بؤ ماوةكـاني ثشـوو لـة سـاَلي خوَيندنـدا ضـةندة؟ ئايـا برييـان         دوتابيان لة سيستةمي نوَي ضةند كا

لةوة نةكردؤتةوة ثشووي هاويي كة سـَي مانطـة سةترةيـةكي دوورو درَيـذة بـؤ ئـةوةي دوتـابي لـة دوتاَانـة          
 .دوور بكةوَيتةوة

ر طرنطـة  لةبـةر   بينايةي دوتاَانة كة جةنابي وةنير ئيشارةتي ثَيدا طرنط نيية  بةديدي مي نؤ/ خاَلي تر
ئةوةي دوتاَانة دةبَيتة مـاَلي دووةم بـؤ دوتـابي  ئةطـةر ئـةو ماَلـة خـؤش بَيـت و خـاوَيي بَيـت نيـاتر ئـةو             
دوتابية تةشجي  دةبَيت  بؤ ئةوةي كة روو بكاتة دوتاَانة  كة ثَيويستة بةشـَيكي نؤري دوتاَانـةكاني كـة    

ة  ثَيويسو بة نؤذةن كردنةوة هةيةو طؤرديين سيسـتةمي  ئَيستا ئَيمة لة هةرَيمي كوردستان لة شارةكان هةي
 .و ثَيداويستيةكاني هةية

هيةني دةرووني و كؤمةَهيـةتي دوتـابي تـا كـوَي لـة سيسـتةمي نوَيـدا ئةهميـةتي ثَيـدراوة  بـؤ           / خاَلَيكي تر
ةو طرسو دوتابيان  ئةوةي كة ثسثؤردَيكي دةرووني و دوتابي لة دوتاَانةكان هةبَيت  بؤ لَيكؤَلينةوة لة كَيش

 .دةستخؤشيشيان لَي دةكةيي و  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  دكتؤر كةمال سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةردَينان

بةرهةمي جددي بـووني جـةنابي وةنيـرو     ئةم سيستةمة كة بةردَين وةنيري ثةروةردة ثَيشكةشي كرد  ديارة
ــردووة         ــان ك ــر طئتؤطؤي ــثؤرداني ت ــةَل ثس ــية  بوونــة لةط ــد نؤر ه ــة تةئكي ــةَلي  ب ــةي كــة لةط ئــةو بةردَينان
تةجاروبي وَهتاني ثَيشكةوتوويان هَيناوةو ديراسةتيان كردووة  ئةمة نؤر نؤر طرنطة  نؤر ثـريؤنة  جَيطـةي   

لـَي بكـةيي  بـةهي كـةم ئـةم سيسـتةمة طرنطيةكـةي لةوةيـة كـة رَي بـة            ئةوةية بـة شـانانيةوة ثريؤنباييـان   
منداَلةكانيان دةدات بؤ ماوةيةكي دوور لةسةر خوَيندن بةردةوام بي  نة  لة مةرحةلـةي سـةرةتايي لةبـةر    
نؤر كؤسو  كة جـاران لـة ثَيشـيان بـوو و واني لـَي بَيـني  يـان تووشـي حاَلـةتي نةسسـي بـي  يـان لـة ترسـان               

ةكةيان بهَيَلي  مةجاليان ثَي دةدات بؤ دؤناغَيكي باش  ئةطةر كـةمَي  حةرةكـةتيان هـةبَيت بتـواني     خوَيندن
لة خوَيندنةكةيان بةردةوام بي ئـةميش بـؤ كؤمـةَلطاي ئـةمردؤي ئَيمـة لةطـةَل ئـةو هـةموو كـةموكورتي كـة           

دوتاَانةي بةهرةداران  هةية نؤر نؤر طرنطةو نؤريش ثريؤنة  بةنيسبةت ئةو دوتاَانانةي كة هةن  وةكو 
تايبةتة لة هةموو دنيا ئةو شتانة هةية  ئةويش ئَيمة ناتواني هةمووي وةكو ية  لَي بكةيي  بةَهم طـرنط  
ئةوةية ئةوةي بةهرةداران مةجالي واستة بةهيض شـَيوةية  نـةمَينَيت  كـة ئةمـة كـوردي مةسـغوولَيكة  يـان        
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كةم بَيت و تةمبةَليش بَيت بردواتة ئةوَي  ئَيمـة دَلنيـايي ئـةو    ئةمة كوردي ثياوَيكي دةوَلةمةندة دةرةجةشي 
بةردَينانة كة بة هةموو جددياتَيكـةوة هـةوَل دةدةن ئَيمـةش دةبَيـت هاوكاريـان بـي  خـةَلكي كوردسـتانيش         
هاوكاريان بَيـت  كـة ئةمـة نيشـانيان بـدةن ئـةو شـتانة نـةهَينت  نودتةيـةكي طـرنط ئةوةيـة منداَلـةكان لـة              

خوَينــدن لــةنةت لــة عوتَلةكةشــيان دةبــةن  كــة جــاران ئيمتياــاني نيــوةي ســاَل دةكــرا  نيــوةي    مةرحةلــةي
منداَلــةكان تووشــي ئةعصــاب دةكــردو تووشــي غــةمَيكي طــةورةيان دةكــردو لةبــةر ئــةوةي لــة دةرســةكةيان   
دةرضــووينة  يــان دةرنةضــووينة  ئةمــةش طرنطيــةكي تــري نةسســيية  بوارةكــاني تــر وةكــو دروســت كردنــي 

تاَانةو راهَيناني مامؤستايان و طؤرديين مةنهةج و نمان  ئةمـة هـةر يةكـة خـؤي بـؤ خـؤي بـوارَيكي نؤر        دو
سراوانة  يةعين ثَيويسو بة ديراسةيةكي تايبةت دةكات  ثَيويست بة ئامارَيكي دةديق دةكـات  جةلسـةيةكي   

ثـةروةردة لةسـةري رابوةسـتي      نـة لةطـةَل بـةردَين وةنيـري    اتايبةتي ية  رؤذي لةسةر هةر يةكَي  لةو بوار
دووبارة ثريؤنبايي لة سيستةمي ثةروةردةو وةنيري ثةروةردة دةكةيي  ئةمةش نةتيجةي جددي بوونيةتي 

 .و شايةني ئةو ثؤستة ثريؤنة مودةدةسةية  كة لةسةر شانيةتي و هةر سةركةوتوو بَيت  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  تارق جامبان سةرموو
 :حممد سعيد جامبان طارق َينبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نؤر سوثاس  مي يةكسةر دةضمة ناو مةونوع  ثَيشنيارَيكن هةية لةو سيستةمة  بـةنووتريي كـات كـؤنطرةي    
نمــانط ســتاندةرو ئــيمةي كــوردي ببةســ َيت  ضــونكة ثَيويســتة و ثرؤســةكةش ســةرناكةوَيت  ئةطــةر بَيتــو 

 .ةي ية  نةخرَيتناحيةي نمان و ئيمةيةك
لة جةنابي وةنير دةكةم  ساَهنة لة سَيي بةكةلؤرياو شةشي ئامادةيط  ئـةوةي لـة خوَينـدني    / دووةم ثرسيار

غةير ئينليمي دةخوَينَيت عـةسو دةكرَيـت لـة نمـاني كـوردي  ئايـا ئـةوة هـةتا كـةي بـةردةوام دةبَيـت؟ نؤر            
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 دانيشتنَيكي طرنط بوو  دةوَلةمةند بـوو  هـةم راثؤرتةكـةو شـةرحةكاني كـة جـةنابي       نؤر سوثاس  بةرداسو

وةنيـر كــردي  هــةم ثرسـيارةكانتان هــةمووي دةليلــي ئةوةيـة هــةموو هيــة   هـةموو ئةنــداماني ثةرلــةمان     
ن ئةهميةت و طرنطي ثةروةردة دةنانـي  ثرسـيارةكان نؤريـان جَيطـاي ئةوةيـة كـة وةَهمـي بدرَيتـةوة لةهيـة         

وةنيرةوة  جةنابي وةنير ئةو وةختةي دةدةمَي يةكة يةكة وةَهمتان بداتةوة  ئةطةر دووبارةي تَيدا نةبَيت  
جا ئةطةر خؤي ثَيي باشة  دانيشتنَيكي تر بؤ ئةوةي وةَهمي هـةمووتان حـانر بكـات  لَيـرةدا بـَينت و لةبـةر       

بي بةو ثرؤطرامـةو ثرسـيارةكانتان  ئةطـةر    ئةهميةتةكةي خةَلكيش موتابةعةي دةكاتي و دةيانةوَيت ئاشنا 
خؤي راني بَينت واي لَي دةكةيي  نؤر باشة  كةواتة ئَيمة هةستةي داهاتوو دانشتنَي  سان دةكةيي و ثَيشنيار 
دةكةيي و ئاطادارتان دةكةينةوة  بؤ ئةوةي طـوَي بيسـو وةَهمـي ثرسـيارةكانتان بـي  نؤر سوثاسـي جـةنابي        
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َيتةوة  كؤتايي بـة دانيشـتنةكةمان دةهَيـني  تـا رؤذي دوو شـةممة كـة برديـار وايـة         وةنير دةكةيي  بةخَير ب
هةر ضـوار وةنيـر  وةنيـري تةندروسـو و وةنيـري بارنطـاني و وةنيـري شـارةواني و وةنيـري ذينطـة بـانط            

ةوة بـؤ  بكرَيي بؤ ئَيرة  لةبةر رؤشنايي ئةو راثؤرتةي كة لةهيةن ذمارةي ئةنداماني ثةرلةمان بةرن كراوةتـ 
 .باس كردني دياردةي نةخؤشي كؤلَيرا لة هةرَيمي كوردستاندا  بةَلَي كا  دَلشاد سةرموو دوا دسةت

 :وةنيري ثةروةردة/ بةردَين دَلشاد عبدالربي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةردَينان
ياريةتَيكي طـةورةي  لةرداستيدا ئةو سـةرنج و تَيبـيين و بؤضـوونانةي ئَيـوةي بـةردَين  ئَيمـة دةخاتـة بةرثرسـ        

تـرةوة  كـة نؤر جـددي تـر بـي لةسـةر ئـةو ثرؤسـةيةو دَلنياتـان دةكـةم  كـة لـة هةستـةي داهـاتوو وةَهمــي               
سةرجةم ئةو بريوبؤضوونانةو  سةرجةم ئةو نيطةرانيانةي كة ماة خؤتانة هةتان بَيـت لةسـةر جـَي بـةجَي     

انينمي ضارةسةرو طوجناويشي بؤ دنؤراوةتةوةو كردني ئةم ثرؤذةيةو دَلنيا بي لة هي ئَيمةش هةبووةو ميك
بة بريو راي ئَيـوةو ثسـثؤرداني تـريش بَيطومـان ثرؤذةكـة دةوَلةمةنـد دةكرَيـت  وةكـو يـةكَي  لـة خاَلـةكاني            
هاتووة هةَلسةنطاندني بةردةوامي بؤ بكرَيت  دووبارة مي نؤر سوثاسي ئةو ثشـتطريي و خـةخمؤري ئَيـوةش    

 .سوثاسدةكةم بؤ ثرؤذةكةي ئَيمة  
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 نؤر سوثاس  بةخَير بَيت سةرضاوان  كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَيني  تا رؤذي دوو شةممة سةعات ياندة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه   ست ابد عبداه                سر 
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سي نيشتمانيي    َيري ئةجنومةنسكرت
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 ( 3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 12/9/7002 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   12/9/0222رَيكــةوتي  شــةممة دوو رؤذيي ســةر لــة بــةياني  (11)كاتــذمَير   
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشـاد مئـو سـةرؤكي ئةجنومـةن و    اني عَيراق كوردست

, بةردَين سرست عبـد عبـداه سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤ  و( كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (3)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

ي (3)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بردياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيراق –ني كوردستان ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماسَييساَلي  دووةميخولي طرَيداني 

 :كار بةم شَيوةية بَيت

 كردني بابةتي بآلوبوونةوةي نةخؤشي كولَيرا لةهةندَي لة ناوضةكاني ثارَينطاي سلَيماني و طئتوطؤ -1
ئةو ئيجرائاتانةي كةلةبارةيةوة وةرطرياوة  لةسةر داواي كؤمةَلَي  لة ئةنداماني  دهؤ  و هةولَير و

ي ثةيردةوي ناوخؤي ئةجنومةني (53)ش بةثشت بةسنت بةبردطةي دووةمي ماددةيثةرلةمانةوة ئةمة
 وةنيري ي هةمواركراو  بةئامادة بووني وةنيرة بةردَينةكان هةرية  لة1990ي ساَلي (1)نيشتمانيي ذمارة

 (.تةندورسو و بانرطاني وذينطة)
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كار, ةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوةبةناوي ط

ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة رَيكةوتي  دوو ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(3)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا12/9/0222

طئتوطؤكردني بابةتي بآلوبوونةوةي نةخؤشي كولَيرا لةهةندَي لة ناوضةكاني ثارَينطاي سلَيماني  -1
ةسةر داواي كؤمةَلَي  لة ئةنداماني وهةولَير ودهؤ  وئةو ئيجرائاتانةي كةلةبارةيةوة وةرطرياوة  ل

ي ثةيردةوي ناوخؤي ئةجنومةني (53)ثةرلةمانةوة ئةمةش بةثشت بةسنت بةبردطةي دووةمي ماددةي
ي هةمواركراو  بةئامادة بووني وةنيرة بةردَينةكان هةرية  1990ي ساَلي (1)نيشتمانيي ذمارة

 (.تةندورسو و بانرطاني وذينطة)لةوةنيري
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ي سةرضاوان  برديار وابوو وةنيري شارةوانيش بَيت  بةآلم دوايي باسي دةكةم لةبةر ضةند نؤر بةخَير بَي
هؤيةكي سةني وبابةتي نةيتوانيوة ئامادة بَيت  سةرةتا بةخَيرهاتين وةنيرة بةردَينةكان دةكةم  وةنيري 

ةروةها بةثَيويسو تةندروسو  وةنيري ذينطة  وةنيري بانرطاني  وةنيري هةرَين بؤكاروباري ثةرلةمان  ه
ئةنامن بةخَيرهاتين دكتؤرة نعيمة دةصري بكةم كةسةسريي بةردَيوةبةري طشو رَيكخراوي تةندروسو 
جيهانية لةطةَلماندا بةشدارة  هةم خؤي ثَيي خؤش بوو لةطةَلمان بةشدار بَيت  هةميش ئَيمة ثَيمان خؤش 

بةيانَيكي بآلوكردؤتةوة يان لةسةر نماني ئةوانةوة  بوو لةطةَلمان بةشدار بَيت  لةبةر ئةوةي ئةم رَيكخراوة
ةو هةنطاوانةي رَيكخراوةكةيان بةيانَيكيان بآلوكردؤتةوة دوور لةرداسو  حةني كرد لةبةردةم ئَيوةدا هةم ئ

ويةتي بؤ ثشتطريي كردني وةنارةتي تةندروسو و دام ودةنطاكاني هةرَين بؤ بةطذداضووني ئةو دياردةية  نا
ةوةي ئةو بةياننامةية ياخود ئةو دسةية كة كراوة بةناوي رَيكخراوةكةيان سةبارةت هةم رةتدان

بةبآلوبوونةوةي ئةم نةخؤشية  سةرةتا داوا لةليذنةي تةندروسو دةكةم بَيي بؤ خوَيندنةوةي رداثؤرتيان  
وا داوايان هةروةها كا  حممد رسعتيش بَيتة ئَيرة ئةويش بؤ خوَيندنةوةي رداثؤرتي ئةو ئةندامانةي كة

كردبوو  ئةو وةنيرة بةردَينانة بَيي لَيرة ئامادة بي  داوا لةكا  دكتؤر سوئاد دةكةم لَيثرسراوي ليذنةي 
 .تةندروسو بَيت راثؤرتةكةي َوَينَيتةوة

 :ابد حممد بابان فؤاد. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 . بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان
 .بةردَينةكانبةردَينان وةنيرة 

 .راثؤرتي ليذنةي تةندروسو وكؤمةآليةتي سةبارةت بة بآلوبوونةوةي نةخؤشي كولَيرا
بةردَينان وة  ئةناني نةخؤشي كولَيرا يةكَيكة لة نةخؤشيية طوانراوةكان وبةيةكَي  لة ترسناك يي 

وئةجنامي مردني لَي  جؤرةكاني سكيوون دادةنرَيت كةمرؤظ لةماوةيةكي كورتدا بةرةو وش  بوونةوة دةبات
 . دةكةوَيتةوة ئةطةر لةماوةيةكي نؤر كورتدا ضارةسةر نةكرَيت

دةركةوتين ئةم نةخؤشيية بةنؤري لة وةرني هاويندا دةردةكةوَيت  لةردَيطاي ثيس بووني سةرضاوةكاني 
شياري ئاوو خواردن وثيس بووني ذينطةيي و نةبووني ثا  وخاوَيين لةهيةن تاكةكانةوة بةهؤي كةمي هؤ

لةو بوارةدا  ئةمةش دةبَيتة هؤي تةشةنةكردني لة نَيو كؤمةَلطادا  بووة هؤي بآلوبوونةوةي ئةم 
 .نةخؤشيية  هةرضةندة ساآلنَيكة لة كورستان نةماوة
ابردوو تا ساَلي ر (32) عَيراددا ولة لة (متةوةتينةكان) نةخؤشي كؤلَيرا يةكَيكة لة نةخؤشية نيشتةجَيكان

و  ئةطةري بة كوردستانيشةوة سةري هةَلداوة ؤشية ناوبةناو لة يةكَي  لة ناوضةكاني عَيراقئَيستا ئةم نةخ
دووبارة بوونةوةي بةردةوامة بةهؤي بارودؤخي نائاسايي عَيراق بةطشو لةبواري تةندروسو وذينطةيي 

 .ودابي كردني ثَيداويستية مرؤييةكان لةردووي ئاوو خؤراكةوة
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ةطةَل بيستين هةواَلي بآلوبوونةوةي ئةم نةخؤشية كة لةسةرةتادا لةسنووري بةردَينان ليذنةكةمان ل
( سلَيماني  دهؤ   هةولَير)وة ثارَينطاي سلَيماني دةركةوت نانيارميان لةسةر ئاسو هةرسَي ثارَينطا كؤكردة

ةردووي ئةمةي خوارةوة بؤ نانياري بةردَينتان هةندَي  لةذمارةي تووش بووان و رَيطاكاني طرتنةبةر ل
 .وة(هةولَير  سلَيماني  دهؤ )هيةن سةرمانطة تةندروستيةكاني  ضارةسةرو خؤثاراستنةوة لة

حةوت هةنار حاَلةت  (2222)لة سلَيماني  13/9/0222 ذمارةي داخل بوو بةحاَلةتي سكيوون تا -1
مانةش مردوون  لة (12)حاَلةتيان ثؤنةتيظي كؤلَيرا بووة   (322) بووة  يةعين سكيوون  تةنها لةمانة

كردني  حاَلةتيان ثَيش ئيعةن (8)نووسراوة لة راثؤرتةكةدا بةداخةوة هةَلةيةكي مةتبةعية   (9)تةبيعي 
 309لة سلَيماني 05/8دوويان دواي بآلوبوونةوة  يةعين تا رؤذي  (0)مردوون   (2) نةخؤشيةكة  نة 

ا ثؤنةتي  بووة  لةبةر ئةوة لةو هةميان دةركةوتووة كةو 342حاَلةت سةحس كراوة  لة رداستيدا 
حاَلةتانةي كةثَيش بآلوكردنةوةي داخَلي خةستةخانة بوون  هةندَيكيان مردوون هةندَيكيشيان خؤيان 
نةخؤش بوون  هةندَي  لةوانةش درةنط هاتوون بؤ خةستةخانة  بةآلم دةردةكةوَيت دواي بآلوبوونةوةي 

كةسة تةنها دووان مردوون  بؤ  652بووة لةو  كةسي تر داخَل 652ئةم نةخؤشية  يةعين ننيكةي 
حاَلةت هةَلطري نةخؤشيةكةن  لةدهؤ  هيض  (2) حاَلةت داخَل بوون تةنها (35)هةولَير  نانيارييتان لة

 .حاَلةتَي  نةبووة
ئةوةي جَيطاي دَلخؤشية وةنارةتي تةندروسو بة تايبةتي وةنير  سةرجةم ثنيش  وكارمةند وسةرمانبةر 

 .ايان بينيوة ورَيطاي جؤر بةجؤرطرياوةتة بةر بؤ كؤن ؤَلكردني ئةم نةخؤشية بةشَيوةيةكي خَيراردؤَلي كار
دةرئةجنامةكةشي دةركةوت بةهؤي دابةنيين و كةم بوونةوةي نةخؤشيةكة لة ماوةي كورتدا لةو 

دني وردَي شيوَينانةي كة نةخؤشيةكة دةرنةكةوتووة رَيطاي خؤثاراسنت باش ردَيكخراوة بؤ كؤن ؤَل كر
 :سلَيماني كورتةية  لةو ضاهكيانةي لةثارَينطاكاندا ئةجنام دراون بؤ  وونة لة. لَيطرتين

تيمةكاني ضاودَيري تةندروسو هةَلسان بةدابةشكردني طوهجي دؤكس سايكلي بةسةر كرَيكارو  -1
 .دتا.. كارمةندان وضَيشتخانةو خواردةمةني سرؤش وكةباَانةو يانةكاني خواردنةوة

كرَيكاري بةنطةديشي كة حاَلةتَيكي ثؤنةتي  دةرضوو لة  (135) لةوانة كرَيكار (822) ساص كردني -0
ئةمة ئةهةمييةتَيكي نؤري هةية  بؤية باسن كرد  ضونكة وا دةرئةكةوَيت ئةو . كرَيكارة بةنطةديشييةكان

بةر ئةوةي دانيشتواني كوردستان كوردستاندا هةية  هةندَيكيان تانةن لة جؤرة بةك يايةي كة ئَيستا لة
 .ساآلني ثَيشوودا لةكوردستاندا هةبووة تواناي بةرطري كردنيان كةم ة لةو جؤرةي كةوا لة

سةرداني مةيداني وةنيري تةندروسو ومانةوةي بؤ ماوةي ضةند رؤذَي  لةسنووري سلَيماني وسةرداني  -4
 .بةردةوامي بؤ ئةم مةبةستة

 ضاكساني لة سةونةوات و دةست سرؤش و طشتيةكان وة  دوكاني شةربةت و داخستين هةموو شوَينة -3
 .دابةش كردني كلؤر بةسةر خاوةن بريةكاني ئاو سةرضاوةكاني ئاودا و
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سةرجةم كارمةند وسةرمانبةرو ثنيشكان رؤَلي كارايان بيين لةبةدةمةوة ضووني كارو خنمةتي  -5
 .تر لةرداثؤرمتاندا ثَيشكةش بةسةرؤكايةتي كراوة حاَلةتةكان  ضةنديي هةنطاو وضاهكي جؤراوجؤري

ليذنةي تةندروسو ثةرلةمان ئامادةيي بووة لة ردَيطةي نوَينةرييةوة بةسةردان وبةسةركردنةوةو   -6
 .بةدواداضوون

 :دهؤ  لة
هةمان شَيوة لةردَيطةي سةرمانطةي تةندروسو رَيطاكاني خؤثاراسنت لةثةتاي كؤلَيرا طريايةبةرو  بة -1

 .كؤن ؤَلي باش ورَيطرتي لةبةردةم بآلوبوونةوةي ئةو نةخؤشية كرا
نوَينةري ليذنةي تةندروسو ثةرلةمان سةرداني مةيداني دهؤكي كرد لةننيكةوة بةدواداضووني بؤ  -0

 .كرد
كؤبوونةوةي نائاسايي لةطةَل سةرمانطة ثةيوةنديدارةكان وةبآلوكردنةوةي هؤشياري تةندروسو لة  -4

 .اطةياندنرَيطاي رد
 .داخستين شوَينة طشتيةكان -3

 :هةولَير
 .كؤبوونةوةي نائاسايي سانكراوة لةطةَل بةردَيوةبةري سةرجةم بةش وهؤبةكاني ثةيوةنديدار-1
كؤبوونةوةي ديواني ثارَينطا بةئامادةبووني سةرجةم دام ودةنطاكان وسةرمانطةكاني سنووري ثارَينطاي  -0

 (.سي شارئاو  ئاوةردؤ  ثؤلي)هةولَير 
 .هةماهةنطي لةطةَل سةرمانطةي تةندروسو سلَيماني -4
 .نيادكردني تيمةكاني ئاو وئاوةردؤكان و ئةكتي  كردنيان لةهيةن دةنطاكاني ذينطةوة -3
مايي تةندروسو بة لةرووي رداطةياندن و رؤشنبريي  ئةجنامداني ضةنديي ضاوثَيكةوتي وثَيداني رَين -5

 .اطةياندنكةناَلةكاني ر
ئَيمةش وة  ليذنةي تةندروسو وكؤمةآليةتي بةردةوام متابةعةو بةدواداضوو ان هةبووة  سَي 
دانيشتنمان سانكردووة  رداثؤرتي تةواومان ثَيشكةش بة سةرؤكايةتي كردووة لةدانيشتين تايبةت بةكؤلَيرا  

 .ةبارةت بةو نةخؤشيةونوَينةرمان لة سلَيماني وهةولَير ودهؤ  رداثؤرتي ثَي طةياندوويي رؤذانة س
بةردَينان ئَيمة وةكو ليذنةي تةندروسو وكؤمةآليةتي ثةرلةمان لَيرةوة سوثاسي خؤمان ئاراستةي سةرجةم 
ماندووبووان لة بةرثرس ورَيكخراوةكان دةكةيي بؤ كؤن ؤَل كردن وكةمكردنةوةي ئةم نةخؤشيية  دواتر 

اري هةموو دةنطا ثةيوةنديدارةكان وهاووآلتيان بكرَيت  ئاماذة دةكةيي بةو رَيطايانةي كة ثَيويستة بةهاوك
بؤ دووبارة نةبوونةوةي ئةم جؤرة نةخؤشية كةبةرداسو ئَيستا تةنها لةسةر ئاسو هةندَي  وآلتي 

 :دواكةوتوو ماوة  ئةطةرنا بةرةو ضارةسةر كردن هةنطاوي بؤ نراوة  لةوانة
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ردستان بةتايبةتي ثارَينطاي سلَيماني كة كَيشةي ئاو ضارةسةركردني طرسو ئاو لةسةر ئاسو هةموو كو -1
ي خةَلكي سلَيماني ئاويان هةية و لة نؤربةي ناوضةكان سَي رؤذ جارَي  ئاو %02كَيشةيةكي طةورةيةو 

 .وةردةطرن  هؤكاري سةرةكي ئةم نةخؤشيةش ثَيمان واية لَيرةوة سةري هةَلداوة
 .او بؤ ثرؤذةكاني ئاو لةبةر ئةوةي نؤربةيان سياجيان نيةضاودَيري ثرؤذةكاني ئاو  كردني سياجي طوجن -0
 هاندان وهاوكاري دكتؤر و كارمةند لةبةشي خؤثاراسنت ئيش بكةن بةبووني دةرماَلةو ئاسانكاري لة -4
 .دةنا ئَيستا ية  دكتؤري ودائي نية (10)
ذانة بةردَينتان ئاطادارن كؤن ؤَل كردنَيكي سعلي هاتين خواردن وخواردنةوة بؤ ناو كوردستان كةرؤ -3

 .ضةنديي تةن شو بةسةرضوو دةسو بةسةردا دةطريَيت
بينراو وبيس او ) اطةياندنرَيطةي ر كردن بؤ بآلوكردنةوةي لةنيادكردني هؤشياري تةندروسو و كار -5

 (.طؤظارو رؤذنامةكان
نماييةكاني تةندروسو  هاوآلتي بة ئةركي خؤي هةَلسَيت لةرووي ثا  وخاوَيين وردةضاوكردني رَي -6

 .ضونكة هاووآلتي رؤَلي كارا دةبينَيت

دووبارة سوثاس بؤ هةموو ئةوانةي هاوكاري باشيان كردووةو رؤَليان بووة لةبواري خنمةت وكؤن ؤَلكردني 
ئةو نةخؤشيية  بةهيواي بنةبردكردني ئةو نةخؤشية وكؤتايي هَينان بةو دياردة دواكةوتوانةو هةنطاوناني 

 .لةطةَل رَينماندا .طةكةمان بةشَيوةيةكي كرداري بةرةو كؤمةَلطا ثَيشكةوتوو خوانةكانكؤمةَل
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نؤر سوثاس بؤ دكتؤر سواد سةرؤكي ليذنةي تةندروسو لةثةرلةمان بؤ رداثؤرتةكةي  ديارة رداثؤرتَيكي 
ئةوةشدا ئَيمة داوامان لةوةنيرة كةش بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان بةرنكرابوويةوة  لةبةر رؤشنايي 

بةردَينةكان كرد كةحانر بي ئةو رداثؤرتة لةهيةن ئةنداماني ثةرلةمان كا  حممد رسعت وخاتوو كوَيستان 
رمضا  حممد عبداه وخاتوو طَيةس حمي الديي حممد وكا  بارنان حممد وجوتيار جميد شريف و 

وخاتوو سارا  رطاهوكا  بارنان عبداه وكا  نرار  و كا  عمر عبدالربي و كا  بكر ستاح عبدالرمحن
دَي خدرو خاتوو سؤنان شهاب وكا  امساعيل حممود  داوا لةكا  حممد رسعت ئةكةم راثؤرتةكةيان ةس

 .َوَينَيتةوة
 :بةردَين حممد رسعت عبدالربي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بؤ بةردَينان سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان

 ئةنداماني ثةرلةمان بةردَينان
 رداثؤرت لةسةر سةرهةَلداني كؤلَيرا لة شاري سلَيماني/ بابةت

 .ردؤذتان باش
 .بةردَينان سةرؤ  و ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان
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دوا بةدواي بآلوبونةوةي ثةتاي كؤلَيرا لةشاري سلَيماني  نوسينطةي سلَيماني ثةرلةماني كوردستان 
حاَلةتة و سةرداني هيةنة ثةيوةنديدارةكا ان كرد تاوةكو لةننيكةوة  هةستايي بةبةدواداضوني  ئةم

ئاطاداري دةبارةي كَيشةكة ببي ولة هؤكاني بآلوبوونةوةي ثةتاكة ئاطاداربي و بناني ئةو ردَي و شوَينانة 
 .ضي كة طرياونةتة بةر بؤ بة رةنطاربوونةوةي ئةم ثةتاية

شنيارةكاني خؤمانتان دةخةينة بةردةست كة بةرداي ئيمة و خةَلكاني دواتريش لة كؤتايي ئةم رداثؤرتةدا ثَي
شارةناو تايبةمتةند ئةطةر جَي بة جَي نةكرَيت هةموو ساَلَي  لةم وةرنةدا هةمان كارةسات دووبارة 

 .دةبَيتةوة
 .ةوةةوة بةشَيوةيةكي بةربآلو ثةتاي سكيون و رشانةوة لةشاري سلَيمانيدا بآلوبوو 8/7002مانطي  لة -1
 .تؤمار كرا( 72/8/7002)يةكةم كةيسي نةخؤشي كؤلَيرا لة رؤذي  -7
كةيسي سكيون و ردشانةوة هَينراونةتة خةستةخانةكاني سلَيماني  بةآلم ( 000)سةرةتادا ردؤذانة  لة -3

دواتر ردَيذةكة تارداددةية  كةمي كردوة  دواي ئةوةي لةهيةن سةرؤكايةتي تةندروسو سلَيماني و 
وةبةرايةتي ئاوي سلَيماني و هيةنة ثةيوةنديدارةكاني تر بةسةرثةرشو رداستةوخؤي وةنراةتي بةردَي

تةندروسو ردَي و شوَيين طوجناو طرياوةتةبةر  بةآلم ئةم كةم بوونةوةية ناكاتة ئةوةي كة هيض ترسَي  
 .نةماوة

سلَيمانيدا داخل كراون كة  كةس لة خةستةخانةكاني( 0700)تا ئامادةكردني ئةم رداثؤرتة نياتر لة  -0
 .كةس كةيسي كؤلَيرا تؤمار كراون( 792)هةموويان تووشي ثةتاي سكيون و ردشانةوة بوون وة نياتر لة 

 .نؤ هاووآلتي بةنةخوشي كؤلَيرا مردوون لة شاري سلَيماني( 9)تا ئيستا  -2

اني ثسثؤر سةرداني هةرسَي دةست ثَيكرد كة بة هاوكاري خةَلك 3/9سةرةتاي بةدواداضونةكةمان لة رؤذي 
دواي ( كؤتةألدةشنؤَلي ـ ثريدوربان ـ )وَيستطةي ثردؤذةي ئاوي دوكا ان كردكة ثَي  هاتووة لة وَيستطةكاني 

كان دةطاتة سةرضنار و لةوَيوة دابةش دةكرَيت بةسةر طةردةكةكاني شاري سلَيماني  ئةوة ئاوي نَي ي دو
طةردةكي شاري ( 45)بؤ ئاطاداري بةرِدَينتان . )ئاويان هةيةؤردي ديارة مةبةستمان ئةو طةردةكانةية كة ت

 (.ئاو وةردةطرن يان لة ردَيطةي تةنكةرةوة طحيسلَيماني تؤرِدي ئاوي خواردنةوةيان ني ية ويان لةبريي سة
دابةش ( 10)تا  (6)ي ئةو ئاوة دابي دةكات كة لة مانطةكاني %(92)سلَيماني _ثردؤذةي ئاوي دوكان

بةسةر شاري سلَيمانيدا  ثردؤذةكة لة هيةن كؤمةلَي  كةسي هونةري نؤر كةم  بةآلم نؤر دَلسؤنةوة  دةكرَيت
دةخرَيتة كار  سةرجةم سَي وَيستطةكة هيض ثاسةواني تَيدا ني ية كة لة هةموو كاتَيكدا احتمالي 

ةواو كار ناكةن  ردووبةردووبونةوةي كاري تَيكدةرانةي هةية سةرجةمي ثةمثةكاني كؤني و بةتواناي ت
ئاوةكة ( نوعي)ذمارةيةكي نؤر لة ماتؤردوبة شةكاني وَيستطةكة لة كار كةوتوون كة ناتوانَيت كواليو 

 .ثا  بكاتةوة%( 122)
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كرد  ئةو بةردَينانة ئاطاداريان كرديي كةتؤردةكاني  هةمان رؤذ لةطةأل ضةند كةسَيكي ثسثؤر دانيشتنمان سان
كة ( ئةنبَيست)ويستان بة طؤرديي هةية  كةتؤردي ئاوةكةيان بريو ية لة بؤردي ئاوي سلَيماني نؤر كؤني  ثَي

 .كراوة بةكار بهَينرَيت ئيستا لة هةموو دنيادا دةدةغة
و دابةش كردن كؤن بوون  سةرةرداي ( خنن)هةروةها ثَييان راطةيانديي كة نؤربةي تانكي يةكاني هةَلطرتي 

ضووة  لةمانةش هةمووي طرنط  سيستةمي دابةش كردني ئاو  ئةوةي تةمةني نؤربةي ثةمثةكان بةسةر
 .نؤر ئاَلؤن و ناردَي  و ثَيكةو ثَيويستة مؤدرَيي بكرَيتةوة

بؤ نانياري نياتري بةردَينتان ئَيستا لة شاري سلَيمانيدا بةدوو ردؤذ دوو كاتذمَير ئاو دةدرَيت بة هاووآلتيان  
 .ل وبؤري نةبَيتكَيشة ي كارةبا يان شكاني ثةمو ودئ ئةطةر

سةرداني بةردَيوةبةرايةتي  5/9/0222كردن لةسةر ئةم كَيشانة وهي ضارةسةرنةكردنيان ردؤذي  بؤ طئتوطؤ
كؤبونةوةمان كرد  ناوبراو ( ئاندانيار سةرهاد حممد صابر)ئاوي سلَيمانيمان كردو لةطةأل بةردَيوةبةري ئاو 

ديارة )و ضةند نانياري يةكي طرنطي داييَن ستكردةوةابامسان كرد ثشت ر هةموو ئةو كةم و كورديانةي كة
 (.ناوبراو دؤكيومَينو تةواوي لةسةر نانياري يةكاني خستة بةردةستمان

دا كردوويةتي ردَيذةي دابي كردني  0224بةثَيي لَيكؤَلينةوةيةكي نانسو كة ردَيكخراوي ثؤنؤثؤن لةساَلي 
ذمارةي دانيشتواني شاري  0226تاوةكو  0224لة ساَلي بةآلم . ة%(42)ئاو لة شاري سلَيمانيدا تةنها 

 .نيادي كردووة%( 64)َيذةي ر سلَيماني بة
  ثَيداويسو ئاوي ثا  بؤ هاووآلتيان دابي دةكةن ولة نستاندا %(44)لة ئَيستادا ئةوان لة هاوَيندا 

(36.)% 
يادي كردووة لة هةمان شارؤضكةكاني بةكرة جؤ و رداثةرديي و تاسلوجةكة بةشَيوةيةكي بةر ضاو ن

 .سةرضاوةكاني ئاوي سلَيماني ئاو وةردةطرن
 :ناوبراو كَيشةكاني ئاوي سلَيماني لةم خاآلنةي خوارةوة دا خستة ردوو

ثَيوستة هَيَلي دووةمي ئاوي دوكان ـ سلَيماني بةنووتريي كات جَي بة جَي ) كةمي سةرضاوةي ئاو -1
 .بكرَيت

بةتي ثردؤذةي ئاوي دوكان ـ سلَيماني كة ثَيويسو بة صيانة كؤني ثردؤذةكاني ئاو  بة تاي -7
 .دةرخستةي تةواو مان بؤ كردووة بؤ صيانة كردني بةآلم جَي بة جَي ناكرَيت)هةية
كؤني تؤردي ئاو  طةردةكاني سلَيماني و نةطوجناوي سيستةمي دابةش كردنةكةي كة ثَيويستة مؤدَيرن  -3

 .بةآلم جَي بةجَي ناكريت دةرخستةي تةواو مان هةية )بكرَيت 
 .نةبووني ثَيداويسو يةكاني بةردَيوةبةردن وة  ئامرانةكاني ثةيوةندي و هاتووضؤ وثاسةواني كردن -0
 نة بووني بردي كارةباي ثَيويست بؤ ئيش ثَي كردني ثردؤذةكان   ناوبراو هةموو ئةو دؤكيومَينت و -2

كَيشانةي سةرةوة ئاراستةي وةنارةتي شارةواني نووسراوانةي خستة بةردةست كة بؤ ضارةسةري ئةو 
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كردووة كة كَيشةي واي تَيداية ضوار جار وبة ضوار نووسراوي جياوان وبةبةرواري جياوان ئاراستةي 
 .داوةتةوةخةم ساردانة هيض وةآلمَيكيان نة وةنارةتي ناوبراوي كردووة  بةآلم وةنارةتي شارةواني نؤر

داني طردي جؤطةمان كرد كة بةشةكاني دابةش كردن وصيانة وبةشي سةر 2/9/7002دواتر لة بةرواري 
ئامَيرةكاني كلؤر لةو شوَينةدان   كؤمةَلَي  خةَلكي لة خؤبردوو بة ئيمكانياتَيكي نؤر كةم بةشةكانيان 

 .بةردَيوة دةبةن و ئةوانيش هةمان كَيشةكانيان دووبارة كردةوة
مَيطاسؤلت ئةمثَيري ( 1120)موةليدةي كارةبايي( 18)بردي  بؤ نانياري بةردَينتان ثارَينطاري سلَيماني 

بؤ بةردَيوةبةرايةتي ئاوي سلَيماني بةآلم ئةوةي وةنارةتي شارةواني هيض هاوكاري يةكي   دابي كرد بوو
بةردَيوةبةرايةتي ناوبراوي نةكردبوو لة ضؤنَيو ئامادةكردني دةرخستةي ثَيويست بؤ داناني موةليدةكان  

 .ةي ساَلَي  ثارَينطاي سلَيماني موةليدةكاني لَي وةرطرتوونةتةوةدواي ننيك
( شَيركؤ عبداه.د)دواتر هةمان رؤذ سةرداني سةرؤكايةتي تةندروسو سلَيمانيمان لةطةأل بةردَينان 

ذَينطة ثارَيني سلَيمانيمان  بةردَيوبةري هؤبةي( جنن الديي.د) بةرَين سةرؤكي سةرؤكايةتي تةندروسو و
 .كؤبونةوةمان لةطةأل كردو كرد

ي ستاندةرة جيهانيةكان لة هةر وآلتيكدا كة ثةتاي س  ضوون نتان ئاطاداريان كرديي كة بةثَيسةرةتا بةردَي
كةيسي كؤلَيرا هةبَيت  ئةوة سةرجةم كةيسةكان بة كؤلَيرا ( 10)و ردشانةوة هةبَيت و لةنَيوان تةشبووكاندا 

هؤيانة بةردَينتان حاَلةتي باري نا ئاسايي تةندروستيان لة شاري لة دةَلةم  دةدرَيت  هةر لةبةر ئةو 
 .سلَيمانيدا رداطةياندووة

دواتر بؤيان باس كرديي كة لة سةرةتاي كَيشةكةوة نؤر شةساسيانة لةردَيطةي رداطةياندنةكانةوة حاَلةتةكةيان 
 .نةكانةوة ثةخش دةكةنبؤ دانيشتوان ردوونكردؤتةوة و بةردةوام بةرنامةي تةندروسو لة تةلةسينيؤ

هةروةها نةخوشخانةي سَيركاري يان تةرخان كردووة بؤ تووشبوواني ئةم ثةتاية ودوو ذووري ثَيشوانيان 
 .ئامادة كردووة  هةروةها نةخوشخانةي شوردش بؤ ئةو مةبةستة تةرخان كراون

اناوة و تيمةكان ذمارةي لةيةكةم ردؤذي ثةتاكةوة ضاودَيري تونديان لةسةر سةراوةكاني ئاو وناو بانار د
دةدةغةكراوة لة ( منتوجات البان)هةروةها سرؤشتين هةموو دروستكراوَيكي شري   نيان نياد كردوةينكثش

 .تانةتريي برديارةكانيش دةدةغةكردني هَيناني هةر خؤراكَيكي ئرياني بؤ ناو شاري سلَيماني
لةدةرمان وكةل وثةلي ثنشكي لةبةردةستدا  ناوبراوان خؤشبةختانة ئاطاداريان كردينةوة كةبردي ثَيويست

َيشةكة بةردةوامة و بةآلم دَلنيايان كرديي كة ك. هةية ولةوردووةوة هيض طريوطرستَيكيان بؤ دروست نابَيت
و داواي كرد كةهةموو تواناكان خةتةرة بؤ بآلوبوونةوةي ثةتاكةي كوردستان مانطَيطي نؤر مانطي ئةيلول

 .ونةوةَرَيتة طةر بؤ ردووبةردوب
ثاشان سةرداني بةردَين وةستا حةسةن بةردَيوةبةري ئاسايشي سلَيمانيمان كردو كؤبونةوةمان لةطةأل بةرَينيان 

دواي ئةوةي ناوبراو جةخو لةسةر ئةو كَيشانة كردةوة كة بامسان كردن لةسةر سةرضاوةكاني  .ئةجنامدا
دؤكيومَينت بؤ  ردوون كردينةوة  CDَينةوئاو هاتة سةر باس كردني سةرضاوة خؤراكييةكان ناوبراو بة و
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كة طةجنينةكاني هةَلطرتين خؤرا  لة شاري سلَيمانيدا مةرجي تةندروستيان تيادا ني ية واهمالي يةكي 
نؤري ثَيوةديارة سةرةرداي ئةوةي هةندَي  لة بةَليندةران سةرثَييي نؤر طةورةيان كردووة و كاري تةنوير 

َيننة كوردستانةوة و بةرَيني ئاطاداري كرديي لةبةردَيوةبةرايةتيةكةيان دةكةن و خؤراكي بةسةر ضوو دةه
ئيجرائاتي ياساييان لة طةَلياندا كردووة و ذمارةيةكي لَي دةستطري كردوون وئَيستا كَيشةكانيان طةيشتوتة 

 لة يسةرداني طةجنينةكاني هةَلطرتين خؤراكمان كرد لةرداثةريي وكةلةك 9/9/7002رؤذي  .هي دادوةر
ننيكةوة ضاومان بةو خؤراكانة كةوت كة دةخرَينة باناردةوة و لةردَي ي كؤمثانياي دابةش كردني خؤراكةوة 

. دةدرَيتة هاووآلتيان  ئةو خؤراكانة نؤر ثيس وبي كةَلكي كة كة بةهيض شَيوةية  بة كةَلكي خواردن نايةن
 .ئةو خؤراكانةبَيتبةراي ئَيمة رةنطة يةكَي  لة هؤكاري بآلوبونةوةي نؤر نةخوشي 

ئةركي سةرشاني هةموومانة كةبةدواي طرستةكاني هاووآلتياندا بطةردَيي وسشار َةينة سةر حكومةت 
 .تاوةكو ضارةسةريان بكات

ئةمردؤ وة  نووسينطةي سلَيماني دواي كؤبوونةوة لةطةأل خةَلكاني ثسثؤردا طةيشتينة ئةو ئةجنامةي كة 
وة سةآلني داهاتوو هةمان جَي بة جَي بكرَيت بة ثَييةوانة ةوةمان بة ثةلةثَيويستة ئةم ثَيشنيارانةي خوار

ؤذةكا ان كؤن  ةر ئةوةي لة ساآلني داهاتوودا ثروومان تَي دةكاتةوة  لةبثةتا بةشَيوةيةكي ترسناك  ر
 :وآلتيان نياتر دةبي ثَيشنيارةكانوذمارةي ها دةبي و

 .لَيمانيراكَيشاني هَيلي دووةمي ئاوي دوكان ـ س -1
 .طةرِدةكة كؤنةكاندا راكَيشاني تؤردي ئاو بؤ ئةو طةرةكانةي تؤردي ئاويان ني ية و ضاكساني كردن لة  -7
 .ضاكساني كردن لة سيستةمي دابةش كردني ئاو -3
 .دابي كردني ونةي كارةبا وهةموو ثَيداويسو يةكاني تري بةرهةمهَيناني ئاو -0
هؤبةكاني ثةيوةندي و طةياندن و  سةركةوتوو وة ني بةردَيوةبردني دابي كردني ثَيداويسو يةكا -2

 .اري كردنطثاردَين
دجةي نياتر بؤ خؤثارَيني لة وتي تةندروستيمان و دابي كردني بضاوخشاندنةوة بة سياسة -2

 .بآلوبوونةوةي ثةتاكان
نيةوة هةوَلي دابةش كردني كلؤر نؤر بة  ثةلة وةنارةتي شارةواني لة رَيطاي بةردَيوةبةرايةتي ئاوي سلَيما -2

 .بدات بةسةر ئةو طةردةكانةي تؤردي ئاويان نية و سةرضاوةي ئاوةكانيان برية
   .لةطةأل رَيندا .و ثشكنيين هةر جؤرة خؤراكَي  كةدَيتة هةرَيمي كوردستانةوة كون ؤل كردني بانارد -8

ديكؤمَينتة كةلةبةردَيوةبةرايةتي طشو  ئةطةر جةنابي سةرؤكي ئةجنومةن رَيطةم ثَيبدات ئةمةش كؤمةَلَي
ئاوي سلَيماني داويانة ثَيمان ئيشارةت بةراثؤرتةكان دةكةيي  ئةطةر مةجال هةبَيت  ضةند نووسراوَيكي 
بةردَيوةبةرايةتي ئاو بؤ دابي كردني بودجةو ضؤنيةتي سةرسكردني لةطةَل وةآلمةكان كةسةرف نةكراوة  

بؤ بةردَيوةبةرايةتي طشو ئاو وئاوةردؤكان لةوةنارةتي شارةواني سةبارةت بة ئةمة بيست نووسراوة كة كراوة 
كَيشةي ئاوي سلَيماني ورَيطاي ضارةسةركردنيان دياري كردووة  بةآلم هيض وةآلمَيكيان نةداونةتةوة  ئةمة 
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رةتي شارةواني ثَينج نووسراوة كراوة بؤ ثارَينطاي سلَيماني بؤ بةردَيوةبةري طشو ئاو وئاوةردؤكان لةوةنا
سةبارةت بةكَيشةي كارةباي مةحةتةي دوكان وسةرضنارو رَيطاي ضارةسةركردنيان بؤ دةستنيشان كردووة  
ئةم راثؤرتة دوو سي ديية ئةطةر جةنابي سةرؤكي ئةجنومةن ردَيطا بدات ئةو سيديانة ثيشان بدةن 

رتووة  سةرجةم كَيشةكاني ئاوي سلَيماني داومانةتة بةردَيوةبةري طشو ئاو وئاوةردؤ ئةم بابةتانةي لةخؤي ط
و كةموكورتيةكاني مةحةتةي دوكان  هؤكارةكاني ثيسبووني سةرضاوةكاني سلَيماني  رَيطاي ضارةسةر كردن 
بؤخاَلي يةكةم و دووةم  بردي تَييووني ثرؤذةو صيانةي سةرضاوةكاني ئاوي شاري سلَيماني  ئةمةش 

و ثارَينطاي سلَيماني وبةردَيوةبةرايةتي ثؤليسي ثاسةوان كؤمةَلَي نووسراوة بؤ وةنارةتي ناوخؤ
وبةردَيوةبةرايةتي ئاسايشي طشو وبةردَيوةبةرايةتي ثؤليسي شاروشارؤضكةكاني سلَيماني  بؤ دابي كردني 

حةتة بةبَي ثاسةوان بووة  ماوةي ية  حةستةية ثاسةواني ةثاسةوان بؤ مةحةتةي دوكان ماوةي يةكساَلة م
 .سوثاس بؤ دانراوة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
و ئاماذةي نطةي سلَيماني كةوا ثَيشكةشي كردبؤ ئةو رداثؤرتةي نووسي  تةسعةنؤر سوثاس بؤ كا  حممد ر

بةو تةسصيةتةدا  سةرموون ئَيوة بؤ شوَيين خؤتان  ديارة لةهةردوو رداثؤرتدا دةست نيشاني هةموو 
ةخؤشيةوة هةية  بةشَيكي نؤري رووبةردوو بوونةوة يان هيةنةكاني كردؤتةوة كة ثةيوةنديان بةو ن

بةطذداضووني ئةو نةخؤشية وةنارةتي تةندروستية  كة هةنطاوي باشي ناوة دةستخؤشيان لَي ئةكةيي  
و جةنابي كا  دارا هةرسَي  حممد رسوفلَيرةش لةطةَلماني داوا لةجةنابي دكتؤر نريان و جةنابي كا  

ةنيري بانرطاني وةنيري ذينطة دةكةم بَيي لَيرة دابنيشي  بةنيسبةت وةنيري وةنير  وةنيري تةندروسو و
شارةواني كة دةبواية ئةويش لَيرة ئامادة بوواية بةشَي  لةثرسيارةكان كةوا لةرداثؤرتةكةدا كراوة ثةيوةندي 

سلَيماني كة  بةوةنارةتي شارةوانيةوة هةية  لةبةر ئةوةي مةسةلةي ئاوة بةردَيوةبةرايةتي ئاوي ثارَينطاي
سةر بةوةنارةتي شارةوانية  وةنيري شارةواني ئةم بةيانية ثةيوةندي لةطةَل كرديي ولةرداستيدا ئامادة 

ؤ  رةنطة ئةمرد   سةهمَي  دوَييَن دروست بوو لةوةي كةسوءنةبووني دةطةردَيتةوة بؤ ضةند بابةتَي  لة 
كة ية  دوو رؤذ تةئخري بَيت  ئةويش لةبةر بةرنامةكة طؤردانكاري بةسةردا بَيت  لةسةر داواي ئةوان 

ئةوةي بةيانيش و دووبةيانيش بةرنامةي ثةرلةمان ئامادة كراوة بةرنامةي كارمان نةدةكرا بطؤرددرَيت  تا 
ئاطادارمان كردةوة وةخو بةسةردا ضوو  ئةويش لةدةرةوةي هةولَير بوو  بؤية ئَيمة ثَيمان باشة لةبةر 

ارةواني كةثةيوةندي بةو نةخؤشييةوة هةية نؤر طرنطة  رؤذَيكي تر تةرخان ئةوةي مةسةلةي وةنارةتي ش
دةكةيي بانطهَيشو جةنابي وةنيري شارةواني ئةكةيي بؤ ئةوةي وةآلمي ئةو ثرسيارانة بداتةوة كةلةو 

ريان دوورداثؤرتةدا هاتووة ئَيوةش ئةتواني ئةو وةختة ثرسياري لَي بكةن  ئَيستا داوا لةجةنابي كا  دكتؤر ن
وةنيري تةندروسو دةكةم رةئي خؤي بَلَيت و دسةكاني خؤي بكات  لةوةآلم دانةوةي ئةو دوو رداثؤرتة هةم 

 .لةوةآلم دانةوةي ئةو هةنطاوانةي كة كراون بةكورتي تكاية  سةرموو
 :وةنيري تةندروسو(/نريان. د)يونس عثما  عبدالربي.د بةردَين
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
س  بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان  كؤلَيرا نةخؤشيةكي سةرةكية بةئاو نةدَل ئةبَيت  متةوةتنة لة نؤر سوثا

ضةنديي وآلتي شةردي ئةوسةت لةنمين ئةوةش كوردستان  مي حةن ئةكةم سةيدي يةكةم ثيشان بدةن 
ئيسهال هةموو  ي حاَلةتي%12 مان كردووة  ساآلنة لةئةمة  وونةيةكة ئَيمة ساآلنة ضيئةطةر بكرَيت  

ئايا كؤلَيرا هةية يان ضةند هةية  ئايا  ساَلَي  وةر ئةطريي بؤ كؤلَيراي ئةنَيريي  بةس بؤ ئةوةي بناني كة
ئةبَيتة ثةتا يان نا  هي يةكةم تةنها ئةوةند ثيشان ئةدات كة هةموو ساَلَي  ذمارةية  كؤلَيرامان هةبووة  

ئةخريية لة سلَيماني هيض كؤلَيرا نةبووة   بووينة  ئةم دوو ساَليكؤلَيرا نةبؤ مةعلومات دةت ساَلَي  بةبَي 
ئايا تيمةكاني ئَيمة وةكو باش ثشكنينيان نةكردووة  يان ئايا هةر بةرداسو كؤلَيرا نةبووة  مي بردوا ناكةم 

 122هةتا  52بةيين  وة مي رةدةمةكامن هية هةموو ساَلَي  لة25بةرداسو حاَلةتي كؤلَيرا نةبووة  لة 
حاَلةتي ميكرؤبي كؤلَيرامان هةبووة لةهةرَيمي كوردستان  بةآلم هةموو سَي ضوار ساَل جارَي  سةري 
هةَلداوة و وةكو ثةتا بآلوبووةتةوة لةناو خةَلكيدا  ديارة ئةمساَل ئَيمة لةمانطي حةوتةوة موهحةنةمان 

نة بؤ سكيوون بووة بةدوودات كرد  كة سكيوون نيادي كردووة  رَيذةي ئةو خةَلكانةي دَينة نةخؤشخا
وسَينات  ئَيمة تاديكردنةوةكا ان بؤ كؤلَيرا نؤر ضردتر كردةوة  ئةغلةبي سامثَلةكا ان بؤ كؤلَيرا ساص 

ئةوانةي هاتبوون بؤ   بؤ كؤلَيرا بوو حاَلةت شتَيكي ئاوهامان ساص كرد 342بةدواووة  12/8ئةكرد  لة 
دةرنةضووة  بة موختةبةرينةن دةرنةئةضوو  كة ئةمة كؤلَيراية  ئيسهالي هيض حاَلةتَيكي كؤلَيرامان بؤ

بةآلم مي كةخؤم لةبيدايةتي ئاطاداريان كردمةوة كة ئيسهالي نيادي كردووة سةرداني ناوضةكةم كردو 
بةتايبةت شاري سلَيماني وةكو ساصي توبي حاَلةتةكة بةكؤلَيرا ئةضوو  هةرضةندة موختةبةر ثَيي 

ئَيمة برديارماندا بةتيمَيكي ثنيشكاني باتين لةوَي كة ئةمة كولَيراية  وةكو كؤلَيرا نةطوتي كؤلَيراية  
بوو  وةكو كؤلَيرا هةموو رَينماييةكاني كؤلَيراي لةطةَل  11/8عيةجي لةطةَل دةكةيي  ئةمة تةدريبةن 

بةدةستةوة نية  دةطرينة بةرو عيةجي كؤلَيراي بؤ دةكةيي  بةآلم ئيعةني ناكةيي  ضونكة ئيسثاتَيمان 
تةبعةن ئيعةن كردن تةبيعاتط لةطةَلداية  رةنطة هةندَي  وآلت حدودمان لةطةَل ببةسنت  لةوانةية 
مةتارةكا ان ببةسنت  خؤ هيض نةرةرَيكي موسبةتيشمان لةبةر دةستدا نةبوو  لةبةر ئةوة ئيعة ان نةكرد 

ت تةشخيص كرا كة كؤلَيراية  لة دواي ئةوة لة يةكةم حاَلةت لة كةركوو   يةكةم حاَلة 13/8هةتاوةكو لة 
بؤ ئَيمة يةكةم حاَلةت دةركةوت كة كؤلَيراية لة سلَيماني  بةثَيي ثَيناسةي رَيكخراوي تةندروسو  04/8

حاَلةتي كؤلَيرا نةبَي تؤ ئيعةني ثةتا ناكةيت  ئَيمة ضاوةردَيمان كرد لةخيةلي دوو رؤذ  02جيهاني هةتا 
ي مانط ئَيمة ئيعة ان كرد بةردةمسي ئةمة ثةتاي كؤلَيراية  05ات بوو وتةواو بوو  لة حاَلةتةكة دةث 02

هاووآلتي طيانيان لةدةستدا  8لةطةَل ئةوةي ثَيش يش هةموو رَينماييةكا ان طرتبووية بةر  جَيي داخة 
ئَيمة بةنرخة  ساَل بوو  هةرضةندة هةموو ذيانَي  هي  65بوو  بيووكةكةيان ئةوةي مي بنامن عومري 

ساَل سةرتر بوون  دياربوو نةخؤشي تريشيان هةبووة  نؤربةشيان 92بةآلم ية  دوانَيكيان تةمةنيان لة 
خةَلكي دةرةوةي شار بوون  هةتا طةيشتبوون  درةنط هاتبوون  ئي  ديارة دكتؤرةكان ئةوةي كردبوويان 
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ئةوة تةنها دووكةسي تر طيانيان لةدةستدا  بؤيان ثَييان ضا  نةبوون  ئةوانة طيانيان لةدةستدا  لةثاش 
يةكَيكيان لةدةآلدنَي ئةويش كةسوكاري خؤيان لةماَلةوة عيةجيان كردبوو  كوردةكاني كارمةندي 
تةندروسو و ئةوانة بوون نؤر درةنط هَينابوويانة نةخؤشخانة و طياني لةدةستدا  حاَلةتي دةيةميشمان لة 

بوو لةسلَيماني  بةآلم بةنةخؤشي طةردابوويةوة بؤ كةركوو   لةوَي كةركووكة  ئةو حاَلةتة نةخؤش بوو
داخَل كرابوو  لةوَيش طياني لةدةستدا بوو  حاَلةتةكان ئاوةها بوون  ئَيمة شةساسيةتي تةواومان هةبوو  

ة هةرضةندة كوردي تَيناطات  هةندَي  تَيدةطات بةرامبةرمان لَير( دكتؤرة نعيمة دصري)لةسةرةتاوة بةردَين 
ثَيمان طوت ئَيمة حاَلةتي كؤلَيرامان هةية  و بةردةمسي واجبة لةسةر هةموو  05/8بوو بةسودسة رؤذي 

دةوَلةت كة ئيعةني بكات بؤ رَيكخراوي تةندروسو جيهاني ئيعةنيشمان كرد لةسةر ئيعةم كةئَيمة 
سوثاسةوة لةطةَلمان هاتنة موشكيلةي كؤلَيرامان هةية  ئةوان وةكو رَيكخراوي تةندروسو جيهاني نؤر بة

عيةج كردني سلَيماني و ثشتيوانيةكي تةواوي سةني ولؤجستيكيان كرديي  لة تةدرييب كةوادير  لة شَيوةي 
طةردان بةشوَيين مةركةني نةخؤشيةكة و ضةند رَيكخراوَيكي تريش هاوكاريان  ئةم جؤرة ثةتاية  ضوون

رد و وةنارةتي تةندروسو لةوَي بة تةيارة ضوار تةيارة كرديي  هانامان بؤ ئةجنومةني وةنيراني بةغدا ب
( ئارد سي ئارد)دةرماني بةثةلةيان بؤ ردةوانة كرديي  رَيكخراوي يونسيف  رَيكخراوي مانطي سووري دوةلي 

ئةوانة هةموو بردَي  دةرمان وثَيداويسو ثنيشكي وتيمي ثسثؤرديشيان بؤ نارديي  كؤي طشو ئةو 
حاَلةتَي  دةبَيت  2222ايان هةية ئَيستا لةسلَيماني تةدريبةن لةدةوروبةري نةخؤشانةي كة كؤلَير

ئةوانةي كةوا ئيسهاليان تووش بووة  داخَلي نةخؤشخانة بوون بة هؤي ئيسهالي  يان هاتوون يان 
موراجةعةيان كردووة بؤ ئيسهالي نة  ئةوانةي كةوا داخَل بوون  ضونكة ذمارةيةكي نؤريش هاتووةو 

وةو عيةجيان بؤ كراوةو خةسيف بووةو ضوونةتة ماَلةوة  ديسمَيكي كةمي داخَل كراوة  ئيسهال بو
لةخيةلي ضةند رؤذي رابردووش ذمارةكة يةكجار بةرةو كةمي ضووة  رؤذي وامان هةبوو ثَيش  ضوارسةد 

ةبوون بة موسبةت د تا ثَينج سةد حاَلةمتان داخَل دةكرد  يان دةهاتي بؤ ئيسهالي  نيسبةي ئةوانةي كة
لةوةختَيكدا لةضةند رؤذَيكدا  % 52موختةبةر كةوا كؤلَيران لةو حاَلةتانةي كةوا داخَل دةبوون دةطةشتة 

سةعات  03نيوةي ئةو ئيسهاليانةي كةوا دةهاتي كؤلَيرا بوون  ئَيستا لةم ضةند رؤذي رابردوودا دوَييَن لة 
سامثَلي  92حاَلةت  92س داخَل ببوو  لة كة 52سةعاتي رابردوو  30كةس داخَل ببوو  لة  62ننيكةي

ي كؤلَيراية  نؤر بةرةو ننمي ضووة  مي %14كؤلَيرا بووة  يةعين  10ناردوومانةتة موختةبةر تةنها 
بةتةواوي ئةتواني  12وسةرةتاي مانطي  9هيوادارم ئةطةر وة  ئةم راذةية بردوات تانيهايةتي مانطي 

وة لة سنووري شاري سلَيماني  ئةوة شتَيكي رؤتينة كةوا ئةم ثةتايانة ئيعةني بكةيي كة كؤلَيرا ثا  بووةتة
دروست ئةبي  سةرةتا لةناو شار دروست ئةبَيت  دوايي ثةرت ئةبَيت ئةضَيتة دةرةوةي شار  ئةضَيتة دةناو 
ناحيةكان  دواي ئةوة نامَينَيت  هةرخؤي نةخؤشيةكة واية  ئةوةي جَيي ترسة هي مي لةكةركو   وةنع 

نية  لةكةركوو  ذمارةكان لة كةمي نةداوة  بةَلكو لةنياد بوونداية  بةداخةوة ئَيمة يارمةتي نؤري  باش
ل سةد هةنار كةركووكمان داوة  بةهاوكاري ئَيمة حةوت ترَيلة دةرمان بؤ كةركوو  ضوو  جةنابي مام جةه
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ر مالكي سةد مليؤن رد  دكتؤع كرد  جةنابي كا  نَييريظان سةد هةنار دؤهري تةبةرووع كدؤهري تةبةرو
ع كرد  ئةو ثارانةمان طشو بؤ كةركوو  هةبووة  بؤ بةرطري كردن لةم كؤلَيراية  بةآلم ديناري تةبةرو

ئَيمة ضونكة راستةوخؤ ناتواني ئيشراف بكةينة سةر ئةوَي  ثةيوةندي بةردةواممان هةية لةطةَليان  ديارة 
كة نؤر موسةي  نية  بةنيسبةت سلَيماني نؤر موتةسائيلن ئةوان وةنعةكاني كةركوو  مي مورتاح نين 

ئينشااه لةم نووانة كؤتايي يةت  ضةند سةيدَيكن هبوو حةنمةكرد ثيشانتان بدةم  بةرداسو ئةو سةيدانة 
ر كردووة ئايا تةندروسو ئيشي لةسة بؤ موشكيلةكة دةسو ثَيكردووة  وونةي ئةوانة ثيشان ئةدات  كة 

ي راثؤرتَيكي نؤرم هية حةنةكةم بيدةم بةبةردَينتان  بةسةيديش هةمبوو ئةطةر ثيشا اني بدةن ميان نا؟ 
وة نووسراومان كردووة بؤ دائريةي ئاو نيسبةتي ئةو ئاوانةي ئةو  0225مةمنوون ئةبي  تةبيعي ئَيمة لة 

 لة  ةي ماآلن وةرئةطرييئةطريي  لةشَيرئاوةكان وةرسامثآلنةي كةوا وةري ئةطريي   وونة لةسةرضاوةي 
هةموو سةرضاوة ئةساسيةكانيش وةريغةطريي  ئةردامةكاني  بةلوعةكان وةلة بريي ماآلنيش وةرئةطريي  لة

تا 02/2/0222يش لة 0222تا  0226وة كةوا ئاطاداري دائريةي ئاو كراوة  لة 0225هةمووي تياية لة 
و  وونةي كةوا لةماآلن وةرطرياوة لةو بريانةي ي ئة%50 وونة وةرطرياوة لة شاري سلَيماني (165) 02/8

ي %9كةوا لةماآلن هةية  ملوةس بووة بة ثيسايي ئينسان  يةعين ميكرؤبي ثيسايي ئينساني تَيدابووة  لة 
ئةو ئاوانةي لةناو شَيرةي ماآلن وةرمانطرتووة وةكو ثَيويست كلؤري تَيدا نةبووة  يةعين وةنعةكة بةرداسو 

 0224لة ( يو  ئي  دي  ثي)امانة ببيني  يةعين وةنعي شاري سلَيماني بةثَيي راثؤرتي حةنةكةم ئةو ئةرد
ي ئاوي شاري سلَيماني دابي كراوة  ئاوي شارَي  بةوة حيساب ئةكرَيت ضةند لي  بؤ ئينسانَي  %(49) لة

ستة لة هاويي ولة ثَيويستة  نئوسي شارةكة ضةندة نةربي رةدةمَيكي ئةكةيت وئةَلَييت ئةوةندة لي  ثَيوي
نستان  ئةوة لةئةخريةوةية حةنةكةم بيَيتة سةر ئةوة  ئةطةر نةبةت نةبَي  سلَيماني لة مةشروعي 

هةنار مةتر موعةكةب لة سةعاتَيكدا ئاو دابي ئةكات لة نستاندا دابةنيووة بؤ دوو و نيو هةنار  02دوكان 
كا  دكتؤر  رسعت و حمةمةد ةكو بةردَينان كا مةتري موكةعةب  لة سةعاتَيكدا ئَيستا شاري سلَيماني و

سوئاد بابان باسيان كرد  دوو  سَي رؤذ جارَي  دوو سةعات ئاوي هةية  خةَلكةكة ناضار بووة بريي سةحتي 
  لَيداوة  ئةو برية سةحتيانة خؤتان ئةناني هةمووي ناتةندروستة هةموو بةتةنيشت ئاوي مةجارييةوةيةو

ئةمةش هؤكاري توش بووني نةخؤشيةكةية  ئَيمة مةعلومامتان   ردؤتة ناويهةموو مةجارييةكان دنةي ك
هةية ئَيستا خةريتةيةكتان ثيشان ئةدةم كة ئيسثاتي ئةو دسةي مي ئةكات  ئةو ذمارةية ئةوة نيشان 

ي ئاوي تانكي سةربا ان ساص %62تا % 52ئةدات كة ئةو بريانة بةردادةي ثَيويست كلؤري تَيدا نية  لة 
وةكو ثَيويست كلؤري تَيدا نةبووة  ئةمة خةريتةي ئةو حاَلةتانةية كة كؤلَيرا دروست بووة لةناو  كردووة

شاري سلَيماني  ئةطةر موهحةنة بكةن طشو تةركينةكة لة دةوروبةري شارة  نؤر كةم لةناوةرداسو شارة  
لة مةنتنةيةكة ئةوةي  نؤربةي نؤري حاَلةتةكان لة بةكرةجؤية  ةركينةكةش لةدوو خاَلي سةرةكيية ت

شارةناي سلَيماني بَيت  لة عةواَلة لة رداثةردينة  لة هةواري شارة  لةو دةوروبةرةية كةوا ئةو بريانةيان 
لَيداوة  بةرداسو هةتا ضارةسةرَيكي ئةو وةنعةي ئاوي سلَيماني نةكرَيت ئةمة  وونةيةكة كةوا لةساَلي 
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 حاَلةت تؤمار( 103) 1929انطرتووة  مةسةلةن لةساَلي  وة لة سةرةوة هةتا خوارةوة كة وةرم 1925
ئي  بةرةو خوارةوة دَيت هةموو ساَلَي  ذمارةية  هةر هةبووة كؤلَيرا  بةآلم ( 151) 1981كراوة لة ساَلي 

لةكوردستان بآلوبووةتةوة لةم  1999وساَلي  1998ضوار ساَلة بآلو بووةتةوة لة ساَلي   ئةمة سَي
ار حاَلةتي كؤلَيرا تؤماركرا بةساصي موختةبةري  لة سلَيمانيش هةمان شت  بةآلم هةن(8)هةولَيرةدا 

رةنطة نؤر بآلونةبووبَيتةوةو نةطوترابَيت  بةآلم ئَيستا ئَيمة بردوامان بةشةساسيةتي تةواوةو ئَيمة ثَيمان 
م عيةجيية واية ئةم ئةركة هةمةهيةنة  ئَيمة وةكو تةندروسو دوو ئةركي سةرةكيمان لةسةرة يةكة

ئةوةي عيةجي خةَل  بكةيي  دوو رَينمايي كردني خةَلكة وابنامن رَينمايي خةَل  ئةوةي ثَيمانكرابَي 
كردوومانة  لة ميدياكانةوة نؤرجار هاوكارمان نةبوون ميدياكان  وةكو ثَيويست رَينماييةكاني ئَيمةيان 

بةس كة سامثآلت وةرئةطريي   وونةي  بآلونةكردؤتةوة  ئةركةكةي سةرةكي ترمان وةرطرتين سامثَلة 
لةسةرضاوةو لة بؤردي لة هةموو شوَينةكان  ئاطاداري دائريةي ئاو   ئاوةكان وةرئةطريي  لة تانكي وةرئةطريي

ئةكةينةوة ئةَلَيي ئةم ئاوة ثيسة  ئةم ئاوة نيسبةتي كلؤري تَيدا نية  يةعين ئيشي لةسةر بكةن  ئةوة 
 0225  لةوَي نؤر وانح نية بةداخةوة ديارة ناخوَينرَيتةوة لَيرةدا  طشو لة دؤكؤمَينتةكان هةمووي هةية

وة نامةمان نووسيوة بة نووسراوي رةمسي بؤ ثارَينطا  بؤ شارةواني كة ئةم ئاوةتان ثيسة  ئةم بؤرييةتان 
كرَيت شكاوة  نيسبةي كلؤرتان كةمة  ئيجرائي لةسةر بكةن  ئَيمةش تةندروسو هةر ئةوةندةمان ثَي ئة

بةرداسو  خؤ ئةوةي تر دةنييةي كة لةدةسو ئَيمة نية  ئةو ئيجرائاتانةي ئَيمة كردمان  يةكسةر غورسةي 
عةمةليامتان دانا بانارد كؤن ؤَل كران  نةمانهَيشت سةونةو ميوة بئرؤشرَيت  لةسةر داواي ئَيمة بةردَين 

شري وموشتةداتي شريو شلةمةني وئةو ئةجنومةني وةنيران دةدةغةكردني هةموو هاتنة ذوورةوةيةكي 
شتانةي رداطةياند  هةرضةندة ئَيستا لةطةَل كةمبووني نةخؤشيةكة ئَيمة داوامانكرد كة تؤنَي  شل 
بكرَيتةوة ئةو حةسارة  ضونكة بةرداسو رةمةنانةو خةَلكَيكي نؤر نةرةرمةند بووة و ئانوودةش نايةتة ناو 

ةن شووتي وخةيارو ئةو شتانةي ثةلكي هةية سثي ئةكرَيت هةرَيمي كوردستان وةكو ثَيويست مةسةل
ئين اندا و بيبسيمان ئينندا كة بَيتة ذوورةوة  ضونكة مةترسي كةم ة  نةخؤشيةكة لة ئَيرانيش ئَيستا 

حاَلةت لة كرمانشان تؤماركراوة  لة موصَل ية  حاَلةت تؤماركراوة  وةنعي كوردستان بةطشو  02هةية  
ي لةو حاَلةتةي ئَيمة كةهةمانبوو %5ةكو باسن كرد  نيسبةي وةسات لة حاآلتي كؤلَيرا مي موتةسائيلن و

ية  لةهةنار كةم يشة  ئَيمة بةرداسو دةستخؤشي لة دكتؤرةكاني خؤمان ئةكةيي  شو باشيان كردووة 
دا  راستة دةنا 10هةرضةندة بَيكةمووكورديش ني  لة رداثؤرتةكةدا هاتووة كةدكتؤرَيكي وينائي نية لة 

دكتؤر نية  بةآلم مساعد وينائي هةية  لة هةموو ناحيةو دةناية  وة خةرجيي تةدةني ووينائي هةية  
كوليةن ئةوانة  ئةوانةش هةن دكتؤر نية لةبةر ئةوةي ئيشةكة موشةجي  نية  دكتؤرةكان راني ني ئةو 

لة دةسةآلتي ئَيمة نية  بؤ ئةوةي  ئيشة بكةن  ثارةكة كةمة  هيض دةسكةوتَيكي نية  نياد كردني مةعاشيش
دكتؤرم داوا كرد رجام  12بتواني دكتؤر تةشجي  بكةيي  بيَي بةشي وينائي بكات بةرداسو  مي ئةو رؤذة 
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لَيكردن بةثارة بة موكاسةئات  بة هةرضية  بَيت  لةناو سلَيماني بةشي وينائين بؤ بكةنةوة  راني نةبوون  
 .بةرداسو نؤر سوثاسيشتان ئةكةم هييي كةم نية ضونكة هيض موكاسةئةيةكيان نية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نؤر سوثاس بؤ دكتؤر نريان وةنيري تةندروسو بؤ ئةو روونكردنةوةية  بةداخةوة كةئةوة تةكنيكيةن 
 موةسةق نةبوو  بةآلم دةكرَي ئةو سيديانة كؤثي بكرَيي وبدرَيتة ئةندام ثةرلةمان  تؤنَي  بةعةرةبي دسة

أرحب بك األخت الدكتورة السفرية للمدير العام ملنظمة الصحة العاملية اليت حتضر معنا هنا السباب )ئةكةم  
منها متعلقة بنا نريد ا  تطلع على تقارير تقريري اللجنة الطبية، اللجنة الصحية يف برملا  كوردستا  

يدها يف كوردستا  ليس هناك شيء خمفي وتقرير مكتب الربملا  يف السليمانية وهذا ضمن الشفافية اليت نر
ال  الشفافية تفيد شعب كوردستا ، ألننا نريد وعيًا صحيًا جلميع أبناء كوردستا  والوعي الصحي ال يأتي 
بدو  شفافية وال يأتي بدو  الصدق وبدو  مواجهة احلقائق كما أ  طمس احلقائق رمبا تفيد بشكل مؤقت 

ها صحة جيدة لكوردستا  والبناء كوردستا  والبناء العراق عمومًا ينبغي أ  ولكنها يف اإلسرتاتيجية اليت نريد
نتعاو  مجيعًا ، نقدر تعاو  منظمة الصحة العاملية اليت تتعاو  مع وزارة الصحة منذ سنوات من اجل 

يد مكافحة األمراض ويف جمال الكولريا هي موجودة هنا يف كوردستا  وقد تعاونت مع وزارة الصحة، لكننا نر
أيضًا أ  نستمع منها توضيحًا للكالم املنسوب ملنظمة الصحة العاملية واألرقام املنشورة اليت هي بعيدة عن 

 .(الواقع فأرجو منها أ  تقدم لنا كلمة فلتتفضل
 :سةسريي بةردَيوةبةري طشو رَيكخراوي تةندروسو جيهاني/ نعيمة النصري. بةردَين د

  .بسم اهلل الرمحن الرحيم
  .اخلريصباح 

 .، اصحاب املعالي والسعادةعدنا  سعادة الدكتور
يشرفين ا  اكو  بني ايديكم اليوم ويسعدني استضافتكم لي يف برملا  اقليم كوردستا  وأود يف البداية أ  
أبلغكم حتيات مديرتي الدكتور، مارغريت شا  املدير العام ملنظمة الصحة العاملية وسعادة الدكتور حسني 

ملدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية وأود توصيل رسالة من قبلهم إىل احلضور الكرام بأ  منظمة اجلزائري ا
الصحة العاملية تثمن شفافية حكومة اقليم كوردستا  وحكومة العراق يف التعامل مع حاالت الوباء بالتعامل 

اليوم با  مبجرد ما ابل  هو كوزير  األمثل من خالل اللوائح الصحية الدولية ، سعادة الوزير ذكر يف مداخلته
صحة اقليم كوردستا  ألول حاالت ثبوت الكولريا يف االقليم ظهر وأعلن رمسيًا جبانب ذلك اعلن املنظمة 
فلذلك ضمن لوائح الصحة الدولية هذا الدور وهذا االعال  يقدر جدًا ، حضرتكم سألتموني على اللبس الذي 

ا يف االعالم، أود أ  أسكد إ  احلاالت اليت  م ذكرها من قبل منظمة الصحة حدث بالنسبة ألعداد حاالت الكولري
ستة عشر الف اليت  م ذكرها من حوالي ثالث اىل اربع ايام حاالت ( 16222)العاملية هي حاالت اإلسهال لا

ل نرى االسهال وليست حاالت كولريا، كمنظمة الصحة العاملية وضمن اللوائح الصحية الدولية واتفاق الدو
أغسطس يف وجودي مع  05ضرورة الرصد والرتصد بالنسبة حلاالت الوباء دورنا كا  منذ أول يوم منذ 
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سعادة وزير الصحة الدكتور زريا  وذهابي معه اىل غرفة العمليات يف السليمانية ومتابعيت كذلك يف بغداد ال 
رتصد للسيطرة على انتشار الوباء اىل انتشار حاالت الوباء كا  دورنا الرئيسي يف تعزيز نظام الرصد وال

حمافظات اخرى ، أود ا  اذكر احلضور الكرام با  من املستحيل منع الدخول والوقاية من مرض الكولريا يف أي 
منطقة من مناطق العامل ولكن من اجملزي جدًا مبنع مكافحة من خالل االكتشاف املبكر يف املناطق وتأكيد 

ونرى ا  مشكلة الكولريا ليست فق  مشكلة وزارة الصحة، هي مشكلة باألساس  احلاالت واالستجابة السليمة
مشكلة املياه واإلصحاح البيئي ومشكلة البلديات واجملاري ومشكلة التوعية اجملتمعية ونظافة األفراد واجملتمع، 

ة ووزارة البيئة املدى الثاني نتيجة حتسن الوعي لدى اجملتمع يف السليمانية نتيجة زيادة حترك وزارة الصح
والوزارات األخرى يف فرق الرصد والتحري ويف نفس الوقت نتيجة الفحوصات املختربية ، سعادتك من تقييمنا 
الحظنا ا  املختربات حيتاجو  دعم أكثر ليس فق  ككادر ولكن من املستلزمات ويف نفس الوقت من توفري 

ع من خالل املواصالت السيارات، من خالل وسائل األجهزة، لتقييم فرق الرصد والتحري حيتاجو  حترك سري
االتصال ومن خالل توفري األمن هلم ومحايتهم، وزارة الصحة ممكن تأمر بغلق مطعم أو غلق مصنع ولكن 
جهات وزارة الداخلية وجهات احملافظة هم هلم الدور األمثل يف غلق هذه ، بالنسبة لنا احنا نشوف انه من 

استثمار قدم شبكات املياه يف العراق ويف اقليم كوردستا  وخاصة بالنسبة للسليمانية املمكن اليوم هاي مسألة 
وقدم شبكات اجملاري وتشابك شبكتني مع بعض هاي ليست مسألة جديدة على احلكومة االقليمية او احلكومة 

حاليًا يف حالة  املركزية نرى اليوم فتحت اعيننا مجيعًا فاذًا كيف نضع اخلط  اليت ممكن أ  ننفذها بسرعة
مستعجلة حالة عاجلة جدًا توفري املياه السليمة للناس، توعيتهم بالنظافة الشخصية ويف نفس الوقت اإلصحاح 
البيئي مثل ما ذكرت قبل شوي، املرافق بسرعة املفروض يصري حترك عليهم بشكل سريع بعدين عندنا 

املدى على حسب التقارير اليت اوردتنا بعض خطة قصرية املدى ومتوسطة املدى وطويلة املدى خطة قصرية 
منظومة االمم املتحدة بالنسبة مثالًًَ لبحرية دوكا  يف كيفية معاجلة النفايات الصلبة والنفايات الطبية 
واجملاري عدم توصلها اىل حبرية دوكا  كونها هي منبع رئيسي للمياه كذلك نعرف هناك شحة يف مياه 

هذه الشحة وكيفية التعامل مع الربنامج املستقبلي بالنسبة للتمديدات من  السليمانية فكيفية التعامل مع
وزارة البيئة هلم دور كبري يف الرصد مع وزارة الصحة بالنسبة لنسبة تلوث املياه وكيفية رفع هذه التقارير 

نشاء اهلل للمسؤولني لتحفيزهم خلي نكول توفري املوارد الالزمة من اجل إصالح الوضع كمنظمة احنا نراح ا
اغسطس وزمالئي كانوا موجودين على االرض  وانشاء  05بنتواصل معكم حنن جينا كفريق خربة بدأنا من 

اهلل بعد ما أنا اذهب راح هم كذلك يواصلو  معكم ولدينا جمموعة خربة وطنيني من اقليم كوردستا  
البلديات ومع وزارة الصحة يف النهاية أود يعملو  يف السليمانية ويف اربيل جنبًا جبنب مع وزارة البيئة ووزارة 

ا  اشكر سعادة وزير الصحة بثقته وبتعامله بشفافية مع منظمة الصحة العاملية ويف نفس الوقت بالنسبة 
حلشد جهود مجيع بقية الوزارات والربملا  واجملتمع املدني كو  االعالميني موجودين هم بالنسبة ملنظمة 

ة يف عدم اثارة اخلوف واهللع ويف نفس الوقت نراهم من الدعائم الرئيسية اللي الصحة العاملية ركيزة اساسي
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بامكانهم توصيل رسائل صحية صحيحة اىل الناس يف اجملتمع فاريد استفيد من هذه الفرصة ونرى من 
 .، وشكرًاا  يكو  اخلوف واهللع بني الناس الضرورة السيطرة واكثر من

 :بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن
جزياًل للدكتورة نعيمة قصري سفرية املدير العام ملنظمة الصحة العاملية على هذه التوضيحات ونقدر شكرًا 

 .مرة أخرى جهود املنظمة الداعمة واملساعدة للجهود املبذولة ملواجهة هذا املرض اخلطري
خاآلنةي كةوا  وةنيري بانرطاني ئةكةم روونكردنةوةية  بدات سةبارةت بةو رسوفداوا لةبةردَين كا  حممد 

 .ئاماذةي ثَيكراوة لةراثؤرتةكان ومةسغوليةتي وةنارةتةكةي بةرامبةريان بابئةرمووَيت
 
 
 

 :وةنيري بانرطاني/ حممد رسوفبةردَين حممد 
 .بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان

نة ضاوةردَي ئةكةيي لة دةرسةتي تريشدا ئةو باسة جديانة َرَيتة روو كة سةرةتا ثَيخؤشااَلن بةو ئامادةبوو
راستةوخؤ ثةيوةندي بةوةنارةتةكانةوة هةية  ثَيخؤشااَلن كةهاوشان لةطةَل بةردَين وةنيري تةندورسو 
دانيشتوويي بؤ تاوتوَيكردني ئةم باسانة لةطةَل وةنيري ذينطة  لةرداستيدا هةرضةند راستةوخؤ ئةم 

ؤشي كؤلَيراية ثةيوةندي بة وةنارةتي بانرطانيةوة نية  بةآلم لةهةردوو رداثؤرتةكةدا دوو سةدةرة نةخ
هاتووة مي ئاماذةي ثَيغةدةم ئةطةر كاتيش هةبَيت بؤ رَيوشوَيين ضارةسةر كردني ئةو طرستانة كة ئاماذةي 

ةدةم  خاَلي يةكةميان باسي ثَيكراوة  ئةطةر جةنابي سةرؤكي ئةجنومةن رَيطةم ثَيبدات ئاماذةش بةوة ئ
خاَلة سنووريةكان ئةكةن لةرداثؤرتي يةكةمدا هاتووة  كؤن ؤَلكردني خاَلة سنووريةكان  خاَلي دووةم بريتية 
لة طةجنينةكاني سلَيماني  مي طةجنينةكان ثَيش ئةخةم  طةجنينةكان حةنةكةم تةبعةن وةكو مةعلومات 

تكراون  هيض مواصةساتَيكي عيلميان تَيدا نية  كةبتواني هةندَي بيناني ئةو طةجنينانة لةهةشتاكاندا دروس
وة  986خؤرا  بةتايبةتي تيادا بثارَينيت  لةو كاتةوة تاكو ئَيستا بةكارئةهَينرَيت لة دةرضووني دةراري 

تا تاكو ئَيستا خواردني تَيدا هةَلطرياوة وخواردنيشي لَيوة تةوني  ئةكرَيت  ئَيمة كةوةنارةت دامةنرا سةرة
سةرداني ئةوَين كرد مي خؤم وةكو شةخصي ضوومةتة ناو يةكة يةكةي طةجنينةكان  بينين كةهيض 

طةجنينةي تر بةمواصةسات  12مواصةساتَيكي نية ثرؤذةمشان حانركردووة بؤ ئةوةي لةهةر شارَي  
ةبووني دروست بكرَيت  ئةو طةجنينانةش هةموويان ثَيويستيان بة نوَيكردنةوة هةية  بةآلم لةبةر ن

بودجةو كةمي بودجة وكَيشةي بودجة لة كوردستان ئةو شتانة دواخراوة بؤ كاتَيكي تر  ئةوةي 
كةئةوترَيت بةنيسبةت خؤرا  باسي نةوعيةتي خؤراكةكان وخراثي و ئةوانة ئةكرَيت  هةموو ئاطادارن 
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يض ثةيوةنديةكي خؤراكي عَيراق هةمووي بةبؤندةكان وبةكرديي وبةتةوني  كردنةوة عائيدي بةغداية ه
بةكوردستانةوة نية  بةنيسبةت خاَلة سنووريةكانةوة حةن ئةكةم ئةوةش بَلَين طةجنينةكاني سلَيماني  
طةجنينةي هةولَير ودهؤ  تاردادةية  وةنعي باش ة لة طةجنينةي سلَيماني  لةوَي هةندَي طةجنينةش 

نعيان خراث  بَيت تا ئةو طةجنينانةي كة بةكرَي طرياون ئياتيمالة لةو شوَينانةي كة بةكرَي طرياون وة
سةر بةوةنارةتي  خاَلي سنووري تةبعةن كة هاتووة لة رداثؤرتةكةدا مي ثَين باشة بةسةريعي ئاماذة بةضةند 

 :شتَي  بكةم  كؤن ؤَلي خاَلي سنوور بةم رَيطايانة ئةكرَيت
ي لة كؤبوونةوةي دووةمي ثَيويستة كوالَيو كؤن ؤَل داةةنرَيت تةخصيص وسةيتةرةي نةوع -1

ئةجنومةني وةنيران دواي دامةنراندني كابينةي ثَينجةم بردياري لةسةردراوة  هةندَي هةنطاوي بؤ نراوة  
بةآلم هَيشتاوةكو ئةو هةنطاوانة نةطةشتووةتة ئاسو ئةوةي كةبَلَيي كؤن ؤَلي جؤري  لة حاَلةتي 

 بةبودجةيةكي باش هةية  ثَيويستيشة بةسَي دؤناغ دامةنراندني تةواوداية  نؤر سةرةتايية  ثَيويسو
دائةمةنرَيت لة مةركةنييةن لةهةولَير جطة لةهةولَير سةرعَيكي لة هةولَير ئةبَيت لة هةرسَي ثارَينطا 
سةرعي ئةبَيت  لة خاَلة سنووريةكانيش ثَيويستة سةرعي هةبَيت  ئةمة ثَيويسو بةكؤمةَلَي دةنطاي باش 

موختةبةر وة كؤمةَلَي  كةسي باش كة تةدرييب كردبَي  لةسةر ئةو دةنطايانة بنانَيت هةية وة كؤمةَلَي  
ضؤن ئةو دةنطايانة بةكارئةهَينرَيت  جائَيستا كةسَيكي ثسثؤرديش لة خارجيةوة هَينراوة دكتؤراي لةو 

نرَيت  خاَلي مةجالةدا هةية  دةست بةكاربووة  بةآلم ئةوة حةمتةن نةمةنَيكي تري ئةوَيت تا ئةوة دائةمة
دووةم ثَيويستة  سنوورةكاني كوردستان جطة لةخاَلة سةرةكيةكان كؤن ؤَل بكرَيت بؤ ئةوةي داضا  نةيةتة 
ناو كوردستانةوة  ضونكة ئياتيمالة هةندَي مةوادي ئَيكسثايةر لة ردَيطةي داضاخيةوة داخَل ببَيت يان 

خؤ هاوكاري وةنارةتةكاني تر بكات لةو هةندَي مةوادي خراث  ئةوةش تةبعةن ئةبَي وةنارةتي ناو
مةجالةدا  ثَيويستمان بةدامةنراندني سةرمانطةيةكي تؤكمة هةية كة سةهحيةتيشي هةبَيت بؤ 
رَيكخستنةوةي استرياد والتصدير  لة نةوتةكانةوة استرياد وتصدير كة ثَيش  ئةورادي هةبوو  رسوماتي 

ا خؤتان ئةناني  ثَيش طؤرداني رذَين ودواي طؤرداني رذَيميش هةبوو  ئةوة هةَلطرياوة لةبةرضي لةكوردستاند
سيستةمي ئابووري بانارد يان باناردي ئاناد ثيادة ئةكرَيت  بةو مةعنايةي كةوا حكومةت خؤي تيجارةت 
ناكات  ئةسوادي مةركةني وجةمعياتي نية شت بكردَيت وجارَيكي تر تةونيعي بكاتةوة  حكومةتيش كة 

ن ضةند ةرطا واآل ئةكاتةوة لةبانرطانةكان  ئَيمة ئَيستا دوَييَن كؤبوونةوةيةكي تةبعبانرطاني نةكرد دة
جارَي  كؤبوونةوةمان كردووة بةآلم دوَييَن بةئامادةبووني نوَينةري وةنارةتي دارايي  وةنيري كشتوكاَل 

َيي بؤ لةطةَل ثارَينطاي هةولَير سةرةتاية  كؤبوونةوةمان كردووة كةثَيشوةخت ضؤن هةنطاو بن
دامةنراندنةوةي موديريةتي استرياد وتصدير  لةم شوَينةدا كة مي ئَيستا تَييدا ئامادةم هي جةنابتامن 
عةرنم كردن  لةكاتي مونادةشةي دانوندا ثَيويستيمان بة موديريةتي عامي استرياد وتصدير هةية  بةآلم 

ادي  ئةبَي ئَيمة جارَيكي تر ئةو مةسةلةية داني ثَيدا نةنرا و ئينرار نةكرا ئَيستا ئةوة بووة بةئةمري و
رَيكبخةينةوة  هةموو استرياد وتصدير لةهيةن وةنارةتي داراييةوة كؤن ؤَل ئةكرَيت  بةآلم هةنطاوَي  نراوة 
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بؤ مةسةلةي طؤشت بة تايبةتي كة ئةنئلؤنناي ثَيوةية  لةطةَل هةندَي  مةوادي تر لةسةر ئةوة رَي  
كاَل ئةو كةمييةتة تةحديد ئةكات وةلة ض وآلتَيكةوة بَيت  ئَيمةش لةمةودوا كةوتوويي وةنارةتي كشتو

رَيطةي ثَيبدةيي  خؤراكي بةسةرضوو حةنةكةم بناني بةثَيي ئةو رداثؤرتةي كة رةدابةي تيجاري هةر سَي 
كانةوة ثاَينطا بةمين داوة  رَيذةي خؤراكي بةسةرضوو كةداخَلي كوردستان ئةبَيت لةردَيطةي سنوورة رةمسية

% 1يةعين ئةو خؤراكةي كة بة بةسةرضووي داخَلي كوردستان ئةبَيت  كةم ة لة رَيذةي لة % 1ناطاتة لة 
نية  ئَيكسثايةر نية كة دَيت بةس لةكوَي ئَيكسثايةر ئةبَيت لةناو كوردستان ئَيكسثايةر ئةبَيت  ئةويش 

 :هؤكارةكاني ئةم خاآلنةي خوارةوةن
كارةباية  ناَلَين نةبووني كارةبا  كةمي كارةبا هؤكارَيكي سةرةكية بؤ هؤكاري سةرةكي يةكةم كةمي 

ئَيكسثايةر بووني خؤرا   دووةم كةمي طةجنينةي خمانني موبةردةد  لة كوردستاندا حكومةت خمانني 
موبةرةدي نية  بؤ ئةوانةي خؤي  كةرتي تايبةتيش ساَلَي   دوو ساَلة دةستيان كردووة بةوةي كةوا 

ةد داةةنرَيني وئةتوانَيت سوودي لَي وةربطريَيت  نؤر مانةوةي هةندَي  خؤرا  لة وبةردطةجنينةي م
كوردستاندا كة سةرف نابَيت  كة لةكوردستان يان لةهةرشوَينَي  ماددة نةمةنةكةي بةسةرضوو و سةرف 

رةتي نةبوو ئَيكسثايةر ئةبَيت ئؤتؤماتيكيةن  كةمي تةمةني هةندَي  خؤرا  مةسةلةن ئَيستا وةنا
 38تةندروسو هةرضي ثةيوةندي بةشريةوة هةبَيت  هةمووي مةمنووع كردووة  بؤضي؟ ضونكة لة 

سةعاتةوة هةيانة تا حةستةية   لةو نةمةنة داخَل نةبَيت و بةكار نةهَينرَيت ئَيكسثايةر ئةبَيت  
ت ئَيكسثايةر نةبووة كة هةندَيجار مةسةلةن ساَلي ثار دؤية  رةسنكرا  لة سلَيماني  يةكةجمار كةداخَل ئةبَي

داخَل بووة  تا ضووةتة سةرمانطةي تةندروسو و جوابةكةي هاتووةتةوة و طةيشتووةتةوة بانارد ئَيكسثايةر 
بووة  ئةوةش ئةبَيت جارَيكي تر ئَيمة ثياضوونةوة بكةيي بةو سةرمانطة تةندروستيانة  لَيرةشةوة ضونكة 

لَيرةدا بيَلَين موختةبةرَيكي بامشان لةنانكؤي سلَيماني  ئةم هةستةي ثَيشوو حةنئةكةم شتَيكيش هةية
هةية  لةنانكؤي هةولَيردا موختةبةرمان نية بؤ ساصي مةوادي خؤراكي  مي ضوار مانطة ضام 
مةمنووعكردووة داخَلي كوردستان بَيت  ضاي ئَيراني مةمنووعة  لةهةموو طةجنينةكاندا ئةوةشي لَيي 

راوة  ضاي سيةنيش بَيت نايةَلي داخَل بَيت  لةبةر ئةو ضا خراثةي كةوا نووسراوة سيةن هةر مةمنووع ك
ناشيةت حةتا بةغدا ناردوويةتي بةكيتابي رةمسي ئَيمة ناردمانةوةو وةرماننةطرت  ئةو ضايةم ناردووة 

جوابةكةي هاتووةتةوة   هةستةية  لةمةوبةر بؤ جاميعةي هةولَير ئةَلَين ئةو ضايةمان بؤ ساص بكةن
َيت موختةبةر لة نانكؤي هةولَيردا نية بؤ ساصي ضا  يةعين ئَيمة موختةبةرَيكمان نية ئةو ئةَل

مةوادانةمان بؤ ساص بكات  لةبةر ئةوة ثَيويستة هةر لةئَيستاوة كاري جدي لةسةر هَيناني كؤمةَلَي 
ا ئةو مةوادة   وة كؤمةَلَي  كةسي ثسثؤرد لةسةر موختةبةرةكان داةةنرَيني  تبكةيي موختةبةري باش

خؤراكيانةش جارَيكي تر ساص بكرَيت  مي ثَيشنيار ئةكةم كة ثةرلةمان حةمتةن كؤمةَلَي  شت ئةخاتة 
بةردةسو حكومةت بؤ ضارةسةركردن جةخت بكرَيتةوة لةسةر دامةنراندني كوالَيو كؤن ؤَل  هةرضةند 

ن نية  خاَلَيكي ترمان هةية وةكو نووتر هةر ثارةيةكي تَيبيَيت  ضونكة بةغةيري ئةوة ضارةسةري ترما
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ئةنداماني ثةرلةمان جةنابتان بيناني نؤر طرنطة  طةورةتريي كَيشةي نَيوان كوردستان وهَيَلي سنووري 
كوردستان ثةيوةندي بةعَيرادةوة هةية  لة موصَلةوة هةتا خانةدي مةستوحة  ئَيمة ناتواني بَلَيي شت 

ةستوور ية  وآلتة  بةآلم ئةطةر رَيطةمان لَيطرت  شتومةكي ئَيمة داخَلي لةعَيرادةوة داخَل نةبَيت  بةثَيي د
عَيراق ببَيت  ئةمة يةكَيكة لةكَيشةكا ان ئةويش بةرداسو ثَيويسو بةموعالةجةكردن هةية  بةهَينكردني 

 وة وةكو مةعلومات بيناني كة نانيمان كؤلَيو3ضاودَيري بانرطاني  رةدابةي تيجاري ئَيمة لةمانطي 
تةن  122تاكو ئَيستا  3كؤن ؤَل دوا ئةكةوَيت ناضار بوويي رةدابةي تيجاري بةدوةت بكةيي  لةمانطي 

مةوادي ئَيكسثايةرمان لةهةر سَي ثارَينطا كؤكردؤتةوةو سوتَينراوة  ئَيستاش بةردةوام خةريكي ئةو 
هيض ئاليةتَيكي ثَيشكةووتوومان  مةوادانة تةبعةن ئاليةتةكةشي ئاليةتَيكي نؤر تةدليدية  نؤر دواكةوتووة 

بةدةستةوة نية  بةضةند كةسَيكي مةحدود ئةكرَيت  يةعين ئةوة رةدةمي ضاودَيري بانرطاني رةدةمَيكة 
كةمسان هةية  بؤ هةموو ثارَينطاي هةولَير   13لةهةولَير   ئةطةر بيخوَينمةوة هييكامتان تةسةوري ناكةن

كةس ئةكرَيت   13هةية  ئايا كؤن ؤَلكردني باناردي هةولَير بة كةسي  12كةسي هةية  دهؤ   00سلَيماني 
كةس ناونراوة ستاسَي    0كةسي هةر  13بةو ئاليةتة تةدليديةي كةئَيستا ئَيمة بةكاري ئةهَيني  يةعين 

نةوة بة سوثةرماركَيتةكان  بة دوكاندا  بةبانارددا  ضةند هةنار دوكان ةردؤن ئةطةردَيي بةباناردداو دَيئ
كةس سرياي ضةند دوكان ئةكةوَيت  ئَيستا ذمارةي سوثةرماركَيتةكانيش ضووةتة  13ةهةولَيردا هةية  ل

ثَيش  ئَيمة برديارماندا ئاليةتةكان بطؤرديي  بةآلم ئةبَيت هةم حكومةت هاوكاري بامشان بكات  بودجةي 
بؤ ضاودَيري بانرطاني كةم  نية  باشي بؤ دابنرَيت  هةم هاووآلتيش ئةتوامن بَلَين هاوكاري كردني هاووآلتي

 ضونكة ئةبَيت ئةوانيش ضاو كراوةبي ئَيمةي لَي ئاطادار بكةن  دوَييَن شةو وةكو مةعلومةية  % 52لة 
تةلةسؤنيان بؤكردم جةنابي وةنيري تةندروسو ساردي سلَيماني وكةركوو  وموصَلي مةمنوع كردووة  

لَيماني وموصَل وكةركو   دوَييَن شةو تةلةسونيان كرد صةناعةتي حمةلي داخَلي هةولَير ببَيت  هي س
كةساردي كةركو  داخَل بووة  ئةو ساردييةي كةمةمنووعة  منيش تةلةسؤمن كرد بؤ بةردَيوةبةرايةتي 
طشو بانرطاني كة رةدابة تَيبطةيةنَيت هةر دوَييَن شةو  ئةوة ضونكة هاووآلتي هاوكاري ئَيمةي كرد  

ميان كرد  ئاسايش نَيردراية سةر ئةو شوَينةي كةوا سارديةكةي تَيدا دائةطرن  ئَيمةش موعالةجةي سةور
خاوةني سارديةكةيان هةر بةو شةوة طرت ونارديان بؤ ئاسايش  سجي كراوة  لةبةر ئةوة ثَيويستة هاووآلتي 

نيةو  لةو دؤناغةدا لةبةر ئةوةي ميكانينمةكاني حكومةت  ئالياتي حكومةت  نؤر ثَيشكةوتوو و مؤدَيرن
ثَيويستة هاوكارميان بكةن  لةبةر ئةوة مي لةسةر رينابةي تيجاري ئيشي جدي ئةكةيي وة ثارَينطارةكانيش 
هاوكارميان ئةكةن بةتايبةتي حماسني هةولَير كة نؤر ننيكي لةيةك ةوة  ئةطةر ثرسيارَيكي تريش هةبَيت 

 .لةسةر هةردوو خاَلةكة مي ئامادةم لةخنمةتتاندام  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وف وةنيري بانرطاني بؤ ئةو روونكردنةوةيةو ئَيمةش ثشتطريي سنؤر سوثاس بؤ جةنابي كا  حممد ر
هةموو ئةو داواكاريانة ئةكةيي  بةآلم نؤربةي نؤري داواكارييةكان هةر خودي حكومةتي  ئَيوةش سَي 
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وار  ئةو داواكاريانة لة حكومةتدا حةدة بردياري وةنير  لَيرة دانيشتوون لةطةَل وةنيري هةرَيميش ئةوة ض
كةس  سةرمانبةرتان نؤرة  لة  322كةستان هةية  بيكةن بة  13ثَيوةربطرن  بةتايبةتي ئةوةي كة 

وةنارةتةكاني تر بيهَيني بؤهي خؤتان تةعيين بكةن  هةرضيش ثَيويست بَيت ئَيمة ثشتطرييتان ئةكةيي  
 .وةنيري ذينطة كا  دارا دةكةم وتةكةي خؤي ثَيشكةش بكات  سةرمووسوثاست ئةكةيي  داوا لةجةنابي 

 :وةنيري ذينطة/ بةردَين دارا حممد امي
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان

نة سةر ئةو كَيشانةي كة سوثاس بؤ ئةو دةرسةتةو هيواداريشن بتواني لةم كؤبوونةوةيةدا تيشكَي  َةي
هةن بؤ بةردَينتان  مي دةمةوَيت ثاَلثشو بةردَين سةرؤكي ثةرلةمان بكةم كة ئَيمة هاتووينةتة ئَيرة 
جةنابتان خاوةني برديارن لةم وآلتةدا  بةآلم جَيبةجَيكردن وضارةسةركردني ئةم كَيشةية روونكردنةوةي 

ان ئةبَي جَيبةجَيي بكةيي  بؤية مي بؤ ئةو مةبةستة بؤ ئَيوةية  ئةركي سةرشاني حكومةتة ئَيمة خؤم
ثَيشنيارم كردووة ونامةيةكي رةمسين ئاراستةي سةرؤكايةتي حكومةتي خؤمان كرد  كة كؤبوونةوةي 
داهاتووي ئةجنومةني وةنيران باس لةم كَيشةية بكةيي  كَيشةي نةخؤشي كؤلَيرا بةتايبةت كَيشةي ئاو لة 

و دةنطايةكي ثةيوةنديدار كةباس لةوة ئةكةيي بؤ  وونة تؤردي ئاو نية  كوردستاندا  بؤ ئةوةي هةمو
وةنيري بةرثرس ئامادةية باس لةوة ئةكةيي وةنارةتي ناوخؤ ضةند ئامادةية هاوكارييمان بكات  تاديطة 

بة نية لةناو نانكؤ  وةنيري خوَيندي باآل ئامادةية  بؤية ئَيمة داوامان كردووة ئةو كؤبوونةوةية تايبةت 
ئةجنومةني وةنيران كؤبوونةوةية  بكات بؤ ضارةسةركردني  بؤ باسكردن لةنةخؤشي كؤلَيرا  بةتايبةت 
ضارةسةركردني كَيشةي ئاو كة رةطةنَيكي سةرةكي ذينطةو ذيانة  لةثَيش هةموو ثَيداويستيةكاني تري 

ةرَيمي كوردستان ناتوانَي ذيانةوةية  بؤية راستة ئَيمة كَيشةي نؤرمان هةية لةوآلتي خؤمان  حكومةتي ه
رووبةرووي هةموو ئةو كَيشانة ببَيتةوة  كة ذَيرخاني وآلتي ئَيمة داتةثيووة بةآلم دةكرَيت ئةوانةي 
ئةولةويةتيان هةية بؤ  وونة كَيشةي ئاو َرَيتة ثَيشةوة  بؤ ضارةسةركردني كة وة  ثَيويست هةنطاوي 

بَلَين وةنارةتي ذينطة ئةوةي ثةيوةنديدار بَيت بةئَيمةوة  بؤ نةنراوة  مي لَيرة دةمةوَيت بةبةردَينتان
ئةوةية ثَيمان واية ئةو نةخؤشية يةكَي  لةهؤكارة سةرةكيةكاني ئاوة  هةرضةند تا ئَيستا لةساصي 
موختةبةرييا دةرنةكةوتووة  كة نةخؤشيةكة  نةخؤشي كؤلَيرا  ئةم ثةتايةي كؤلَيراية لةكوَيوة سةري 

رضاوةي ئاو  ضونكة سةرضاوة سةرةكيةكاني ئاوي شاري سلَيماني دوكان وسةرضنار هةَلداوة  لةكام سة
هةردووكيان سةهمةت دةرضوون  لةطةَل هةموو ئةو كةموكورديانةش كةهةيانة  ئةو سةرضاوانةي تريش 
 كةثشكنينيان بؤ كراوة  تا ئَيستا دةرنةكةوتووة لةبةر ئةوة دةكرَيت نؤرتريش بةدواداضووني بؤ بكرَيت 

كةئايا هؤي سةرهةَلداني ئةم ثةتاية ضيةو لةكوَيوة هاتووة  لةناوخؤي كوردستانة يان لةدةورووبةرةوة 
بؤمان هاتووة  ئةمة خاَلَيكي طرنطة  هةرضةندة ئةوةي بةردَين وةنيري تةندروسو باسيكرد  بووني نؤري 
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انة بةَلطةن لةسةر ئةوةي كة ئةو حاَلةتةكان لةناوضةكاني عةواَل وبةكرةجؤو راثةرديي وكاني سثيلكة  ئةو
ناوضانة نؤرتر ئاوي بريي رووكةش  بريي سةحتي بةكار ئةهَيني  كةلةو ناوضانة نَيرابةكانيشيان هةر برية  
بةهؤي تَيكةَل بووني ئةو ئاوانةوة ثَيدةضَيت ئةو حاَلةتة رووي دابَيت  ضونكة ئةو بريانة لةذَير كؤن ؤَلي 

ني  ئةو بريانة نؤريان بريي بَيمؤَلةتي  يةعين نةوةنارةتي ذينطة  نة دامودةنطاكاني حكومةتيشدا 
وةنارةتي سةرضاوةكاني ئاو  نةوةنارةتي ناوخؤ بةم بريانة ناناني كة لَيدراون بةتايبةتي لةثارَينطاي 

ة بةهيض سلَيماني رَيطة درا بةلَيداني بريي سوري  ئةو ئامَيرانةي كةوا بري لَي ئةدةن  تةبعةن ئةو ئامَيران
شَيوةية  ثةسةند ناكرَيي  ضونكة شَيواني لَيداني بريةكةش تَيكداني ضينةكاني ذَيرةوةي خاكة 
بةكوتانةوة  كةئَيمة داوامان كردووة لةيةكةم رؤذةوة  رَيطايان ثَينةدرَيت  ئَيستا خؤشبةختانة هَينَيكي نؤر 

مي لةم شوَينةدا بة بةردَينتامن راطةياند كة  خراوةتة سةريان بؤ مةنعكردنيان  ئَيمة بؤ ئةم مةبةستة ثَيش 
كَيشةي ذينطةييمان هةية  لةوآلتي خؤمان يةكَي  لةكَيشةكان تَيكةَل بووني ئاوي ئاوةردؤية بةسةرضاوةي 
ئاوةكان  ئاوةردؤي دوكان راستةوخؤ ئةضَيتة ناو ئاوي دوكانةوة كة خةَل  بةكاري ئةهَينَيت  بؤية ثَيويستة 

اشةردؤي شارؤضكةي دوكاني تَينةضَيتةوةو ضارةسةربكرَيت ودوورَرَيتةوة لة سةرضاوةي ئاوةردؤي دوكان ث
ئاوي خواردنةوة  بةهةمان شَيوة ناوضةي ضواردوردنة راستةوخؤ ئةضَيتةوة ناو دوكان  ئَيمة ثَيش  ئةم 

كي ضاودَيريي  تووة  كة ئَيمة وةكو وةنارةتَييةنة ثةيوةنديدارةكاني حكومةت طوراستيانةمان بة هةموو ه
وةنارةتي ذينطة كة ئةم كَيشانة هةية  هةروةها هي ناوضةكاني سلَيمانيش لة تاجنةردؤوة تَيكةَل بةئاوي 
دةربةندخيان دةبَيت  لة هةولَيريش لةو كَيشةيةمان هةية  كة دةضَيتة ناوضةي عةرةب كةندو تَيكةَل 

رداسو مةترسيةكي نؤر طةورة دروست ئةكات  بؤ بةئاوي ذَير نةوي دةبَيت  كة ئاوي ذَير نةويش ثيسبوو بة
ئةم مةبةستة ئَيمة لةطةَل بةردَين وةنيري سةرضاوة ئاوييةكان كؤبوونةوةيةكي سراوان كراوة  هةموو ئةو 
شتانةمان باسكردووة و داومانةتة وةنارةتي شارةواني  كة ئةوان بةرثرسي لةئاوو ئاوةردؤ كة ثَيمان باش بوو 

رةواني ئةمردؤ ئامادةبوواية  ضونكة كَيشةكان نياتر رووبةردوو  ئةو دةبنةوة  هةر ئَيمة بةردَين وةنيري شا
ةوة هةرضةند ثةتاكة دواي دروست بووني لةسةرةتاي دروست بووني ئةم ثةتايوةكو وةنارةتي ذينطة 

سو نةخؤشيةكة ضارةسةركردن ورووبةردوو بوونةوةي ئةركي وةنارةتي تةندروسو بووة  ئةوانيش بةردا
شةوو رؤذيان خستؤتة سةرية  بة سةرثةرشو بةردَين دكتؤر نريان وةنيري تةندروسو خؤي وهةموو 
هاوكارةكاني و ذووري عةمةليات دروست كرا  ديارة نوَينةري ئَيمةش وةكو وةنارةتي ذينطة  ضونكة كاري 

ودَيري ئاوة  لةتاديطةكاندا ئَيمة لة دوو تةوةرةوةية يةكَيكيان هؤشيار كردنةوةي خةَلكة  ئةوي تريان ضا
نوَينةري ئَيمةشي تَيدا بةشدار بووة  ئَيمة نةخؤشي وضارةسةركردنةكةي ئةركي وةنارةتي تةندروسو 
بووة  بةس ئةركي ئَيمةية هةموو هيةكي حكومةت نة  بةتةنها وةنارةتي ذينطة بؤ ئةوةي ئةو حاَلةتانة 

ثاس بؤ خوا بةئاساني كؤن ؤَلكرا و بةرةو كؤتايي ئةضَيت  دووبارة نةبنةوة  نةخؤشيةكة دةتوامن بَلَين سو
رَيذةي ئةوانةشي كةوا مردوون بةنةخؤشي كؤلَيرا لة خوار ستانداري جيهانيةوةن  بةآلم ثَيش  ئةم 
نةخؤشيةش هةر هةبووة ضةند ساَلَي  بةشَيوةي بآلوتر لةمساَل لةسلَيماني بآلوبووةتةوة  ئَيمة كارَي  
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دووبارة نةبَيتةوة  ئةويش ثَيويسو بةوة هةية  بةرداسو حكومةتي خؤمان  حكومةتي بكةيي بؤ ئةوةي 
هةرَيمي كوردستان و هةموو دةنطا ثةيوةنديدارةكان  هةوَلَيكي جدي بدةن بؤ ضارةسةركردني كَيشةي ئاو 

تَيداية كةوا  بؤ طؤرديين ئةو كَيشانةي كة هةية يان ئةو رداثؤرتةي ثةرلةمان كة هاتووة  خاَلي نؤر طرنطي
حكومةتي ئَيمة ئيشي لةسةر بكات بؤضارةسةركردني  ئَيمة هةر لةدواي رووداني حاَلةتةكة ئةجنومةني 

وةنارةتي ثةيوةنديداري تَيدا ئةندامة كؤبووينةوةو بامسان  02باآلي ثاراستين ذينطةمان هةية كةنوَينةري 
رةسةركردني و ضيش بكرَيت بؤ ئةوةي دووبارة لةكَيشةكة كرد و هؤكاري رووداني كَيشةكةو هةوَلدان بؤضا

نةبَيتةوة  ئَيمة ئةو تةوصياتةي لة ئةجنومةني باآلي ثاراستين ذينطة هات ئةوانةي كةوا ثَيشنيان كرابوون 
بؤ ضارةسةكردن بةرنمانكردةوة بؤ ئةجنومةني وةنيران  لة كؤبوونةوةيةكي ئةجنومةني وةنيران لةوَيش 

ت بة وةنارةتي ثةيوةنديدار بؤ ئةوةي ردَي لةوة بطريَيت  جةنابتان ئةناني لة باسبكرَيت وهةريةكةش بدرَي
رووداني ئةم نةخؤشية ئةطةر ئامارةكان ورد بكةينةوة هةر لةرووي ئابوورييةوة ضي مةسرةة ويستووة 
ئةم نةخؤشية لةضارةسةركردن وعيةج وئةوةي لةسةر خةَلكيش دروست بووة كةوا ثةنا بةرَيت بؤ ئاو 

آلندن وبةكار هَيناني ئاوي كاننايي كةئةوانة لةرووي ئابووريةوة خةسارةتَيكي نؤر طةورةية  ئةطةر بَيت كو
وئةوانة حيساب بكرَيت وكؤبكرَيتةوة لةجياتي ئةوة تؤردي ئاوي ثَي ضارةسةربكرَيت كة خنمةتَيكي نؤر 

َيت  ئَيمة بةش بةحاَلي خؤمان طةورةية لة ذَير خاني وآلتيشدا كارَيكي نؤر باش دةبوو ئيشي لةسةر بكر
وة  وةنارةتي ذينطة  هةرضةند وةنارةتَيكي نوَيي وبةردَيوةبةرايةتي شارةكانيشمان تانة دامةنراوة دةتوامن 
بَلَين مانطَي  بةر لةئَيستاش ئةو هؤبةي ذينطةيةي وةنارةتي تةندروسو هاتووةتةوة هي ئَيمة كةكاري ئةو 

آلم ئَيستا لةهةموو ناوضةكاني كوردستان دةستمان  ثَيكردووة بةردوو ثَيوَيكي ثشكني وضاودَيرية بكةيي  بة
ذينطةيي لةبوارةكاني ئاو  بةتايبةتي بريةكان و سةرضاوةكاني تري ئاو  ضونكة تا ئَيستا لة كوردستاندا 

مةبةستة ثَيش  مةساَيكي بيغي نةكراوة بةطشو بةتايبةتيش بؤ ئاو كة ثَيويستة بكرَيت  ئَيمة بؤ ئةو 
لةطةَل ضةند دةنطايةكي ثةيوةنديدار ثةيوةندميان كردووة  خؤمشان دةستمان ثَيكردووة كةثَيويستة 
بيكةيي  ئةوةي كةثةيوةندي بةئاوةوة هةية ئَيمة ثَيشبيين ئةوة ئةكةيي  ئةطةر هةندَي  كَيشة هةية 

ئَيمةية وةكو حكومةت  ئةطةر ضارةسةر نةكرَيت  نةخؤشي تريش دَيتة ثَيشةوة  كة ئةركي سةرشاني
سبةييَن ثيس بووني هةوامشان هةية  بةهؤي   ضارةسةركردني هةموومان هاوكاري ية  بي بؤ

كارطةكانةوة كة طوَيي ثَينادرَيت  ئةطةر نوو ضارةسةرنةكرَيت  ئَيمة بؤ ئةو مةبةستة ئةو ياساي ثاراستين 
رداواني ئةطةر بةم نووانة بكرَيت  ئةو ياساية ذينطةية كةنؤر طرنط بوو ناردوومانةتة هي بةردَينتان ضاوة

لَيرةوة تةصديق بكرَيت  تا ئَيمة بتواني ئيشي لةسةر بكةيي  بة ردَيطةنةدان بة بريةكان و ئةو هؤكارانةي 
دةبنة هؤي بيسبووني ذينطة  يةكَي لةو خاآلنةي ئَيمة داوامانكردووة  بؤ  وونة ئاوي سةرضنار كة 

ةوةية  مةعمةلي ضيمةنتؤي سةرضناري لةسةرة  مةعمةلي ضيمةنتؤي سةرضنار سةرضاوةي ئاوي خواردن
هةموو ثاشةردؤكةي بةرداسو ةانةوَيت ونةمانةوَيت  راستةوخؤو نارداستةوخؤ تَيكةَل بةو ئاوة دةبَيت  جطة 
لةوةي ئةو كارطةية لةناوضةيةكي ئاوةداني ونيشتةجَي بووني خةَلكة مةترسي وكاريطةري خراثي تري 
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ةسةر ذينطة دروستكردووة  ئةوة ئَيمة داوامانكردووة كةداَرَيت  بةآلم بةديلةكةي بري لةوة كراوةتةوة ل
بدرَيت بةوةنارةتي طةشتوطونار بؤ ئةوةي بكرَيتة شوَينَيكي سياحي  هةرضةند بةهيض شَيوةيةكيش بةثَيي 

ة  ضونكة سةرضاوةي ئاوي خواردنةوة رَينماييةكاني ذينطة  ئةوة رَيطةي ثَينادرَيت و كارَيكي نؤر نادروست
ناكرَيـتة ثرؤذةي سياحي  ثرؤذةي سياحيش ثاشةٍرؤي هةية  ثاشةردؤكاني هةمووي كاريطةري ئةبَيت لةسةر 
سةرضاوةي ئاوةكة بةَلكو دةبَي ئةو ثرؤذةية ئاوةكةي هةر ئةصَلةن ئَيستا ئةوة ئاوي كارطةكة رَيذةيةكي 

هةنار  2ننيكةي حةوت هةنار ماَل دةبَيت  شتَي  لةو بابةتة   نؤر نؤرة بدرَيت بة كاني سثيلكة كة
خَيناني تييادا دةذي لةو ناوضةية  ئاوي خواردنةوةيان نية  هةرضةند تؤردةكةيان بؤ ضووة  بةآلم تا ئَيستا 
ئاوي خواردنةوةيان بؤ نةرؤشتووة  لة جَيطاي ئةوةش ثرؤذةكاني ئاوي لَي دروست بكرَيت  كة 

رةكي ئاوي سلَيمانيةو ئاوَيكي خاوَينة  خودي خؤي ثَيويسو بةخاوَينكردنةوةيةكي وا سةرضاوةيةكي سة
نية  ئةوة كاري لةسةر بكرَيت  ئَيمة وةكو وةنارةتي ذينطة هةرضةندة تانة وةنارةتةكةمان دروست بووة  

دار وة بةآلم توانيوومانة كارَيكي جدي بكةيي  وة سشاريشمان خستووةتة سةر نؤر هيةني ثةيوةندي
بةَلَينيش دةدةيي كة ئةوةي بؤمانبكرَيت كاري بؤ بكةيي  وة هيواداريشن لةم نووانة حكومةتي هةرَيمي 
كوردستان كؤبوونةوةيةكي تايبةت بكةيي  سةبارةت بةكَيشةي ئاو لةناوضةكاني كوردستان  بؤ ئةوةي ئةم 

ةكةم  مي كؤمةَلَي شو نؤرم نةخؤشية جارَيكي تر دووبارة نةبَيتةوة  دةستخؤشيش لةبةردَينتان ئ
نووسيبوو بةس حةنم كرد هةرئةوةندة تَيبيين بةبةردَينتان بدةم و بةردَينيشتان ئاطاداري دروست بووني 
ثةتاكةو سةرهةَلداني وطةيشتووةتة كوَي  مي نةموويست باس لةوة بكةيي  ضونكة ئةوانةي تري 

بةخؤمانةوة هةية  رؤذانة ئَيستا ئيشي لةسةر وردةكارييةكاني ئَيمة وةكو وةنارةتي ذينطة ثةيوةندي 
ئةكةيي  بؤ ئةوةي ضي  ئةو نةخؤشيةو جؤرةكاني تري ئةو نةخؤشيية و نةخؤشي تري مةترسيداري تر 
دووبارة نةبَيتةوة  كة ثَيمان واية ئةمة كؤن ؤَلكراوةو بةرةو كؤتايي دةضَيت  بؤ ئةوةي جارَيكي تريش 

ي وآلتةكةمان نةكةوَيتة مةترسيةوة بةتايبةتي جَيي نيطةرانيية ئةو دووبارة نةبَيتةوة وضي  خةَلك
نةخؤشية لةعَيراق و لةكوردستانيش لة سلَيمانيةوة سةر هةَلبدات  لةكاتَيكدا ئَيمة لةسلَيماني سةرضاوةي 

بؤ  ئاوي نؤرمان هةية كة لة هيض شارَي  نية  بةآلم بةرنامةية  نية بؤ ئاو  بؤ طةياندني ئاووي خواردنةوة
ئةوة جَيي نيطةرانية كةدةبَي هةمووان هةست بةو بةرثرسيارَيتية بكةيي  هةوَل   ماآلن و بؤ ثاككردنةوةي

 .بدةيي بةنووي ضارةسةر بكرَيت  سوثاس بؤ بةردَينيشتان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سو وةنارةتةكةيان نؤر سوثاس بؤ جةنابي وةنيري ذينطة  بةردَين كا  دارا بؤ ئةو روونكردنةوةية  بةردا
ئةهةمييةتَيكي نؤري هةية  ثةيوةنديشي بةنةخؤشيةكةوة هةية راستةوخؤ وةكو باسي كرد  ئومَيد 
دةكةيي بةهةموو هيةكمان هاوكار بي  ئاماذة بةوةكرا هاووآلتيش دةبَي مةسغوليةتي خؤي هةَلبطرَيت  

هةموو هاووآلتيان دروست ببَيت  مي  ضونكة ئةمة ثةيوةندي بةوةوة هةية  ئاسو هةسو تةندروسو هي
ئَيستا دسة ئةدةم بةو ئةندامانةي كة لةليذنةي تةندروسو و ئةنداماني نووسينطةي سلَيماني كةدوو 
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رداثؤرتيان دابوو  ئةطةر ية  ودووانيان تةونرتيان لةسةر ئةو دسانة هةبَي كا  دارا دسةت هةبوو  بةَلَي 
 .سةرموو

 :ةنيري ذينطةو/ بةردَين دارا حممد امي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ببوورن بةردَينان مي خاَلَيكي ترم بريضوو بووةوة كةباسي بكةم  ئَيمة هةر لةطةَل دورست بووني ثةتاكة 
بةردَيوةبةرايةتي طشو هؤشياري ورداطةياند ان هةية  ضووينة سلَيماني لةوَي لةننيكةوة بةشدار بوويي 

سو جيهاني ديارة دكتؤرة نةعيمة دةصري ئَيمة سوثاسي ئةكةيي كة هاوكاري بةهاوكاري رَيكخراوي تةندرو
ئَيمةية  بةطشتيش ئةو رَيكخراوة  لةبةرنامةي كاري خؤيدا ذينطةشي داناوة بؤ هاوكاري كردني  دةستمان 
كردووة بة هةَلمةتي هؤشياركردنةوة  ئةم هةَلمةتة ئَيمة هةر بؤ سلَيمانيمان دانةناوة  بؤ سةرجةم 

نكة ارَينطاكاني كوردستان  تةنانةت دةمانةوَيت بطةينة دةناو ناحيةكانيش  ئَيستا دةستمان ثَيكردووة  ضوث
وشيار بَيت  هةر لةدرَيذةي ئةو هةَلمةتة برديارمانداوة كؤمةَلَي  خاَلَيكي نؤرطرنطة كة خةَل  

   ئةوان و ؤر  شؤثيان بؤ لةمامؤستاياني دوتاَانةكاني هةرسَي ثارَينطاي هةولَير و سلَيماني ودهؤ
ئةكةينةوة  بةبةردةوامي بؤ ئةوةي مامؤستايان هاوكارمان بي  ضونكة ئَيستا وةرني خوَيندن دةست ثَي 

ضونكة   ئةكات  منداآلن ئةضنةوة دوتاَانةكان ئةطةر لةرداستيدا لةدوتاَانةكانةوة نؤر ضاودَيري نةكرَيت
سةرثةرشو ئةكات  بةآلم لةدوتاَانة ئةطةر مامؤستاكان نؤر  لةماَل مناَل لةوانةية هةر خَيرانَي  خؤي

وريا نةبي  بؤ ئةوةي ئةو ثةتاية يان هةر نةخؤشيةكي تر كة روو ئةدات  نةضَيتة ناو دوتاَانةكان ئَيستا 
ئَيمة دةستمان بةوة كردووة  ضةند دوتاَانةيةكمان وةكو  وونة لة هةر سَي ثارَينطاكة وةرطرتووة  

ديارة . هاوكاري وةنارةتي ثةروةردة اني ئةو دوتاَانةية دواييش ئةضينة ناو دوتاَانةكانةوة بةمامؤستاي
كةئةوانيش ( W.H.O)ئةمةش وةنارةتي ئَيمة بةهاوكاري لةطةَل وةنارةتي تةندروسو ورَيكخراوي 

ي  دةستمان بةشَي  لةمةساريئي ئةو وؤر  شؤثانةيان طرتووةتة ئةستؤي خؤيان  ئَيمة سوثاسيان ئةكةي
ثَيكردووة كةهيواداريي بتواني ئةوةش تَييدا سةركةوتوو بي  كة ئةوةش بةشَيكة لةوشياركردنةوةي 
خةَل  تا هةركةس لةشوَيين خؤيةوة هاوكار بَيت بؤ بنربدكردني ئةو نةخؤشيةو ثاراستين ذينطةكةي خؤي  

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي راثؤرتي نووسيوة ئةطةر كةسَي  لةليذنةي تةندروسو تةعنييب سةرةتا ليذنةي تةندروسو ئةوة
 .هةبَيت  كا  دكتؤر سوئاد سةرموو

 :ابد حممد بابان فؤاد.د بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةرداستيدا كَيشةي كؤلَيرا لة سَي خاَلدا ضرد ئةكرَيتةوة بؤ خؤثاراسنت لةم نةخؤشية بريتية لة دابي كردني 
  و خؤراكي ثا  وثا  وخاوَيين وهؤشياري تةندروسو  ئةم ئةركانةش بةرداسو ثةيوةنديان بة ئاوي ثا
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تاكةكاني كؤمةَلةوة هةية بةطشو  هةندَيكي ئةركي دةنطاكاني حكومةتة وةكو وةنارةتي تةندروسو 
ة لةرداستيدا ووةنارةتي ذينطة  ئةوةي ثةيوةندي بةوةنارةتي تةندروستيةوة هةية لةهيةن ضارةسةركردنةو

ئةو رَيوشوَينانةي كةوا طرياونةتة بةر تائَيستا هةرهةمووي نؤر نانستيانة بووة وبةئةركي خؤيان هةستاون  
وكةم وكوردي نةبووة  بةشةكةي تري كة نؤر نؤر طرنط ة لةضارةسةركرن بريتية لة خؤثاراسنت  ئةركي 

ةتي ذينطةو هةموو تاكَيكي ئةم كؤمةَلةية  خؤثاراستنيش بةرداسو ئةركي وةنارةتي تةندروسو و وةنار
ئةوةي مي ئةمةوَيت بيَلَين لةبارةي وةنارةتي تةندروستيةوة لةرداستيدا ئَيمة باسي خؤثاراستنمان كرد  
تةبيعي خؤثاراسنت بريتية لةوةي كةوا بةبةردةوامي هؤشياري تةندروسو بدرَيت بةهاووآلتيان و 

اوا بكات لة وةنارةتي دارايي دةرماَلةيةكي باش بؤ ثنيشكةكان ئامادة داوائةكةم لةوةنيري تةندروسو كة د
بكات  تا ثنيشكةكان هاوكار بي و بةشداري بكةن لةبةشي خؤثاراسنت  ضونكة ئَيستا وةكو جةنابي باسي 
كرد  تةنها كارمةندة تةندروستيةكان هةن  بةشَيكي تري ئةركي وةنارةتي تةندروسو ئةوةية بؤ رَيطة 

دووبارة بوونةوةي ئةم نةخؤشية كة ضاوةردوان ئةكرَيت ساآلني تر دووبارة ببَيتةوة  كةوا بةردةوام طرتي لة
بي لةسةر كؤكردنةوةي  وونة و ناردني بؤ تاديطةكان  بةتايبةتي لةو كةسانةي كة ئةمساَل سكيوونيان 

 .ئةمساَلدا  نؤر سوثاس هةبووة بةتايبةتي ئةوانةي كةوا  وونةكانيان ثؤنةتي  بووة  لةم  وونةكاني
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةسي تر لةئةنداماني ليذنةي تةندروسو دةيةوَ  دسةبكات؟ دكتؤر رةمةنان سةرموو
 :رضا حممد عبدالربي رمضا .د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مةند وئينجا دكتؤرةكان بةخَيرهاتين وةنيرة بةردَينةكان ئةكةم سةرةتا مي دةستخؤشي لةكارطونارو كار

دةكةمة بةرداسو كارطونارَيكي نةخوَيندةوار كة رؤذانة لة كؤنتاكتَيكي بةردةوامدا بووة لةطةَل نةخؤشةكان 
بةبَي لَيسَلةمينةوة ئةو لةثَيشةوة هي دةستخؤشي لَيكردنةو  ئينجا بؤ ثلةكاني سةرووتر كةلة  

هاتين ضارةسةركردنةكة لةئاسو خؤيدا بووة  بةآلم  بةرثرسيارَيتيةكةيان دةناني  بةرداسو بةدةنطةوة
ئةوةي كةوا طرنطي ثَيبدرَيت خؤثاراستنةكةية كةوا نؤر طرنطة  تةئكيد لةبةردَين وةنيريش ئةكةمةوة كةوا 
هةوَل بدرَيت بةنووتريي كات ئةو ثرؤذةي نةخؤشخانانةي لةسلَيماني لةبةردةستدان نؤرجار تةطةرةيان 

ر بكرَيي  بةتايبةتي دروستكردني نةخؤشخانةيةكي تايبةتي هةناوي كةضةند ساَلَيكة لةبةردةمداية ضارةسة
سلَيماني ئةو كَيشةي هةية  بة ثينةو ثةردٍِؤ مامةَلةي لةطةَلدا دةكرَيت  ئةو ثانتاييانةي كةوا هةن لةناو 

ي طوجناو كاري سلَيمانيدا بةشَيوةيةكي نانستيانة نة  بةشَيوةيةكي ثارضةثارضةي بيكؤلة وة  ثرؤذةيةك
 .بؤ بكرَيت  بؤ ئةوةي لةداهاتوودا شوَينَيكي طوجناو بؤ نةخؤشية هةناوييةكان دابي بكرَيت  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو سةخرية سةرموو
 :حممد علي مصطفى ةسخري بةردَين
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 .ئةجنومةن سةرؤكيبةردَين 
ؤليدانةي كارةبا كةدانراون نني  بريةكاني لةشاري هةولَير  خاَلَيكن هةية ئةو خاَلةي رةضاو بكةن كة ئةو م

ئةو ضةوري وشتةي كةدةيردَيذنة نةوي هةمووي دةكةوَيتةوة ذَير نةوي  ئةمةش تةئسري نؤر لةئاوةكة 
 .ئةكات  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة ئاريان دواكةس لة ليذنة تةندروسو سةرموو
 :خ جوادبةردَين ئاريان خالص شَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 سياسةتةكاني ئياتيواي كارةساتي بكات نؤر بة وةنارةتي تةندروسو ئةكةم كة ية  لة دةستخؤشي لة

 هةماهةنطي هةر سَي سةرمانطةي تةندروسو  نؤر سوثاسي دكتؤرة نعيمة دصري ئةكةم بؤ ئةو روون
سياسةتي  ةس داواكاري لةوةنارةت ئةكةم  ية  لةكردنةوةي و هاوكاري كردن لةطةَل وةنارةت كةكردي  ب

وةنارةت هي داهاتوو نة  تةنها ئياتيوائي كارةساتي بكات  بةَلكو بةرنامةي رةسدي وةبائي  رةسدي ثةتائي 
بةكاربهَينَيت  لةو ية  دووساَلة ئةو نةخؤشية مستةوتةنةي لةكوردستان هةية وةكو مةهرياو ضةندةها 

دةبَي رةضاوي رةسدي وةبائي بكةيي ثَيشي ئةوةي كارةساتةكة رووبدات  ثَيشي  نةخؤشي تريش كة هةمانة 
 .ئةوةي ثةتاكة بآلوببَيتةوة  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كةسةي كةداوايان  14ئةنداماني بةردَين لةنووسينطةي سلَيماني كَي دسةي هةية  ناوتان ئةنووسن ئةو 
ئةوةي وةنيرة بةردَينةكان وةآلمي ئةوانيان دايةوة  بؤية ثَيويستة  كردووة ئةوان حةديان هةية لةبةر

ئةوانيش تةونرتي بكةن  ئةمة دانيشتنَيكة دوو راثؤرت هةية وةنيرة بةردَينةكان وةآلمييان داونةتةوة  
حةدي ئةو ئةندامانةية كةراثؤرتةكةيان نووسيوة تةوني  بدةن  لةسةر تةونرتاتي وةنارةت كةدراوة 

 .خان سةرموو كوَيستان
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةرةتا دةستخؤشي لة جةنابي وةنيري تةندروسو و سةرمانطةي تةندروسو سلَيماني وبةردَيوةبةرايةتي 
ئاوي سلَيماني ئةكةيي كة بةرداسو نؤر باش هاتنة ثَيشةوة بؤ رَيطة طرتي لةثةتاكة شةوو رؤذيان خستة 
سةر ية   ئةبواية وةنيرة ثةيوةنديدارةكان ئةويش بةتايبةتي وةنيري شارةواني هاوشان لةطةَل وةنيري 
تةندروسو بةو ئةركة هةستاية  مي لةدسةكاني بةردَين وةنيري ذينطة ثرسيارَيكن ه دروست بوو  ئةَلَي 

َيرا  ثَين سةيرة تا ئَيستا داوامانكردووة كة ئةجنومةني وةنيران كؤبوونةوةية  بكات لةسةر ثةتاي كؤل
ئةجنومةني وةنيران بؤ مةسةلةيةكي وا طرنط كؤبوونةوةي ئةجنام نةدابَي  ئةمة جَيي ثرسيارة  ديارة 
كؤلَيرا تا ئَيستا هةية لةكوردستان  لة سلَيماني تا ئَيستا هةيةو بنربد نةبووة وئةطةري هةسةرهةَلدانةوةشي 
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ةبَي ردَيوشوَيين نؤر ثةلةو طوجناو بطريَيتة بةر  بةداخةوة كةجةنابي هةية لةضةند ساَلي داهاتوودا  بؤية ئ
وةنيري شارةواني لَيرة نية  ئَيمة بؤخؤمان نووسينطةي سلَيماني ضووينة مةحةتةي دوكان بةرداسو ئةو 
 مةحةتة طةورةو طرانة كة ئاوي سلَيماني دابي ئةكات  ئاوي بةشَيكي هةولَيريش دابي ئةكات بةو شَيوةية

بَينان بَيت  هةموو بؤرديةكاني لي  ئةكات بةشَيوةية  شةبةدةي ئةوةندة لةبؤريةكانيدا هةية  ثةمثي ئاو 
ئيش ناكات  ثةمثي هةوا ئيش ناكات  شةث ناكةنة ئاوةكةوة  ئةطةر ئَيستا بةهؤي ميكرؤبةكةوة كلؤريش 

اوةكة نةخؤشي دي دروست بكرَيتة ئاوةكةوة كةميكرؤب نةمَينَيت  بةآلم تةصئية نةكردني تةواوي ئ
ئةكات  بةتايبةتي بةردي طورضيلةو ئةو شتانةي تر كة ئةمة ئةو مةحتةية ثَيويستيةتي  ثَيويستة 
وةنارةتي شارةواني نؤر بةثةلة بَيت بةثَيي ئةو دةرخستنانةي كة ئاوي سلَيماني كردوويةتي صيانةي بكات  

ساَلي داهاتوودا بةتةواوةتي مةحةتةكة لةكار  ضونكة ئةطةر وابردوات ئةوةي ئَيمة بينيومانة لةضةند
ئةكةوَيت  شتَيكي تر هةية بةرداسو شاري سلَيماني كةم شار هةية لةجيهاندا ئةوةندة سةرضاوةي ئاوي 

ي خةَلكي سلَيماني %44ئاوي سةرضنارة  ضؤن ئةبَيت لة   ئاوي دةربةندخيانة  شرييين هةبَيت  ئاوي دوكانة
هةنار بري لة سلَيمانيدا هةَلبكةندرَيت   05طةردة  شةبةكةي ئاوي نةبَيت   45ئاوي بؤ دابي بكرَيت  

ئةمانة بةرداسو كةموكورتي  ئةبواية وةنيري شارةواني نؤر بةثةلة ضارةسةري بكردناية  كة واي كردووة 
شارةواني  خةَل  لة سلَيماني بري هةَلبكةنَيت  واي كردووة ئةو شةبةكة كؤنانة هةمووي لي  ئةكات  وةنيري

ساَلة ئَيمة  15مي مةبةستن ئةوة نية بةس نانةني خان  سةرجةم وةنيري شارةوانيةكاني ثَيشووتر  
حكومةمتان بةدةستةوةية  حةق نية هيض كةسَي  ئةوة بةهي وةربطرَيت  يةعين ئينئيعال بكات و ئةوانة  

ة  ئيشارةمتان ثَييدا  خةَل  بةبري ساَلة وةنير بؤ ئةمانةي نةكردووة  هةر وةنيرَيكة مةسةلةي 15ئةمة 
وبةتةنكةر ئاوي بؤ دَيت لة سلَيماني  كة خاوةني ئةو هةموو سةرضاوة ئاوةية  بؤية ئَيمة تةئكيد لة 
ثَيشنيارةكاني خؤمان ئةكةينةوة لة رداثؤرتةكةدا كة هَيَلي دووةمي ئاوي دوكان نؤر بةثةلة ردابكَيشرَيت  

يري شارةوانية  شةبةكة كؤنةكان صيانة بكرَيي  ضونكة ئةوانة هةمووي ئَيستا ئةو لةئةركي سةرشاني وةن
لي  ئةكةن هةمووشيان ننيكي لة نَيراب  هةمووي نَيراب ئةدنَيت  جةنابي وةنيري تةندروسو ئيشارةتي 

طةردةكةش كة شةبةكةي ئاوي نية  شةبةكةي ئاوي بؤ دروست  45ثَيدا كة ثيسايي يةتة ئاوةكا ان ئةو 
 .سةرباري ئةوةش صيانةيةكي تةواوي مةحةتةي دوكان بكرَيت و  نؤر سوثاسبكرَيت  

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تكا ئةكةم كةوا جوابةكانتان كورت بكةنةوة  بةس مي تةنها هةروةكو خاتوو كوَيستان ئاماذةي ثَيكرد  كة 
 15ليةتي وةنارةتة  لة ماوةي دةَلَيي شارةواني سيعلةن مةسغوليةتي وةنيري شارةواني نية  ئَيستا مةسغو

ساَل  مةسغوليةتي دوو وةنيرة لة دوو ئيدارةييدا  مةسغوليةتي ئةوةشة كة ئاوو ئاوةردؤ هةندَيجار تابعي 
وةنارةتي ئاوةدانكردنةوة بووة  هةندَيجاريش تابعي شارةواني بووة  كا  بارنان بؤ مين نووسيوة ئةَلَيت تا 

ةتة سةر وةنارةتي شارةواني  بةآلم بةهةرحاَل ئَيمة دانيشتنَيكي تايبةت ئَيستا لة هةندَي شوَيندا نةخراو
ئةكةيي لةطةَل وةنيري شارةواني بؤ ئةوةي وةآلم بداتةوة  لةرداثؤرتةكةتان بةشَيكي نؤري ثرسيارةكانتان 
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ئاراستةي وةنارةتي شارةواني كراوة  مةسغوليةتي ئةوة دةبَي بةرنامةية  هةبَيت بؤ ضارةسةركردني 
 .َيشةي ئاو وئةو مةسةهنةي كةوا باستان كرد  خاتوو سؤنان سةرمووك

 :بةردَين سؤنان شهاب نوري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دانة رؤذ لة  12وةنيرة بةردَينةكان مي سؤنان  نوَينةري سلَيماني شاري كؤلَيراو بَي ئاوي  دسةتان بؤ ئةكةم 
يشيان ئةوت رَينماييةكاني تةندروسو ئاطاتان لَيي بَيت  طردي عةداري عةلي ناجي ئاو نةدراوة  بةخةَلك

ئاو نةبوو خةَل  بيخواتةوة يان بيكوَلَينَيت تا بيخواتةوة  مي نانامن ئةبواية ئةمردؤ سةرؤكي حكومةت 
وجَيطرةكةي ونؤرَي  لةو وةنيرانة لَيرة ئامادةبووناية  ضونكة بةرداسو حكومةت باوكي هةمووانة  ئةبَي 

ةمووان بَيت  بةآلم ضؤن ئاطاي لَي ئةبَيت كة تؤ دوو وةنارةتي داراييت هةبَيت  ضؤن ضا  ئاطاي لةه
ئةي سبةييَن سيل وتاعون   ؤ كؤلَيرا بووئةكرَيت  ضؤن ضارةسةر ئةكرَيت ئةم كَيشةية؟  باشة ئةوة ئةمرد

نارةتةكاندا بؤ هيض وكؤكة رةشة روومان تَيبكات ضي بكةيي؟  باشة هيض ثةنَي  هةية بؤ تةواري لةناو وة
ثَيشهاتَي   نية تاكو ئَيستا مي سةيرم لَي دَيت ئةم هةموو ئيجانةية دراوة بةم هةموو كؤمثانيايانةي 

كابرا دَيت حةستةية  لَيرة ئةمَينَيتةوة تا ماَلَي  ئةيباتةوة  ئينجا   كةخةَلكي بياني ئةهَييَن بؤ كاركردن
كرَيت  خؤ يةكسةر لةمةتارةوة ناخرَيتة حجني سةحيةوة  ئةبرَيت بؤ ئةوةي ثشكنيين تةندروسو بؤ ب

ئةم هةموو بانرطانانة هاتووضؤي ضي وهندستان ئةكةن بةآلم دورد بةسةرَي  لةئةوروثاوة ئةطةردَيتةوة 
ئةَلَي ئةبَي بيي ثشكنيين ئايدن بكةي  ضونكة وا تةسةور ئةكةن ئايدن بةهةوا ننَل ئةبَيت يان بةئاو  بري 

ة ئةوانةي ئةضنة ضي و هندستان  بانرطانةكان ض نةخؤشية  لةطةَل خؤيانا ئةهَيننةوة  لةوة ناكةنةو
نةخؤشي لةدونيادا هةر ئايدن نية  ساَل ونيوَي  ثَيش ئَيستا دةنطاي تةكنةلؤجيا لةسلَيماني لة 

ثَيشوو مةترسيةكاني هةَلكةندني بريي سةحتي حكومةتي ئاطادار كردؤتةوة  مي ناَلَين حكومةتي ئيدارةي 
كة ئةَلَين حكومةت  حكومةت يةعين باوكي هةمووان  ئاطاداريان كردنةوة  بةآلم كاري ثَي نةكرا  نةبووني 
ئةو عيةدةتةي بةيين وةنارةت ودةنطا ئةكادمييةكان  مامؤستاكاني نانكؤ نؤري هةر بؤ سةسرة عيلميةكان 

ذي كشتوكاَل ئةيانبةن بؤ سةرضاوة كة خوَيندكارةكان ئةبةن بؤ سةسرةي عيلمي بةتايبةتي هي كؤلَي
ئاويةكان  رةمسي ئةطرن هي شوَينةكة ئةو نةبووني عيةدةتة لةمابةيين عيةدةي ئةكادميي ووةنارةتةكانة 
بردي طةورةتريي طاثي دروست كردووة  طةورةتريي بؤشايي دروستكردووة لةناو وآلتي ئَيمةدا  بةهيض 

  سَي ساَل لةمةو ثَيش ئةطةر هةر سَي بةردَين وةنيرةكان ئةيانةوَيت شَيوةية  طوَييان لَي ناطريَيت  برادةرَي
كوالَيو كؤن ؤَلي ئاوي خواردن وخواردنةوةو هي خواردةمةنيشيان دةست بكةوَيت  سَي ساَل لةمةو ثَيش 
ثرؤذةية  ثَيشكةشي ئيدارةي سلَيماني كراوة  بؤ ئةو جؤرة كؤن ؤَلة  وةآلم نةبووة  لةجياتي 

ةوةي تةهر ية  دينار سةرف بكراية بؤ شةبةكةكاني ئاو ئَيمة ئَيستا تووشي ئةو نةخؤشيانة بةرنكردن
داواي ليذنةيةكي لَيكؤَلينةوة ئةكةم لةناو   نةئةبوويي  مي هةر ئةوةنة ئةَلَين حكومةت بةرثرسيارة

ا هي سلَيمانيش  ثةرلةمانةوة دروست ببَيت لة كؤمةَلَي  ئةندام ثةرلةمان لةهةموو حينبةكان  نة  تةنه
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لة هي هةموويان بَيت بَيي لةطةَل كؤمةَلَي  مامؤستاي ئةكادميي نانكؤكانيشدا بَيي سةيري بكةن  بناني 
راثؤرتَيكي عيلميانة ثَيشكةشي حكومةت بكةن  حكومةتيش ئةبَي وةآلمي هةبَيت  ئاخر دسةم بؤ وةنيري 

رضةندة مي ناَلَين هةر ئةو تةنها مةسغوولة بةآلم شارةوانية  بةداخةوة كة ئةمردؤ لَيرة ئامادة نةبوو  هة
نؤرَيكيش لة كَيشةكان ئةوة ساَل ونيوَيكة وةنيرة ئةبواية هيض نةبَي تةدريرَيكي بةرنبكردايةتةوة  

 .هةرضةندة دوو ئيدارةي ماليية  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كةيي  لةبةر ئةوة هةر ثرسيارَيكتان هةبَيت يان ئَيمة بامسان كرد ومتان وةنيرة دانيشتنَيكي تري بؤ ئة
طلةييةكتان هةبَيت  بيخةنة ئةو رؤذة  ضونكة حنوري خؤي لَيرة نةبَيت  حةق نية طلةيي وشتةكاني لَي 

 .بكةن  مادام ومتان رؤذَيكي بؤ دائةنَيي ثرسيارةكان بؤ ئةو رؤذة هةَلغةطريي  طَيةس خان سةرموو
 

 :حممد غريب بةردَين طَيةس حمي الديي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةخَيرهاتين ئةو وةنيرة بةردَينانة ئةكةم  مي ضةند تةونرتَيكن لةسةر دسةكاني بةردَين وةنيري بانرطاني 
هةية  بةردَينان ئةو ضةند وَينةيةي كةديتان ضةند شتَيكي نؤركةم بوو لةوةي كةئَيمة دميان  لةو 

انَيكي ضاو ضنؤكةوة دانراوة بؤئةوةي طريساني خؤياني ثَي دةوَلةمةند طةجنينانةي كةلةهيةن ضةند بانرط
بكةن  ئةوةي كةئَيمة دميان نؤر كارةسات بوو  لَيرةشةوة ئةَلَين نؤر بةداخةوة جةنابي وةنير رةنطة 
مةيدانيةن ئاطاي لةوردةكارييةكان نةبَيت  ضونكة ئةوةي ئَيمة دميان هةر كةسَيكي تر بيبييَن وا بنامن 

ترةيةكي نؤري ئةوَيت بؤ ئةوةي ئي  خواردن َوات  بؤية ئةَلَين داواكارم ئَيمة لةهيةن دةنطاي ئاسايشي سة
سلَيمانيةوة توانيمان سةرداني ئةو طةجنينانة بكةيي  حةنةكةم بةردَينيشي سةردان بكات  ضونكة ئةو 

ةي راثةردينةو هةمووي مةغنةني مةغنةنانةي بةردَيني باسي ئةكات كة كؤني  مةغنةنة كؤنةكان ني ئةوان
يةعين   ديواري بلؤكي كون كون  تانةية  كةضط هةرضي مواصةساتي مةغنةن هةية تَييدا نية  عةرني خؤَل

شوَيين ئةوةي كة جردو جانةوةري تَيبيَيت  شتَيكي نؤر ناشريينمان دي  بؤية مي نامةوَيت نؤر درَيذة 
ن كة رداستةوخؤ تةداخول بكات لةوةي كةئةو كؤمةَلة بانرطانةي بةدسةكامن بدةم  داواكارم لةوةنيري بةردَي

كة شتةكانيان طرياوة خؤشيان بةكةسالةت بةربوون  داوا بكات كة بة سناي خؤيان بطةن  ئةمة ية  ئةو 
خواردنانةي كةبؤ تةلةف بوون دانراوةو هةمووي لة ذَير سةيتةرةي ئاسايشدايةو دئَلي ئةواني لَيدراوة  

ئةو مةغنةنانة دةستيان بةسةردا بطريَيت كة ئةو : َيين داخراودا بسوتَيندرَيت  سَيهةمووي لةشو
خواردنانةي تَيدايةو نةياندرَيتةوة هةتاوةكو هةموو شروتة سةحيةكاني تيا جَيبةجَي ئةكرَيت  ئةمة 

ردَيي روونكردنةوةيةكن بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن دوو شو كورمت ماوة  لةسةر ئةو خواردنانةي كةلة 
طومرطةوة دَيت راستة طومر  ثةيوةستة بة وةنارةتي داراييةوة بةآلم بةنارداستةوخؤش بَيت ثةيوةستة 
بةوةنارةتي بانرطانيةوة  هةندَي خواردن دَيت كةشريةمةني وساردةمةني و ئةوانةية  ئةوانة لةبارةكاني 
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ةو شتانةي نية  يان ئةبَي خؤياندا كة ئةيبةن بؤ طومر   طومر  شوَيين سَينككةرةوةو بةردادو ئ
لةلؤريةكاندا بوةستَينرَيي هةتاكو نةتيجةي ساصي تةندروسو ئةطةردَيتةوة  ئةو هةتاو لَيي بدات  ئةوة 

دا ئةو خواردنانة ئَيكسثايةر ئةبي  ياخود نؤرجار سةلةت ئةكات وبةبَي ضاوةردواني جوابي سةحة لةوَي
ةسرؤشرَيي كة ئةمةش نةخؤشي نؤري لَي ئةكةوَيتةوة ية  بةنةوة خواردنةكان ئةبرَينة بانارو كتوثرد ئ

ثرسياريشن هةية بؤ بةردَين وةنيري ذينطة  كة ذينطة كَيشةي نؤر نؤري هةية  بةآلم لةهةموويان نةد  ئةو 
كارطةي ضيمةنتؤي تاسَلوجةية كة رؤذانة تةث وتؤنَيكي نؤر نؤر ئةكات بةسةر ديهاتةكاني دةوروثشتيدا  

ةش ئةطؤردَيت بؤ سةر سلَيماني  ئَيستا ئةَلَيي سلتةري بؤ هاتووة  بةآلم بؤي نةهاتووة ئةم كةئيتجاهي باك
بةيانية لةهةموو بةيانية  خراث  بوو  داواكارم لةجةنابيشيان كةمشورَيكي ئةو مةسةلةية َؤن  ئةوةش 

 .كؤمةَلَي  نةخؤشي تري ثَيوةيةو  نؤر سوثاس
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةوةلةن ئةوةي لةرداثؤرتةكةدا هاتووة دووبارة نةكرَيتةوة  ثَيشنيار وشتةكان دووةمينيش تةركين تكاية ئ

بكرَيتة سةر ئةو دسانةي كةلةهيةن وةنيرة بةردَينةكان كرا  دةبَي بةو شَيوة بَيت ئةطينا دةبَي دةرطا 
ونة  بؤية وةنيرةكانيش بكةينةوة هةموو دسة بكةن  ئَيوة راثؤرتتان نووسيوة حةدي خؤتانة ماندوو بو

وةآلمي ئةو راثؤرتانةيان دايةوة  بؤتان هةية تةعليني لةسةر بدةن  ئةوةندةية تكراري دسةكان 
 .نةكرَيتةوة  ذنان نؤر دسةيان كرد با هةندَي  رَيطة بدةينة ثياوان  كا  نرار سةرموو

 :امي طاهر بةردَين نرار
 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو ثَيش   رة بةردَينةكان ئةكةم  ئةو دسانةي مي ئةمويست بيكةم نؤربةيان كرانبةخَيرهاتين وةني
ئةوةي جةنابت بَلَييت دانيشتنَي  ئةكةيي بؤ وةنيري شارةواني دةمويست هةر ئةوةندة بَلَين داوا 

َينت لةسةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةكةم وةنيري شارةواني بانط بكةن  ئةوةت وت بؤية مي نؤر سوثاسي بةرد
 .ئةكةم  هيض دسةم نةماوة و سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .منيش سوثاست ئةكةم كا  بارنان سةرموو
 :بةردَين بارنان عبداه نصراه

 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةخَيرهاتين وةنيرة بةردَينةكان ئةكةم دسةكاني مي نؤربةي كران بةآلم مي ئةمةوَيت ئيشارةت بةشتَيكي 
بي وةنيري ذينطة بدةم  باسي لةوةكرد كة تا ئَيستا ثشكنينةكان بؤيان ساغ نةبووةتةوة كة سةرضاوةي جةنا

سةرهةَلداني ئةم نةخؤشية  ئةم ثةتاية ئايا لةناوةوةية يان لةدةرةوةية  ئةطةرمةبةست لةئاوةكاني دوكان 
ضاوةكاني ئاوي كوردستان ي سةر%22ي ئاوي سلَيماني بَيت  بةرداسو لة نودةربةندخيان و سةرضاوةكا
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لةدةرةوةي سنووري هةرَيمةوة دَينة ناو خاكي كوردستان  يةعين ثاشةردؤي تةواوي شارةكاني سةر سنوور 
دَيتة سةر ض ئاوي دوكان وض دةربةندخيان  لةبةر ئةوة مي بةتةوةدوعي خؤم هةنطاونان بؤ ضارةسةركردني 

نابَيت  ئَيمة تةركيني طرنط لةسةر شَيوةي تةصئية  ئةو كَيشةيةو تةصئية كردني ئةو ئاوانة بةو شكَلة
كردني ئاوي سةرمانطةكاني ئاو كة ئاو دابي ئةكةن بؤ شارةكان  ئةوانة طرنطي كةبةضةند سلتةرَيكدا 
ئةردوات هةروة  كوَيستان خان ئيشارةتي ثَيدا  بةرداسو كةموكورتيةكي نؤر هةية لة تةصئيةي ئاوةكاندا  

سؤنان خان باسي لةوةكرد كة كرَيكاري نؤر هةروة  : نؤر بةو ئاوانة بدرَيت  دوو كة مةسرونة طرنطيةكي
كرَيكاري بةنطةديشي كة حاَلةتي ثؤنةتيظيان تَيدا (135)لةرداثؤرتةكةي ليذنةي تةندروستيدا هاتووة 

دةركةوتووة  مةسرونة ثَيش ئةوةي بَينة كوردستانةوة ثشكنينيان بؤ بكرَيت  مي داوا لةوةنيري 
ةندروسو ئةكةم كة ض هةنطاوَي  هةية بؤ ئةوة  كؤمةَلَي كارطةي بةرهةم هَيناني ئاو  دروستكردني ئاوي ت

خواردنةوة لةشارةكاني كوردستان هةيةو  رووي لةنياد بوونةو بةطوَيرةي دسةي شارةنايانيش كةتةنانةت 
كردووة  نؤرجاريش باس لةوة نؤر لة بوتَلة ئاوةكان كلسي كردووة  ثَيش ئةوةي كةتةوني  بكرَيت كلسي 

ئةكرَيت كة تةنويري تيا ئةكرَيت  مي نانامن ئةو كارطانةي كةوا مةرجي تةندروسو تَيدا نية بؤ مؤَلةتيان 
ثَي ئةدرَيت  ئةو مؤَلةتانة كَي بةرثرسيارة وةنارةتي بانرطانية  وةنارةتي صناعةية  ض وةنارةتَيكة كة ردَيطة 

خؤراكة بةسةرضووةكان مي بؤخؤم بةَلطةي وام : مةسةلةية دابنرَيت  سَي بةوانة ئةدات  حةدَي  بؤ ئةو
لةبةردةستدا نية كة رداستة يان درؤ؟ دسةيةكي شائعي ناو باناردة باس لةوة ئةكرَيت كة ئةو خؤراكانةي كة 
 ئةنَيردرَينة ناو تاديطةكان بؤ ثشكني بةتايبةت لةم ماوةي رابردوودا كة دياردةي خؤراكي بةسةرضوو

سةري هةَلدا بةتايبةتي ضا  ئةَلَيي كةطواية تةهعوبي ثَي ئةكرَيت كة نؤر بةئاساني ئةكرَيت  نةتيجةي 
سةحصةكان بةطوَيرةي خواسو بانرطانةكان يان خاوةن كةلوثةلة ساسيدةكان تةهعوبي تَيدا ئةكرَيت  مي 

بةهيةني كةم خةَلكي دَلسؤن كؤن ؤَلي داوا لةوةنيري بانرطاني ئةكةم كة طرنطي بةو هيةنانة بدات  بتوانَي 
 .ئةو تاديطانة بكات و  نؤرسوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةردَين سارا خان سةرموو

 :ثريؤت خضر بةردَين سارا
 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةم ئةي ئةو باسي ثرؤذةي ئاويان كرد نؤر لةبرادةران  ديارة ثرؤذةكان كةموكورديان تَيداية  مي ثرسيار ئةك
شوَينانةي كةهةر لةبنةردةتدا ثرؤذةي ئاويان نية  وةآلم بؤ ئةوانة ضي بَيت كة ئاوي رووبار دةخؤنةوة  
بةردَين وةنيري تةندروسو باسي رَينمايي وعيةجي كرد  بؤ رووبةروو بوونةوةي ئةو دياردانة مي دةَلَين 

خنمةتطوناري تةندروستيةوة هةية بةشَي  لة هؤكارةكاني ئةو نةخؤشيانة ثةيوةندي بة كةمي 
لةكوردستان بةطشو  ثَيشنيار دةكةيي وةنارةت ثَيش ئةوةي ثةتاكان بآلوببنةوة ئامادةكاري هةبَيت  نة  
هةر بؤ كؤلَيرا بؤ نؤربةي ئةو نةخؤشيانةي كةبآلودةبنةوة  خاَلَيكي تر ئةو شوَينانةي كةبنكةي 

نةبوون حةدة ثةلة بكرَيت لةتةواو كردنيان ودروست كردني تةندروستيان لةذَير كاركردنداية يان تةواو 
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لةو شوَينانةي كة نيانة  لة ياساي وةنارةتي تةندروستيدا ئَيمة بامسانكرد كة لةهةموو دةناية  ثَيويستة 
بةردَيوةبةرَيو تةندروسو بكرَيتةوة  بةآلم نؤر لةدةناكاني كوردستان ماوة ئَيستا بةرِدَيوةبةرايةتي لَي 

اوةتةوة  بؤ كةمكردنةوةي ردؤتي ونياتر ثَيشكةشكردني خنمةتطوناري حةدة بري لةوة بكرَيتةوة ئةو نةكر
 .بةردَيوةبةرايةتيانة بكرَينةوة لةو شوَينانة و نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دوا ئةندامي بةردَين لةنوَينةراني سلَيماني ودةورووبةري سلَيماني كا  امساعيل سةرموو
 :ةردَين امساعيل حممود عبداهب

 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةرةتا بةخَيرهاتين وةنيرة بةردَينةكان ودكتؤرة نعيمة ئةكةم كةهاوكار بووة لةو نةخؤشية وثشتيواني 
لةخةَلكي كوردستان كردووة  نؤر سوثاسي جةنابي كا  دكتؤر نريان ئةكةم  بةرداسو كا  دكتؤر نريان 

شمةرطايةتيدا حةديبةي ئةكردة شان وبةدواي ئةو شوَينانة ئةطةرا كةضارةسةري نةخؤشي ضؤن جاران لةثَي
ثَيشمةرطة بريندارةكان بكات  ئةجمارةش هةمان دةوري بيين  مي بةشبةحاَلي خؤم نؤر سوثاسي ئةكةم   و

كة لَيرةش هةم سةرؤكي هةرَيميش سوثاسي كرد كةبةكاري خؤي هةستاوة  باسي جةنابي وةنيري 
رةوانيت كرد خؤنطة ئةويش ئامادة بوواية لَيرةدا تا بتواني هةندَي دسةي لةطةَلدا بكةيي  بةآلم شا

بةداخةوة كةلَيرة ئامادة نية  ناتواني دسة بكةيي تةنها ئةوةندة ئةَلَين خؤنطة شانبةشاني دكتؤر نريان 
ئَيستا جةنابي دكتؤر   وببواية لةو نةخؤشيةدا  ضونكة نياتري ئةو نةخؤشية ثةيوةندي بةوةوة هةية

نريان وتي ثةيوةندي بةمةسةلةي ئاوةوة هةية  باسي ئةوةي كرد كةلةنؤري موختةبةرةكان لةضةند 
شوَينَي  ثيسايي ئينسان لةطةَل ئاو تَيكةآلو بووة  نةتيجةي ئةوةية كة لةشاري سلَيماني بةثَيي ئةو 

هةناري بَي مؤَلةتيش هةبَيت   12مؤَلةت  رةنطة  هةنار بري تا ئَيستا لَيدراوة بة 12مةعلوماتةي كة هةمة 
ئةوة نيشانةي نةبووني ئاوة  ثَيويستة مةسةلةي ئاو ضارةسةر بكرَيت  ضؤن ئةتواني هةتا ئةو بريانة 
ضارةسةر نةكرَيي وئاو نةطاتة خةَلكي سلَيماني  ئةو بريانة لةبةر ئةوةي هيض رةدابةيةكي لةسةر نية  ئةو 

َيت وئةو ساَل وساَلَيكي تريش هةموو رؤذَي  ئةبَي ضاوةردواني ئةو نةخؤشية بكةيي  ثةتاية بةردةوام ئةب
بؤية بةرداسو ثَيويستة بةنووتريي كات شةبةكةي ئاوي سلَيماني  كة ئَيستا شةبةكةي يةكةمي ضارةسةر 

عمريي شةبةكةي دووةمي كةئَيستا لةبةرنامة داية بةنوويي ضارةسةر بكرَيت و تة: بكرَيت  دووةمينيش
هةنار كةس  42تا  05شةبةكةي كؤنيش بكرَيت  ضونكة تةصميمي ئةساسي ئاوي سلَيماني كة هةية بؤ 

هةنار كةس لةو شارةدا ئةذَيت  ئةو شةبةكة كؤنةية ناتوانَي تةغتيةي  822تا  222ئةبوو ئَيستا ننيكة 
ةتي شارةواني هةبَيت بؤ ئةوةي هةموو شاري سلَيماني بكات  بؤية ثَيويستة بةنووتريي كات ثةنَي  لةوةنار

بتواني تةغتيةي ئاوي شاري سلَيماني بكات وهةمووي بتوانَي لةئاوي شاري سلَيماني َوات  مي ثشتطريي 
ي ئاو بةشي سلَيماني ئةكات %46لةهةردوو راثؤرتةكة ئةكةم  بةتايبةتي كة دةَلَيت لة هاويناندا لة 

ة نؤرة بةرداسو ئةو ئاوة نؤركةمةو داواكارم كة وةنارةتي بؤ ئةو هةموو خةَلك% 36ولةنستانانيشدا لة 
شارةواني ثةني خؤي دابردَيذَيت بؤ دابينكردني ئاو لةشاري سلَيماني وثرسيارَيكي تريشن هةية  ئايا 
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وةنارةتي شارةواني تا ضةند دَلنياية لةثاكي سةرضاوةكاني ئاوي سلَيماني و هةولَير كة ئَيستا نةخؤشيةكة 
ئةطةر بآلوبوونةوةي ثةتاي كؤلَيرا ثةيوةندي بةئاوةوة هةية وةنارةت لةم : ري طرتؤتةوة  دووهةردوو شا

دؤناغةدا ض نةخشةو ثةنَيكي هةية  ثَيشنياريش ئةكةم بةضاكردنةوةو ضاككردني ئاوي سلَيماني وة 
هةيةو ئَيستا بَي طةردةكةي كةلة شاري سلَيمانيدا  45ثَيشنيار ئةكةم بةدروست كردني شةبةكةي ئاو بؤ ئةو 

 .ئاوون وسوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نؤر سوثاس دوو كةس نؤر ئيلااح ئةكةن كةدسة بكةن سةدةت ئةوانةي كةراثؤرتيان نووسيوة  كا  
 .سرسةت باشةرحي بكات  ضونكة ئةو جةلسةية جةلسةي ضية

 
 :بةردَين سرست ابد عبداه
 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةندام  14ة بةرداسو دانيشتين ثرسيارةكان نية تا تةوجيهي وةنيرةكان بكرَيت  راثؤرتَي  ئةو دانيشتن
ئامادةيان كردووة مونادةشةي ئةو رداثؤرتةية  مةسرونة ئةوي مونادةشة بكات ئةوانة بي ئةوةي بةشدار 

يان هةية  ئةما بووة لةراثؤرتةكة  ليذنةي تةندروستيش راثؤرتَيكيان دروستكردووة  ديسان ئةوانيش حةد
مونادةشةكة لةسةر مةونوعَي  بةشدار نةبوونة تَييدا برادةران ئةوانةي حةن بكةن مونادةشةي 
مةونوعَيكي تر  بابةتَيكي تر بكةن حةديان هةية بةطوَيرةي ثةيردةوي ناوخؤ راثؤرتَي  لةسةر بابةتَي  

جةلسةي ثرسيارةكان بَيت ئةوة دروست بكةن داوا بكةن وةنيري ثةيوةنديدار بَيت حان بَيت  ئةطةر 
 .شَيوةيةكي تر وةرئةطرَيت  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  غةسور نودتةي نيناميت هةية
 :سعيد مةمخوري طاهر غئور بةردَين

 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشهات ئةوة ئةبَيت ثَيش لةو بةآلم هةندَي  حاَلةت هةية  ثَيي ئةَلَيي   لةطةَل رَينم بؤ دسةكاني ئَيوة

طرستانة بطريي كة دَينة ثَيشةوة  مةسةلةن مي ئَيستاكة ثَيشنيارَيكن هةية دةمَيكة دةستن بَلند كردووة  
كةسة بَيت ئَيستا ئةو حاَلةتةي سلَيماني روويداوة ئَيمة بةدواي  14بةآلم مةجال نادةن  هةر ئةو 

ةية خةريكة لَيي رووئةدات بؤ  وونة مةنتينةي مةمخور  ضارةسةردا ئةطةردَيي بةآلم شوَيين تر ه
مةنتنةي طوَيرد بةرداسو لةوَي كارةساتة  بنكةي تةندروستيان نية  هيض ثَيداويستيةكي تةندروسو لَي نية  
ئاوي خواردنةوةي نؤر نؤرناثاكة  يةعين لةسةر هاتنة ثَيشي نةخؤشي كؤلَيرا لةوَيش دروست بَيت  ئَيمة 

شوَيين تري كوردستان لةوانةية لةوَي وا هةبَيت  لَيرةش كةئَيمة نوَينةري خةَلكي ناوضةكاني لةهةندَي 
تريي ئةبَي ئَيمة هةوَلبدةيي ئةو شوَينانةش َةينة بةرنامةي وةنارةتي تةندروسو و وةنارةتة 
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ن وةنيري ثةيوةنديدارةكان بؤ ئةوةي ضارةسةريان بؤ بدؤننةوة بةرداسو مي لَيرةوة داوا لةبةردَي
تةندروسو ئةكةم خةم لةمةمخوريش َؤن ثَيداويسو تةندروسو بةخمموريش بطةيةني  بةطوَيرد 
بطةيةني لةبةر ئةوةي هةم ئاوي طوَيرد وهةم ئاوي مةمخوريش نؤر نؤر ثيسة بةكةَلكي خواردنةوةش 

 .نايةت  نةخؤشيةكةش لةسةرةتاي دروست بوونيداية لةو شوَينانةدا  نؤر سوثاس
 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

ئةوة نودتةي نينامي نةبوو بةناوي نودتةي نينامي باسي مةمخورت كرد  لةبةر ئةوةي مةمخور بوو بؤية 
مي دسةم نةكرد  ئةطةر نةبواية دةبواية نوو ثَين بووتيتاية كةوا نودتةي نينامي نية  بةس حةدي 

بةآلم   ة بةردَينةكان  كا  جوتيار دسةت ئةدةمَيمخور بوو ئةو دسانةي بؤ بكةي و طوَييان لَي بوو وةنيرةم
 .ئومَيدةوارم دسةكانت لةو وةختةي كةلةدةرةوة بوويت نةكرابَي  سةرموو

 (:جوتيار)بةردَين كرين جميد شريف
 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رووداني بةخَيرهاتين وةنيرة بةردَينةكان ئةكةم  نؤر سوثاسي وةنارةتي تةندروستيش ئةكةيي كة لةكاتي 
نةخؤشيةكةدا ئةوان بةثَيي ثَيويست دةستبةكار بوون وضي مومكي بوو كرديان  بةآلم مي داوا ئةكةم 

دةرماني نةنارداية رةنطة ثة  ( W.H.O)حةدة داودةرماني ثَيويستيان هةبَيت ئةطةر لةبةغداوة يان 
لَيدوانانةي كةثَيش يش خؤيان لةدةرمان وئةوانة بكةوتاية  بةثَيي دسةكاني بةردَينان وةنيرةكان وئةو 

داويانة ئةو نةخؤشيانة ونةخؤشي تريش ضاوةردوان دةكرَيي و رةنطة نةخؤشي تريش هةبَيت  ديارة باسي 
طةجنينةكان كرا طةجنينةكا ان بيين ثَيش  طةجنينةكان بةو نةوعة بوون  خواردني بةسةرضوو وخواردني 

وردستان ثيس بوو  كوردستان ثيس بوو ئةوانة تةوةدوعاتي ئَيكسثايةرو ئةو بابةتانة هةبوون  ذينطةي ك
ئةوةي لَي ئةكرا  كة نةخؤشي لَي دروست بَيت  بةثَيي لَيدوانةكاني وةنارةتي ذينطةو تةندروسو 
ودةرامةتة ئاويةكان ئةَلَيي ئاوو خا  وهةواي هةرَيمي كوردستان ثيس بوون وئةطةر سريا نةكةويي لة 

كؤمةَل كارةساتي ذينطةيي وتوشي نةخؤشي نؤر مةترسيدار ببينةوة  بةردَين كا   ضةند ساَلي ئايندةدا ية 
رؤذنامةي رؤذنامةدا رايطةياندووة  14/9ي (59)تةحسي دادر وةنيري دةرامةتة ئاويةكان لة ذمارة 

و دةَلَيت لةطةَل دةستبةكار بووني وةنارةتةكةماندا وةنارةتي تةندروسو وكشتوكاَل وكارةبا وشارةواني 
ذينطةمان ئاطادارمان كردؤتةوة كةئةجندايةكي هاوبةمشان هةبَيت بؤ ئةوةي بتواني ثَيداويستيةكاني 
خةَل  ضارةسةر بكةيي وبةطذ ئةو كةموكورديانةدا بيي كة رووبةردووي خةَل  ئةبَيتةوة  تاوةكو ئَيستا 

كي هاوبةش و ثةنَيكي هاوبةش هيض هةنطاوَي  نةنراوة مي دةَلَين ئةطةر هةنطاوَي  بنراية و بةرنامةية
هةبوواية  رةنطة ئةو نةخؤشيةي كة ئَيستا هةية وئةو مةترسيانةي كة لةئايندةشدا رةنطة دروست بَيت و 

رةنطة دروست نةبوواية  بؤية مي لةرداستيدا داوا ئةكةم ئةو ثةنة هاوبةشة   تةوةدوع ئةكرَيت دروست بَيت
بةو نةخؤشيانة ثةني هاوبةش هةبَيت و هةرية  لةئاسو خؤي  لةبةيين وةنارةتة مةعنيةكان كةتايبةتة
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خةري  نةبَيت وثةنَيكي هاوبةش وهةماهةنطيان هةبَيت  ضونكة بةرداسو هةموويان دسةيان لةسةر ئةوة 
 .كرد  كة ثَيويستة كاري جد  وهةنطاوي عةمةلي بنَيي  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نَي مةركةنييةت بةكار نةهَيني نةبةتة مي بةيين رةئي كا  سرسةت كة رةئَيكي بؤ ئةوةي هةندَيجار تؤ
دانونيةو نيناميشة  بةيين رةئي ئَيوة كة حةدتانة لة هةمواركردني ثةيردةوي ناوخؤ باسي بكةيي دوو 

ن كةسةكة دسة بكةن ئةوا 14كةس ماون لةليذنةكةي سلَيماني كة ناويان نووسيوة وئيمنايان كردووة  لة 
ئةدةمَي ئةويش هةريةكةو  كار ئةهَينن دوو  سَي كةس رةَيياندسة ئةكةن دوايش دةسةآلتي خؤم بة

مةهانةي خؤيان هةية  دكتؤر نوري لةبةر ئةوةي خةَلكي كةركووكة دسةي ئةدةمَي  كا  حممد سرج  لةبةر 
ةكيش لةكاتي خؤيدا  ئةوةي لَيثرسراوي ليذنةي ماة مرؤظة ئةويش دسةي ئةدةمَي  دسة ئةدةم بةئَينيدي

كا  شَيروانيش هاوار ئةكات لةبةر ئةوةي هةولَيرة  كا  ناناش لةبةر ئةوةي كوتلةيةكة و تةعبري 
 .لةكوتلةية  ئةكاتةوة  كا  بكر سةرموو

 :بةردَين بكر ستاح حسي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئي حكومةت لة مواجةهة كردني ئةو مي دسةكامن نؤر نية  دسةكاني منيان كرد  بةس ئةوةندة ئةَلَين ئةدا
موشكيلةيةدا لةو كَيشة طةورةدا لةو ثةتايةدا نؤر باش بووةو هةمووشيان دةستخؤشيان لَيكردووة  بةآلم 
ئةوة كاة نية لة مواجةهةكردنيدا  ضونكة كا  دكتؤر نريانيش باسيكرد  كة ئةم مةسةلةية لةثَيشةوة 

ة  ئةو ثةتاية جارَيكي تريش سةر هةَلغةداتةوة  باسي اةي وينائي بةرثرس  صمةسةلةيةكي وينائية
ئةوةشي كرد ئةَلَي ئَيمة كةواديري صةحةي وينائيمان نية  ضارةسةرَي بؤ ئةوة بدؤننةوة ضؤن 
ضارةسةرَي  بؤ ئةوة ئةدؤننةوة ضونكة ئةمة ساَلَيكي تريش روو ئةداتةووةو دوو ساَلي تريش رووئةياتةوة  

نةوة ضؤن جارَيكي تر نةهَيَلي ئةو موشكيلةية رووبداتةوة  مي ثَين واية ئَيمة ئةبوو بري لةوةبكةي
لةكارطونارَيكةوة تا سةرؤكي حكومةت ئةدائيان نؤر باش بووة  لة مواجةهة كردنيدا  بةآلم جؤن وابكةيي 
 جارَيكي تر روو نةداتةوة  ئةوة نودتةيةكي ئةساسية بةهي منةوة  مةسةلةي ئاو موشكيلةيةكي ئةساسية

لَيرةدا  ديارة باسي وةنير ئةكةن دووبارة دسةكاني بةردَين سةرؤكي ثةرلةمان دووبارة ئةكةمةوة ئةوة نية 
كةئةَلَيي وةنارةت هةمووي مةسغولة  لة وةنيرةوة تا هةمووي مةسغوولة نودتةيةكي تر ئةوةية تةدصري 

ةس  باشة ئةوةي كةتةدصريي هةية  لةضيداية يةعين ئَيمة هةر نابَي بَلَيي دةستخؤشي ئةكةيي لة سآلن ك
ضؤن تةكرين ئةكةي؟ ضؤن دةستخؤشي لَي ئةكةيت؟ ئةوةي كةتةدصرييشي هةبوو سناي بدةيي  ئَيمة 
ئةبَي بةرنامةيةكمان هةبَيت بؤ ئةوة مةسةلةي ضارةسةركردني شةبةكةي ئاو لة سلَيماني شةبةكةكةي 

ئَيستا وةنارةتةكاني ثَيشوو دووئيدارةو ئةوانة  بةآلم  كؤنة لةبةر ئةوة ئةبَي ضارةسةري بكةيي  رةنطة بَلَيي
ئَيمة بةرنامةاان ضية بؤ موستةدبةل ضارةسةري ئةوة بكةيي دواي ئةوةي هاتينةوة جارَيكي تر بامسان 
كردةوة ئةبَي مودةسريي سنا بدرَيت  ئةطةر سنا نةدرَيت  جاريََكي تر رووبةردووي ئةو موشكيةنة 
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لةسةري ناردؤم  بةآلم ية  ثرسيارم لة دكتؤرة نعيمة دصري هةية نانامن يان لة  ئةبينةوة  جامي نياتر
 .دكتؤر نرياني ئةكةم بنامن ئةوان ضيان كردووة  وةكو رَيكخراوي تةندروسو جيهاني و  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دا  كا  عومةر ئاخر كةس لة ئةو ميوانة لَيرةدا حةدي ئةوةمان نية ثرسياري لَي بكةيي  ئةو رةئي خؤي
 .ئةنداماني نووسينطةي سلَيماني سةرموو

 :بةردَين عمر عبدالربي علي
 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي نامةوَيت نؤر باس لة كوشندةيي ئةو ثةتاية بكةم  ضونكة برادةران نؤريان باس لةسةري كردو جةنابي 
انيش جةختيان نؤر لةسةر كردةوة  بةآلم وةنيريش تةونرتي باشي داو ليذنةي تةندروستيش ئةو

بةتةئكيد هةَلوَيستة لةسةر راثؤرتةكةي نووسينطةي سلَيماني ئةكةم كة ثَين واية ضارةسةري يةكةمي 
مةسةلةي ئاوة  خؤي لةئةساسدا ئةوانةي كةوا لةوبوارةدا شارةنان ئةو ميكرؤبة هَيندة نةعيئة بة ئاوي 

كي ئةطةر ئاوي ثاكي نةبَيت بةتةئكيد ئةو ميكرؤبة بةردةوام ثا  وهةندَي ئاوي باش ئةردوات  خةَل
ئةمَينَيتةوة لةناوماندا  لةبةر ئةوة هَيناني هَيَلي دووةمي ئاوي دوكان و طؤرديين شةبةكةكاني ئاوي ناو 

ي ئةو دةردة ضارةسةر بكات  مي ئةمةوَيت %82تا لة % 22شاري سلَيماني ثَين واية ئةوة لةوانةية لة 
ئتوطؤية  لةطةَل جةنابي وةنيري بانرطاني ووةنيري ذينطة بكةم  بةنيسبةت وةنيري ذينطةوة لَيرةوة ط

ثَين واية وةنارةتي ذينطة نؤر ئةركَيكي سةرةكي لةسةر شانة كة جةخت لةسةر ئةوة بكاتةوة مةسةلةي 
اوةوة  وةكو ئةو خؤَل وخاشا  وثاشةرؤكانةي كة سردَي ئةدرَيتة دةورووبةري شارةكان ياخود ئةخرَيتة ئ

بةمةسةلَي  ئةيطَيردنةوة لةهي خؤمان هةر شتَيكي ثيسي هةبَيت ئةَلَي بردؤ بيخةرة ئاوةكةي دوكانةوة  
بةتةئكيد ئةوة بةخراثةو بةنةخؤشي ئةطةردَيتةوة  ثَيويستة وةنارةتي ذينطة كارَيكي عيلميانة بؤ ئةو 

  تةصني  كردني ئةو ثاشةرؤكانة بَي بؤ شو ترتاني بَيت ياخود بةطةردانةوةي وكَيشةية دابنَيت  جا بةسو
هةروةها طَيةس خان باسَيكي لةسةر دووكةَلي ئةو كارطةي ضيمةنتؤية كرد  سيعلةن نة  هةر ئةوةي 
تاسَلوجة  بةَلكو ئةوةي سةرضناريش كة لةئةساسدا خؤي هةر باوي نةماوة ئةو كارطةيةو مةسرونة هةر 

رامةيةكي نؤر ناخؤش و بآلوكردنةوةي نةخؤشي لة شاري سلَيماني  دةمَيكة هةَلبطريَيت  بؤتة بؤن وبة
بةتايبةتي لةسةرضنار كة ئَيستا شوَينَيكي سياحيةو بووةتة طةردةكَي  لةسلَيماني  بةنيسبةت وةنيري 
بانرطاني مي ثَين واية جةنابي وةنيري بانرطاني باسي لةسةيتةرةو تةدييسط نةوعي كرد  كة ئةمة شتَيكة 

جيهاندا هةية بؤ ئةوةي كة سةحصي ئةو مةوادانةي كة دَينة ناو ئةو وآلتةوة بةتايبةت هةرَيمي لة هةموو 
كوردستان بكرَيت  ئَيمة نؤربةي ئةو مةوادة غةناييانةي كة بؤمان دَيت  لة ئَيرانةوة دَيت بةئيعتيباري 

يد لةسةر ئةو تةئرخيي ئينتاج ئةوةي كة دراوسَييةو نؤر ننيكة لَيوةي ئايا وةنارةتي بانرطاني بةتةنها تةئك
وئينتيهائة ئةكةن كةلةسةر ثاكةتةكة يان لةسةر دتوةكة يان مةوادةكة نووسراوة  ياخود عةيينة 
وةرئةطرن وسةحصي ئةكةن خؤ شةرت نية ئةو ميكرؤبي كؤلَيراية هةر بةهؤي ئاوةوة بآلوببَيتةوة  
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ةتي بانرطاني ئةوكةسانةي كة سةرثَييي ئةكةن موحتةمةلة لةردَيطةي شو تريشةوة داخَل بَيت  ئايا وةنار
ئيكتيئا ئةكةن بةتةنها بةليذنةكانيان كة جةنابي وةنير ئيشارةتي ثَيدا  يان ليذنةي طةردان وضاودَيري 
بانرطانيان هةية ياخود تةنها بةداخستين دووكانةكانيان ياخود ثةنا ئةبةنة بةردانوني تةننميي تيجارة كة 

رَيت  بؤ ئةوةي كةو كةسانةي كة سةرثَييي ئةكةن ض لةنةوعيةتي ئةو هيةنال ئيشي ثَي ئةك
خواردةمةنيانةي كة هةية ياخود لةئةسعارةكاندا ياخود لةهةَلطرتين ئةو مةوادي غةنائيانة  ئايا ئةمان 
بةس تةنها ليذنةكانيان سةدةت دوكانةكة دائةخةن ياخود ثةنا ئةبةنة بةر دانوني تةننميي تيجارة و  نؤر 

 .اسسوث
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر نوري سةرموو
 

 :نوري ايل تاَلةباني. بةردَين د
 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي وةنيري تةندروسو لةدسةكانيدا ئاماذةي كرد هةندَي هاوكاري كردني شاري كةركوو  بكرَ   ئةو 
كومةتي هةرَيمي كوردستان ونةحكومةتي عَيراق شارةي كةوا وةكو كورد ئةَلَط لةهةردوو جةذن بووة  نة ح

ي دةستووري 132بةهيض شَيوةية  ئاوردي لَي ناداتةوةو شةو ورؤذيش ئَيمة باسي جَيبةجَيكردني ماددةي 
عَيرادي سيدراَل  ئةكةيي  ئَيستا لةرداستيدا ئَيمة هيض نانيارييةكمان لةبةردةستدا نية سةبارةت 

ارةدا  لةو شارة بَيخاوةنةدا  ئةركي ئَيمة ضية بةرامبةر بةوةي كةوا بةبآلوبوونةوةي ئةو ثةتاية لةوش
ساَلة بَي خاوةن  3هاوكاري خةَلكي ئةوشارة بكةيي  بةتايبةتي بةهةنارةها ئاوارةي تَيداية ماوةي ث  لة 

مي لةوَي ئةسوردَينةوة  بَي ئةوةي كةوا كةسَي  هاوكارييان بكات  داواكارين ئةوةية كةوا حكومةتي هةرَي
كوردستان و وةنارةتة ثةيوةنديدارةكان بةهةموو شَيوةية  خؤيان بكةن بةخاوةني ئةو شارة  ضونكة 
بةشَي  بووة لةهةرَيمي كوردستان و ئَيمةش ئةبَيت لةم رؤذة ردةشةدا هاوكاري بكةيي  نؤر سوثاستان 

 .ئةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ت دسةكانت هةروا بردوات وئيتيهامةكةت تةسبيت بكة  سوثاست دةكةيي  بةس كا  دكتؤر نوري ناكرَي
حكومةتي هةرَين بةثَيي ئيمكانيةت ئةوةندةي ئاطادارم و سةركردايةتي سياسي حنبةكانيش ئيهتيمامَيكي 
نؤريان داوة بةشاري كةركوو  و ئةيدةن  ئةطةر كةمتةرخةميية  هةبَيت  لةبةر ئةوةية كةتاكو ئَيستا 

جَيبةجَي نةكراوة  ئةطينا هةموومان  132سةر هةرَيمي كوردستان  ماددةي كةركوو  نةطةرداوةتةوة 
خؤمان بةكةركووكي ئةناني  تا ئةو رؤذةي كةركوو  ئةطةردَيتةوة سةر هةرَيمي كوردستان  هةركةسَيكيش 
 درَيغي بكات لةثشتطريي كردني خةَلكي كةركوو  و هاوكاري كردنييان  مي ثَين واية درَيغية لة وةتةنيةت

 .ودرَيغية لة خودي شارةكةي خؤشي  كا  شَيروان سةرموو
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 :ريبةردَين شَيروان ناص  حيد
 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشةكي بةخَيرهاتين وةنيرة بةردَينةكان ئةكةم  نؤر نؤر بةخَيربَيي سةرضاوان  دةستخؤشي لةبةردَين 
دا ئامادة بووة  بؤ ئةوةي ضارةسةري ئةو وةنيري تةندروسو ئةكةم  كةرداستةوخؤ ومةيداني لة ناوضةكان

نةخؤشية كوشندةية بكات  لةهةمان كاتيشدا دةستخؤشي لةهةموو دكتؤر وكارمةنداني وةنارةتي 
تةندروسو ئةكةم  كة دةستَيكي باآليان هةبووة بؤ ضارةسةركردني ئةم نةخؤشية  ئةوةي كةمي دةمةوَيت 

ةونرتَيكن ئةوَيت لةبةردَين وةنيري تةندروسو  جاران كةئةو ت: بيَلَين بةحةدينةت دوو نودتةية يةكَيكيان
: هي دووةمينيش  نةخؤشية بآلو دةبووةوة تةَلنياات ئةكرا  ئَيستا بؤ تةَلنياات ناكرَيت؟ ئةمة ية 

بةحةدينةت بةنيسبةت وةنيري بانرطانيةوة كة جةنابي ئيشارةتي ثَيدا  دةَلَي ئةو مةوادة ئَيكسثايةرةي 
ةكان ماوةي كةمي ماوة  ماوةي دةدةنَي بؤ ئةوةي داخَل بَيت بؤ ئةوةي سةترةي دةطاتة سنوور

ئَيكسثايةرةكةي لةناو هةرَيمي كوردستان تةواو بكات  ئايا ئيمكان نية ئةو مادانة كة ئَيكسثايةري دوو 
َين جةنابي دووةمي نودتة  بةرد  مانطي مابَي داخَلي نةكةن  يان مانطَيكي مابَي داخَلي نةكةن  ئةوة ية 

وةنيري بانرطاني باسي موعانات وباسي ثَيشنياري خؤي ئةكرد  لَيرة ئةو موعاناتةي كة ئةو دةيكات مومكي 
نية ئةو ثَيشنيارة لةئةجنومةني وةنيران بكات  بؤ ئةوةي ضارةسةري بكرَيت  خاَلَيكي تريشن هةية 

هةر ئةندامَيكي ثةرلةمانة و هةرئةندامَي  كةئةمةوَيت باسي بكةم بةرداسو لَيرة نوَينةري طةلي كوردستان 
نوَينةري هةموو شارةكاني كوردستانة  ض لةسلَيماني بَيت ض لة هةولَير بَيت ض لةدهؤ  بَيت ض لة كةركوو  
بَيت  بؤية حةق نية مةسةلةن يةكَي  لةسلَيماني دابنيشَيت بَلَيت مي نوَينةري خةَلكي سلَيمانين  يان 

دامي ثةرلةمان نوَينةري طةلي كوردستانة  لة سلَيماني شتَي  ببَيت ئةبَي هةموو نوَينةري هةولَيرم  ئةن
ئةندامَي  بةجواب بَيت  لةدهؤ  شتَي  بَيت هةر ئةندامَي  بةجواب بَيت  بةهةمان شَيوة لة هةموو 

كةس تةددمييان كردووة و ليذنةي  14ئةو رداثؤرتةي كةتةددين كراية راستة : شوَينَي   دوو
تيش  بةآلم مةعناي ئةوة نية لة راثؤرتةكة ئةندامي ثةرلةمان حةدي نية دوو دسةي لَي بكات  تةندروس

ئةوة ثرسيار ووةآلم نية  لة ثرسيارو وةآلم راستة ئةوةي ثرسياري كردووة جوابةكةي وةر دةطرَيتةوة  
  نةخؤشيةكي عام كة حةدي موتابةعةشي هةية بةرداسو  بةآلم لَيرة باسي حاَلةتَيكي عام  ناهريةيةكي عام

ئةندامي ثةرلةمانيش ماسَيكي سروشو خؤيةتي كة موداخةلة    دةكرَيتهةرَيمي كوردستاني طرتؤتةوة
 .بكات ورةئي خؤي بةيان بكات و  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةية  خاَلةكةي نؤر سوثاس بؤ كا  شَيروان  بةآلم تةبعةن خاَلَيكت راستةو خاَلَيكيش ثَيويسو بةتةوني  
كةرداستة ئةوةية كة هةموو ئةنداماني ثةرلةمان ئةندامي هةموو خةَلكي كوردستاني  تايبةمتةنديشي هةية 
دةتوانَيت نياتر نوَينةرايةتي ناوضةكةي خؤي بكات  كَيشةكاني بهَينَيتة ئَيرة  بةآلم بةتةنها نوَينةري ئةوَي 

بةآلم بةتةونرتَي  هةموو ئةندامَيكي ثةرلةمان بؤي هةية نية  ئةوة راستة خاَلةكةي ترت ئةويش راستة  
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ثرسيار بكات  بةآلم سةرؤكايةتيش دةبَي تةننميي جةلسة بكات  ثةجنا كةس بيةوَيت دسة بكات  ئَيمة 
بةضوار سةعاتيش تةواوي ناكةيي  بؤية بؤتةننميي جةلسةكة كة دةستت ثَيكرد ئةبَي ردَيطا بدةيت بةو 

يان نووسيوة  ئةطةر وةخت نياد بوو ئَيستا بردَي  وةختمان ثةيداكرد دامانة ئةو كةسانةي كةرداثؤرتةكة
كةسانةي كة ثَيويسنت  ئةطةر نياتر بواية دةمانداية هةمووتان  ئةطةرنا دسةكة هةموو ئةندامَي  بؤي 

 .هةية  بةس بؤ نةبو جةلسةكة دةبَي بطةردَيينةوة بؤ سةر ثرةنسيثةكان  كا  نانا
 (:نانا)خضر سعيد دادر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآلهي مي داواي ية  دةدةم كرد  بةآلم جةنابت بةية  خاَل تَيطةشو بةهةرحاَل ثَيشنيارَيكن هةية بؤ 
بةردَين وةنيري بانرطاني ئةويش بؤ ثاراستين هاووآلتياني كوردستان كةضي  نةبنة تاديطة بؤ هةموو جؤرة 

  لةسةريان ئيش بكرَيت بؤ دروستكردني اعيةية  بةناوي اعية حيماية خواردن وخواردنةوةية 
املستهل   كؤمةَلةي ثاراستين بةكاربةر  كةلةنؤربةي وآلتاني دونيادا هةية  ئةو اعية ئيشَيكي نؤر نؤر 
طرنط ئةكات  هاوكارَيكي نؤر باشي حكومةت ووةنارةتي بانرطاني ئةبَيت بؤ ئةوةي لةرووي كوالَيتيةوة  
لةرووي تةسعريةوة  لة رووي تةستيشةوة  لةرووي رةدابةوة ئةو خواردن وخواردنةوانةي كةدَينة كوردستان 
بةكاردةبرَيت ودَيت ئيشي لةسةر بكرَيت  جا نانامن ئةوة ضؤنةو ئاليةتةكة ضؤنة بةردَين وةنيري بانرطاني 

ليذنةي ياسايي نةمنانيوة ياساي  ئةتوانَي خةمي لَيبخوات  لةبارةي وةنارةتي ذينطة  مي وةكو ئةندامي
ثاراستين ذينطة هاتبَيت بؤهمان  بةآلم دةنامن لةمَيذة لة ئةجنومةني وةنيران تةئخري بووة  ثَيويستة نوو 
ثةلةي لَيبكةن و لةحكومةتةوة بؤمان بَيت  وةنيري شارةوانيش لَيرة نية  باةَينَيت بؤ كاتي هاتين و نؤر 

 .سوثاس
 : ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

 .سوثاس كا  حممد سرج سةرموو
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل مي ئةمةوَيت لةوَيوة دةست ثَيبكةم  يةعين ثَيش  ئةمين دةومي مةسةلةيةكي نؤر طرنط بوو بةكار 

ن واية ئَيمة وةكو ئةهَينرا بؤ ثاراستين كيانةكان  لة ناوةرداسو سةدةي بيستةمدا ئةمين خؤرا  مي ثَي
ثَيويست طرنطيمان بةمة نةداوة  هةتا ئةمين ئاويش هاتة سةري  كة نؤر طرنطة ئةم شتانة وةكو ثَيويست 
دسةي لةسةر بكرَيت  خاَلَيكي تر بةرداسو سوثاسي رداطةياندن بكةيي ئةوان توانييان ئةم مةسةلةية َةنة 

يدارةكان وةكو ثَيويست بيي بةدةمييةوة  كة ئةمة ئةوة بةردةم وببَيتة سشارَي  بؤ ئةوةي هيةنة ثةيوةند
ئةطةيةنَيت لةمةودوا رداطةياندن ئةتوانَيت هؤكارَيكي باش بَيت  بؤ ئةوةي خَيراتر ضارةسةرةكان خَيراتر 
بكات  كةتواني دةورَيكي باش ببينَيت ئةو دةنطايانةي كةثةيوةنديدار بوون باش بيي بةدةستةوة  نةبووني 

َير يان وينائي هةية  مي ثَين واية وةنارةتي تةندروسو لةطةَل وةنارةتي تةعليمي عاليدا ثنيشكي ضاود
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هاوكاريية  بكات بؤ ئةوةي ئةوة َاتة بةرنامةوة  يةعين لةمةودوا لة خوَيندني باآلدا طرنطيةكي تةواو 
ية ئةركي ئةساسي بةو بوارة بدرَيت  ئةم ثرسيارةم تةوجيهي وةنيري تةندروسو ئةكةم  يةعين ثَين وا

ئةكةوَيتة سةرشاني ئةو  نةخؤشي وةرني هةية يةعين ئايا بةرنامةي وةرني هةية  ضؤن نانانَيت هاوينان 
سكيوون ونانامن ضي ئةوانة هةية؟  ئةوةندة نؤرة هةر بةسروشت لةهةموو دونيادا هةية  دةبوو ئةو 

نةبووة بؤ نستان خؤي ئامادة بكات نةهَيَلَيت  ثَيش  خؤي بؤ ئامادة بكرداية بؤ ئةمة  هيوادارم ئةطةر ئةوة
دةردَيكي تر بطاتة همان  شارةواني خؤنطة لَيرةبواية كاتَي كةناتوانَي خنمةت طوناري ئاوو ئاوةردؤ بؤ 

ئةم هةموو يةكةي نيشتةجَي بوونة  نة ضية تةونيعي كردووة؟شوَينةكان دابي بكات  ئةم هةموو ئةر
ناتواني يةكةي خنمةتطونارييان بؤ بكةي؟ بؤضي ئةوةي تر ئةكةيت  دونياي طرتؤتةوة  ئةي بؤضي 

سةرضاوةي طرستةكة ئةوةية كة دروسو كردووة  خاَلَيكي ترم وةنارةتي بانرطاني حةنم لَيية نوكتةيةكي 
خؤش بطَيردمةوة لَيرةدا يةعين ئةم طةجنينانة هةم ئةويش ئينراري كردووة هةم هةموو ئينراريان كردووة 

  يةعين ئَيستا ئةَلَيي بةجةرطي كة نةمردوويي ئةم شتانةمان ئةدةنَي لةم شوَينانة ئةَلَيي كة ثيسة
لةيةكَي  لةم رَيطايانة لة كةباَانة وتوويانة ئةوة طؤشو كةر سةر ئةبردَيت  كابرةيةكي لَي بووة وتوويةتي 

ضؤن نةمردوويي ئةم هةموو شتة  وةآلهي ئةطةر وابَي مي كةرو جاشَيكن خواردووة تا ئَيستا  يةعين ئَيمة
ثيسةمان خواردووة لةم شوَينانة  ئايا وةنارةت ناتوانَي ئةو شوَينانة ضا  بكات؟ خؤ ئَيمة ناَلَيي شو 
ستاندار بَينَيت  ئةي ناتوانَيت ثاكي بكاتةوة  حةملةية  كاكة رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني جاردَي  

ي كؤمةَلطةي مةدةني هةموو ئامادةكارييةكيان تَيداية بؤ ثاككردنةوةي ئةو بدات  مي ثَين واية رَيكخراوةكان
طةجنيينانة  كة تكا ئةكةم ئةوة ذياني ئةم خةَلكة  لةسةرة  ئةطةر ثريةكاني نةكوشتووة  منداَلةكان 
يةكسةر ئةكوذَيت  يةعين ئةطةر خةسةتي ئَيمة ناخؤن هي نةوةكا ان َؤن  ئةوةي كةئةَلَيي ئةم 

نانة مةسةلةن رسوومات دَيت يةعين مةسةلةن شت ئةهَيني لةسةيتةرةي نةوعي مي تةئكيدتان بانرطا
ئةدةمَي لةو بانرطانانةم بيستووة لةسةيتةرةي نةوعي ئةَلَيي تؤ سي هةناري خؤت بدةو حةدت نةبَي  ئي  

رَيت  بةرتيلةكة هةر مةوادَي  ئةهَيين تةواو ماشية  موهين ئةوةية ئةو سةيتةرةي نةوعية ثارةكة وةربط
بةغداوة هةمووي ئاواية سي هةنار  كوردستان لة وةربطرَيت دَلنياتان ئةكةمةوة ئةو خؤراكةي كة يةتة

ي ديناري خؤي تةسلين ئةكات و هةرضي ئةهَينَيت هيض نية  ئَيوة موحاسةبةي خةَل  ئةكةن لةسةر ئةوة
ت ئةم شتانةي هةية طةجنينةي ئاو ثيسة وكانةكةي دائةخةن  ئةي وةنارةشتَيكي خراث ئةسرؤشَيت خَيرا د

طةجنينةي خؤرا  ثيسة حماسةبةي كَي بكةن لة كَي بثرسنةوة  ئَيوة ئايا حكومةتي هةرَين  وةنارةتي 
تةندروسو ئةتوانَي وةآلمن بداتةوة ض مينانيةيةكي دابي كرد بؤ ئةم حاَلةتة ناكاوة هةر ثرسيارَيكي 

رثرسة ض كؤمةكَيكي كوردستانيان كردووة  ض لةرووي مادييةوة ض تريش بؤ ئةو كة صاةي جيهاني لَيي بة
لة رووي كاديرةوة كة لة هةموو دونيادا حاَلةتَيكي وا دروست ئةبَيت لة رووي كاديرةوة  لة رووي 

 .ئيمكانيةتةوة يارمةتيةكي باش تةددين ئةكةم وسوثاس
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ايبةتي ئةوةي كةعيةدةي بةوةنارةتي بانرطانيةوة هةبوو  خاتوو سوثاس ثشتطريي لةدسةكانت ئةكةم بةت
 .مريةم سةرموو

 :ن حسي ابراهينبةردَين مري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةخَيرهاتيَن ميظانَي خؤدكةيي بةردَين وةنيران  ثرسيارا مي بؤ بةردَين وةنيرا تةندروستية باوةردكا مي 
د بوو طؤردا وَي  ئةو ئَيشا نطيوون و ظةردةشيان  ئةم مةنتينا شَيخان و ئَيستا نامةيةكن ظةرَي كرية  مي شان

دةوروبةرا شَيخان نا بوون  ئةظة دوو رؤذا  بةنا موختةرَي  موختةر بيتة ئيجابَي  جا ئةن ننامن ذي 
ثرسيارا كاديرا توبي كري  مي شةظَي دي ئيتصال طةل وان كر  طوتي هيض عيةج وي نيية  نة عيةجَيكَي 

ؤ ظَي نطيوونة نينة  هيظيداريي ئةم نَيدةتر بَيت  سة ئةن هَيظيدارم ذي جةنابي وةنيرَي  يةعين ئةظ ب
 .تشتة لَي ئاطادار بَيت و بة ننيك يي وةخت بؤ وان بشَيت و بطاتة وان  سوثاس

  :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نؤر سوثاس كا  تةَلعةت سةرموو

 :توسيق صاَل طلعت حممد بةردَين 
 .ئةجنومةنةردَين سةرؤكي ب

بةخَيرهاتين بةردَين وةنيرةكان ئةكةم  وةَلآل ثرسيارةكةم بؤ بةردَين وةنيري تةندروسو ووةنيري ذينطةية  
بناني ئةمردؤ دةرطاي دوتاَانةكان كراوةتةوة بة هةنار دوتابي روويان كردؤتة دوتاَانة و دةوام دةسو 

ار كرايتةوة  بةنيسبةت تةنكي ئاوةكان ضيان ئامادة كردية  بةساآلن ثَيكرد  ئايا وةنارةتي ثةروةردة وشي
تةنكي ئاو خاوَيي نةكراوةتةوة وةكو خؤي مايتةوة  دووةمي  ئاودةسو دوتاَانةكان سَييةم  حانوتي 

 .مةكتةبةكانيش ئةو خواردنانة بَيت كةثَييراونةتةوةو  نؤر سوثاس
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ايي بةناوةكان هات  بةآلم كا  بةَلَيي دةَلَيت نيو دةدةم بدةرَي تكاية ثاشان وةنيرةكان نؤر سوثاس كؤت
 .جوابي ثرسيارةكان بدةنةوة  سةرموو كا  بةَلَيي

 (:بةَلَيي) بةردَين بد عبداه حممود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كرا  بةآلم بةتايبةتي ثشتطريي مي ية  ثرسيارم لةبةردَين وةنيري ذينطة هةية  دسةكاني ثَيش  نؤري 
دسةكاني سؤنان خان ئةكةم بةرداسو ضةند ماوةية  بةر لةئَيستا تةلةسنيؤني ناطرؤس بةرنامةيةكي 
ثَيشكةش كرد لة سةر  ثيسيةتيانةي ناوشار كة سةيارةكان سردَيي ئةدةنة دةرةوةي شار  بةدةيان ذن ومنداَل 

مشاوةي خواردنة  يةعين ئةوشتانةي كةلةناويدايةو بةكةَل  و خةَل  بةدوايةوةية خةريكي كؤكردنةوةي ثا
 .ماوة ئايا دواي ئةو بةرنامةية وةنارةتي ذينطة ض ئيجرائاتَيكي بةدواي ئةو بةرنامةيةدا كرد

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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و نيو دةدةكةت تةواو بوو كا  بةَلَيي نيو دةدةش ئةدةم بةكا  جعئر نيو دةدةش كا  اال ئي  تةوا
 .نيهايةتيةتي

 :معروف مصطفى جعئر بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي تَيبينيةكي نؤرم نووسيوة بةس ية  دوو شتن هةية مي نانامن لةض تةلةسنيؤنَي  بوو شوكر تةلةسنيؤن 
تةن مريشكي خراث بوو برا لةنبَل خانةكة سردَي بدرَيت   12نؤرة  راثؤرتَي  هةبوو لةسةر نبَلةكان 

كي كرَيكار هَينايةوة بانارد سرؤشتيةوةو خةَلكيش لَييان خوارد  لة تةلةسنيؤن دسةي ئةكرد مةدسةدم خةَل
جةنابي وةنيري سةحةية يةعين مةسرونة ليذنةي تةندروسو ئةوانة بسووتَييَن ثَيش سردَيداني ئةوة نؤر 

عادةي بكةينةوة ضؤن موهيمة  دوو تةصئيةي ئاو  ئَيمة بةتةمايي ئاوي شارةكان تةصئية بكةيي وئي
ناتواني ئاوي نَيي دوكان يان دةرياضةي دةربةندخيان تةصئية بكةيي كة وةكو كا  بارنان وتي هةموو 
ئَيراني لةسةر دَيتة خوارةوة  يةعين مةسئيةكانيان خراثة لةهيةكي كة ئةو بريانةي لةسلَيماني لَيدراون 

راثة  ئةوانيش لةو طةردةكانةن كةئاويان نية  ئةوة هةنار بريي خ 15هةنار برية  05هةنار برية ئةو  05
 .يةكَي  لةموشكيلة طةورةكانة

  :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نيو دةدةكةت تةواو بوو نؤر سوثاس  كا  حممد حكين سةرموو

 :بةردَين حممد حكين جبار
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ماني كةئاويان نية  ئاوي بريمان هةية  بؤية حةنم كرد وةَلآل مي بةثَيي ئةوةي ماَلن لةو طةردةكانةية لةسلَي
دسة بكةم  يةكةم جار بةخَيرهاتين براياني وةنير ئةكةم  لة دانيشتنةكةي ئَيمة دةستخؤشي نؤري تَيدابوو 

ي خةَلكي سلَيماني ئاوي %22ئي  نانامن كَي كةمتةرخةمة  يةعين باسي كةمتةر خةم نةكرا  نانامن ئةَلَيي 
تةوة يان ئاوي بةتةنكةر بؤ ديََت  ئةو تةنكةرانة لةم دواييةدا كلؤريان تَي ئةكرَي ئةي بؤ تا بري ئةخوا

ئَيستا كلؤريان تَينةكراوة  لةشاري دةربةندخيان  دكتؤر حيكمةت ناوَي  وتي شتَيكن بآلوكردؤتةوة لةسةر 
راوة  خةري  بووة بيطرن ضَيت تا ئَيستا كلؤري تَي نةكئاوةي بؤ خةَلكي دةربةندخيان ئة ئةوةي كةئةو

ي خةَلكي سلَيماني ئاوي بؤ دَيت ئةوانيش تووشي نةخؤشي %42ئيلنا دةبنيشي لةسةر دةضووبوو  خؤي 
نةسسي بوون لةبةر ئةوةي ئاوةكةيان ضؤن بؤدَيت  جارَي  بةشةو  جارَي  بةيانيان  جارَي  نيوةردوان  

رةكانةوة ردائةكةن  يةعين ئةوة كَيشةيةكة كةي تريش بةدواي تةنكة%22ئةوانيش كَيشةيان هةية  لة 
حةنةكةم بيناني  مي خؤم خةَلكي ئةو طةردةكانةم  سايةق تةنكةرةكان منةت ئةكةن بةسةرياندا كاتَي  

مي حةنم ئةكرد وةنيري ثيةندانان لَيرةبواية ثةني ئَيمة : ئاويان ئةدةنَي  ئةوة حةدينةتَيكي ترة  دووةم
كاني حكومةتدا ضية  ضةنديي مليؤن دينار سةرف ئةكرَيت لةم جنرة ئةولةويةتي موهين لةثرؤذة

وةسةتيةي تاسَلوجةو سلَيمانيدا رؤذَي  ئةيربدن  رؤذَي  ثاني ئةكةن  رؤذَي  ثارةي لةسةر ئةدنن ئةوة 
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طةردةكة  بردني ئاو بؤسةر ئةنمةرد بؤ سةوارةكان كة ضةندةها مليؤن ديناري  45طرنط ة يان يةكَي  لةو 
سةرسكراوة يان ئاو بؤيةكَي  لةو طةردةكانة ببةن  مي دوو ثرسيارم لةجةنابي وةنيري تةندروسو  تَيدا

نةتائيجي موختةبةر تةنادوناتي نؤري : هةية سوثاسيشي ئةكةم خؤي ماندوو ئةكات لةئيشةكةيدا  يةكةم
ةكات  هةر بةدةمي تَيداية  ئاوي بريةكةي خؤمامن نارد بؤ خةستةخانةي شريةكة ئةوةي ضواربا  كةساص ئ

جوابيان دابوويةوة وتبوويان عةييب نية بيخؤنةوة  هةر ئةو ئاوةم نارد بؤ سةنتةري توَيذينةوةي نانسو 
ئةوةي دكتؤر ثؤآل وتبووي كاكة هةر تةماشاي مةكةن هةر تةماشاي بكةن نةخؤش ئةكةون  يةعين ئةوة 

دا بيَيتةوة كا  دكتؤر ض بةكارمةندةكاندا دوو شو نؤر موتةنادن ثَين بةموختةبةرات ضي بةئةجهينةكان
كة نادَلسؤنيية  لةكاركردندا هةية لة دامودةنطاكاني حكومةتي ئَيمةدا بةعام بةهةموومانةوة  دووةم ئةو 
ديعايةي كةبآلوكرايةوة كةطواية نةخؤشيةكة لةردَيطاي ئاوي كاننايي ئَيراني وتوركيةوة هاتبوو  هةر ديعاية 

 .ؤماَلي برادةراني خؤمان سةرف بكرَيت  يان حةدينةتَيكي تَيداية و سوثاسبوو بؤ ئةوةي ئاوي خ
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل دةدةية  نياتر دسةت كرد كا  حممد حكين  بةآلم لةبةر ئةوةي نوو داواتكردبوو دةنطن لةطةَل 
 .نةكردي خةمان خان سةرموو

 :اسعد نرار مانةبةردَين خ
 .مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

سوثاس ثاش ئيعةنكردني نةخؤشيةكة لةهيةن وةنارةتي تةندروستيةوة بينيمان وةنيري تةندروسو 
كؤمةَلَي  ئيجرائاتي كرد  ئةمة جَيطاي دةستخؤشية بةآلم وةنيرةكاني تر بةتايبةتي ئةو دوو وةنيرة 

تن نةكرد كة هيض بةردَينةي كة ئَيستا لَيرةن مي لةكاتي دسةكردني ئةوان مي هيين نةبيين و هةس
ئيجرائاتَيكي ثَيويستيان كردبَي  لة سنووري دةسةآلتي خؤيان وةكو وةنير وةكو وةنارةتةكةيان ثرسياري 
مي ئةوةية بؤ ئيجرائاتيان نةكردووة بةتايبةتي وةنيري ذينطة وتي مي كؤمةَلَي  شتن هةبوو نووسيبووم  

دنةوةي دسةي بةردَينةكاني تري بؤ ئَيمة كرد  بةآلم باسي نةكرد كةضي كؤمةَلَي  حةدائيق ودووبارةكر
لةبةر ئةوة مي ثرسيارةكةم ئةوةية كة هيض ئيجرائاتَيكيان كردووة  با بؤمان باسبكةن ئةو ئيجرائاتانة 
ضي  لةثاش ئيعةني ئةم ثةتاية ضيان كردووة؟ بؤ ئةطةر نةيانكردووة بؤ نةيانكردووة  وة ضي بكةيي بؤ 

ثَيويست بكةن  ضونكة مي ثَين واية ئةوةندةي مي هةسو ثَيبكةم  بؤ وةآلمي ئةوةي بتواني ئيجرائاتي 
كا  حممد حكيميش ئةَلَيت كَي مودةسرية مي ثَين واية بةهي كةمي ئةو دوو وةنيرة بةردَينةي كةلَيرةن 

واش نية ئَيوة هةردووكتان مودةسرين بةرامبةر بةم ثةتاية  بةرامبةر بةم حاَلةتةي كة ئَيستا هةية  ئةطةر 
 .ئةتواني وةآلمي خؤتان بدةنةوة و  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةمَيكة دسةت نةكردووة لةبةر ئةوة ناوةكانيشت لةبري ئةضَيت  كا  اال سةرموو
 :بةردَين اال يوسف بؤتاني
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ستان ض هةماهةنطيةكي لةطةَل وةنارةتي بةحةدينةت مي ثرسيارةكةم ئةوةية وةنارةتي تةندروسو كورد
تةندروسو عَيراق هةية  ياخود وةنارةتي تةندروسو عَيراق ض دةورَيكي بينيووة بؤ ناوضة تةعريب 
كراوةكان وةكو كةركوو  وشَيخان وشةنطار ونمارو تاخانةدينيش  ئةو هةماهةنطية هةية ئَيستا وةنارةتي 

رب ضرر )دروسو كوردستان  مي ثَين واية داعيدةية  هةية تةندروسو عَيراق لةطةَل وةنارةتي تةن
ئةمردؤ نةرةرَيكمان كردووة ئةم نةخؤشية بآلوبؤتةوة لةكوردستاندا ئايا حكومةتي كوردستان ( نافعة

دةبَيتة نةنطَي  بؤ حكومةت كةدةست بةخةدةمات بكات لةئاودا  لةكارةبادا  لةخةدةماتي تردا  
كدا ئايا صةحةي وينائي كة ئةمردؤ نةرورة لةنةخؤشخانةكان وةنارةتي لةبةلةدياتدا  لةهةموو شتَي

روب سرؤشتنانة  كة تةندروسو كوردستان عنوباتي رادع هةية بةرامبةر بةو مةتعةمانة و ئةو شوَيين مةش
هةبَيت جطة لةوة بآلوكردنةوةي وةعي صةحي لة ميدياكاندا ض دةورَيكي هةبووة   ئيجرائاتي رادع

دروسو بؤ بآلوكردنةوةي وةعي صةحي بؤ نةخؤشيةكان بةتايبةتي ئةم نةخؤشية و  نؤر وةنارةتي تةن
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس تةواو دوو كةس ماوة سةدةت هةريةكي نيو دةدة كا  اال وكا  خؤرشيد
 :بةردَين اال حممد داسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اسي وةنيرو دةورةكاني ئةكةم لةرداثؤرتي ليذنةي تةندروسو مةونوعَي  ئةوةي مي تَيبينين كرد سوث
كرَيكاري بنطةديشي تةبيعي هةر هةموويان ثؤنةتي  بوون  هةموويان نةخؤش بوون   135هاتووة ئةَلَيت  

ببورن مي وا تَيطةشتن كة هةرهةموويان نةخؤش بوون  بةرداسو تةئيدي سؤنان خان ئةكةم لةطةَل كا  
  ئةم موشكيلةية  موشكيلةيةكي طةورةية  ئَيستا كؤمةَلَي  كرَيكار دَينة ئَيرة ثَي ناضَيت لةثَيش بارنان

ئةوةي كة تةوني  بكرَيي  بةسةر ماَلةكاندا دامودةنطاي تةندروسو ساصي رَيكوثَي  بكرَيي وئةبَي 
ا لةدةرةوةش كة يةكَي  شهادةيةكيان بدرَيَو كةحةدي ئةوةيان هةية ئيش بكةن  لة هةموو شوَينَي  حةت

ئةضَيت لةمةتعةمَي  ئيش بكات  يان لةشوَينَي  ئيش ئةكات هةرضةندة مواتين ئةو دةوَلةتةشة  ئةبَي 
راثؤرتي تةندروسو هةبَيت كةشياوي ئةوةية كةلةو شوَينة ئيش بكات  حةنةكةم ئةم نودتةية لةبةر 

ةدةوَلةتاني ئؤرَينتَل  يةعين ئاسياي شةرديةوة ئةوةي ئةو كرَيكارانةي كة هاتوون هةمووي لة ئةسرينياو ل
هاتوون نؤر نةخؤشي هةية لةوَي بؤ ئةوةي بةرةنطاري ئةو نةخؤشيانة بكةيي  ثةنَيكي رَيكوثَي  دابنرَيت 

 .بؤ ئةوةي بنةبردي ئةو شتانة بكةيي و  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مام خؤرشيد سةرموو
 :بةردَين خورشيد سلين شَيرة
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةخَيرهاتين برا وةنيرةكان ئةكةم  سوثاسي ثَيشمةرطة نريان ئةكةم كة هةمان هةست ودَلسؤني دؤَلي 
  بةهاواري خةَلكةوة ضوو  لَي هةَلكردو و كيمياوييةكاني هاتةوة بريو دؤَل وبانؤي 88باليساني ساآلني 

وو  وةَلآل نراوم ضووة  ئةوةي ئةو سةرمووي دةبَي ئَيمة دسةكاني جةنابي وةنيري بانرطاني نةنطي خةتةر ب
دةست شؤردبكةينةوة بؤ مردن  حةمتةن مردن دةرطاي لَيطرتوويي  جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان جارَيكي تر 
ئَيمة لةثةرلةمان ئةو دسانةمان كردووة مةونوعي نةخؤشي تةنها سةرضاوةي ئاوةو لةناحيةي توبي مي 

ا ئةَلَيي ئاوة  بةآلم خؤ هةر ئةو نةخؤشية نية  لةجةريدة خوَيندمةوة دكتؤر علي لَيي نانامن هي كؤلَير
دةرةداغي دةَلَي كوردستان ئةنئالكراوة لةهيةن رذَيمي سةدامةوة  ئةنئالَيكي بيوو  بوو  بةآلم ئةنئالي 

َي  ضونكة هةموو طةورة ئَيستا لةناوماندا دةذي ثاش ضةند ساَلَيكي تر مومكينة بةمليؤنان كةمسان لَي ةر
ي ئَيكسثايةرة  لةدةرماني خةستةخانةوة  بة خواردنةوة  بةوةي كةدَينت  %92شو كوردستان ئَيستا لة 

لةبةر ئةوة ئَيمة هاوار ببيةن بةرةو كَي  يان ئةمر بةكَي بكةيي  كة عيةجي بانارد بكات  عيةجي ئاو 
ؤنَي  لةسلَيماني نياتر ئاوةكةي باش  بَيت  بةآلم وئاوةردؤ بكات  باسي سلَيماني ئةكةن  راستة هةولَير ت

جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان مي وةكو ئينسانَي  هةر وةنيرَيكي بةلةديية لة هةولَير هةبَينت دووجار 
ضومةتة هي و وتيتن بيكة بةخاتري خوا هيض بةرنامةية  دامةنَي تةنها بةرنامةي ئاوةردؤ نةبَيت  ثَيشن 

ناضَيت  دةنامن نايكةي واشن ثَيطوتووة  هةر وةنيرَيكي بةلةدية هاتووة مي وام ثَيوتوة  وتوة دةنامن بةطوَيتا 
ئَيستاش ية  لةنةخؤشيةكاني هةرة طةورة ئةو ئاوة ثيسية كة تةنها ئاودةستةكان هةية كة هةمووي لةو 

ئينسان دةكوذَيت  مليؤني لَيكراية  بةآلم كة دةضيت بؤن بؤطةني  12باناردةية كة طةردة  هةية خانووي بة 
جارَي ئاوةرؤكة بكرَيت    بةتايبةتي لة وةرني هاويي  ئاوةردؤ ضاكبكرَيت تةهرمان ناوَيت  جادةمان ناوَيت

ترَيلة هَيلكة هاتووة لة  6مةسةلةي ئيكسثايةر باشن طوَي لَي رابطرة  لةو رؤذانة : ئةوة نؤر طرنطة  دوو
نعيش نةبووة  لة مونةنةمةي غيناي دةولي مةن  نةبووة  رؤذ لةطومرطي دهؤ  راطرياوة كةمة 15جؤرجيا 

 15موديري طومر  خةتَيكي سووري لةسةر داناوة  وتوويةتي ئةمة مةمنوعة  ثاش هةنار واسيتة  ثاش 
رؤذ سةيتةرةي نةوعي مومتانمان ضي بووة  تةشتَيكي ئاويان هَيناوة هَيلكةيان سةحص كردووة بناني ثيسة 

وةنيري بانرطاني  ماسو هةولَير  كةهةولَير بة ماست ناسراوة  جةنابي سةرؤكي  يان ثاكة  ماست جةنابي
ي ماسو ئَيستا نشاستةو دةرةية  مي خؤم ضةندجار ثةلكة دةرةم لةناو %82ثةرلةمان خوا ئةنانَيت لة 

ةو ي ماسو هةولَير ئَيستا ئةوةية  تؤي ضا مي حةن ئةكةم ناوي ئ%82ماست دةرهَيناوة   لةبانارد لة 
ساَل نياتري وا لةمةخنةنةكان ئيكسثايةر بووة وهةمووي  12كابرايةتان بدةمَي كة لة ئَيران تؤي ضاي 

بؤطةني بووة  هةمووي ئاوي وا لَي دةردوات  وتي منيان بردة سةر ئةو تؤ ضايةي كة بؤ كوردستان بكردم 
مةخنةن بوو  داوايان كرد بيكرديي  تةني نياتري تَيدابوو سَي  ضوار 12لةطةَل هةندَي جتاري هةولَير  وتي 

ساَل نياتر لةناو مةخنةني  12مي نةمكردي  بةآلم سآلن وسآلن وسآلن كردييان هةمووي ببووة ئاو  
مابوويةوة  تؤ ضا هةية ئاسين تَيداية جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان هَيناويانةتة ناو كوردستان  وردة ئاسين 
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تان ئَيستا سةرف ئةكرَيت  لةبةر ئةوةداوا لةحكومةت ئةكةيي داوا ناو ئاسنطةراني تَيداية  ئةوة لة كوردس
لةثةرلةمانيش ئةكةيي سةرن بكةيي لةسةر حكومةت كة ئةوشتانةي ثَيويستة لة مينانية داخَل بكرَيت 
نة  ئةو شتانةي كة ئةوان ئةيانةوَيت  ئةوشتانة داخَل بكرَيت كةميللةت ئةيانةوَيت  كة ميللةت ذياني ثَي 

ئةكات  كة ميللةت حةياتي ثَي مسؤطةر ئةكات  بؤيةش دةيهَيني  بؤية ئَيكسثايةر نية  وةرةدةي  مسؤطةر
طؤشت  هةمووي لةتوركيا ئةيطؤردن  ئةو مريشكانةي كةبةناوي بةرانيلي دَيت  ئةغلةبي لةتوركيا ئةيطؤردن  

ية  هةموو ماست سرؤشةكان ماست دَيت  ئةو ماستةي لةتوركيا دَيت  يان لةئَيران دَيت  وةرةدةكةيان ثَي
لةوَي وةرةدةكةي لَينادةن  لَيرة وةرةدةكةي لَي ئةدةن  وةكو ئةو ئارمانةي كةئَيستا لةصي دَيي  كوردي مي 
ضويتة صي شو هَيناوة  ئارمةكةيان داوةتَي وتوويانة ض ئارمَيكت ئةوَيت  يابانيت دةوَي سآلنت ئةوَي بردؤ 

ةيي  ئةو ماستةي كةدَيت دتعةكةي لَينادةن لَيرة لَيي ئةدةن  ئةو طؤشتةي بؤخؤت لَيي بدة  ئَيمة لَيي ناد
لةدوبر  دَيت   يكةدَيت لَيرة وةرةدةكةي لَي ئةدةن  طؤشو بةرانيليش نية  طؤشو ئيكسثايةرة  هةموو

 .هةمووي لَيرة وةرةدةي لَي ئةدرَيت  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َلآلدسةي طرنطت كرد  بؤية ئيلتينامن بةوةخت نةكرد  بةرداسو مي نؤر سوثاس مام خؤرشيد وة
بةموناسةبةتي ئةنامن بةبؤنةي ئةودسانةي كةمام خؤرشيد كردي داوا لةئةنداماني ثةرلةمان ئةكةم و 
ليذنةي ثةيوةنديدار بةدواي ئةودسانةدا بينةوة  بةرداسو بةتايبةتي مةسةلةي بانارد خةَل  نؤر طلةيي 

نارد هةية  تةماشاية  بكةن  بينة ناو خةَلكةكة بناني ضية ئةوةو راثؤرتي بةهةند ثَيشكةش لةطراني با
بكةن  بة ئةردام بؤ ئةوةي بتواني وةنيري ثةيوةنديدار بانطهَيشت بكةيي ولَيرة مونادةشةي بكةيي  

وةنيري بةردَين ئةكةم كارَيكي طرنطة لةثاَل ئةو طرنطيدانةمان بة نةخؤشي كؤلَيرا  ئَيستاش داوا لةهةر سَي 
بةكورتي وةآلمي ئةنداماني ثةرلةمان بدةنةوة  بةآلم مي داواي لَيبووردن ئةكةم لةو ئةندامانةي كةمةجال 
نةبوو داواشيان كردبوو كةدسة بكةن  داواي لَيبووردن ئةكةم بةرداسو خؤ هةمووتان دةتانةوَيـت دسة 

و سةعات  سَي سةعات تةواو نةدةبوويي  ثَين واية بكةن  هةمووشتان حةدتان هةية  بةس نةدةكرا بةدو
ئةو دسانةي كةكرا نؤربةي ئةو دسانةبوو كةتةعبري لةهةمووتاني ئةكرد  بؤية ئيكتيئام بةوةندة كرد  

 .جارَيكي تر ببوورن سةرموو كا  دكتؤر نريان
 :تةندروسو وةنيري(/زريا . د)يونسعثما   عبدالربي.د بةردَين

 .جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة
نؤر سوثاس مي حةن ئةكةم وةآلمي هةندَي  لةو ثرسيارانة بدةمةوة  بةنيسبةت ويناية لة تةندروسو 
نؤر لةبةردَينان باسيان كرد  تةبيعي بةشي ويناية بةشَيكي سةرةكية لة ئةركي ئَيمة  بةداخةوة تؤنَي  

ةية  خةدةماتي عيةجي لةسةرةوةية  لةوآلتي ئَيمة خةدةماتي تةندروسو تؤنَي  سةراوبنة  ويناية لةبنةو
خؤي دةبواية بةعةكسةوة بَيت  بودجةي سةرةكي لة خةدةماتي وينائي سةرف بكرَيت  كةم يي لة 
عيةجي سةرف بكرَيت خةَلكي نياتر ئيهتيمام ئةدات بةلَينةري ضاو  مي لةرؤذي يةكةمن كةهاتووم هاواري 
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ي ضاو دياري بكرَيت  بةس نة  بؤ خةدةماتي وينائي رئةوة ئةكةم  بودجة نياتر بؤ جيهانَيكي لَينة
وتةدريب كردني كةوادير وتةشجيعكردنيان و دةورات ولةو شَيوة شتانة  جةنابتان خؤتان لَيرة بودجةي 
هةموو وةنارةتةكانتان ثةسةند كرد  خؤتان ئاطادارن وةنارةتي تةندروسو شةشةم بوو مي نانامن طوَين 

َيت لةو مةونوعة كةبؤضي ئةوةندة كةمة  بةشي وينايةش بةشَيكي نؤر لةكةس نةبوو رةخنةية  بطر
كةمي بؤ تةرخانكراوة  ئَيمة بةرنامةاان هةية بؤ طشت نةخؤشية طواس اوةكان كة ثَيي ئةَلَيي بةشة 
طواس اوةكان مي بؤ  وونة بةداخةوة سليمةكةم ثيشاني نةدا  ئَيمة بةرنامةيةكمان هةية بةنيسبةت 

ي %12ونكة ئةمردؤ مةونوعي سةعات كؤلَيراية  لة مانطي سَيوة ئَيمة رةمسمان دةست ثَيغةكات  لةكؤلَيرا  ض
هةموو ئةوانةي كةئيسهاليان ئةبَيت بة رؤتي ئةينَيريي بؤ موختةبةر بؤ ساصي كؤلَيرا  ئةمساَليش 

رةي كؤلَيرا ذما( 2و6و5)هةروامانكردووة ئةطةر ئةو كارتانة ثيشاني بدات ثيشانتان ئةدات مانطي 
ئيسهاليةكا ان ضؤن رةسد كردووة  وردةروردة نيادي كردووة  ئَيمة ضاودَيرميان كردووة لةطةَل نيادبووني 

 6ساصي كؤلَيرامان بؤ كردووة  ليذنةيةكمان هةية ثَيي ئةَلَيي ليذنةي ئيسهال  هةموو ساَلَي  مانطي 
ةن لة نستان ليذنةي ئيلتيهابي سل بؤ منداآلن دايغةنَيي  كةبيدايةتي ئةناني سةصَلي ئيسهالة  مةسةل

دائةنَيي ئةناني نؤرة  لة هاوينان ليذنةي ئيسهالي دائةنَيي لةمانطي شةشةوة  حةستانة كؤبوونةوةي 
خؤيان ئةكةن لةطشت هةرَين وة تةماشاي ئةو ذمارانة ئةكةن ئةطةر ئيسهالي نياد بكات ئةوانة ئاطاداري 

نؤر شتمان هةية  2ؤ ئةوةي ئيجرائات دةست ثَيبكات  ئةوةش ئَيمة لةمانطي سةرووي خؤيان ئةكةنةوة  ب
كةبةردَين مودير عامي  2ئةو شتانة دوايي ئةتواني لةسيديةكة تةماشاي بكةن  نامةمان هةية لةمانطي 

ة  سلَيماني بؤ حماسةنةي سلَيماني نووسيوة  دةَلَي موهحةنةمان كردووة ئيسهال نؤر بووة  ئاوةكانتان ثيس
تكاية شتَيكي لَي بكةن  مي خؤم لةطةَل موديري ئاوم باسكردووة دةَلَين وةنعةكان ئاوةهاية  دةَلَي مي ية  
بؤرين شكاوة سَي حةستةية ضاوةردَي ئةكةم مودير عامةكة ببينن  نةم بينيووة  مي حةن ئةكةم 

واو هةية كةسابتة لةسةر ئاوي حاديسةيةكتان بؤ بطَيردمةوة يةعين طومان نية لةوةي كة ئاوة  ئةديلةي تة
سلَيمانية  تةماشاي خةريتةكة بكةن وانحة  خؤ هةر كؤلَيرا نية  سةرموون ئةوة نةخؤشي ئيلتيهابي 
كةبةدي ظايرؤسي لةدةربةندخيان بآلوبؤتةوة  سةبةبي ضية هةر ئاوةكةي دةربةندخيانة  هةرضي دَيي ئَيمة 

بارة وخوارتر لَيي ئةخواتةوة  ئةوةي خوارتر هي هةية ثيسايي مةجراي ئةضَيتة ناو ئاوي ئةو روو
هةردووكيان ئةخواتةوة  ئةوةي خوارةوةي هةمووي هي هةمووي ئةخواتةوة  ئةوة ذينطةي وآلتي ئَيمةية 

ضارةي ئةكةيي  بةآلم   نةخؤش ئةبَيت ئَيمة وةكو صةحة ئةبَي تةحامولي ئةو وةنعة بكةن  ئةجما خةَل
شي ئَيمةية  نة ئاو ثاككردنةوة ئيشي ئَيمةية  وةنارةتي تايبةتي بةخؤي ضارةي ئةوة نةنبَل سوتاندن ئي

هةية  ئَيمة سامثَل وةرئةطريي ئةَلَيي ئةي هاوار سآلن وةنارةت ئةم ئاوة ثيسة رجاتان لَي ئةكةيي شتَيكي 
 لَي بكةن  بةآلم ئةطةر شتَيكيان نةكردبَي ئةوة مةسةلةيةكي كةية  بةآلم ئَيمة بةرنامةجي رةسدي

تةواومان هةية بؤ هةموو نةخؤشيةكان  بؤ هةموو  سيلة  بؤ كؤلَيراية  بؤ ئايدنة  يةعين ئةردامةكا ان 
شاهيدن بؤ ئةوةي تا ئَيستا نةمانهَيشتووة ية  حاَلةتي ئايدن بَيتة ناو كوردستانةوة  هةرضي ئايدن هةبوو 
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ةي وآلتي خؤميان كردؤتةوة  ذمارةي حاَلةت هةبووة  هةمووي ئةجنةبي بووة يةكسةر رةوان 46تا ئَيستا 
سيل لةكةميداية لة وآلتي كوردستان  هةموو ئةو نةخؤشية طواس اوانة بةرداسو سةيتةرةي تةواويان 
هةية  ئةمة كؤلَيرا ئةمساَل سةري هةَلدا لةسةرووي تادةتي ئَيمةبوو بةرداسو  ئَيمة نوو هةستمان ثَيكرد 

مان ثَينةكرداية وةنعةكة لةوةش خراث  دةبوو  بةنيسبةت ئةو كة دَيت لةو بردوايةشن كة نوو دةست
بيانيانةي كةباس ئةكةن دَينة ناوةوة ساوصاتيان بؤناكرَيت  هةموو بيانية  بَيتة ناوةوة لةهةستةية  

رؤذة شتَيكي واية ئينامةي بؤ ناكرَيت ئةطةر بَيتوو ساصي ئايدن نةكات  ساصي ئيلتيهابي  12نياتر يان 
ثَيويست نية   رؤسي نةكات  سةحصي ئةو شتانة نةكات  بةآلم ساصي كؤلَيرا ية  لةوشتانة نيةكةبةدي ظاي

رَيكخراوي تةندروسو جيهاني لَيرةية لةوساصانة نية كة بؤ ئينسان بكةي وةكو رؤتي لةدونيادا  هةموو 
رابَي لةدةرةوة يان ئَيوة ضوونةتة دةرةوة لةو بردوايةن هيض رؤذَي  يةكَي  لةئَيوة ساصَيكي كؤلَيرا ك

ئَيمة   ئةشيعةيةكي سنطيان بؤتان طرتيَب  يان ساصَيكي خوَينيان بؤكردبي  هةر بةرداسو نادانونيشة
ئيجباري خةَل  بكةيي ساصي ئايدني بؤ بكةيي بةثَيي حنودي ئينسان  ئَيمة حنودي ئينسان ئةشكَيني  

َيت ساصي بكةن  ئَيمة لةطةَل ئةوةش ثَيي ئةكةيي راستيتان ثَي بَلَين خةَلكي ئيجبار ئةكرَي كابرا نايةَل
لةطةَل ئةوةش ئياتيمالي ئةو بيانيانة بةتايبةت ئةوانةي لةئاسيا وة دَيي  لةئةسرينياوة دَيي ئةو 
ئياتيمالة دورَةينةوة  طشت كرَيكاري مةتعةمةكان وئوتَيلةكان ولةطشت كوردستان طشو عيةاان 

كردني كؤلَيراي ئةو كرَيكارة  صي بكةيي عيةاان داونةتَي  ساصداوةثَييان  لةجياتي ئةوةي سا
ئةجنةبيانةي كةدَينة ئَيرة رةنطة ساصي كؤلَيرا حةستاو دوو سةعاتي دةوَيت  ئَيمة ئةطةر دةم ودةست 
لةمةتار ثيسايي ثَيبكةيي بةكابرا سَي رؤذي دةوَيت هةتا نةتيجةكة دةردةكةوَيت  ئَيمة ثَيمان ضا  بوو 

شت ئةوةية سَي دةنكة حةبة  لةمةودوا برديارَيكمان دةركردووة  بؤ طشت مةتارةكان  هةموو  باش يي
ئةجنةبية  لةئاسيا  بةنطةدش  ثاكستان  هندستان ئةوة خيةة رَيكخراوي تةندروسو جيهانية بؤ 

َي ئةوةي ساصي نانياريتان  لة ئةسرينيا بَيي سَي دةن  حةبي دؤكسؤساكليين دةدةييَن  ئةوة سةهمةترة  ب
ثَيبكةيي لة مةتار دوو طآلس ئاو  سَي دةنكة حةبي ئةدةنَي  رخيؤَلةي ثا  ئةكةينةوة ئينجا ئةَلَيي وةرة 
ذوورةوة  ئةوة ماناي ئةوة نية رخيؤَلةي خؤمان ثاكة  ئةو نةخؤشية متةوةتنة لة وآلتي ئَيمة  يةعين 

ي لةكوَيوة بيدايةتي دةسو ثَيكردووة  ئةوة نةخؤشية  كة متةوةتي بوو بيدايةو نيهايةي نية  نانان
غةَلةتة بَلَيي لةبريَيكي سلَيماني دةستط ثَيكرد يان لةبريَيكي كةركوو  دةسو ثَيكرد  ضونكة كةمتةوةتي 
بوو لةرخيؤَلةي نؤر لةخةَلكي هةية  ناناني ض رؤذَي  سةرهةَلغةدات و نياد ئةكات وةناناني كؤتاييةكةي  

ورةم ئةوةية ئةمة وا خةآل  ئةبَيت  بةآلم خةآل  نابَيت متةوةتنة هةر ديسان ئَيستا خةمي طة
ئةمَينَيتةوة  مي وةعدتان ئةدةمَي مي لَيرة نامَينن دووساَلي تر لَيرة دائةنيشنةوةو باسي ئةم كؤلَيراية 

رؤسي هةموو ئةكةنةوة  ئَيوة ئةمَيني باسي ئةم موشكيلةية ئةكةنةوة  رةنطة باسي ئيلتيهابي كةبةدي ظاي
وآلتةكةش بكةن  هةتا وةنعي ئاومان وابَي  هةتا وةنعي خوارد ان وابَي  هةتا حدودمان كراوةبَيت  بؤ 
هةمووشتَي   هةتا ضاودَيري هةموو شتةكا ان نةدسي هةية  ئةمة شتَي   هةمةهيةنةية  برادةرَي  باسي 
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ةنابي سةرؤكي حكومةت وجَيطري سةرؤكي بودجةي هةرَيمي كوردستاني كرد  مي بةحةق ثَيتان ئةَلَين ج
حكومةت بودجةي كراوةيان دابة ئَيمة وةكو تةندروسو بَي حيساب  ئَيمة بودجةمان كراوة بوو  بؤ 

( W.H.O)عيةجكردني ئةم نةخؤشية  ئةمة شتَيكي حةدة ئةبَي بووترَيت  بؤ ئةو شتانةي كة 
وةنيئةي ئةساسي دةعمي سةني ( W.H.O)ةي كردوويةتي  كا  بةكر ثرسي مي دةمةوَيت بَيمة سةر ئةو

ولؤجستية  دةوراتي بؤكردووينةتةوة بؤكارمةندان  ثرؤتؤكؤلةكانيان بؤهَينايي كةضؤن عيةجي كؤلَيرا 
  هةموو ةوةكرد طب ئةكرَيت  ضؤن رةسد ئةكرَيت  رةسدي وةبائي  دةوراتيان حةتا بؤ دوتابي كوليةي

ةان تةوني  كرد لة دةناو ناحيةكاندا  بيي دةوراتي ثةروةردةيي تادامتان خستة طةرد تةلةبةي كوليةي تو
بايي   هةنار دؤهر دةرمانيان كرديوة 162بكةن وبطةردَيي لةوشتانةي ماددي كةداوييانة لةو رؤذةوة بايي 

 122هةنار دؤهر دةوراتي تةدريبيان كردؤتةوة   62هةنار دؤهر حةبي سةحصي ئاوييان كرديوة  بايي  22
هةنار دؤهر بؤ ذوري  52موختةبةراتي صةحة لة سلَيماني   يدؤهريان تةخصيص كردووة بؤ دةعم هةنار

هةنار دؤهري كةش وةكو حالي و نيادي دةكةن ئةمانةيان  42رةسد وتةحةردييان تةخصيص كردووة  
ةضةند كلؤري هةنار كيتيان هَيناوة كة شريتَيكة ئةيكةيتة ناو ئاو ثَيت ئةَلَيت ك 62كردووة  ئةمردؤكة 

تَيداية  مي نيانم واية بيدةمة وةنارةتي ثةروةردة تةونيعي بكةيي بةسةر طشت دوتاَانةكاندا  برادةرَي  
باسي دوتاَانةكاني كرد مي ضةند رَينماييةكن بؤ جةنابي وةنيري ثةروةردة دةركردووة  كة ئةو 

تةنكي سةرئاوةكانيان  ئةو كيتانةشيان ثاككردنةوةي  :بةشبكات بةسةر دوتاَانةكان  ية رَينماييانة دا
ئةدةييَن تادي بكةنةوة بناني ضةني كلؤر تَيداية  كؤن ؤَلي حانووتةكانيان نةهَيَلي  سةونةو ميوةو شو وا 
بئرؤشي نةهَيشتين عارةبانةي ثَيش مةكتةبةكان  دروسي خا  ئةبَيت دابي بكرَيت بؤ دوتابيان بؤ 

ؤن  دواي تةوالَيت وثَيش ناخنواردن  مامؤستايان دةبَي دةوريةكي ئةوةي سَيريان بكةن ضؤن دةست بش
تةربةوي ببينَيت  ئَيمة ئيستيئادةمان لةمامؤستاي ئاييين  ويي ببيني  هةموو كةس دةبَي دةورةيةكيتةربة

كردووة  لة مامؤستاي دوتاَانةكان  مي هيوادارم وةنارةتي تةربية هاوكارمان بَيت  هيض مةترسيةكمان 
ت  دوايي دابي كردني ئاودةست  مي ئةوذمارانةي بؤم دَيت ترسناكة  نؤر كةس ثَيمان دةَلَيي ئَيوة نابَي

ي بةعنَي  شوَيي ئاودةسو نية  %92وآلتَيكي ثَيشكةوتوون حةدي وا نية هي ئَيوة كؤلَيرا هةبَي  دةَلَيي لة 
دوتاَانانةدا  ئةو منداَلة ئةضَيت دةم  ئاوي خواردنةوةيان نية  شتَيكي وةكو ئاخورد دروستكراوة لةناو ئةو

بةبةلوعةكةوة ئةنَيت  ئةوي تريش دَيت دةمي ثَيوة ئةنَيت  ئةوة لةدونيا ناسورة هةية  شتَيكة وةكو ناسورة 
ئاو بةرةو سةرةوة ئةضَيت ئةو مناَلة ثَيويست ناكات دةم بةبةلوعةكةوة بنَيت  ئةطةر بةدةستيش 

دام ئةوةندةي تَيناضَيت ئةو بةردادانة ئةوةندةي  يكاتةوة  مي لةو بردوايةنةيكاتةوة باش  واية بةداضي ب
تَيناضَيت  بةردَين كا  شَيروان باسي تةَلنيااتي كرد  تةَلنياات ئةكتي  نية  موئةسري نية  هيض كة 
رَيكخراوي تةندروسو جيهاني سةحيب كردووةتةوة نةسياةتي ناكات  بؤية بةكاري ناهَيني  مريةم خان 
باسي شَيخاني كرد  مي ئةم بةيانية لةطةَل بةردَين دكتؤر عبداه سعيد دسةم كردووة  مودير عامي دهؤ  
وةعدي داوة ئةو وتي لةننيكةوة ضاودَيري ئةكةيي هيض حاَلةتَيكي كؤلَيرا نةبووة  راستة ئيسهالي نياد 



 181 

ان  باسكراو ئةوةش وةنيئةي ئَيمة بووة  بةآلم دةرمان وشتيشيان بؤ ئةنَيريي بةسةرضاو  كلؤري ناو ئاوةك
نية  ئَيمة تةندروسو كلؤرناكةينة ناو ئاوةكان ئةوة وةنيئةي دائريةي ئاوةكانة كا  حممد حكين باسي 

رةنطة وةكو جةنابت سةرمووت   موختةبةري كرد  دوو جؤرة موختةبةر ئةوة دوو ئياتيمال هةية
بةآلم ئةوةش ناحةدة ئَيمة وابَلَيي ضونكة ئةوة كارمةندةكاني ئَيمة هةندَي  جار نؤر موخلص نةبي  

كةليةر ميدياية نةرعي ميكرؤبةكة ئةكةيت و ية  دةترة ئةكةيتة ناو ئةو داثة ئةو داثة هةر هةمان 
سةعات نةتيجةكةت ئةداتَي كة  38هةردوو موختةبةر هةية  ئةيكةيتة ناو ئينكؤبيتةرَي  بؤ  داثة لة

مي خؤم ئةوةم موهحةنة كردووة لةضةند موختةبةرَي  مي ثرسيارم  بةك ياكةي تَيداية يان نا  بةس
كردووة  جوابةكةيان بةوة داومةتةوة ئةَلَيي بةك ياي كؤلَيرا تةبيعةتي ئةوةية بةكوتلة ئةسورديتةوة 
يةعين مةاوعةي وةكو كؤَلؤن ئةكات  موستةعمةرةية جاري واهةية ئاوةكة تؤ لةو  وونة كؤَلؤنية 

بةتوندي نةرع ئةبَيت  ئةطةر ئةو مةاوعة كؤَلؤنية رةت بَيت لةئاوة ثاكةكة وةربطريت  وةربطريت نؤر
كةثاش ئةو دَيت ئةوة نةتيجةيةكي سلبيت ئةداتَي  ئةمة ضةند تةجروبةيةكي نؤر ئةوةيان لةسةر كرد  لة 

  وشو واياندا  بةو لةئاو كؤلَيراشيان هةبوو  هَينايان بةدةرني لة كةروَيش نةئةدؤنييةوةئةسرينيا هيييان 
شَيوةية ديتيانةوة  بةآلم مي دَلنيام ئةوة راستة رةنطة ئةو ميكرؤبانة هةبووة لةو وةجبةيةي كةهةبووة 
ئاو بردي ووةجبةي سامثَلي دووةم تَييدا نةبووة  شةرت نية ية  سامثَل نةطةتي  ئَيمة ناَلَيي ئةم ئاوة 

ةر طشو نةطةتي  بوو ئةوسا ئةَلَيي ئاوةكة ثاكة يان ثيسة  ثاكة  دةبَي ضوار ثَينج سامثَل وةربطريي ئةط
بةرداسو وةنارةتي   بةردَين كا  اال باسي وةنارةتي تةندروسو لةطةَل وةنارةتي تةندروسو عَيرادي

تةندروسو عَيراق  هاوكارمان ني  بةآلم لةم حةملةيةدا خوا هةَلناطرَيت هاوكارمان بوون  ئةو 
يش بةهيمةتي كا  دكتؤر بةرهةم بوو  نؤر نةخو كرد وةجبةيةكي باش دةرمانيان بؤ دةرمانانةيان ئةو

نارديي  بةآلم جَيطري وةنيري صةحة خؤي هات سةرداني كرديي لةسلَيماني تيمَيكي موختةبةرييان بؤ 
مان نارديي تةئيكيديان كردةوة لةسةر ساصةكا ان  تيمَيكي وينائيان بؤ نارديي يةعين بةرداسو هاوكار

بوون  ئَيستاش رؤذانة ثةيوةندميان بةيةكةوة هةية  كا  حممد باسي ئاوي ئَيراني كرد  بةرداسو ئَيمة 
ناناني لةسةر داخواني ئَيمة بوو كةبةردَين سةرؤكي ئةجنومةني وةنيران وجَيطري سةرؤ  دةدةغةكردني 

ةندورسو ميللةتي خؤمان بوو  هةموو شريةمةنيةكيان لة ئَيران كرد  ئةويش بؤ ماوةية  مةسَلةحةتي ت
لةمةسَلةحةتي هيض شةريكةي ئاوَي  نةبوو  ئَيستاش وردة وردة خةريكة خاوي ئةكةينةوة  ضةند ئاوَيكي 
ئَيراني مةشكوكمان ديت رامانطرت  هةربؤيةش رامانطرت بردوا بكةن مكرؤبي ثيسايي ئينسا ان لةناو 

ةوةرمانطرتووة  بؤية دؤ وماستمان دةدةغةكردووة  ماست ودؤي ئرياني طرتووة  لةهةموو  ونةكاني ك
ئةمردؤش وةسدَيكي مةكتةبي غورسةي تيجارةي هةموو كوردستامن هبوو داواي كردنةوةي دؤ وماستيان 

 .ئةكرد  ومت مي هةرطين ئينني ئةوة نادةم  ئةو مةسغوليةتة هةَلناطرم  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ؤر نريان بةرداسو يةعين مي بةناوي هةمووتانةوة دةستخؤشي لَي ئةكةم  لة خؤي نؤر سوثاس بؤ كا  دكت
ولةستاة وةنارةت ولةهةموو ئةو كةسانةي كة لةو ضةند مانطةي دواييدا لة رووبةرووبوونةوةي ئةو دياردة 

نا كا  ناخؤشةدا نةخؤشي كؤلَيرا كاريان كردووة  دةستيان خؤش بَيت  وونةيان نياد بَيت  هةر بةوةش 
عبدالربي ابد ئين اح ئةكات يارمةتي بؤ ئةو كةسانة سةرف بكةن كة ماندوو بوون لةو ئةركةدا 
موخةصةصاتيان بدةنَي  هانيان بدةن نياتر بؤ ئةوةي  وونةيان نياتر بَيت  ئَيستاش داوا لةمامؤستا حممد 

 .ي ئةو كراونوةنيري بانرطاني ئةكةم وةآلمي ثرسيارةكان بداتةوة كة ئاراستة رسوف
 :وةنيري بانرطاني/ حممدرسوف بةردَين حممد 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةرداستيدا كؤبوونةوةي ثةرلةمان باسي نةخؤشي كؤلَيرا وضارةسةركردني وطرستةكانيةتي  لةرداستيدا ئةو 

ن كةس ثرسيارانةي كة ئةكرَيي مي بةطشو جوابي ئةدةمةوة  ئةطةر ناوي كةسَيكن نةبرد بَلَين سآل
ثرسياري كرد  ئةطةر لةسرسةتي تردا  وةنارةتةكان  وةنيرةكان ية  ية  بانط بكرَيي  بؤ باسي 
وةنارةتةكانيان ئَيمةش وةكو وةنارةتي بانرطاني ئامادةيي ئةو ثرسيارانةو نؤر لةوة وردتريش بكةن تا 

ة  بةنيسبةت ئةوةي كةنؤر جواب بدةينةوة بناني ئَيمة ضيمان كردووة  ئَيوةش رةخنةو ثَيشنيارتان ضي
موهيمة مةونوعَيكي دانونية لةرداستيدا باسي لة مةاوعدا بَلَيي ئيكسثايةرو خؤرا  وبانارد بةشَيكي 
نؤري لةمةسةلةي حيمايةي موستةهليكةوة ئةبَيتةوة  ئَيمة ياسايةكمان ئامادة كردووة لةماوةي ضةند 

وةنيرانداية  ليذنةي دانوني خوَينديةوة ئةينَيرَيت بؤ مانطي رابردوودا ننيكي دوو هةستةية لةئةجنومةني 
ئَيوة  ئَيوةي بةردَينيش مي ثَيشنيار ئةكةم ئةو ياساية دوانةخرَيت  َرَيتة ثَيش كؤمةَلَي  ياساي تر  
ضونكة تةننميي بانارد وبةتايبةت تةننميي حيمايةي موستةهلي  وياساكاني بؤ ئَيمة ئةكات  بةنيسبةت 

نطاري بةكاربةر  مي ية  موستةشار لةوةنارةت هةية كة ئةويش تةعي نية  ننَلن كردؤتة كؤمةَلةي ثارَي
وةنارةت لة شوَيين كةوة داوام لَيكردووة  ئايا ئةكرَيت ئَيمة جةمعيةي حيمايةي موستةهلي  ثَيش دانوني 

َ وئةتواني ئَيمة دةرارة دواي ئةوة بناني ئايا  حيمايةكة دابنَيي  تةدريبةن وةآلمةكةي ئةوةية ئةكري
مستةواي سةداسةي ئيجتماعي ئيتجاهي ئَيمة لةم وآلتة بتواني ئةو جةمعيةتة تةشكيل بكةيي  ئَيمة 
هةنطاوي بؤ ئةنَيي دسةكان وثرسيارةكاني جةنابتان هةر لةدوو تةوةردا سوردايةوة  مةسةلةي ئَيكسثايةر 

ةمووين هي خؤم نووسيوةو جَيبةجَيي ئةكةم  لةطةَل طةجنينةكان  ئةوةي كةثَيشنيار بوو كردتان  مي ه
ئةوةي كةوةكو ثَيشنيارة  سةردانة  ضاككردني طةجنينةية  ثاككردنةوةيةتي بةس دَلنياتان ئةكةم 
ثاكوتةميني طةجنينةي دهؤ  وهةولَير طرسو نية  ئةوة وابنامن ليذنةي تايبةتي ثةرلةمانيش سةرداني 

طرسو نية  سلَيماني طةجنينةكاني خؤيان كةم بوون طةجنينةي  كردووة  وةكو ثاكوتةميني ئَيرةو ئةوَي
تريان بةكرَي طرتووة  هةندَي  لةطرستةكاني لةطةجنينةكاني دةرةوة بووة  ئةويش ئينشااه رَيوشوَيي 
ئةطرينة بةر هةم بؤ ثاككردنةوة وثارَينطاري كردنيان هةم بؤ دروستكردني طةجنينةي تر  مةسةلةي 

خؤرا  حةنةكةم ئةمةتان بؤ تةوني  بدةم ثَين واية جارَيكي تر لَيرة ئيشارةمت ئيجرائات لةسةر 
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مليؤن دؤهري بؤ دانراوة كةلة بودجةي ( 311) 0222ثَيكردووة  خؤرا  لةكوردستاندا بؤ ساَلي 
مليؤن دؤهرة ئَيمة بةرنامةيةكمان حانركردووة لةسةر ( 311)حكومةتي هةرَين لةبةغدا ئةبردَيت  ئةم 

مليؤن دؤهر خؤرا  دةرار بووة بَيت  بةآلم بةرنامةي عَيراق بؤ مةسةلةي خؤرا  بة ( 542) 0226ي ساَل
لةدةعمي % 05تا % 02ئةو ئيتيئاديةي كةلةطةل سندودي نةددي دةولي كردوويةتي ئةبَي ساآلنة لة 

تةوة لةسةرة مواتي لة سوتةمةنيش بربدَيت  ئةمة هةر طرستَيكي لَي ئةكةوَي 05تا  02خؤرا  بربدَيت وة لة
وشةعب وخةَلكي عَيراق وكوردستان  ئةبَي حكومةتي عَيرادي و كوردستاني تةحةمولي بكةن  ئةوة 

مليؤن دؤهر ( 542)ئيمنا كراوة  ئةوةي كةئَيمة ئامادةمانكردبوو بؤ  0225ئيتيئاديةيةكة لةساَلي 
رسيارةي كةمي كردوومة لة وةنارةتي مليؤن دؤهر  تةمخي كراوة ودانراوة بةثَيي ئةو ث(311)ئةمساَل 

ئةطةر خؤمان خؤراكي ثَيبكرديي بؤ هةر كةسَي    مليؤن دؤهر(311)مالية لَيرة  حيساةان كردووة 
دؤهر ئةطةر ئَيمة بيدةيي بةخؤرا  و  122دؤهر كةم  ئةكات   122لةكوردستاندا لةساَلَيكدا لة 

ئةطةر كةموكورتي نؤري هَينا  عَيراق ناضارة لة مينانيةي  بيدةينةوة بةهاووآلتي بةشي هييي ناكات  بةآلم
عامي خؤي ئةو نةدسانة ثردبكاتةوة ئةوة بةبودجةي هةرَيمي كوردستان ثرد ناكرَيتةوة  بريمانكردةوة 
لةوةي كة ئةم مةونوعةمان مانطَي  نياتر لةمةوثَيش مونادةشةكرد لةطةل سةرؤكي ئةجنومةني وةنيران 

رنامةي حكومةتي عَيراق هةية كة ئةم خؤراكة بةثارة بكرَيت  ئَيمة ئةو مةسغوليةتة وجَيطرةكةي ئايا بة
تةحةمول بكةيي يان نةيكةيي بؤ ئةوةي لةجياتي ئةو خؤراكة خراثة ثارة بدةيي  باس لةوةكرا 

ةوةبوو كاندارةكان  لةخةَلكي ثسثؤرد  وةآلمي ئابووري ناسان ئبانرطان  لةدوثرسيارمانكرد لةخةَلكي بانارد لة
ئةطةر ئَيمة بةموجةردةد ئةوةي بَلَيي خؤرا  نايةت بؤ كوردستان تةنةخومَيكي طةورة ئؤتؤماتيكيةن 

دؤهر بؤ هةر كةسَي  بؤ 122لةبانارددا دروست ئةبَيت  ئةو ثارةيةش ئةطةر ئَيمة بيدةيي بةخةَلكي 
ئةبَيت  جطة لةوةي كة هةندَي يةكساَل ضارةسةركردني ئةو تةنةخومة سةريعة ناكات كةلةبانارددا دروست 

دؤهرةكة  122كَيشةي كؤمةآليةتيشي لَي ئةكةوَيتةوة كة نؤر كةس هةية لةوانةية خاوةني خَينانةكة 
وةربطرَيت نةيشيدات بةخؤرا  بؤ خَينانةكةي  ئةوةش كؤمةَلَي  طرسو تري لَي دروست ئةبَيت  لةبةر 

يش ئةطةر عَيراق ئةو بةرنامة نةطؤردَيت 0228يش حةتا بؤ 0222ئةوة ثَيمان باش بوو ئةمساَلي 
بةرنامةكةش ديراسةيةكة لةهيةن بانني دةوليةوة كراوة  سندودي نةددي دةوليش موتابةعةي ئةكات  

ي %82سةرنكراوة لةسةر عَيراق  بؤضيش سةرنكراوة لةسةر عَيراق  لةبةر ئةوةي دةرنةكاني عَيراق لة 
لةسةر ئةساسي ئيمناكردني ئةو رَيكةوتننامةية  هةر رؤذَي  عَيراق  دةرنةكاني لة نادي ثاريس ئيتئا كراوة

ثةشيمان ببَيتةوة دةعمي خؤرا  وسوتةمةني بكات سندودي نةددي دةولي ونادي ثاريسيش ثةشيمان 
ئةبَيتةوة لة دةرنةكة  لةبةر ئةوة عَيراق ئيلتينامي ثَيوة ئةكات  ئَيمة تةنئيني دةراراتي عَيراق ئةكةيي 

آلتَيكمان تَييدا نية  مةسةلةي ئيجرائاتي تر كة ويستوومانة بيكةيي بةعةمةلي ئةو خؤراكةي كة هيض دةسة
لةبةغداوة دَيت  هةرهةمووي كيتابي رةمسي لةطةَلداية  لة تةديس وسةيتةرةي نةوعي بةغدا ئةَلَي ئةم 

دواي ئةوةي كةناردةناييةكة خؤراكة صاحل لةستهة  البشري  ئةوةي كة هةموو خةَل  لَيي ناردانيية  ئَيمة بة
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نؤر بوو سيعلةن هةندَيكي تةواو دةرضوو  خراث ببوو بةتايبةت ماددةي ضا  نامةي رةمسيمان بؤ وةنارةتي 
لةطةَل تايت  0222جتارةي بةغدا كردووة  وةآلميشي داوينةتةوة كة ئَيمة جارَيكي تر راني ني ضا بؤ 

رد هةية تايديان بؤ ناردوويي  ثَيويستيمان بةبرنج هةية  بَيتة كوردستان  لةسلَيماني ثَيويستمان بةئا
ضايان بؤ ناردوويي  لةبةر ئةوة ئَيمة هةمووميان طةرداندةوة بؤ بةغدا  ومتان ئَيمة دبوَلي ناكةيي  
هةرماددةيةكيش لةكوردستان ساصي بكةيي جطة لةوة ساصي بةغداديشي لةطةَلداية هةر ئةينَيرينةوة بؤ 

ةيي  ثار ئةم وةختانة ساصؤليا هات بؤ هةولَير دةركةوت ساصؤلياكة تاَلة  ئَيمة بةغدا ودبوَلي ناك
طةرداندمانةوة بؤ بةغدا  وةسدَيكيان ناردووة سَي رؤذ وسَي شةو لَيرة تكايان كردووة ئةم ساصؤليا تةوني  

تاَل نادةينة  بكةيي  حةتا وتيان بانرطانةكة خنمي خؤتانة بؤ ئيئةسي ثَيغةكةن  ومتان ئَيمة ساصؤلياي
خةَلكي كوردستان  ئةو ئيئةس ئةكات ئةبَي باجي خؤي بدات  هاتوون لةوةنارةتي جتارةي بةغداوة لَيرة 
خؤيان ساصؤلياكةيان كوآلندوويانةو خواردوويانة سَي جار ئينجا ئَيمة رةسنمان كردووة  ئَيمة لةطةَل 

ن ناردووة بؤ سلَيماني  شةكرةكة لةباخرية وةنارةتي جتارةي بةغدا هةر ئةوةندةمان ثَيغةكرَيت شةكريا
ثَيش ئةوةي بطاتة عَيراق ئَيمة خةبةرمان بوو كةتةرد بووة  كَلؤ بووة شةكرةكة طةشتة سلَيمانيش 
طةرداندمانةوة بؤ بةغدا  كة ئَيمة تةحةمولي ئةو مةسغوليةتة ناكةيي  ئةو شةكرةي تةرد بووة تةوني  

رائاتي ئَيمة كةكردوومانة دواكؤبوونةوة بانطمان كردوون سةهحيةمتان ناكرَيت  ضاودَيري بانرطاني لة ئيج
ثَيداون بؤ ئيجرائاتي بةدوةت  و بةهَينتر لةبانارددا و تةعامولي باش  لةطةَل ليذنةي ئابووري ثارَينطاكان 
رؤَلَيكي نياتر بدةن بة رةدابةي تيجاري وهاوكاري باشيان كردوويي  لةدةرئةجنامي ئةو هاوكاري 
كردنةشةوة كةوا ئَيستا ردادةي كؤكردنةوةي ئيكسثايةر و مورادةبةي بانارد لةم ضوارمانطةدا جياية لة ساَلي 
ثار لة سةترةية  لةمةو ثَيش   بةآلم وةكو عةرنم كردن ئالياتي موختةبةري بةثَيي دانون لةدةسةآلتي 

ؤر باس ئةكرَيت  ئةو دةنطاية تةنها بؤ ئَيمةدا نية ورَيطةمشان نية ئةوة بكةيي  كؤلَيو كؤن ؤَليش كة ن
خؤرا  نية  حةنةكةم بناني كوالَيو كؤن ؤَل كة لةسنوورةكان وثارَينطاكان دائةنرَيت بؤ مةوادي صةحية  

شة  يةعين ئةبَي ئةو جيهانانة لة هةر ضوار لةم بةشة يراعية  بؤ خؤراكة  بؤ بينا سانيبؤ مةوادي ن
َيغةدرَيت بَيتة كوردستان يان نةيةت  نة  تةنها بؤ خؤرا  لةبةر ئةوة تةشخيص بدات  ئةم شتة رَيطةي ث

وةنارةتي ثةندانان مةسغولة   لةدامةنراندني وةنارةتي ثةندانانيش تا ئَيستا سَي جار داواي كردووة  ئةو 
كةسةيش كة بةرثرسيةتي لةدةرةوة بووة تانة هاتووةتةوة كوردستان ئَيستا جارَيكي تر دةستبةكار 

وةتةوة  ئومَيدةواريي بتواني ئيشي جدي  لةسةر مةسةلةي دامةنراندني كوالَيو كؤن ؤَل بكةيي  بو
ثرسيارَيكي جدي كرا لةسةر خؤرا   ئةو شتانةي كة تةمةنيان كةمة  يةعين نةمةني كةمة بؤ داخَل 

 10اوة دَيت  لة ماوةي بوون  ئةوانة ئيهتيمان ئةكرَيت بةوةي كةوا شتَي  بَلَيي لةئريانةوة يان لةتوركي
سةعاتدا ئةطاتة سنوور  بةآلم هةندَي  جار سنوور لةبةر دةرةباَلغي كابرا سةرةي نايةت  مةسةلةن ئةو 
لؤريية يان كةداخَل ئةبَيت لةساصدا درةنط دَيتةوة  ئةوة تةنها ضارةسةرةكةي بةوة دةبَيت ئةو مةوادانةي 

بؤ داخَل بوون  ئةوة ئَيمة ئةتواني لةطةَل وةنارةتي مالية  كةوا نوو خراث ئةبي بةجيا حسابيان بؤ بكرَيت
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دسةي لةسةر بكةيي  موختةبةراتيش ئةكتي  بكرَيت  نياتر بكرَي بؤ ئةوةي بتواني ئةو مادانة تةئخري 
نةكرَيي لةضارةسةركردندا  مي ثَين وابَي ئينجا دسةيةكيشن هةية لةسةر بانرطانةكان  حةنةكةم بيكةم  

تي بانرطاني يةكيََ  لةئيشةكاني ئيهتيمام دانة بةكةرتي تايبةت  ئةو وآلتةي ئَيمة خؤتان ضونكة وةنارة
ئةناني ضةند ساَلة بانارد كاتَي شتوومةكي لَي كةم ئةبَيتةوة هةآلوسان دروست ئةبَيت  يةكسةر سعري شت 

بكةوَيت  ئةطينا حكومةت بةرن ئةبَيتةوة  بانرطانةكاني كوردستان ئةتواني نةيةَلي باناردي كوردستان ثةكي 
خؤي بةرنامةي نةبووة و نيشيةتي شت َاتة باناردو تيجارةت بكات  لةبةر ئةوة هةندَي  براو خوش  
باسي هةندَي  بانرطانيان كرد  كةبةضاوضنؤ  ئةوان ناويان بردن  ئَيمة ئيجرائات بكةيي باشة  ئةمة 

يكاتي دةرمان هَينان  ان كردووة بؤ ضارةسةركردني شةردكتؤر نريان لَيرةية  ئَيمة تا ئَيستا سَي كؤبوونةوةم
ضؤن موعالةجاتي ئةو مةسةلةية بكةيي  ئةوانةي كةوا شةريكاتي وحةديني وئةناني ئةَلَيي  لةكوردستان

ئَيمة بةهةموو مةرجة صةحيةكاني وةنارةتي صةحة ردانيي دايبنَيت لةسةر ئةو دةرمانانةي كة داخَلي 
وةي ئةمان مةرجةكان دابنَيي ئَيمة سةرني ئةكةيي لةسةر شةريكةكان ئةكةن  ماوةتةوة سةر ئة

وموتابةعةي ئةو مةرجانة ئةكةيي كة وةنارةتةكان دايغةنَيي  بةنيسبةت تةئسيس كردني شةريكات 
ثرسيارَيكي تر لةسةر ئةوة كرا  داوامان كردووة لةهةموو وةناراتي هةرَين وةكو وةنارةتي بانرطاني بةشي 

كؤمثانياكان  هةر وةنارةتَي  رَينمايي ضية بؤ ئةوةي كؤمثانياية  ئيختيصاصي ئةو وةنارةتة تؤماركردني 
دائةمةنرَيت  ضي لةسةر ئيجرائات بكةيي ئَيمة هةتاوةكو ئَيستا وةآلمي دوو وةنارةمتان بؤ هاتووة  ئةوة 

ج هثةردة رَينمايي بؤ مانطَي  نياتر ئةبَيت ئةوةمان ناردووة  وةنارةتي ناوخؤ تةدريبةن نياد لة ثَين
ناردوويي ئةَلَيت ئةو وةنارةتانةي كةوا ئةمني دائةمةنرَيي ئةو شةريكانة ئةم رَينماييانةيان لةسةر 
جَيبةجَي بكةن  وةنارةتَيكي تريش ئَيستا ناوةكةين لةبري نية ناردوويةتي  ئةوي تر هةمووي ضاوةردَي 

بةثَيي دانوني تةسجيلي شةريكاتي عَيرادي كةلةدواي  ئةكةيي  ئَيمة ئةوكاتة هةرضةند حةن ئةكةم بناني
برميةر هةمواركراوة ئةو رَينماييانةي ئَيمة داوامانكردووة دةدةغةية بةثَيي دانون هةر شةريكةية  
كؤمةَلَي  ئةورادي لَي داوا ئةكرَي ئةورادةكاني تةواو بوو تةسجيل ئةكرَيت  بةآلم ئَيمة بؤ ئةوةي باناردي 

ي و طياني هاووآلتي بثارَينيي داوامان كردووة  وةنارةتةكة رَينمايي بنَيرَيت  بةثَيي خؤمان بثارَيني
 .رَينماييةكاني ئةو ئَيمة ئيجانة ئةدةيي ئةو شةريكة دامةنرَيت يان دانةمةنرَيت  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
َيد دةكةيي بةرنامةكةيان   ئومرسوف نؤر سوثاس بؤ جةنابي وةنيري بانرطاني بةردَين كا  حممد

هيةكمان هاوكاري يةك  بي بؤ ئةوةي وةنعي كوردستان بةرةو باشي بيَيت  سةركةوتوو بَيت  هةموو
لةهةموو روويةكةوة  ئَيستاش داوا لةبةردَين جةنابي وةنيري ذينطة كا  دارا دةكةم وةآلمي ئةو ثرسيارانةي 

 .كةوا ئاراستةي ئةو كراوة بيداتةوة
 :وةنيري ذينطة/ ارا حممد اميبةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مي بةكورتي بؤ ئةوةي لةبابةتةكة دةرنةضي لةوةآلمي خاتوو خةمانةوة دةست ثَيغةكةم مي ثَين واية 
ياساي وةنارةتي ئَيمة لةم ثةرلةمانةوة دةرضووة  ئةبَي ئةنداماني ثةرلةمان باش بناني نةخؤشي كؤلَيرا 

ارةسةركردنيشي ئةركي سةرشاني مي نية  ئةطةر دةركةوت تائَيستاش تةبعةن باس ئةركي مي نيةو ض
لةساصي موختةبةري ئةكةيي هَيشتا روون نية  ئةطةر دةركةوت هؤكارةكةي ئاوة  طلةيي لةوةنيري ئاو 

طةردةكيش بَيت نانامن ئةو ذمارةية نؤر  45دةكرَيت كة بؤضي لةطةردةكةكاني سلَيماني كة ثَين وانية 
بؤ تؤردي ئاوةكان كؤنة نوَي ناكرَينةوة  وةنيرَيكي تر : وبارة كرايةوة  ئةو طةردةكانة بؤ ئاوييان نية  دوودو

هةية لَيي بةرثرسة ئةوةي ئةركي سةرشاني منة بةثَيي ئةو ياسايةي ثةرلةمان بةسةر شاني منيدا داوة 
لَي ئةدرَيت  وةنارةتي ذينطة ساَلَيكة ضاودَيري كردنة  ثةجنا ساَلة نيو سةدةية  بريي سةحتي لةسلَيماني 

دروست بووة  ئةركي سةرشاني منة بَلَين لَيداني ئةو برية مةترسي هةية بؤ سةر ذينطةو بؤ سةر ذياني 
خةَل   ئةو مةترسيةش هةرضي وةنارةتي ثةيوةنديدارة ئاطادارم كردؤتةوة بة بةردَينيشتانةوة  لةو 

رَيطامان طرتووة لةوةي كةهيض بريَيكي تر لَيبدرَيت هيض بريَي   رؤذةوةي كةوةنارةتي ذينطة دروست بووة 
لَينةدراوة  لةو رؤذةوةي وةنارةتي ذينطة دروست بووة هيض ثرؤذةية  هي تانة تةبعةن كةهَيشتا 
ياساكةمشان بةردَيوةية بؤهي بةردَينتان  بةبَي ياسا ئَيمة ئيشمان بؤ ناكرَيت  بةس بةثَيي تةعليماتَي  كة 

ومةني وةنيران لةسةر داواي ئَيمة تةعمين كراوة هيض ثرؤذةيةكي ثيشةساني يان خنمةتطوناري لة لةئةجن
كوردستان نةكراوةتةوة بةبَي ئاطاداري ئَيمة وة ضةنديي ثرؤذةمشان راطرتووة  يةكَي  لةوانة ثرؤذةيةكي 

نية ضونكة ئَيمة ئاوي خواردنةوةية كة ثَينج مانط لةسةر ئةوةي مةرجةكاني ذينطة ثارَيني تَيدا 
مةراان هةية لةثَيش دةستثَيكردني و لةكاتي دروستكردني و دواي دانانيشي دةبَيت ضارةسةري 
ثاشةردؤكةشي بكات  ئةطةرنا رَيطةمان ثَينةداوة ئَيستا دةمانةوَيت ياسايةكة لَيرة دةربيَيت تا ئةو ثرؤذانةي 

واردنةوة ئَيمة ناَلَيي كارطة نةبَيت  لة وآلتدا ثَيش يش كراون بؤ  وونة كارطةي ضيمةنتؤ لةسةر ئاوي خ
ئةبَي ثَيشكةوتي هةبَيت  بةآلم ثَيشكةوتنةكة لةطةَل مةرجةكاني ثاراستين ذينطة لةبةر ئةوةي ئةوان لةناو 
ثاراستين تةندروسو طشتيداية  ئَيمة دةمانةوَيت ئةو ياساية دةربيَيت بؤ ئةوةي مامةَلة لةطةَل ئةوانةشدا 

مان دروست كردووة لةطةَل وةنارةتي ثيشةساني بةهاوبةشي بؤ ئةوةي مةساي هةموو بكةيي  تيم
كارطةكاني كوردستان بكةيي تابناني ضةند كارطةمان هةية  جؤرةكاني ضي ومةترسيةكانييان ضي و 
 ضؤن كاردةكةن  وة ثَيويستيان بةض ضارةسةرَي  هةية  يةعين ئةركي ئَيمة ئةوةية  سةبارةت بةم ثةتايةش

ئَيمة ثَيش  ئاطادارمان كردوونةتةوة كة ئةطةر ضارةسةري ئةم كَيشانة نةكرَيت  بؤية حةنمان ئةكرد 
وةنيري شارةواني لَيرةبواية كة كَيشةي ئاو هةية لة كوردستاندا  ئاوي ئاوةرِدؤ تَيكةَل بةئاوي خواردنةوة 

ومتان ئةم كؤلَيراية دكتؤريش  دةبَي  ئةطةر ضارةسةر نةكرَيت  مةترسي نةخؤشي نياتر ئةكةيي  وةكو
باسي كرد ئةمة متةوةتينةو ناوبةناويش سةرهةَلدةداتةوة هةر بووةو بةس طرنط ئةوةية نةيةَلي تةشةنة 

هةموو بكات  هةر رداستةوخؤ لةطةَل رووداني ئةم نةخؤشيةش لةبةر ئةوةي كة هةريةكَي  لةئَيمة و 
مةش وةنيرَيكي لةحكومةت ثَيمان واية ثةيوةندميان وةي ثةيوةنديدارة ئَيهاووآلتيةكي كوردستاني ثَي

هةية  ثَيشمان واية كة ئةركي سةرشاني هةموومانة  ئَيمة خؤمشان  مي خؤم ضوومة سلَيماني و بةردَين 
دكتؤر نريانيشن بينييوة وئامادةييمان دةربرديوة بؤ هةموو هاوكاريية   تيمةكاني ئَيمةش لةطةَل تيمةكاني 

اودَيري بريةكاني وسةرضاوةكاني ئاو هةموويان ئامادةبوون  مي كات نةبوو راثؤرتَيكي ثشكنيين ئاو بةض
دوورو درَيذم هَيناوة كة ضيمان كردووة  هةَلمةتي وشياريشمان دةست ثَيكردووة لةيةكةم رؤذةوة لة 
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بكةيي   سلَيماني و ناوضةكاني تريش كة تائَيستا بةردةوامة كة ئةوة كارَيكي طرنطي هةيةو ئيشي لةسةر
كردنةوةي دةوراتي بةردةواميش وةكو كؤبوونةوةي ئةجنومةني باآلي ثاراستين ذينطة لةسةر نةخؤشي 
كؤلَيرا وهؤكاري دروست بووني وضي بكةيي بؤ ئةوةي لة داهاتوودا شو لةو بابةتة دروست نةبَيتةوة  

كةثةيوةندي بةئَيمةوة هةية  مةبةستن ئةوةية ئَيمة هةموو لةم سةترةيةدا ئةمانةمشان كردووة  ئةوةندةش
بةآلم دةبَي ئةوة بناني ئةطةر هةرشتَي  ناوي ذينطةي لَيوة هات  ئَيمة لَيي بةرثرسيار ني  ضونكة جار وا 
هةية ذينطةي سياسيشمان تَي  ئةضَيت  مةعناي ئةوة نية ئَيمة ئةبَي ضاكي بكةينةوة  بةآلم ئةوةندةي 

ذينطة كة وةنارةتَيكي نوَيية  وةنارةتَيكة تا ئَيستا كاديري ثرؤسيشناَل لةتواناي ئَيمة هةيةو وةكو وةنارةتي 
لةبواري ذينطة نؤر كةمة  تا ئَيستا وشياري ذينطةيي هي ئَيمة نية  تا ئَيستا كةم يي بودجة 
لةوةنارةتةكاندا هي وةنارةتي ذينطةية  تا ئَيستا بةرثرساني ئَيمة مةسغوليةت وئةهةميةتي ذينطة وةكو 

يست ناناني  لةبةرئةوة ئيشكردني ئةوَيت ثةني ئَيمةش ثةنَيكي ئيس اتيذي درَيذخايةنة  مي ثَيو
لةخنمةت بةردَينتاندا باسَيكن كرد لةرؤذي ذينطةي جيهانيدا كورتةية  لةسةر بارودؤخي ذينطةي خؤمان 

و ضيمان ثَيية بؤ  كةي بَيت مي ئامادةم باس لةثةني وةنارةتي خؤمان بكةم  ضيمان كردووةو ضي ئةكةيي
داهاتوو بؤ بةردَينتاني باس ئةكةم  لةبةر ئةوة ئَيستا حةنناكةم بيمة سةر ئةو بابةتة  بةس تةنها 
دةمةوَيت ئةوة بةبةردَينتان بَلَين كة ئَيمة بؤ هةموو ئةو كارطةي ضيمةنتؤيانة كةباسكرا ئيشمان 

بؤ دادةنرَيت  ئةطةر ياساكة دةرضوو لةسةركردووةو هةندَيكيان دادةخرَيت وئةواني تر سيلتةريان 
نبَل ئةوة راستة   ضارةسةريش نةكرا  لةياساكة هاتووة كة ثَيشيان دادةخرَيت  بؤ ثاشةرؤش باسكرا

ضارةسةري لة مينانيةي حكومةت بؤ وةنارةتي شارةواني مينانيية  دانراوة بؤ ضارةسةركردني ئةركي 
ئَيمة بةرداسو لةيةكةم رؤذةوة ئاطادارمان   لةسةر ذينطةئةوانة بةس لةبةر ئةوةي كاريطةري خراثي هةية 

وآلتيش دسةمان كردووةن يةكَي  ا دسةمانكردووة  لةطةَل هةندَي  كردوونةتةوة لةطةَل ضةنديي كؤمثاني
لةداواكارييةكاني ئَيمة هاوكارميان بكةن بؤ ضارةسةركردني نبَل وة ضارةسةركردني ئاوي دورس و 

مةبةستة ئَيستا وآلتي ضي  بةَلَيين ثَيداويي لةم هةستةي داهاتوودا هةندَي  موعالةجةكردني بؤ ئةو 
كؤبوونةوةمان هةية لةطةَل وةنيري ثيشةساني ولةطةَل وةنيري ذينطةي ضي   كة بتواني ئةوان شتَيكمان 
 بؤ بكةن  يةعين ئَيمة هةرضةند بةثلةي دوو ئةركي ئَيمةية  ئةركي ئَيمة ضاودَيريية بةس  بةئةركي

سةرشاني خؤماني ئةناني كة ئيشي بؤ بكةيي  معالةجةي بكةيي  ضونكة ئةوة يةكَي  لةكَيشةكانة هةم 
بؤ  ش تةعليماتَيكي نؤرمان دةركردووةكَيشةي نبَل هةم كَيشةي ئةوةش  ئَيمة بةدةر لةدةرضووني ياساكة

وةنيري هةرَين   دانيشتن مي دوَييَن لةطةَل بةردَين وةنيري ناوخؤدا  بؤ ضارةسةري ئةوانة  ثرؤذةكان
بؤكاروباري ناوخؤ  بؤ ئةوةي ضؤن هَينةكاني ئاساييش و ثؤليسيش هاوكارمان بي بؤ ردَيطرتي لةهةندَي 
دياردةي خراث كةدةكرَيت وكاريطةري خراثي هةية لةسةر خةَل   يةكَي  لةوانة خةَلكي نؤر لةناو ئةو 

ئةطةردَيي بةدواي كةلوثةل وبةدواي شو بةديمةت يان  شوَيين نبآلنة  بةرداسو لةشوَيين كؤكردنةوةي نبَل
بَينيمةت كةئةوة مةترسي هةية  يةكَي  لةبةردَينان باسيكرد كة ضؤن هَينةكاني ثؤليس هاوكارمان بكةن 
بؤ ئةوةي رَيطة لةوانة بطريي  ضونكة ئَيمة هَينَيكي تايبةت بةخؤما ان نية بةرداسو  بةس لةطةَل ئةوان 

هاوكارميان بكةن ولةطةَل وةنيري ثَيشمةرطةش دانيشتوويي كةضؤن هاوكارمان بي بؤ دانيشتي تا 
مةنعكردني رداوكردن ودار برديي وبؤ كوذاندنةوةي ئةو ئاطرانةي كة ئةكةونةوة لةدارستانةكان  بةهةرحاَل 

ي ناكةيي لةو كاتةكةي ئَيمة ئةوة نية  بةآلم مي بةردَينتان دَلنيا ئةكةمةوة ئةوةي ثَيمانبكرَيت تةدصري
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تةمةنة كورتةدا دةتوامن بَلَين كارَيكي بامشان كردووة  ئةوةندةي لةتواناماندا بووة  بةآلم هةموو 
ئةوكارانةش ثَيويسو بة هاوكاري هةمووهية  هةية هي دةنطاكاني حكومةت لةطةَل وشياري خةَل  بؤ 

د  ئةم نةخؤشية لة وآلتي خؤماندا ردة  و ئةوةي جارَيكي تر دووبارة نةبَيتةوة  كا  دكتؤر باسي ئةوةي كر
ريشةي هةية  بةس يةكَي  لةخاَلة طرنطةكان وشياركردنةوةي خةَلكة كة ئَيمةش وةكو ئةركي خؤمان وةكو 
ومتان لةدوتاَانةكانةوة دةستمان ثَيكردووة  لة شوَينة طشتيةكانةوة تةنانةت مامؤستاياني منطةومتان 

َل  ثا  وخاوَيين خؤي رابطرَيت  بؤ ئةوةي بةدوور بي لةو نةخؤشية  كؤكردؤتةوة كةضؤن وشيار بي  خة
 .سوثاس  لة جؤرةكاني تريشي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل سوثاسي هةرسَي بةردَين وةنيري تةندروسو وةنيري بانرطاني ووةنيري ذينطة و هةروةها ميواني 

رَيكخراوي تةندروسو جيهاني دةكةم  كةلَيرة  بةردَينمان دكتؤرة نعيمة سةسريي بةردَيوةبةري طشو
لةطةَلماندا ئامادةية  كا  سعديش وةنيري هةرَين  سوثاسي ئَيوةي بةردَين ئةكةم  سوثاسي هةردوو 
راثؤرتةكة ئةكةم  ئةم دانيشتنة بةطرنطي ئةنامن  بةدانيشتنَيكي سةركةوتووشي ئةنامن  ئومَيدةوارم 

امبدرَيت  بؤ ئةوةي بتواني كَيشةكاني هاووآلتيان ضارةسةر بكةيي  دانيشتين وا لة ئايندةدا نؤر ئةجن
ئةوةندةي لَيثرسراوَيو ثةرلةمانة  هةموو كةسَي  مةسغولة  ثةرلةمان مةسغولة  حكومةت مةسغولة  
حنبةكان مةسغولي  تاكة كةسيش مةسغولة هةركةسَي  لةئاسو خؤي لَيثرسراوَيتيش جياوانة تةبيعي 

لَيثرسراوَيو نياتر بَيت مةسغوليةتي نياترة  بةآلم بانرطانيش مةسغولة ئةطةر ئينسانَي  بةتةئكيد ضةند 
نةمريي نةبَيت  هةرلةبةر داناجنَيكي بةثةلةو تايبةتي خؤي رةنطة طةورةتريي نةرةر بة خةَل  بطةيةنَيت  

ت  هةماهةنطي هةبَيت ئةو دانيشتنانة بؤ ئةوةية بةدواداضوون هةبَيت بؤ ئةوةي كَيشةكان ضارةسةر بكرَي
لةبةيين وةنارةتةكان  تَيطةيشنت هةبَيت  ئاسو رؤشنبريي خةَل  بةرنبكرَيتةوة  ئاشنا بي بةو نةخؤشية 
وبةترسناكي ئةو نةخؤشية وبةضؤنيةتي رووبةٍروو بوونةوةي  ئومَيد دةكةم بةنووتريي كات بتواني ئةو 

بةرنامةكةي سةركةووتوو بَيت ووةنارةتي شارةواني نةخؤشية كؤتايي ثَيبهَيني  وةنارةتي تةندروسو 
هةنطاوي باش بنَيت بؤ ضاككردني ئاو و ئاوةردؤ  وةنارةتي بانرطاني هةنطاوي باش بنَيت بؤ ضاككردني 
مةسةلةي خؤرا  و هاتنة ذوورةوةي خواردنة ئيكسثايةرةكان ياخود ئةوانةي كةوةخو كةميان ماوة 

اش  ضاودَيري دام ودةنطاكاني حكومةت بكةن وئَيمةش لةثةرلةماندا دةدةغة بكات و وةنارةتي ذينطة ب
ثشتطريي لةوة دةكةيي بةنووتريي كات ئةو ياسايانةي كة باسيان كرد وئاماذةيان ثَيكرد  دَينة ثةرلةمان 
ليذنةي ياسايي وليذنةي ثةيوةنديدار بةنووتريي كات ثاش ئةوةي خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ ئةكةيي  

 11رنامةو نوو تةواوي بكةيي  لَيرةدا كؤتايي بةدانيشتنةكةمان دَينن  بةياني سةعات َرَيتة بة
ي ئةم مانطة دوو شةمي داهاتوو 03دانيشتنَيكي تايبةمتان هةية بؤ طوَيبيسنت لةوةنيري ثةروةردة  رؤذي 

تةي نينامي وةنيري شارةواني بانطهَيشت دةكرَيت بؤ ئةوةي وةآلمي ئةو ثرسيارانة بداتةوة  ئةطةر نود
 .نةبَيت دسةت ئةبردم  سةرموو سؤنان خان

 :بةردَين سؤنان شهاب نوري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .راثؤرتةكان تةنها بؤ باسكردن نية  بةَلكوبةرنكردنةوةشة بؤ حكومةت بؤكاري ثَيويست  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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اثؤرتةكا ان ناردووة  دةبواية ئةوةش بنانيت راثؤرتةكان و ركراوةتةوة نودتةي نينامي نية  ضونكة بةرن
رؤشنت بةشَيوةيةكي رةمسي  وةنيرةكانيش كةهاتي لَيرة باسيان كرد  وةآلمي ئةو راثؤرتة بوو  بؤية مي 

 .بةخَير بَيي سةرضاو 11باسن نةكرد  تا سبةي سةعات 

 
 

            
 
 

                                                                                                                                                                  
 

 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه   ست ابد عبداه                سر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      طري سجَيَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

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

 11/9/7002 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   18/9/0222رَيكــةوتي  شــةممة ســَي رؤذيي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير   
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , ؤكي ئةجنومـةن و بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشـاد مئـو سـةر   كوردستاني عَيراق 
, بةردَين سرست عبد عبداه سـكرتَيري ئةجنومـةن  , جَيطري سةرؤ  و( كمال كةركووكي.د) حممد دادر عبداه

 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (5)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)نـاوخؤي ذمـارة    لـة ثَيـردؤي  ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  
ي (5)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بردياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

بةرنامـةي  , عَيراق –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان سَييساَلي  دووةميخولي طرَيداني 
 :كار بةم شَيوةية بَيت

ــداماني     -1 ــيارانةي كةلةهيـــةن ئةنـ ــؤ وةآلمدانـــةوةي ئـــةو ثرسـ ــادةبووني بـــةردَين وةنيـــري ثـــةروةردة بـ ئامـ
 .10/9/0222ذي ضوارشةممة رَيكةوتي ي رؤ(4)ثةرلةمانةوة ئاراستةي بةردَينيان كرابوو لةدانيشتين ذمارة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, دستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوةبةناوي طةلي كور
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ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة رَيكةوتي  سَي ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي دووةمي هةَلبذاردن لة كاتي خول(5)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا18/9/0222

ئامادةبووني بةردَين وةنيري ثةروةردة بؤ وةآلمدانةوةي ئةو ثرسيارانةي كةلةهيةن ئةنداماني  -1
وارشةممة رَيكةوتي ذي ضي رؤ(4)ثةرلةمانةوة ئاراستةي بةردَينيان كرابوو لةدانيشتين ذمارة

بةخَيرهاتين بةردَين كا  دَلشاد وةنيري ثةروةردة دةكةيي كة بؤ ئةم مةبةستة لَيرةدا . 10/9/0222
ئامادةية  داواشي لَي ئةكةيي بَيت لة شوَيين دياري كراو دابنيشَيت  بؤ وةآلم دانةوةي ثرسيارةكانتان  ديارة 

ئةجنامدرا لَيرةدا تةرخانكرابوو بؤ  10/9تنةي رؤذي هةر بةموختةسةري باسي ئةوة بكةيي كة ئةو دانيش
ات بيدرطئتوطؤكردن لةسةر بةرنامةي وةنارةتي ثةروةردة و ئةو طؤردانكارييانةي كة ثَيشنيار كرابوون بؤ تة

بةتَيروتةسةلي باسكرا دواتر ئَيوةي بةردَين ضةنديي ثرسيارتان لة جةنابي وةنير كرد  بؤ وةآلمدانةوةي 
ئةم دانيشتنةمان بردياردا  ضونكة ثرسيارةكانتان جؤراو جؤر بوون  ثَيويسو بةوة بوو كة  ئةو ثرسيارانة

ئةويش يةكة يةكة وةآلمتان بداتةوة  ئومَيد دةكةم كة بةرنامةي وةنارةتي ثةروةردة كة دةمَي  بوو 
ن يان سيستةمةكةيان ضاوةردوا ان ئةكرد  ببَيتة هؤكارَي   وةنارةتةكاني تر كة ثَيويستة بةرنامةيان بطؤرد

بطؤردن  لةطةَل ئةو ثَيشكةوتنانةي لةعَيراددا ئةجنامدراوة ضاوةردوان دةكرَيت ئةوانيش بةبةرنامةيةكي 
دةوَلةمةند تر بةسوود وةرطرتي لةئةنمووني وآلتاني ثَيشكةوتووي دةرةوة هةرضي بكرَينت لةخنمةتي 

وةنيري ثةروةردة دةكةم بئةرمووَيت بؤ  طةلي كوردستاندا بيكةن  ئَيستا داوا لةمامؤستا دَلشاد
 .وةآلمدانةوةي ثرسيارةكانتان

 :وةنيري ثةروةردة/ بةردَين دَلشاد عبدالربي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نؤر سوثاس  بةردَينان ئةم كاتةتان باش  خؤشااَلن ئةمردؤ بؤ جاري دووةم لةطةَل ئَيوةي بةردَين كؤ دةبينةوة 
رسيارو سةرجنةكانتان بدةينةوة  هةم ئةطةر روونكردنةوةيةكي نياتر ثَيويست بؤ ئةوةي هةم وةآلمي ث

بَيت لةو بوارانةدا َةينة بةردةم ئَيوةي بةردَين   سةرةتا لةبةردَين كا  هيوا كة ثرسياري ئةوةيكرد سَي 
ة كة نمان طرنطي ثَيبدرَيت ئينطليني وعةرةبي وكوردي  بَيطومان لةبةرنامةي وةنارةتي ثةروةردةداي

عةرةبي كةنماني رةمسي عَيرادةو نماني رةمسية لة هةرَيمي كوردستان  ئةبَي ئَيمة طرنطي تةواو بةوة 
بدةيي  ئةوةي لةثرؤذةكةدا هاتووة  لةبةر ئةوةي ئينطليني جاران ئةو طرنطيةي ثَينةدراوة  بؤية ئَيمة 

نةي ئينطليني ضية  دةنا بةهةمان تةنها وةكو  وونةية  لة ثرؤذةكةماندا بامسان كردووة  مةبةست لةوا
شَيوة نماني عةرةبيش ليذنةي بؤ دانراوة كة ئةمانةوَيت ثرؤطرامةكةي بةشَيوةية  دابردَيذيي دوتابي 
وخوَيندكار لةماوةي ئةو ضةند ساَلةي كة لةناوةندي وئامادةيي و سةرةتاييدا نماني عةرةبي ئةخوَينَيت  

سَيري نماني عةرةبي ببَيت  واتة ثَيويستة كتَيبةكاني ئَيمة  بتوانَيت هةم بةنووسي هةم بةدسةكردن 
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ثرؤطرامةكاني ئَيمة بةشَيوانَي  بطؤرددرَيت كة سَيري ئةوة ببي كة ضؤن بنووسي  كة ضؤن دسة بكةيي  
بةداخةوة ئةوسيستةمة كؤنةي ثَيشوو كةنماني عةرةبي ثَي خوَينراوة ئةوة ئةو ئاماجنة ناثَيكَيت  بؤية 

ةطؤرديين ئةوةدايي بةهةمان طرنطي ثَيداني ئينطليني نياتر نةبَيت كةم  نية بؤ نماني عةرةبي  ئَيستا ل
لةبةر ئةوةي طرنطيةكةي بةرضاوي هةمووانة  بةردَين هالة خان ثرسياري ئةوةي كرد ئايا ئةوانةي كة 

نها ئةو دوو دةرسة لةشةشي ئامادةيي ثار برديارَيكمان دةركردبوو كة دةرسَي  يان دوو دةرس بكةون تة
تادي كردنةوةي تَيدا ئةكةنةوة  ئايا هةمان برديار ماوة  بةَلَي ئةمساَليش هةمان برديار ماوةو ئةو برديارانةي 
كةساَلي ثار بؤ ئةنموونةكاني شةشي ئامادةيي دران هةموويان وةكو خؤيان جَيبةجَي ئةكرَيي  هةر 

كةثرسيار لةوة ئةكةن ئايا ئةم سيستةمة ئةمساَل لة ض  لَيرةشةوة بؤ ئَيوةي بةردَين و سةرجةم ئةوانةي
دوناغَيكدا جَيبةجَي ئةبَيت ئايا ئةوانةي كة ئَيستا لةشةشي ئامادةيي ئةو سيستةمةيان بةسةرا جَيبةجَي 

ئَيمة ئةمساَل دؤناغ بةدؤناغ  ساَل % 25كةم ي هَينا لةنانكؤكان وةرناطريَيي  يان لة 62ئةكرَيت  كةلة 
و سيستةمة جَيبةجَي ئةكةيي  ئةوانةي ئةمساَل لةشةشي سةرةتايي تادي كردنةوةي بةكالؤرياي بةساَل ئة

شةشي سةرةتاييان نامَينَيت  ساَلَيكي تر ناضنة يةكي ناوةندي  ئةضنة ثؤلي حةوتي بنةردةتي  ساَلَيكي تر 
ةذمار ئةكرَيت كة ئةمساَل ي كؤ  رةية بؤ ئةوانة ئ%12ئةوانةي لةضواري ئامادةيي ئةمساَل ئةو رَيذةي لة

يان بؤ %15لةضواري ئامادةيي  هةر ئةوانةي كةلةضوار ئةضنة ثَينج دواي ئةوةي كة ئةضنة ثَينج لة 
ي %15ئةذمار ئةكرَيت  واتة ئةو تَيكرداي  رية ساَل بةساَل ئةردوات  ئةوانةي ئةمساَل لةيةكي ناوةنديي لة 

وانةي كة ئَيستا لةسَيي ناوةنديي يان لةدووي ناوةنديي يان كؤ رةكةيان بؤ ئةذمار ئةكرَيت  بةآلم ئة
لةثَينجي ئامادةيي وشةشي ئامادةيي  ذمار كردني كؤ رةكةيان وةكو ساآلني ثَيشووتر ئةردوات  بؤ وةرطرتي 

كةم  بَينَيت لة ئامادةيي ئايا لةنانكؤ و ثةميانطاكاني وةنارةتي خوَيندني باآل % 62لةنانكؤكان  كةلة 
ئةطريَيي  وة ئَيستا ئَيمة لةديراسةكردني ئةوةدايي بناني رَيذةي ئةو دوتابي وخوَيندكارانةي كةلةثةجنا وةر

كةم يان هَيناوة  رَيذةكانيان ضةندة  دواي ئةوة لةطةَل وةنارةتي خوَيندني باآل لةماوةيةكي ننيكدا 
َي ئةكرَيت يان نا  ئاسانكاري بؤ هةر روونكردنةوةي تةواو ئةدةيي  بناني ئةمساَل ئةو برديارانة جَيبةج

بةردَين هالة خان  بؤ دةوَلةمةندةكان بؤ ئةوةي كةهانيان بدةيي بؤ ئةوةي بيناي دوتاَانةمان بؤ دروست 
بكةن  ديارة لةرداستيدا ئةوة ئَيمة خةريكي طةآلَلة كردني ثرؤذةيةكي بؤ هانداني دةوَلةمةندةكاني 

وَيندنطة لةشارو شارؤضكةكاني كوردستان دروست بكةن  ببةخشرَيي كوردستان بؤ ئةوةي دوتاَانةو خ
لةكؤمةَلَي  باج كةكاتي خؤي ئةسةندران بؤ دروستكردني منطةوتةكان  هةروةها ناوي خؤيان بةخودي 
دوتاَانةو خوَيندنطةكانةوة بَيت  بؤ ئةوةي هاندانَيكيان بؤ بكةيي  جطة لةوة ئَيمة ئَيستا وةكو وةنارةتي 

ة ئةمساَل بردياري ئةوةمانداوة ئةطةر هاتوو دةوَلةمةندةكان بينا دروست بكةن وةكو ضؤن بيناي ثةروةرد
بانرطاني دروست ئةكةن بينا دروست بكةن بؤ دوتاَانةو خوَيندنطةو باخيةي ساوايانيش بشَيت ئَيمة 

ستا ثَيويستيمان لَييان ئةطريي بةكرَي  بةرداسو مةرج نية حكومةت خؤي بينا دروست بكات  ئَيمة ئَي
بةسةدان بينا هةية  بةآلم نؤر دةوَلةمةندمان هةية ئةتوانَي ثارةكةي خؤي وةبةربهَينَيت لة دروستكردني 
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بينايةكدا تةنانةت لةناحيةو طوندةكانيشدا ئةتوانَي بينايةكي تَيدا دورست بكات  ئَيمة لَيي ئةطريي بةكرَي  
بَيت بؤ بةكرَيدان ساآلنة ثةيداي بكةيي وبيدةيي  بةآلم لةبةر ئةوةي ئةتواني ضةند بودجةي ثَيويست 

رةنطة بؤ دروست كردن ئةو توانايةمان نةبَيت  بةردَين كا  دكتؤر نوري ئيشارةتي بةوةدا كة ثةروةردة 
لةخَينانةوة دةست ثَيدةكات و ثَيويستة طرنطي بة هاوكاري خَينان بدرَيـت  بَيطومان لةثرؤذةكةي ئَيمة 

بةناوي ديداري طةشةوة كة ثَيويستة لةمةودوا خَينان وكؤبوونةوةي دايكان وباوكان لةطةَل  ديدارَي  هةية
دوتاَانةكاندا تةنها شتَيكي شكلي نةبَيت  ئةوةي ئَيمة بينووميانة خؤمشان رةنطة ضووبينةتة 

دةرسة ضؤنة  دوتاَانةكان تةنها داي  وباو  بانطي مامؤستاكةي ئةكات ئايا منداَلةكةي لةدوتاَانة لةو 
ننمة تةواو  بةآلم بةرداسو ئي  ثَيويستة هةروا نةبَيت  بةَلكو ثَيويستة بةشدارييةكي كارا   ئاسو بةرنة

بكةن لة ئيدارةكردني دوتاَانةكةو رةئيان هةبَيت تةنانةت لةسةر خودي بةردَيوةبةرو خودي ئةو 
ة دائةنرَيت  ئةمساَل لة هةموو دوتاَانةية  مامؤستايانةش  بؤية لَيرة بةدواوة بةرنامةي كاري دوتاَان

بةرنامةيةكي كاري ئةبَيت  ئةبَي لةكؤتايي ساَل ئَيمة بةدواداضووني بؤ ئةكةيي تا بناني ضةند لةو 
بةرنامةيةيان ثةيردةو كردووة  يان ضةند لةثةني ساَلةكةي سةركةوتوو بووة  بةثَيي ئةو ثةنة ئةو 

ت  بةردَيوةبةر هةَلدةسةنطَيندرَيت لةكاتي ثَيويستدا طؤراني تَيدا ئةكرَيت دوتاَانةية هةَلدةسةنطَينرَي
وخةَلكي تري ثسثؤردي بؤ دائةندرَيت  كا  نماني كوردي كا  دكتؤر ديسان ئةو ثرسيارةي كرد  ئَيمةش 

رة ئةثرسي بَيطومان نماني كوردي ية  نمانة  بةآلم كؤمةَلَي  ناري هةية  لةبةر ئةوة بَلَيي كام جؤ
نووسي لةنماني كورديدا  بَيطومان ئةمة كَيشةيةكة ئَيمة دةمَيكة ئاماذةمان ثَيكردووة  لَيرةش باشترييي 
شوَينة كةلةثةرلةماني كوردستاندا ئاماذةي ثَيبدةيي  بؤ جةنابي سةرؤكي هةرَيميش لةكؤبوونةوةيةكي 

ا بؤ داردشتين ياساية  كةبةياساية  تايبةتدا باسن كردووة  كة بةرداسو نةدؤنينةوةي ضارةسةرَيكي خَير
لةم ثةرلةمانةوة دةربيَيت هةموومان ثابةندي بي بةض نمانَي  بنووسي كتَيبةكاني خوَيند ان  هةروةها 
نووسراوة رةمسيةكا ان  ئَيستا نووسراوة سةرميةكاني حكومةتي هةرَيميش جياوانة بةرداسو  لةبةر ئةوة 

ةية بؤ دياريكردني نماني نووسيين كوردي كةلةهيةن كؤمةَلَي  ثسثؤردو ثَيويسو بةداردشتين ياساية  ه
شارةناي نمانةواني بردياري لةسةر بدرَيت  ئةمة بابةتَي  نية بؤ دةنطدان خةَل  دةنط بدات بؤ ئةوةي 

  ئَيمة بةض شَيوة نمانَي  بنووسي يان َوَيني   ئةمة ئيشي ثسثؤردي نمانةو دواتر بردياري سياسي هةية
بردياري سياسيش مةبةستمان هةر سَي سةرؤكايةتيةكةية بةيةكةوة  سةرؤكايةتي هةرَين  ئةجنومةني 
وةنيران و ثةرلةماني كوردستان  بؤية منيش داوا لةئَيوةي بةردَين ئةكةم كة ئَيوةش رؤَلي كارا ببيني  

لةثاشاطةرداني نووسي رنطارمان بةتايبةتي ئَيستا كةكؤردي ئةكادميياي كوردي دانراوةتةوة  بؤ ئةوةي ئَيمة 
بَيت و نياتر بونيادي نةتةوةييمان بةهَين بَيت و طياني نةتةوةييمان بةهَين بَيت  بةردَين مامؤستا حممد 
سرج ئاماذةي بةضةند خاَلَيكدا كة ئايا تةنها طرست سيستةمةكةية يان كؤمةَلَي شو تريشة  بينا  كتَيب  

ةيكةري رَيكخستنةمان طؤرديوة ضةند ئاماجنَيكمان بؤي هةبووة  كؤمةَلَي شو تر  ئَيمة كةئةم ث
ئاماجنةكانيش لةكؤبوونةوةي رابردوو بامسان كرد بؤيان  طرنط يين ئةو ئاماجنانةي لةم ثةيكةري سيستةم 
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طؤردينةدا هاتووة دةستكةوتي ئةبَيت  ئةوةية كة ئي  ضي  مناآلني كوردستان ئةم سيستةمة ناياخناتة 
خؤي  بةَلكو رايان ئةكَيشَيتةوة بؤ بةردةوام بوون لة ثؤلةكاني خوَيندن  منداَلَي  لةتةمةني دةرةوةي 

ساَليدا ثَيي ناَلَييت تؤ راسيب  تؤ كةوتووي  ئي  بؤ ئةوةي جارَيكي تر نةضَيتةوة بؤ  5ثةثولة ئاسايي لة 
تةوة و بةنؤر بينَيري  ضونكة دوتاَانة  لة ترسي تاديكردنةوة بةيانيان لةناو جَيطاكةي خؤي نامَينَي

تاديكردنةوةي هةية  ئةو دَلة راوكَييةي ناهَيَلي  لة ية  ولةدوو وسَيي سةرةتايي تاديكردنةوةي بؤ 
ناهَيَلي  كةوتين بؤ ناهَيَلي  هةم داي  وباوكي ئاسوودة دةبَيت  بَيطومان داي  وباوكاني ئَيمة لة نؤربةي 

دةرامةت وتواناي ئاسو رؤشنبرييان دياريكراوة  ئةمة وائةكات نؤري خةَلكي كوردستان هةذارو كةم 
هةمووان دَلنيا بي لةوةي كة منداَلةكةيان ئةمساَلي تةمةني بةو بةسرو سةرماو نةبوونية ئةضَيتة خوَيندن 

ة  ثَيي ناَلَييت ساَلَيكي تر لة ثؤلةكةتي  كةوابَي ئَيمة ئةيهَيَلينةوة لةسيستةمةكةي خؤمان ناخيةينة دةرةو
هةركاتَي  ثةروةردة كؤمةَلَي منداَلي خستة دةرةوةي خؤي بةبيانووي ئةوةي تةمةَلة  بةبيانووي ئةوةي 
كةوتووة  ئةوة سةشةلي ثةروةردة خؤيةتي  لةبةر ئةوة ئيشي ثةروةردة ثَيطةياندني هةموو تاكَيكي ئةو 

م طوت نيرةكي وداي  وباوكي طةلةية بؤ ئةوةي ئاسو نانسو وابَي دةربيَيت  جا مي ئيشن ضية كةبةتؤ
لةماَلةوة دةرسي ثَيغةَلَيي و ذينطةيةكي نؤر طوجناوي هةية  منداَلَيكي تري هةذاريش هةمووي 
نةخوَينةوارة بةو بَلَين تؤ ئاسةريي دةرضوويت وبةويش بَلَين تؤ كةوتووي  ئةي مي ضين كرد  ئةوة مي 

لةم سيستةمة ئةركي ثةروةردةكاران و مامؤستايان  ئةركي خؤمن جَيبةجَي نةكردووة  لةبةر ئةوة بةرداسو
و سةرثةرشتياران لة وةنارةت نؤر طرنط  دةبَيت بةرامبةر بةوة ئاسوودةيية  دةدات بة منداآلن 
وئةيانهَيَليتةوة لةناو ثةيكةري رَيكخستنةكةي خؤي هةتا ئةطةنة ئاستَي  ئي  خؤيان وشياري ثةيدا 

رةتايي تاديكردنةوة بةهيض شَيوةية  ناهَيَلي  كةوتنيش نامَينَيت لةدواي ئةكةن  بؤية ئَيمة هةتا سَيي سة
ئةوة تاديكردنةوةي ئاسايي ثةيدا ئةبَيت  نيوةي ساَل لة هةموو دؤناغةكان ناهَيَلي ئَيمة وا ئةكةيي 
مانطَي   ية  مانطي رةبةق خوَيندن درَيذة ثَيبدةيي بؤ ئةوةي كتَيبةكا ان تةواو بكةيي  جطة 

ةردانةوةي بودجةش بؤ حكومةت ووةنارةت  ديسانةوة كةوتي  نةماني كةوتي لة خولي يةكةم وبواردان لةط
بةهةموو دوتابي وخوَيندكاران كةضةند دةرس كةوت  بؤ خولي دووةم  ئةمة ئاماجنَيكي تري ثةروةردةيي 

ئةو ثارةيةي كة مي  ئةثَيكَي  ئَيمة وةبةرهَينان لةبودجةكةي خؤماندا وةكو وةنارةتي ثةروةردة نرخي
سةرة ئةكةم بةضي دةستن ئةكةوَيتةوة بةدةرضووني ئةو دوتابي وخوَيندكارانةية كةلةثؤلَيكةوة بؤ 
ثؤلَيكي تردواي بةدةست هَيناني ئاسو نانسو ثَيويست  كةواتة ض مةنتنَيكي تَيداية ئةطةر هاتوو 

ردنةوة بكاتةوة  ئةَلَي باشة مي بةهةر دوتابيية  سَي دةرس كةوت مةجالي نةدةم دواي سَي مانط تاديك
بارودؤخَيكةوة بَيت مي كةومت دواي ئةم سَي مانطة مي خؤم ئةخوَينن  مامؤستا ئةطرم  دايكن دةرسن 
ثَيغةَلَيت  دراوسَيكةم  رةسينةكةم رَيطةم بدة با تاديكردنةوة بكةم و ئةطةر دةرنةضووم ةهَيَلةوة  ض 

  بةس ئَيمة ثَيويستة مةرجي رةخنة طرتنمان هةبَيت لةهةموو ئةو مةنتنَيكي تَيداية ردَيطةي نةدةم
برديارانةي كة هةبوون وهةن  لةبةر ئةوة هيض برديارَي  مودةدةس وثريؤن نية  هةمووي شايةني 
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طؤردينة ئةطةر تواني لةماوةي ئةو دوو مانط  سَي مانطةدا ئةو ئاستة نانستييةي مي ئةمةوَيت وةريبطرَيت 
كةواتة مي داناجنن كرد  نرخي ئةو بودجةيةي كةسةرسن كرد دةسكةوتي باشن بةدةست هَينا   و سَير ببَيت 

خَينان داناجني كرد  كؤمةَلطة داناجني كرد  بؤية بةراسو ئةم برديارانة وا ئةكةن لةخودي ئةو بينايانةي 
ةروةردة طرنط نية  كةهةن  كة ئَيمة ئةَلَيي بينا طرنط نية  مةبةستمان ئةوة نية بينا بؤ ثرؤسةي ث

بَيطومان بيناي ية  دةوام بيناية  كةذينطةيةكي خؤشي هةبَيت  باخيةي تَيدا هةبَيت  شوَيين ياري تَيدا 
هةبَيت  رووناكيةكاني دياري كرابَي  رةنطةكاني دياريكرابَي  ئةو بنةمايانة نؤر طرنطي بؤ ثرؤسةي 

يشدا ئةم سيستةمة ثةيردةو بكةيي  بةردَينينة كة مي ثةروةردة  بةآلم ئَيمة ئةتواني لة خانووة دوردةكان
ئةَلَين بينا طرنط نية مةبةستن لةوةية  ئَيمة ئةتواني لةو دوتاَانةي طوندةي كة دَلؤثة لةبنمييةكاني 
دَيتة خوارةوة ئةو مناَلة بةخؤشةويسو ثةروةردة بكةيي  واي لَي بكةيي بَيتةوة بؤ دوتاَانة  نة  بيَيتة 

ةتواني بةو سيستةمة كؤنةي كةهةمانبووة ضةنديي دوتابي وخوَيندكار لة بيناي نؤر باشيشدا دةرةوة  ئ
وانيان لةخوَيندن هَيناوة  رؤشتوون وسةشةليان هَيناوة  كةوابَي كة ئةَلَيي بينا ئَيمة ئةهةميةتي طرنطي 

ة ئةبَي بةئةداري بينا نؤر باش ئةناني  هاوتةريب وهاونةمان لةطةَل جَيبةجَيكردني ئةم سيستةم
دروستكردني بيناي طوجناويشدا بردؤيي بةآلم بةرداسو بةردَينينة نةمةنَيكي نؤر لةكيسي ئَيمة ضووة  سةدان 
ساَلمان لةكيس ضووة  كاتي ئةوة نةماوة ضاوةردَي بكةيي  لةبةر ئةوة طؤردان ثرؤسةيةكي بةردةوامة  ئَيمة 

ي تر شتَيكي تانةتر دَيت  ئةبَي بيطؤرديي  ماوةي ثَيشوو ئةمة ئةطؤرديي  بينا دروست ئةكةيي  ساَلَيك
سةردانَيكي بةريتانيامان كرد لةسةر دةعوةتي ئةجنومةني رؤشنبريي بةريتاني  ثَيش ئةوةي بيمة 

دواي ئةوةي كةحكومةتي بلَير طؤردابوو يةكسةر وةنارةتة نوَييةكة سةير ئةكةم ( b.b.c)كؤبوونةوة لة 
رةتي ثةروةردة بطؤردَيت بؤ وةنارةتي مناآلن ودوتاَانةو ثةروةردة  سَي وةنارةتي بردياري داوة ناوي وةنا

تَيكةآلو كردووة  يةكسةر بردياري طؤرديين هةموو ثرؤطرامةكاني خوَيندني ئامادةييةكاني داوة  لةبةر ئةوةي 
و وآلتاني تر كةوا مةنا  طؤرداوة  ئاو وهةوا طؤرداوة  دونيا طؤرداوة خؤيان ئةبيني لةطةل ئةمريكا

كةسيستةمةكةيان ثَيويسو بةطؤرديي هةية  كةوابَي ماناي ئةوة نية ئةبَي بةم طؤردينة كؤتايي دونيا بَيت  
ثَيويستة بةرداسو سوود لةهةموو شوَينَيكي دونيا وةربطريي بؤ ئةوةي بةردةوامي ثَيبدةيي  نة  بَيي 

ئينجا بَلَيي وةرن بةردَينينة باشتَي  دروست بكةيي   ساَلي تر تا بينايةكان تةواو ئةبَيت 12دابنيشي تا 
نةخَير ئةبَي لةهةموو بوارةكاندا ئَيمة ئيش بكةيي  هةموو كتَيبةكة َوَيندرَيت  كا  حممد سرج 
ئاماذةييةكي جواني ثَيدا  بةَلَي بَيطومان ئَيمةش برديارمانداوة هةموو كتَيبةكة َوَيندرَيت  بةآلم ضؤن 

  ئةطةر ميكانينمي جَيبةجَيكردني بؤ نةدةيي بةرداسو برديارَيكي ئيئليج وسةرنةكةوتوو هةرموو برديارَي
دةردةضَيت  بؤ جَيبةجَيكردني ئةم برديارة هةر لةهةستةي رابردوودا ئَيمة ليذنةيةكمان ثَيكهَيناو داردشتين 

لةسةرةتاييدا  بةرنامةمان بؤ كردووة  كةلةهةموو دؤناغةكاني خوَيندن وةكو عةرنم كردن ئَيمة
تاديكردنةوةكان ناهَيَلي  ئاسوودةيي ئةدةيي بةمنداَل  بةآلم كةوردة وردة ثَيش ئةكةون سلتةر دائةنَيي  
لةهةموو دؤناغةكاني خوَيندن بؤ  وونة لةدؤناغي حةوت ماددةي سينيا  مانطي ضوار ثةني ثةروةردةيي 
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طي ضوار تؤ ضةند سصَل لةكتَييب سينيا تةواو ئةكةيت  هةية  مامؤستا ثَيويستة بنانَيت ثَيي وتراوة تا مان
دا تةواوي كردبَي  ئةَلَيي لةدةناي سؤراندا هةموو دوتاَانةكاني دةناي سؤران لة ثؤلي 3ئةبَي لةمانطي 

حةوت تاديكردنةوةي مانطي ضوارتان موشتةرةكة  ثرسياري هاوبةش دائةندرَيت لةثةروةردةي طشو 
ئةضَيت تاديكردنةوة بكةن  بةمة مامؤستا وا لَيغةكةيي  ببورن كةئةَلَين ناضاري  هةولَيرةوة ثرسياريان بؤ

ئةكةيي  لةبةر ئةوة بةداخةوة ئَيمةمانان نؤربةي نؤرمان ئةو ئةركةي كةثَيمان وتراوة ئةو وةسئة 
 وةنيئيةي كةهةمانة بؤ خودي خؤمان  بةداخةوة نؤر جَيبةجَيي ناكةيي  لةبةر ئةوة ئةبَيت ميكانينم

كتَيبةكةي بةشي ئةوةي خوَيندبَيت   3دابنَيي بؤ جَيبةجَيكردني ئةركةكا ان واي لَي ئةكةيي تا مانطي 
لةبةر ئةوةي ثرسياري هاوبةش هاتؤتةوة تَييدا كةوابَي ئةبَي بؤ ئةوةي كتَيب تةواو بكةيي نة  تةنها 

ت  بةَلكو ثَيويستة لةهةموو لةدؤناغي كؤتايي شةشي ئامادةيي ودؤناغةكاني سَيدا كتَيب تةواو بكرَي
دؤناغَيكدا كتَيب تةواو بكرَيت  كة ئةمة ئاماجنَيكي تر ئةثَيكَيت  ئةويش بةرنكردنةوةي ئاسو نانستية  
ئةو ميكانينمة ئَيمة ئةمساَل جَيبةجَيي ئةكةيي  لة نؤربةي نؤري دؤناغةكاندا وا ئةكةيي كة ثرسياري 

تري كةسوكاري دوتابيان وخوَيندكارانيش ئةردةوَينَيتةوة  ئةوانةي كة  هاوبةش بَيتةوة ئةمة دَلة رداوكَييةكي
ي كؤ  رة كةلةثؤلي ضواري طشو دانرا  رةنطة هةندَي  دوتاَانةو مامؤستا ئةو لة %12وا ئةناني لة 

ية بةئارةنووي خؤيان ببةخشي بةدوتابي  ضونكة ئةوة كاردةكات بؤ وةرطرتين لة نانكؤ يان ئةو 12%
ثؤلي ثَينج رةنطة ياري ثَي بكرَيت  لةهيةن ضةند مامؤستاية  وضةند بةردَيوةبةرَيكةوة  بةآلم  يةي%15لة

ئةو تاديكردنةوة هاوبةشانة وائةكات كؤن ؤَلي ئةو دياردةيةش بكرَيت  حةق وعةدالة بثارَينيي بؤ ئةوةي 
َيَو  يان جار  يةش كةس بةئارةنووي خؤي نةيدات بةتةلةبةية  كة مةبةست%15ولة % 12ئةو لة 

واهةية لةسةر ئاسو دةناية  كَي بردكَي ئةكرَي بؤ ئةوةي تا خوَيندكارةكاني ئةوان ئةو رَيذةية بةدةست 
كاري لة دةرةجةكان ئةكةن  لةبةر ئةوة ميكانينمةكاني ئَيمة لة كؤن ؤَلكردني ئةوة دةستبهَيني  دَيي 

هةر   انطانةي كة ئةخيوَيني  تةدريج هةبووايةثرسياري هاوبةشة لةسةرجةم كتَيبةكةدا بةثَيي ئةو م
ثرسيارَيكي مامؤستا حممد سرةجة ثةلةكردني تَيداية  بَيطومان ثةلةكردني تَيدا نية  بةَلكو بةرداسو 
نؤريش دواكةوتوويي و تةدرجييشة  ئَيمة ساَل بةساَل لةطةَليا ئةرؤيي وةكو عةرنم كردن ئَيستا ئةوانةي 

ستةمة بةسةرياندا جَيبةجَي ئةكرَيت  تاديكردنةوة نادةن  ئةضَينة حةوت  ئةمساَل لةشةشي  ئةو سي
ة  ئَيمة لةدونيادا رؤذانة ثةيوةندي ئةكةيي بةهةموو دونياوة ر نؤرة  ئَيستا وةكو جاران نةماوساَليش نؤ

ئةتواني ئةو نانستةي جاران بةشةش مانط وةرمانغةطرت ئَيستا لةخيةلي سةعاتَيكدا وةريبطريي  
رداسو برايان  بةردَينان  لةبةر ئةوة نؤر شت هةية  ئةبَي ئَيمة لةطةَل نةمةنيشدا ثَيشربدكَيمان هةبَيت  بة

خوَيندني تايبةت باسي سودان ئةكات بةتايبةت  وونةيةكي هَيناوةتةوة هةموو دوتاَانةكان ية  دةوامي  
نؤربةي نؤري وآلتان وةنارةتي ثةروةردة بَيطومان نؤربةي نؤري وآلتان دوتاَانةكانيان ية  دةوامة  لة 

طرنطيةكي نؤر نؤرو بةرضاوي ثَيدراوة  لةبةر ئةوة بريي ئايندةي هةموو كؤمةَلطاية   ئَيمةش بةئومَيدي 
ئةوةيي لةننيك يي دةرسةتدا واي لَييَب دوتاَانةو خوَيندنطةكاني ئَيمةش ية  دةوام بي  بؤ ئةوةي 
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وانةكان هةوَلي ئةوة بدةيي  بةردَين كا  دكتؤر ناص   ضةند بتواني بةهةموو شَيوانَي  لةشَي
روونكردنةوةيةكي هةبووة كة داواي ئةوة ئةكات ئةمة ثةرلةمان رَيطةي ثَيبدرَيت  بةنووتريي كات 
جَيبةجَي بكرَيت  منيش دةنطن ئةخةمة ثاَل ئةو دةنطةي كاكة دكتؤر وهيواداري ئةوةيي كة بةثشتيواني 

واني لةنووتريي كات ئةم سيستةمة جَيبةجَي بكرَيت وسةركةوتي بةدةست بهَينَيت  ئَيوةي بةردَين بت
ديسانةوة لةثرؤذةكةدا هةية ئَيمة هةَلسةنطاندمان داناوة كةهةموو ساَلَي  ئةم ثرؤذةية هةَلغةسةنطَينرَيت 

ثرسيارَيكي بةبةردةوامي خاَلة نةطةتيظةكاني وةه ئةندرَيت وثؤنةتيظةكانيش ثشتطريي لَي ئةكرَيت  
كردؤتةوة  ديسانةوة كا  دكتؤر كة كؤلَيذي ئةنمةردو كؤلَيذي دةآل ثَيوةريان ضية  كؤلَيذي ئةنمةردو 
كؤلَيذي دةآل دوو كؤلَيذن بؤ بةهرةداران كةبةمةعناي كةليمة بةهرةدارن  جاران لة ئيدارةي ثَيشوو لة 

بةهرةداران لة هةولَير ولة دهؤ   لةرداستيدا  هةولَير كؤمةَلَي  خوَيندنطاو دوتاَانة كرابوونةوة بةناوي
ئةوانة ناوةكةيان هةَلة بوو  ئَيمة ناوةكةميان طؤردي بة  وونةيي  لةبةر ئةوةي بةهرةدار تةنها بةكؤ رة 
بةهرةدار نية ئةوةي نةوةدي هَينا بةهرةدار بَيت  بةهرةدار هةية نةخوَيندةوارة ئةو بةهرةدارة  لةبةر 

طةَل ئةو خوَيندنطاو دوتاَانانةدا نةئةطوجنا  تةنها ئَيمة دوو دوتاَانةمان كردؤتةوة ئةوة ئةو ناوة لة
بةناوي بةهرةداران كةيةكَي  لةسلَيماني وئةوي تريان لة هةولَير  يةكَيكيان حةوت ئةوي تريان هةشت 

دةروون ناس   كؤمةَلَي  مامؤستاي و دوتابي وةرطرتووة  ئةمانة كؤمةَلَي  ثَيوةري دةرووني و نانسو
مامؤستاي نانسو تَيدا بووة  ضاوثَيكةوتنمان لةطةَل ئةو دوتابي وخوَيندكارانةدا كردووة  كة ردَيذةي 

دوتابي و خوَيندكار  15دةرضوونيان نؤر بةرنبووة  لةهةموو ئةوانة وةكو ومت لةو دووثارَينطاية تةنها 
  بةرنامةي جياوانيان ئةبَيت  وةرطرتنيشيان وةرطرياون كة ئةمانة سيستةمي خوَيندنيان جياوان ئةبَيت

لةنانكؤكاندا جياوان ئةبَيت  بةئومَيدي ئةوةيي كةئةوانة لةئاييندةدا ببنة ناناو نانسو بواري خؤيان  
ئةوانةي لةشةشي سةرةتاييةوة دةرئةضي  بةس تةنها ناوةكةي كؤلَيذة ئةوة وةكو كوليةي بةغداد 

دوتابي لةبةغدا ئَيستا ئةوانة ضاوةرديط ئةوةيان  9نيشن كردن  لةكؤي كةهةبووة ضةنديي ساَلةو وةكو عةر
لَيغةكرَيت كة ببنة نانا لةبواري ئةو نانستانةي كةوا خؤيان ثَييان خؤشة  ديسان ثةروةردةي مةدةني كة 
ثرسيار كراوة  نمانةكةي بَيطومان داردشتين نماني ثةروةردةي مةدةني ونؤر كتَييب تريش ثَيداضوونةوةي 
نمانةواني هةبووة  ئَيمة ثَيداضوونةوةي تةواومان بؤ ئةو كتَيبانة كردووة  بةآلم لةرداستيدا ديسان ئةوةش 
ناَلَين مي ئَيوةي بةردَين وابناني كتَيبةكاني ئةمساَل هةمووي ثاككراوةتةوة وهيض هةَلةيةكي تَيدا نية  

وةكو عةرنم كردن  لةبةر ئةوةي نؤربةي نؤري بةداخةوة ئةمساَليش كتَيبةكا ان هةَلةي تَيداية  ديسانةوة 
ئةو بةردَينانةي كةوا لةو بوارانةدا ئيش ئةكةن  ئةركةكاني خؤيان بةتةواوةتي  لةرداستيدا ثَيتان ئةَلَين  
بةتةواوةتي جَيبةجَي نةكراوة  بؤ  وونة هةموو هثةردةية  كة سةرثةرشو ضاثي تَيدا ئةكرَيت  ئَيمة 

هةنار دينار ئةدةيي بةو بةردَينانةي كةوا سةرثةرشو ضاث ئةكةن  كؤمةَلَي  0 لةوةنارةتي ثةروةردة
ئيمتيان هةية كةساآلنة مليؤنَي  دينار وةرئةطرَيت  ئَيمة بؤمان سةرف نةكردوون  كؤبوونةوةمان لةطةَل 

ثارةكةي خؤت كردوون وتيان بؤ ومت باشة مي ئامادةم بيدةم   بةآلم ئةطةر هةَلةي تَيدا بوو تؤ هةر ئةبَيت 
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وةربطريت  لةبةرطةكةوة تابةرطةكة هةَلةي تَيدا بووة  كتَييب يةكي سةرةتايي خؤ سةرجني بدةن 
لةبةرنامةي ئةلف بَي  كة ئةلف بَي بةمنداآلن ئةَلَي  ئةَلَي ئَيمة خؤمان ئةو رةخنانةمان طرتووة  خؤمان 

لةخوارةوة ئاوةكة ثةرديوة  سةرثةرشتياري ئةناني ضي تياية  بابةتي تَيداية ئةَلَيت ئاناد ئاو دةدات  
نانسو نمانةوانين بانط كردووة  ئةوة كوا ئةو ئاوة  ئةه وةَلآل مامؤستا ثةرديوة  ئةي بةردَينم ناوي تؤي 
بةسةرةوةية  ئةي ضؤن ئامادة بووي ناوي خؤت لةسةر ئةو كتَيبة بَيت كة ئاو ئةثةردَيت  لةكاتَيكدا تؤ 

ئةكةيت  لةبةر ئةوة لةرداستيدا ئَيمة ئةبَي بةدواداضووني بةردةواممان هةبَيـت  منداَل سَيري ئةلف بَي 
بردوابوون ومةبدةئي ثاداشت وسنا لةهةموو دامودةنطايةكي ئَيمة لَيرةوة ثةيردةو بكةيي  لةرداستيدا 

انة ئةشيكةيي  بةردَين خاتوو ناننان تةنها سةرجني لةسةر ئةوة بوو هةَلمةتَيكي دروستكردني دوتاَ
وخوَيندنطة ئَيمةش بةرداسو ثَيويستيمان بةوة هةية  لَيرة بةدواوة بةهةموومان هةَلمةتَيكي نيشتماني 
بكةيي بؤ دورستكردني دوتاَانةو خوَيندنطة  مي نؤر خؤشبةختانة بيستن لة خوتبةي هةيين نؤربةي 

ردستان كردبوو كةلةجياتي نؤري مامؤستا ئايينيةكاني حةستةي ثَيشوو داوايان لةدةوَلةمةنةكاني كو
منطةوت  ئي  بةسة منطةوت دروست مةكةن بردؤن دوتاَانةو خوَيندنطة  دروست بكةن  ئةوة خَيري 
نياترة لةو منطةوتانةي كةدروسو ئةكةن  لةرداستيدا ثَيويستيمان بةوة هةية كة هةَلمةتي ئةوة بكةيي 

آلتة بةرداسو دةوَلةمةندةكاني ئةو و وَيندنطةكان وونةمشان نؤرة لة توركيا نؤربةي نؤري دوتاَانةو خ
دروسو ئةكةن  تةنانةت لةوآلتاني تريش دروسو ئةكةن نة  لة وآلتي خؤيان  نماني يةكطرتوو ديسانةوة 
باسكرا تا ئَيرة ئَيمة كَيشةكةمان باسكردووةو ئةوةش ئةركي هةمووانة ئةو نمانة بردياري لةسةر بدرَيت  

ثرسيارَيكي كردووة بينا كةوادير هاوكاري خَينان ودوتابي تةمةن رَيطر نةبَيت  كا  حممد رسعت ضةند
لةخوَيندن  ديارة هةموو سةرجنةكاني بةسوودن وهةموويان شوَيين خؤيانة  مي عةرنم كردن لةهةموو 
تةوةرةكانةوة ئةردؤيي بينا بة ئةهةميةت وطرنطيةتي خؤي بؤ كةوادر ئَيمة ئَيستا هاني ئةوة ئةدةيي 

ةرداسو وردة وردة مامؤستاياني هةموو كوردستان دةرضووي كؤلَيذةكان بي  لةبةر ئةوة هاني كؤلَيذي ب
بنياد ئةدةيي دروست بكرَيت  هةر لَيرة جَيطاي خؤيةتي ئاماذة بةوة بدةيي ثةميانطةكاني مامؤستايان 

تَيياندا  كة ئةوة ثرسياري  ئةمساَل بردياري وةرنةطرتين خوَيندكاريدا كةوةرنةطريَيي دوتابي وخوَيندكار
كوَيستان خان و طَيةس خانيش بوو  لةو بارةيةوة كة روونكردنةوة بدةيي  ئَيمة هةر دامةنراوةية  كة دا 
ئةنرَيت ئاماجنَيكي هةية  تا ئةو ئاماجنةي هةبَيت ئةو دامةنراوةية ثَيويستة بةردةوام بَيت  كة 

مَينَيت  ثةميانطةي مةَلبةندي مامؤستايان بؤ دابينكردني ئاماجنةكةي خؤي نةما تةبريراتي مانةوةشي نا
مامؤستا بوو بؤ ئةو سنوورانةي كةتياياندا كرابوونةتةوة  دواي ئةوةي كةئَيمة سةرجنماندا ئَيستا ذمارةي 
مامؤستاياني سةرةتايي لة نؤربةي نؤري شار وشارؤضكةكان نياترة لةو ردادةيةي كةئَيمة ثَيويستيمان 

 مانةوةي ئةو ثةميانطايانة هيض موبةرديردَيكي نامَينَيت  لةبةر ئةوة برديارماندا كة ئةمساَل ثَييةتي  ئي 
خوَيندكار لةثةميانطاكاني مةَلبةندي مامؤستاياني هةولَير ودهؤ  وسلَيماني وهةَلةجبة وطةرميان 

اننَيريي  بؤ ئةوةي ئةم نةمَينَيـت  بؤ ئةوةي وردة وردة ئي  بةرةو كؤلَيذي بنيات وكؤلَيذي ثةروةردة بي
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سيستةمة نوَيية وةكو جةنابيشتان ئاماذةتان ثَيكرد  نؤرتان ثَيويسو بةوة هةية كاديري نانسو توانابةرن 
بةسةريا ناَل ببَيت  ئةوانة هةمووي دةرضووي كؤلَيذ بي نة  دةرضووي ثةميانطاكان  ئةم برديارةي ئَيمةش 

لةنةمةنَيكةوة لة شةشي سةرةتاييةوة سَي ساَل دةورةيان ثَيشينةيةكي كؤنيشي هةية  لة عَيراددا 
ئةكردةوةو ثاشان ئةبوون بةمامؤستا  لةبةر ثَيويسو دواتر بوو بةسَيي ناوةندي  دواتر ثةميانطاي 
ثَيطةياندني مامؤستايان دانرا كةلة سَييةوة ئةضوون بؤ ثَينج  ئةوانة هييي نةمان  ئَيمةش لةكوردستاني 

يمان بةمامؤستا هةبووة  خةرجيي ثيشةساني و بانرطاني و ثةميانطا تةكنيكيةكان خؤمان كة ثَيويست
دانراون  بةآلم ئَيستا كة ثَيويستيمان نةما  ئايا هةر بةردةوام بي لةسةري يان داخرَيت؟ ئةو بردياري 
داخستنةش ثشتطريي تةواوي سةرجةم مامؤستاياني كوردستانيشي لةسةرة  ئَيمة رؤذنامةي يةكَيو 
مامؤستاياني كوردستان لة دوايي ذمارةي دةَلَيت دةستان خؤش وةنارةتي ثةروةردة بؤ برديارةكانتان  
طرنط يي برديار كةداوتانة وةرنةطرتين دوتابي وخوَيندكارانة لةثةميانطاكاني مةَلبةندي مامؤستايان  لةبةر 

ةردَيوةبةري ثةميانطاكاني مامؤستايان ئةوةي تةبريراتي خؤيان لةدةستة  دوَينَيش لةكؤبوونةوةمان لةطةَل ب
دواي روونكردنةوة ثرسيارمان لةخؤيانكرد  ئايا داَرَيت يان دانةخرَيت؟  وتيان باداَرَيت  لةبةر ئةوة 
بةرداسو وةهيض دوتابي وخوَيندكارَيكيش ماة ناسةوتَيت  لةبةر ئةوةي ئةو ثةميانطةية لةوَي نية  لة 

َيمة دةيان كؤلَيذو ثةميانطاي تر هةية  ئةوان ئةمساَل داوايان ثَيشكةشكردووة  شوَينَيكي تر وةرناطريَيت  ئ
ئةو كؤلَيذانة لةردَيطةي ناوةندي وةرطرتنةوة ئةضنة ئةو شوَينانةي كة دةرةجةكانيان ئةيهَينَيت  بَيطومان 

  حممد رسعت لة ئةوة كةوادير ثَيغةطةيةنَيت  جطة لةوة سَي ثةميانطةي راهَينا ان داناوة  بةردَين كا
سلَيماني وهةولَير ودهؤ   وة ثةميانطةيةكي تري مةركةنيش لة هةولَير ئةمانة هةموويان كاريان مةشق 

هةنار مامؤستا ئامادةكراوة بؤ مةشنكردن  لةسةر كتَيبة (2)وراهَيناني مامؤستايانة  ئةم هاوينة نياتر لة 
ثَيشاني بةردَينتاني ئةدةم  كة بؤيةكةمي جارة لة  نوَييةكان  مي  وونةي ئةم كتَيبانةم هَيناوة دواتر

كوردستان كتَييب نوَيي نانسو بةهةموو بوارةكانيةوة كة شايستةي منداَلي كورد بَيت  ئي  منداآلني 
ئَيمةش هيييان لةمنداآلني دونيا كةم  نية  مي وةكو وةنارةتي ثةروةردة لةرداستيدا دةستطريؤيي بةثارةوة 

رةتي دارايي نين داواي بودجة ئةكةم بؤم بَيني وسةرة ئةكةم  ئةوان ضؤن ثارة ثةيدا ناكةم  مي وةنا
ئةكةن ئةوة كَيشةي خؤيانة  لةبةر ئةوة بةرداسو طراني وهةرناني مي تةنها رَيطاي طةندةَلي ئةطريي 

ثةروةردة لةسةر ورَيطاي خراث بةكارهَيناني ثارةكان ئةطريي  ئةطينا ضةند ثارة ثَيويست بَيت بؤ وةنارةتي 
منة ديئاعي لَيبكةم تا بؤم دابي بكةن  بؤية ضاثكردني ئةم كتَيبانة  تةنها بريكاري ونانست وةكرديين 

مليؤن دؤهري تَي ضووة  بةآلم وةكو عةرنم  6ئيمتياناتي كتَيبةكان  بؤ ية  ودوو وسَيي سةرةتايي ننيكةي 
كتَيبة رةنطاو رةنطانةو لةو شتانةدا َوَيني  ئي  لةدواي كردن بةرداسو ئي  منداآلني ئَيمةش ئةبَيت  لةو 

رةش وسثي ومةلنةمة بةس بَيت  تةمةن رَيطر نةبَيت بَيطومان تا ئَيستاش لةسيستةمي ئَيمةدا كؤمةَلَي  
مةعايرمان داناوة بؤ تةمةن لةبةر ئةوةي خوَيندن بةخؤرايية لةوآلتي ئَيمةدا  لةبةر ئةوةي ثَيوةرمان 

ساَلة لةطةَل يةكَي   02تواني ديسانةوة لةرووي كؤمةآليةتيةوة ناكرَي يةكَي  كة تةمةني هةبَيت و ب
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ساَلة  لة دوتاَانةية  داي بنَيي  لةبةر ئةو ثَيوةرانة نةمانتوانيووة خوَيندن بةرةآل بكةيي  10تةمةني 
ندني خَيرامان داناوة بؤ بةئاشكرايي بؤ تةمةن  بةآلم بؤ بةديلي ئةوة هةنطاوي ترمان ناوة  ثرؤسةي خوَي

ئةوانةي كةتَيثةرديوون بةهؤي هةر باروو دؤخَيكةوة بَيت نةيانتوانيوة َوَيني  ئةوانة ئةتواني ساَلَي  
ثرؤذةيةكمان ( هؤم سكوَل)بةدوو ساَل َوَيني  ئَيستا ثرؤذةيةكي ترمان بةدةستةوةية خوَيندن لةماَلةوة

ةسانةي كةدةيانةوَيت لةماَلةوة َوَيني بةهاوكاري خؤيان و بةدةستةوةية ئةو كتَيبانة بدةينة ئةو ك
كةسوكاريان  ئَيمة تاديكردنةوةيان بؤ بكةيي و لةدواي تاديكردنةوةكة دةرضوون بردوانامةيان بدةييَن  بةبَي 
ئةوةي سةيري تةمةنةكة بكةيي كةواتة ئَيمة ميكانينمان ئةبَيت بؤ ئةوةي ضارةسةري ئةو طريوطرست 

ةآليةتيانة بكةيي كة بةهؤي نةخوَيندةوارييةوة بوون  جطة لةهةَلمةتي نةهَيشتين وكَيشة كؤم
نةخوَيندةواري ثرؤسةي خوَيندني خَيرامان هةيةو ئةو ثرؤذةيةمشان هةية خوَيندن لةماَلةوة  كة لةم 

كي كردووة ساَلدا بةهيوايي ثةيردةوي بكةيي لةهةموو شوَينَيكي كوردستان  بةردَين سارا خان ضةند ثرسيارَي
ساَل ئامادةكاري بؤ بكةيي  بَيطومان  9كة شةش ساَل ئيلنامي كةمة  بةَلَي بؤية برديار دراوة بكرَيت بة 

ئامادةكاري لةهةموو هيةكةوة دةسو ثَيكراوة  كلتوري رؤَلي هةية لةوانهَينان  بَيطومان كلتوريش رؤَلي 
بةردَينَي  ئيشارةتيان ثَيداوة  رؤَلي خَينان   هةية  ئةمانةوَيت ديسانةوة لةية  خاَلي تردا كة ضةند

كةئةَلَيي رؤَلي نية لةبةردَيوةبردني دوتاَانة  لةرداستيدا ئةوة نية كة ئَيمة تةسليمي خَينان بي  لةبةر 
ئةوة بةداخةوة ثةروةردةي خَيناني ئَيمةش هةَلةو كةموكوردي نؤري تَيداية  ئةبَي دوتاَانةو خوَيندنطة 

يين كؤمةَلطا بَيت  لةبةر ئةوة ئَيمة بةرداسو خؤمان تةسليمي كلتور ناكةيي  ئةو كةلتورة رابةري طؤرد
ثَيويسو بةطؤردينة  نؤر بةبوَيرانة ئةيطؤرديي  نؤر دةست بؤ هةندَي  شو داضا  ودةدةغة ئةبةيي كة تاكو 

مة لةبابةتةكاني بايةلؤجي ئَي. ئَيستا بؤي نةبراوة  ناكرَي كؤمةَلطاي ئَيمة لةثرؤسةي تةنانةت خؤشيدا
هةموو بةردَينتان خوَيندووتانةتةوة يان تَيطةيشتوون ئةناني بؤق هةموو ئةندامةكاني لةشي ضؤنة  بةآلم 
لةشي خؤمان ناناسي  لةرداستيدا ئةبَي ئَيمة نؤر لةو بوارانةشدا بوَير بي وردَيطة خؤشكةري بكةيي بؤ 

رديين ثرؤسةي كؤمةآليةتي  كةلةرؤذنامةيةكدا ئةنووسرَيت ذنَي  ئةوةي ض  كةلتور نةبَيت بةردَيطر لةطؤ
ئةكوذرَيت بةرداسو مي ثةروةردة بةبةرثرسيار ئةنامن لةهيةنَي  لةهيةنةكان  لةتوندو تؤَلي وتوندو تيذي 

ي و شةردَي  لةسةر شتَيكي بةسَيت كة ئةبَيت لةكؤآلنَيكدا لة شارَي  لةشارةكاني كوردستاندا ثةروةردة بةش
هةية لةو تاوانانة كة ئةكرَيت  لةبةر ئةوة ثَيويستة ئَيمة بةهةمةهيةنة هةوَل بدةيي  خَينانةكانيش 
بطؤرديي  ثَيوةرَي  لةثَيوةرةكاني هةَلسةنطاندني دوتاَانةو بةردَيوةبةري دوتاَانةمان ئةوةبَي بؤ ئةمساَلي 

وتاَانةكةي خؤي بطؤردَيت  ئايا ئةو نوَي  كة ضةند توانيويةتي ذينطةي دةورووبةري خوَيندنطةو د
تةسليمي كوَيخاو حاجي ورديش سثياني طةردةكةكة بووة يان ئةواني والَي كردووة ضةند شتَي  لةوةوة 
وةربطرن  بةرداسو ئةمة ثَيوةرَي  ئةبَيت لةثَيوةرةكاني هةَلسةنطاندني بةردَيوةبةرةكان  بةردَين ديلمان 

ووة لةوادعَيكي دواكةوتووي كؤمةَلطاي كوردةواري  ئايا ئةم طؤردينة ئامَيدي كؤمةَلَي  شو ورووذاند
سةركةوتي بةدةست دةهَينَيت؟  بَيطومان ئةم طؤردينة سةركةوتي بةدةست دةهَينَيت  لةبةر ئةوةي ئَيمة 
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نايةَلي ئةم واديعة دواكةوتووة ةَييَن  ئةي دةدةرمان ضية  ئايا تةسلين بةوادعَيكي دواكةوتوو بي 
َينينة نؤربةي نؤرتان شؤردشطَيرد بوون وكاتَي دةستانداوةتة ضة  كة شؤردشطَيردي كردن وشؤردش بةرد

بةرثاكردن ئاسين سارد كوتان بووة  بةآلم شؤردشيشتان كردو راثةردينيشتان كردو سةريشيطرت  كةوابَي 
َيمةش هةمان ذيا ان هةبَيت ئَيمةش بةرداسو لةم بوارةدا ئةبَي بة ذيانةي كةئَيمة شؤردشتان تَيداكردووة ئ

بؤي  لةبةر ئةوة ئةناني ئاستةنط نؤرة  بةآلم خاوةني هيواو ئريادةو ثاَلثشو ئَيوةي بةردَينيشي  لةبةر 
ئةوة دَلنيا بي كة ئةمة سةركةوتي بةدةست دةهَينَيت  مامؤستا موحايدة لةدةرةوة  بةَلَي كا  دكتؤر 

ميكانينمي تاديكردنةوة و ثرسياري هاوبةش بووة ئةوةية كة ئَيمةش ئةو ثرؤسةي كةثَيش  بامسكرد  
منداَلةكةي خؤي و مامؤستا موحايد بَيت بؤ ئةوةي مامؤستا نةتوانَي بة ئارةنووي خؤي دةرةجة بؤ 

بؤ دؤستَيكي خؤي دابنَيت  بؤية ثرسياري هاوبةش لة نؤربةي نؤري دؤناغةكاندا وة   ناسياوَيكي خؤي و
ئاسانكاري بؤ منداَل ئةكةيي تا ئةروات بةردةوثَيش  هيةنة نانستيةكة نؤر  عةرنمكردن لةسةرةتاوة

تندوتؤَل ئةكةينةوة  ضونكة ئَيمة نؤر ئاسانكارميان هةية لةدواوة  بةداخةوة لة دؤناغةكاني كؤتاييدا 
ي ئاسانكاري لةنانستدا كراوة  هيض كتَيبَيكي ئَيمة تةواو نةكراوة تةنها ثؤلي شةشي ئامادةيي وشةش

سةرةتايي كةبةكةلؤرياي تَيدابووة لةطةَل سَيي ناوةندي  هيض كتَيبَيكي تر لةهيض دؤناغَيكي تردا تةواو 
ناكرَيت  لةبةر ئةوةي بةدواداضووني بؤ نةكراوة  بؤية ئاسو نانستيش ننمة  ئةطينا ئةوكتَيبانةي ئَيمة 

دكار تاوانيان ضية  كة سَير نابي  بؤية لةرووي نانستيةوة نؤر تةواوة  بةس كةنةخيوَينَيت دوتابي وخوَين
 ثَيويستة ئةبَيت بةميكانينم وابكةيي مامؤستا موحايد بَيت  بةداواكردن و تكاو رجا ناكرَيت ئةوة بةرداسو

بةميكانينمَي  يان ئاليةتَيكي بؤ دابنَيي  ية  ودوو سَي  لةو شَيوةية هتدا تؤ ئةوة بةرثرسيارَيتيت هةية 
ايدي ئةكةيي  تاديكردنةوةي دةرةكي  بؤ تاديكردنةوةي دةرةكي لةرداستيدا تائَيستا لةسةري  بؤية موح

وةكو عةرنمكردن دوو ساَلي تر ئةم ثرؤسةية دؤناغةكاني شةشةمي ئامادةيي ئةطرَيتةوة هةتا ئَيستا 
ت  ميكانينمَي  بؤ ئةوةي كةهةبَيت بؤ تاديكردنةوةي دةرةكي هةمان ميكانينمي ساآلني ردابردوو ئةبَي

ئةوانةي كةئةيانةوَيت تاديكردنةوةي دةرةكي بكةن  بةآلم كةشةشي سةرةتايي بةكةلؤري نامَينَيت ئي  
بوارَيكي باش بؤ كؤمةَلَي  خةَل  ئةرةخسَييَن تاديكردنةوةي نؤ بدةن  يةعين بؤيان هةية ئةوانةي ئةمساَل 

دا يةي بةتاديكردنةوةي شةشي سةرةتايكة تةمةنيان طوجناوة تاديكردنةوةي سَيي ناوةندي بدةن بةبَي ئةو
بردؤن  ئةمةش بوارَيكي ترة كةوا ئةكات كؤمةَلَي  خةَلكي نؤر بَيتةوة بواري راكَيشاني خوَيندن وبةدةست 
هَيناني بردوانامة  كا  شَيخ اه ثرسيارَيكي كردووة ئايا وةنارةت بؤ موتابةعةو ئيشراف بؤ جَيبةجَيكردني  

جَيطاي خؤيةتي هةموو ئةم برديارانة شتَيكي جوان دةرئةضي  ئةطةر موتابةعةو بَيطومان ثرسيارةكةي لة
بةدواداضوونيان بؤ نةكرَيت تةنها بةرداسو لةدوو توَيي كتَيبةكان وبرديارةكاندا دةمَيننةوةو ئةجنامَيكي 

سةرثةرشتيار باشيشي نابَيت  بؤية وةكو عةرنم كردن ئَيمة هةَلمةتي ئةوةمان دةستثَيكردووة كة ثَيويستة 
ئةركة وةنيئيةكةي خؤي ضية بةرامبةر ئةوة جَيبةجَيط بكات  كة نيتواني ئي  هيض موجامةلةية  
نامَينَيت بةرداسو  بؤ ئةوة دةبَي شوَينةكةي خؤي بةجَي بهَيَليت  ئَيمة كؤبوونةوةيةكي سراوا انكرد لةطةَل 
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دانيشتنةكا ان لةطةَل هةولَيرو دهؤكيش  برادةراني سلَيماني بةهؤي ئةم دانيشتنانةي ثةرلةمانةوة 
دواكةوت  بةو ئاراستةية ئاراستةمان كردوون كةهةريةكة لةئَيمة ئةبَي ئةوةي كةبؤي دانراوة ياساي 
ثةرلةمان ئةركَيكي بؤمي داناوة مي ئةبَي ئةو ئةركة جَيبةجَي بكةم  ئةطةر نةمكرد بةردَينتان بانطهَيشتن 

ركةكةت جَيبةجَي نةكردووة  منيش هةمان شتن لةطةَل ئةو برادةرو بكةن وسةرموو لةبةر ئةوةي ئة
خوشكانةم ثةيردةو ئةكةم كةلةطةَل مندا كار ئةكةن بةرداسو  ئةوةي ئةركةكةي خؤي جَيبةجَي نةكرد  
خةَلكي تر هةية ئةيكات  بةبَي هيض نانونونَيكيش  لةهيض بةردَيوةبةرَي  دبوَل ناكةيي بَلَيي لةبةر ئةوةي 

ة نية  ئيمكانيةت نية ئاوي تةنكيةكةم ثيسة  تؤ نايكةيت بةردَيوةبةرَيكي ترهةية بةهةمان ثارة ثار
تةنكيةكةش ثا  ئةكاتةوة  بةجَيي بهَيَلة بؤ يةكَيكي تر  سةرةثةرشتيار لةبةر ئةوةي ثارةي ئيئادم بؤ 

ا هةية ئةبَي ئةركةكةي ئةوة ناكةن  ئةوة ناكةن شو وا نية  بةو ئيمكانياتانةي كةئَيست  سةرف ناكةن
خؤت جَيبةجَي بكةيت  رانيت سةرضاوم  راني نيت شوَينةكة ضؤَل بكة بؤ كةسَيكي تر  لةبةر ئةوة 
لةرداستيدا ئةوةي كاكة شَيخ اه وتوويةتي ئةطةر وانةكةيي سيعلةن ناتواني سةركةوتي بَيني لة 

سةرثةرشتيارو بةردَيوةبةرو لة ثرؤسةي جَيبةجَيكردني ثرؤذةكةدا  بؤية لةئَيستةوة بةدوادا ضووني 
سةرثةرشتياريدا ئَيمة ئةمساَل تةنها  مامؤستا سةرثةرشو ناكةيي  جاران لةكوردستاندا سةرثةرشتيار 

بةردَيوةبةر وخودي سةرثةرشتياري بابةتة    نةخَير ئَيمة مامؤستاوئةضوو مامؤستاي تةدين ئةكرد تةنها
ر هاتوو لة بابةتَيكدا رَيذةي وةرطرتين نانسو ننم بوو هةم نانستيةكةش سةرثةرشو ئةكةيي  ئةطة

مامؤستا بةرثرسيارة هةم بةردَيوةبةر  كةبؤضي موتابةعةي ئةو مامؤستايةي نةكردووة  هةم ئةو 
سةرثةرشتيارةي كةضووة موتابةعةي ئةو مامؤستاية بكات كة موجامةلةي كردووة  كةوابَي ئيشراسةكةمان 

ئةبَيت تةنها مامؤستا بةرثرس نةبَيت لةويةدا لة سَي كوضكةوة  لةسَي هيةن بةرداسو سَي هيةنة  
بةرثرسيار ئةكةيي لةو كارةدا  خاتوو طَيةس باسي لةداخستين ثةميانطةكاني ثَيطةياندني مامؤستايان كرد  

وةي نياتريش ئايا برديارةكة ثةلة نةبوو وابنامن روونكردنةوةي ثَيويستمان دا ئةطةر ثَيويسو بةروونكردنة
هةية ئامادةم  ئايا مةرجي وةرطرتي لةو كؤلَيذانة ضية  ديارة كؤلَيذةكان بةرداسو مةرجي وةرطرتين 
نانسو خؤيانيان هةية  هةم ثَيوةري  رة ثَيوةرَي  ئةبَيت  هةم مةرجة نانستيةكاني تر كةلةهيةن نانكؤ 

دا باخيةي ساوايان دؤناغَيكي هةرة طرنطي ذياني وخوَيندني باآلوة دا ئةندرَيت  باخيةي ساوايان لةرداستي
ي مناآلني كوردستان نياتر هةليان بؤ %5منداَلة  بةداخةوة لةكوردستاني ئَيمة ئةو طرنطيةي ثَينةدراوة  لة 

ي منداآلني ئَيمة ئةو هةلةيان نية  بةرداسو ئةمة %95نةردةخساوة بينة باخيةي ساوايان  واتة لة 
لةسةر بكرَيت  هؤكارةكان نؤرن هةندَيكيان بؤ نةبووني بينا بووة  ئَيمة ئةمساَل ثَيويستة هةَلوةستةي 

لةوةشا بةرداسو ضةند دةست ثَيشخةرييةكمان كردووة  يةكَيكيان تةنانةت لةناحيةكان ولة طوندة 
طةورةكانيشدا وتوومانة ئةطةر هاتوو بيناي طوجناو  مناَل بةو ذمارةية هةبوو باخيةي ساواياني بؤ 

كةنةوة سةرموون بيكةنةوة بةكرَي  ئَيمة كرَيتان بؤ ئةدةيي  لةهيةكي تريشةوة لةشارة طةورةكاندا ب
هةندَي  دوتاَانةمان هةية سةرةتايي  لةناحيةكانيشدا  بةآلم ذمارةي دوتابيان كةمة وتوومانة ئةطةر 
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خيةي ساوايانتان بؤ ئةكةينةوة  ئةتواني هية  لةو دوتاَانةية جيا بكةنةوة بؤ باخيةي ساوايان  ئَيمة با
واتة بةهةموو شَيوانَي  ئةمانةوَيت ثةرة بةكردنةوةي باخيةي ساوايان بدةيي جطة لةوةش لةثرؤطرامي 
باخيةي ساوايانيشدا لةرداستيدا ئَيمة بايي نيو مليؤن دؤهر كةلوثةلي ثَيويستمان بؤ باخيةي ساواياني 

نداية  ثَيشمان وتوون نؤر شت هةية لة باناردةكاني كوردستان كوردستان بةرداسو ئَيستا لةثرؤسةي كردي
ئةتواني بيكرديي وبةكاري بهَيني  جطة لةداناني ضةند ثرؤطرامَيكي نانسو كةديسانةوة لةوآلتاني 
ثَيشكةوتوو وةرطرياوة  ئَيستا خةريكي طوجناندنياني بؤ ئةوةي لةطةَل ذينطةي منداَلي كورديدا بطوجنَيت 

لةباخيةكاني ساواياندا بآلوي بكةينةوة  كا  جعئر باسي ضةند خاَلَيكي كردووة  دابينكردني وبتواني 
هؤي طواستنةوة  كة طرنطة بؤ دوتابيان لةرداستيدا بةردَينينة  خؤتان ئيمكانيةتي حكومةتي هةرَين ئةناني  

ةئاسوودةيي بيَيتة هؤي طواستنةوةو دابينكردني هةموو هؤكاني كةوا لةدوتابي وخوَيندكار ئةكات  ب
دوتاَانة طرنطة  بةآلم ئايا ئَيمة ئةتواني  هؤي طواستنةوة بؤ سةرجةم دوتابياني كوردستان دابي بكةيي  
بَيطومان نةخَير ناتواني  ئةبَي خَينانيش بَيتة ناوةوة  مي  وونةيةكتان بؤ ئةطَيردمةوة  بةردَيوةبةري 

تي مامؤستا ئةطةر بَيتو  ثاس نةطريي بؤ هاتووضؤي دوتاَانةكان ثةروةردةي شةدآلوة هاتةهم ساَلي ثار  و
ئَيمة ثرؤسةي خوَيند ان لةضةند طوندَيكي دةورووبةري شةدآلوة هةرةس دَينَيت  ومت بؤ وتي باوكي 
دوتابيةكة بةثيكابي خؤي دوتابيةكةي هَيناوة بؤ ثؤل  هاتووةتة سةرم ئةَلَي مامؤستا ئةطةر سةيارةي بؤ 

وردةكةم نانَيرمةوة  لةرداستيدا ئةمةش كارةساتة  ئةمةشيان بةرداسو ئةبَي ئَيمة هةَلوَيستةي نةطريت  ك
لةسةر بكةيي  ئةبَي ئَيمة وشياري كؤمةآليةتيش بآلوبكةينةوة  ناكرَي هةموو شتةكة بَلَيي حكومةت  

لةو طوندانةي كةوا ئةبَي خَينانيش بَيتة ناوةوة  ئةبَي ئةوانيش بةرداسو بَيت بؤ ئةوةي بتواني 
سَي طونددا ئامادةيية   دواناوةندية   خوَيندنطةيةكي بنةردةتي   دوتاَانةي ثَيويسو تَيدا نية  لة دوو

لةثؤلي حةوت بؤ هةشت بؤ نؤي بؤ بكةينةوة  ئةو منداآلنةي كةهاتووضؤيان ثَيويستة هاتووضؤيان بؤ 
  ودووسةد دوتابين هةية سةيارةي بؤ دابي بكةم  لةبةر دابي بكةيي  بةآلم بةرداسو ناكرَيت ئَيمة مليؤنَي

ئةوة ئةبَي بةرداسو وا بكةيي هاني كةسوكاريش بدةيي  ئةوانيش ثةرؤشيةكيان هةبَيت  بةردَينينة هةموو 
باسي كؤريا ئةكةيي  كة ضةند ثَيشكةوتووة لةبواري خوَيندن وثةروةردةدا  حةنةكةم لةننيكةوة ئةو وةسدة 

ا دَيي  بياندوَيني  طةورةتريي كَيشةي كةمي منداَل لةكؤريادا  ئةوةية كة ناتواني ئةركي كؤريانةي كةو
ثةروةردةو سَيكردني منداَلةكانيان بةرهةمبَيني  ئةَلَيي حةنةكةيي دوو منداَل  سَي منداَلمان هةبَيت  بةآلم 

ن بؤ جَيبةجَي ئةكرَيت  كةواتة بةرداسو ئةوةندة دورسة ناتواني  لةبةر ئةوة تةنها مةسرةة منداَلَيكما
بةرداسو لة دونياشدا ئةوة نية  كةوا هةموو شتَي  حكومةت جَيبةجَيي بكات  بةَلكو نؤر وآلتي تريش 
ئةبَي  ئينسانةكان خؤشيان  خَينانةكان خؤشيان  شتَي  بَينة ثَيشةوة  بَيطومان ثرسياري ئةوةي كردووة  

ةمساَل لة شةشةوة دةست ثَيدةكات  طوَلنان خان ديسانةوة باسي كة ئةمساَل دةست ثَيدةكات  بَيطومان ئ
كةمي بيناي كردووة  بامسان كردووة  هاتووضؤو هؤكاري سَيربوون  لةرداستيدا هؤكاري سَيربوون يةكَيكة لةو 
هؤكارانةي كةئةم سيستةمة نوَيية ثَيويسو ثَييةتي  كة هةم نؤر بكرَيت  هةم شَيواني نوَيي بؤ دابي 
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مليؤن دؤهر كةلوثةلي تاديطة كرداون  بؤ تاديطةكاني  9ت  ئَيمة لةخيةلي ئةم دووساَلةدا بايي ننيكةي بكرَي
كيميا و   كوردستان  وةرداهَينان بةمامؤستايان كراوة  كة ثَيويستة مامؤستايان لة دةرسةكاني بايةلؤجي

% 122ةآلم بَيطومان هَيشتا ئةوة ئَيمة لة سينيا و هي تر  لة تاديطةكاندا بووترَيتةوة  هاوكاريان بكرَيت  ب
ةي ناتواني  بَلَيي هةموو دوتاَانةو خوَيندنطةيةكي كوردستان تاديطةي تَيداية  لةبةر ئةوة ثرؤس

طرنطي   وت بؤ سةركةوتووكردني ثرؤذةكةئةمة هاوكارَي  دةبَي بؤيان و دروستكردني تاديطةش بةردةوامة
ة ضةند شَيوانَي  بةرداسو بةدةست دةهَيني  نؤرجار مامؤستاي بةتوانا خؤي هةية  هؤكاري سَيركردن ئَيم

  مامؤستاية  كةحةنو ئارةنووي خؤي لةثرؤسةي خوَيندن بَيت  بةنؤر كةسةرستةي سةرةتايي ئةتوانَي 
هؤكاري سَيركردني باشيش بؤ ئةو دوتابيانة بةدةست بهَينَيت  لةبةر ئةوة ئَيمة بةرداسو هاني ئةوةش 

ي لةناو باناردة مةحةليةكاني خؤمان  بةتواناي خؤمشان ئَيمة ئةو ذينطانة دروست بكةيي  كة ذينطةي ئةدةي
نوَيي بَيت بؤ سَيركردن  باسي طةشت بؤ دوتابي وخوَيندكار كة سةرجني رداكَيشام  ئَيمة نؤرجار باسي 

نية بؤ ئةوة  مي لةطةَل  ئةوةمان كردووة  نؤر لةبةردَيوةبةرةكان ثارة نية ثاس بطريي  بؤ طةشت ثارة
نؤريان دانيشتووم  نؤربةي نؤري بةتايبةتي دوتاَانةو خوَيندنطةكاني دةرةوةي شار  هةر لةدوتاَانةكةي 

مة ةرداسو ئةبط ئَيمةتر بيَيتة دةرةوة  بةهارةو طةشتة  نةثاسي ئةوَيت نةهيض  كةوابَي ب 522
ةييةكان بطؤرديي  لة بنةسآلوة سةرداني بريكردنةوةي مامؤستاو بريكردنةوةي كاديرة ثةروةرد

دوتاَانةيةكن كرد  بةردَينينة باوةردتان هةبَيت  لة دوتاَانةيةكي ئةوروثا ئةضوو  تةنها لةبةر ئةوةي 
هةنار دينار  هةموو  052بةردَيوةبةرةكةي حةني لةثةروةردةو سَيكردنة  مامؤستاي هونةري هةبوو  بة 

وَينةي سةرنج راكَيش  كةمنداآلن حةنيان ئةكرد  هةر لةو دوتاَانةيةدا ديواري دوتاَانةكةي كردبوو بة
َوَيني  ئَيمة ئةمانةوَيت  وونةي ئةو بةردَيوةبةرانة نؤر بكةيي  بةتوانايةكي كةم  بةآلم بةكارهَينانَيكي 

 وونةي  نؤرباش  ذينطةي دوتاَانةكةي خؤي طؤردي  لةرداستيدا ئةوانة  وونةشيان نؤرة لةو بابةتةوة 
دَلسؤنيش نؤرة  كاديراني ئَيمة بةردَينينة هةر ئةوة ني  كةئَيمة ثَييان بَلَيي شتةكان ناتواني  لة ضوارتا 
سةرداني ئامادةييةكن كرد  بةردَيوةبةرةكةي وتي مي تانة كراوم بةبةردَيوةبةر  وتي بةردَيوةبةرةكة طؤرداوة  

تاي كيميا لةم ئامادةيية نةبووة  خؤي ئيختيصاصي كيمياية ومت بؤضي طؤرداوة  وتيان لةبةر ئةوةي مامؤس
وتوويةتي مي كيميا ئةَلَيمةوة  لة بةردَيوةبةرييةكة وان ئةهَينن  كةوابَي مامؤستاياني كوردستان هةموويان 
هةَلثةي كورسي ناكةن  واسيتةي دونيا بكةن بةس بؤ بةردَيوةبةري  بةرَيوةبةري وامشان هةية بةرداسو  

ثاداشتمان كردةوة بةوةي طةشتَيكي كوريا بكات وبيَيت و بطةردَيتةوة و تةجروبةي ئةو وآلتةش ئَيمة 
بةدةست بهَينَيت   وونةي ئةوانةمشان لةرداستيدا نؤرن  كة ئةبَي بياندؤنينةوةو هانيان بدةيي  وةكو ومت 

كردووة  كةثَيويستة هةموو  ثاداشتيان بكةيي  بؤ ئةوةي هةموو ضاويان لَي بكةيي  خاتوو تاظطة باسي لةوة
شتَي  بةتةوانن بردوات  نؤر راستة  ئَيمةش بةرداسو حةنةكةيي  بؤية هةموو شتةكان بةتةوانن 
وهاوسةنطي ئةردوات  بؤية ئيننيةةان نةكردووة  بةَلكو ثرؤسةيةكي طؤرديين نانسو بةثةن 

نطَي  ئةيانووت وةنارةتي ثةروةردة هةر وبةبةردةوامية  نؤر كةس هةبوو  ثَيش تةنانةت تا ثَيش ضةند ما
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ئةَلَيت كؤنطرةي ثةروةردة  بةآلم هةر نةيكرد  هةندَي رؤذنامة نووسيبوويان وةَلآل ئةوة مةكتةبي سياسي 
ثارتي ويةكَيو رَي  نةكةوتوون  كؤنطرة بطريَيت  بةداخةوة نؤر نووسي هةية  كة ئاطايان لةهيض شتَي  

ثرؤسةيةكي هَيواش و هَيمي و لةسةرخؤ  بةآلم بة ديراسةو بة وردي وا ئةنامن  نية  لةو بارةوة لةبةر ئةوة
هةر ئةوةشة رةنامةندي ئَيوةي بةردَيني بةدةست هَينا وةكو لةجةلسةي يةكةم ديار بوو  ئةطةر بهاتايةو 

كا   هاوسةنط نةبوواية  ئَيوةي بةردَين ثشتطريي ئةم ثرؤذةيةتان نةئةكرد  كةساني ثةروةردةيش لةوه 
سعدالديي باس لةوة ئةكات ئةو طؤردينة بؤ بةرنكردنةوةي ئاسو نانستيةو ئةوةش هةربةمةنهةج نابَيت  
بَيطومان بؤ كا  سعدالديي بةَلكو لةردَيطةي راستةوخؤوة طوَيي لَي بَيت  ئةم سيستةمة وة  عةرنم كردن  

وتابي وخوَيندكاراني كوردستانة بؤ دوو ئاماجني سةرةكي ئةثَيكَيت  يةكَيكيان طةردانةوةي منداآلن ود
باوةشي دوتاَانةو خوَيندنطةكان  دووةميان بةرنكردنةوةي ئاسو نانستية  ئةو دؤناغةي كةوا ثَيويسو 
بةدةست بةسةراهَيناني منداَل هةية  بؤ ئةوةي لةخوَيندن نةتؤرَيت  ئَيمة ئاسانكارميان تَيداكردووة  ئةو 

ية  داوا لةو بكةيت خؤي هية  بكات ئَيمة داوامان لَيكردووة  بؤية ثَيي ويسو بةوة هةدؤناغةي كةوا ثَي
ئةذمار % 51ي كؤ رةكانت ئةذمار ئةكرَيت  بؤ ثؤلي نؤ  لة ثؤلي هةشت لة %51ئةَلَيي لةثؤلي حةوت لة 

 كةم ت هَينا  ناضيتة وَيذةيي ونانسو  يان ئامادةيي كؤمثيوتةر  06ئةكرَيت بؤ ثؤلي نؤ ئةطةر لة 
كةوابَي لةو شوَينةي كةوا ثَيويستة داوا لةو ئةكةيي  لةرداستيدا تاوانة بة منداَلَيكي شةش ساَل بَلَييت تؤ 

دوتاَانةدا ئةوةي ثَيبووترَيت   ئةوة ثَيويستة لةبردؤ ئةم وةنيئةية بنووسةرةوة  بردؤ ئةوة بكة وئةوة بكة  
ئاسو نانسو وهةميش نةتؤراني منداآلن  بؤية هةردوو ئاماجنةكة ئةثَيكَيت  هةم بةرنكردنةوةي

لةخوَيندن وسَيركردندا كةوا ئاماجَيكي سةرةكي هةموومانة  طوندةكان مامؤستايان نية  ئةثرسَي تا نيوةي 
ساَل مامؤستايان نية  بةردَينينة ديسانةوة ئةطةردَيمةوة بؤ ئةوة  كةوا ئَيمة ئةطةر بتواني  توانا 

بهَيني  باوةردتان هةبَي مامؤستا نؤرةو ضاكيشة  ئةمساَل تةجروبةيةكي  مرؤييةكاني خؤمان باش بةكار
نوَيمان بةكارهَيناوة  بؤ دامةنراندني مامؤستا  وتوومانة ثةروةردةي ضؤمان ضةند مامؤستات ثَيويستة  

يستة  لة مامؤستام بؤ  وونة ثَيو 022سةرةتايي وناوةندي ثَيمان بَلَيي  ذمارةكاني بؤمان ناردووة  ئةَلَيت 
مامؤستاشن ثَيويستة لة ناوةندي بةم ثسثؤرديانة  هةموو ثةروةردةكاني تر بةم شَيوةية   92سةرةتايي 

ثَينجوَيي بةهان شت  ئَيمة رةنامةندميان داوة بؤ دامةنراندني ئةو مامؤستايانة بؤ ئةو شوَينانة  واتة ناَلَين 
هةنار  4222َينة  ثةروةردةي طشو هةولَير هةنار مامؤستا دامةنر 4222ثةروةردةي طشو سلَيماني 

مامؤستا دامةنرَينة  ئةويش ئي  خؤتان ئةناني  بةئةنواعي تةداخول  ئَيمة هةر بَلَيي تةدةخول مةكة  
بةبرديار ئةوانة جَيبةجَي ناكرَيت  ديسانةوة ئةطةردَيمةوة بؤ ميكانينمةكة  بؤ ئةوةي ئةو دةسةآلتانة كةم 

ة ئةخةنة مةيداني ثياوةتي وبةخشي وثةيداكردني رةسيدي شةخصي  بؤ مي وبؤ بكةينةوة  كة ثةروةرد
كةسة ئةبَيت  بينة ضؤمان داوا ثَيشكةش بكةن  مي  85تؤو بؤ يةكَيكي تر  ئةو ميكانينمةمان داناوة  ئةو 

ماني ئامادةم ئةضمة ضؤمان ئةةة مامؤستا لةسآلن طوند  بةو ناوةوة دَيت بؤ مي بؤ وةنارةت  ئَيمة سةر
وةناري بؤ دةردةكةيي  سآلن مامؤستا لةضؤمان دائةمةنرَيت لةسآلن طوند  بؤية ئَيستا بةردَيوةبةري طشو 
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مامؤستاي ثَيويستة تا ئَيستا ثَينجويي  052ثةروةردةي هةَلةجبة  بةتةلةسؤن دسةم لةطةَلدا كرد  
شةكانيان ئةوة بووة  ئةَلَي مامؤستا مامؤستاي نةبووة  بةس نوَينةريان كا  جوتيار لَيرةية  يةكَي  لةكَي

كةس هاتووة  ئَيستا وا خةريكن بةدةرةجة ثؤل ثؤلَينانةيان بؤ ئةكةم  كَي دةرةجةي بةرنة بيَي بؤ  552
سآلن طوندي ثَينجوَيي ئةضي  بةسةرضاو ئةضن  واتة هةيبةت بؤ مامؤستاش ئةطةردَيتةوة  هةيبةت بؤ 

ارةكةمان هةية بةس جاران خراث دابةشكرابوو  سةرداني دامةنراندني مامؤستاش طةرداوةتةوة  ذم
دوتاَانةم كردووة لة ناخؤ  لة هةولَير لة دهؤ   لة ضةميةماَل لة سلَيماني لة كةهر  لة نؤر شاري تريش  
باوةردتان هةبَيت مامؤستاي وا هةبووة  لة رؤذَيكدا دوو دةرسي وتووةتةوة  كةوابَي ئةمةية كارةساتةكة  مي 

 55مرؤييةكاني خؤم باش بةكار نةهَيناوة  لة رؤذنامةدا دوَييَن خوَيندوومةتةوة  ئةَلَي لةتةطةران توانا 
مامؤستا هةية  تةطةران طوندَيكة هةمووتان ديووتانة  ضارةكَي  بيست دةدينة لةسلَيمانيةوة دوورة  بةآلم 

َيت  ئةمةية كةوابَي ئةبَي طوندَيكي دووري سةرسنووريش كةس بؤي ناضَيت  هةمان ئيمتيانيش وةرئةطر
 ئةتوامن بةرداسو موذدةي % 122بيطؤرديي  بؤية لةرداستيدا ئَيمة كَيشةي مامؤستامان نية  مي ناَلَين لة 

ئةوةتان بدةمَي ئةمساَل مامؤستا لة هةموو طوندةكانيشدا ئةبَيت  لةهةموو شاروشارؤضكةكاني 
هةموو طوندةكاني تريش  لةبةر ئةوةي ثرؤسةي كوردستانيشدا ئةبَيت  لة ناخؤوة تا خانةدي  تا 

دامةنراندنةكةمان وا لَيكردووة  كةئي  بةثَيي شوَيين ثَيويست بَي  خاتوو كوَيستان باسي لةوة كردووة  
كةوا موستةلنةمات وبودجة نؤر ثَيويستة بةرداسو بؤ ذياني مامؤستا  منيش داوا لةثةرلةماني كوردستان 

ن ثشتطريي كردن لةم ثرؤذةية ئةكات  ثشتطريي دابينكردني بودجةي ثَيويستيش دةكةم  كةلةرداستيدا ضؤ
بدةن بؤ وةنارةتي ثةروةردة  ضونكة لةرداستيدا دابي كردني بودجةي ثَيويست  يةكَيكة لةهؤكارةكاني 
سةركةوتين ئةمة  سةركةوتين ئةم ثرؤذةية  لةبةر ئةوةي ئةم ثرؤذةية وةكو خؤتان بينيتان  ثَيويسو 

ةكؤمةَلَي  دابي كاري هةية  بةآلم هةنطاوةكاني ئَيمة ئةوةية  ئَيمة وتوومانة بةم توانايةي كة ئَيستاش ب
هةمانة  ئةتواني ئةم طؤردانكارييانة بكةيي  بةآلم بَيطومان ثَيويسو بة بودجةي نياتر هةية  بؤ ئةوةي 

ي لة ئَيستةوة داوا لةثةرلةماني كوردستان هةنطاوةكان كاراتر بي وئةجنامي نووتريش بَينَيتة دةست  بؤية م
دةكةم  ثَيش داناني بودجةي ساَلي نوَي  لة ئَيستةوة وا بكات حكومةتي هةرَيمي كوردستان  بةشَيكي 
سةرةكي لة بودجةي ساَلي داهاتووي بؤ بواري ثةروةردة دابنَيت  ديسان باسي باخيةي ساوايان كرا  ومتان 

ي  ضونكة باخيةي ساوايان نؤر طرنطة  ئَيمة ئةبَي بةرنامةمان هةبَيت  ثشتطريي هةموو رةئيةكان دةكةي
بؤ نيادكردني باخيةي ساوايان  داخستين ثةميانطاكان  وابنامن وةآلمي كيئايةتي درايةوة  كا  رؤميؤ 

ن ثرسيارَيكي كردووة  ئةَلَيت ئةمساَل بيستوومانة ئةَلَيي دةوري سَييةم هةية  ئةي بؤ نةبَيت  برديارةكا
بةردَينينة ديسانةوة مي ئةطةردَيمةوة ئةَلَين بردياري مودةدةس نية  ثرسيار بكةيي ئايا ئةو برديارة بؤ هةية  
دةوري سَييةم ضية  دوتابي وخوَيندكار بواري هةية دووجار تاديكردنةوة بدات  ئةطةر هاتوو خولي يةكةم 

يةكي تر بدات  بةهؤي كارةساتي سروشتيةوة كةوت  هةلَيكي بؤ ئةردةخسَيني لة مانطي نؤدا تاديكردنةوة
كةبةدةر لةتواناي ئةو دوتابي وخوَيندكارة خؤي  بؤ  وونة ئةمساَل كؤلَيرا هات  هةرضي تووشي سكيوون 
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ورشانةوة بوو  ئةطةر كؤلَيراش نةبوواية بةثةلة ئةيانربدة خةستةخانة  دوو رؤذ ئةمايةوة  ئةو دوتابية 
ووةم  نةيتوانيوة بيَيت  ئامادةية تاديكردنةوة بكات ودةربيَيت  ئةَلَي تادين دةرسَيكي هةبووة بؤ دةوري د

بكةرةوة دةرئةضن  بؤ تادي نةكةمةوة  ئةطةر تاديت كردةوةو دةرضوو  كَي دانانج ئةكات  مي ديسان دانانج 
ةكو تا  ئةكةم  كة دةستكةوتي ئةو بودجةيةي ئَيوة بؤتان داناوم  نياتر بوو بةسريدؤم نةداوة  خؤي و

خَينان وكؤمةَلطاش ئةي بؤ نةيكةيي  كةوابَي لةرداستيدا ثَيويستة برديارةكان بةو شَيوةية بكةيي  ئةو سَيجار 
تاديكردنةوةي نةداوة  دوو جارة  يةكَي  توشي رخيؤَلة كوَيرة ئةبَيت  كارةساتَيكي واي لَي ئةدةومَيت  

و ئةو تةليسمة نةشكَيني  بؤ بوار بؤ ئةوانة كةسةننيكةكاني كؤضي دوايي ئةكات  بؤ ئةوانة بةرداس
نةردةخسَيني  بةمةرجَي  وةكو عةرنم كردن  لةهيةني نانستيةوة مي هيض نةرةرم نةكردووة  ناَلَين تؤ بردؤ 
لةبةر ئةوةي كؤلَيرا بووة  دةيييةكات ئةمساَل بةسةريا تَيثةرد بووة  نةخَير تادي ئةكةمةوة  جا لةبةر 

ولي سَييةم  خولي سَييةم نية  خولي دووبارةكردنةوةي خولي دووةمة  بؤ ئةو دوتابي ئةوة بةرداسو خ
وخوَيندكارانةي بةهؤية  لةو هؤيانةي نة  هةر كؤلَيرا  بةهؤية  لةو هؤيانةي كة بةدةر لةتواناي خؤيان 

داريي نةيانتوانيوة بةشداري تاديكردنةوة بكةن  نماني كوردي طرستة ئةوة باسكرا بةرداسو  هيوا
لةننيك يي كات ئةوة ضارةسةر بكرَيت  نةبووني دوتاَانة بةنماني عةرةبي  ئَيمة دوتاَانةمان هةية 
بةنماني عةرةبي  لةرداستيدا بةآلم بةردَينينة ئةو ذمارة نؤرةي دوتابياني عةرةب كة ئَيستا لةدةرةوةي 

شاني ئَيمة لةرداستيدا  ئةمة  كوردستانةوة روومان تَيغةكةن  ئةوة سشارَيكي طةورةي خستؤتة سةر
حةدينةتَيكةو راستيةو باسي ئةكةيي  ئَيمة ناتواني بةدةر لةهةموو ئةو دوتابي وخوَيندكارانةي خؤمان 
هةمانة  دوتاَانةيةكي تايبةت بةذمارةيةكي  وونةي بؤ ئةو دوتابيانة بكةينةوة  بةآلم مامةَلةيان وةكو 

اني ئَيمة دةرةباَلغي هي ئةوانيش دةرةباَلغة  جطة لةوةي سةدان دوتابي خؤمان لةطةَلدا كراوة  ثؤلةك
مامؤستا لةبةغداو شارةكاني ترةوة طواس اونةتةوة  هاتوونةتة سةر مينانيةي ئَيمة  ئَيمة مةعاشةكانيان 
ئةدةيي  نؤريان ثَيويستيشمان ثَييان نية  بةرداسو بةس لةبةر هيةني مرؤظايةتي بووة  لةبةر ئةوة ئةوان 
لةنماني عةرةبي ئةتواني دةرس بَلَينةوة  دوايي دوتاَانةكاني ئَيمة كةمي بةشي ئةو هةموو ذمارة 
مامؤستاييةي نةئةكرد  كةوابَي ئَيمة لةهةموو ئةو شوَينانةش كةدوتاَانةي عةرةبي نية  ثَيمان 

اتوو ذمارةكةيان راطةياندوون ثةروةردةكان ثؤلي تايبةت بؤ ئةو دوتابية عةرةبانة بكةنةوة  ئةطةر ه
طوجناو بوو  لةبةر ئةوة ماسَيكي ئينسانة بةنماني خؤي َوَينَيت  ئَيمة خؤمان نؤرمان ضةشتووة لةوة  
نامانةوَيت ببي بةوان كةدةسةآلمتان هةية بيكةينةوة يان نةيكةينةوة  دةسةآلتةكة خراث بةكاربهَيني  

ئةوانة بكةنةوة  لةبةر ئةوة بارودؤخَيكي تايبةتةو لةبةر ئةوة وتوومانة ضةند ئةتواني  ثؤلي تايبةت بؤ 
رؤذطارَي  رةنطة ساَلَيكي تر بطةردَينةوة  با تووشي نيان نةبي  ئةم ساَل ئةطةر بَيتوو بةكوردي َوَيني 
وساَلَيكي تر بيَيتةوة شارةكةي خؤي بةرداسو ئةوة بةهاوآلتي وآلتي خؤمان بةرثرسياريي بةرامبةر 

ةآلم لَيرةشةوة داواي هاوكاري ئةكةيي  نياتر حكومةتي عَيراق بردَي  لةبودجةي ثةروةردةكردنيان  ب
تايبةت بؤ ثةروةردةو سَيركردني ئةو بةردَينانة دابنرَيت  ضونكة لةرداستيدا ئةوة بودجةي هةرَيمة بؤ 
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ة  ئةواني سةرف ئةكةيي  لة بودجةي منداآلني كوردستانة بةشَي  لةو بةشة ئةضَيت بؤ ئةوان  طلةيي
ئةكات ئةَلَي  مليؤنةها دينار بؤ مةناهيج وكتَيب سةرف كراوةو  ئيعادة كراوةتةوة بةس لةبةر ئةوةي 
كتَيبةكان وشةي دوتابي وخوَيندكاري تَيدا بووة  بةهيض شَيوةية  ئةو شتة وانية  ئةوةي 

ست نية  بةهيض شَيوةية  لةرداطةياندنةكاندا ئةنووسرَيت  رَينم بؤ هةموو رداطةياندنةكان  بةٍراسو ئةوة را
ئَيمة كتَيبَيكمان نةطؤرديوة لةبةر ئةوةي وشةي خوَيندكاري تَيدا نية يان دوتابي  نؤر لةوة بةرنتر سةيري 

وشةي خوَيندكارَي  يان دوتابية  لةشوَينَي  هةية  ة ئةكةيي بةرداسو  لةبةر ئةوةي ثرؤسةي ثةروةرد
ةطؤرددرَيت  بةرداسو بؤ ناوةردؤكي نوَيية  كتَيب لةثَيناوي كتَيبدا كتَيبَيكي لةسةر بطؤرديي  بةآلم كةكتَيب ئ

ناطؤرددرَيت  سؤردمي بردوا نامةكان  يةعين حةن ئةكةم شتةكان تَيكةآلو نةبَيت  وادعي ضؤنة واتان بؤ باس 
اذةي بكةم  سؤردمي بردوا نامةكان كة دةرئةضَيت  ئَيمة ضةند تةعبريَيكمان هةية ضةند بةردَينَيكيش ئام

ثَيدا  بؤية حةنةكةم ديسان ئةمة مووناسةبةيةكة بؤ ئةوةي باسي بكةيي  بةكار هَيناني وشةي خوَيندكار 
ودوتابي وشةي ذن و وشةي ئاسرةت  وشةي خوَيندنطةو وشةي دوتاَانة  مي وةكو شةخصي خؤم  بةرداسو 

و وشةي دوتابيش بةكاربهَيني  مي بةطرسو نانامن  هيض طرستَي  نية ووشةي خوَيندكار بةكار بهَيني 
ئةوة دةوَلةمةندي نمانة  ئةتواني رَي  بكةويي  لةئيدارةي ثَيشووي سلَيماني تا شةشي سةرةتايي 
بةهةموويانيان ئةوت دوتابي  دواي شةشي سةرةتايي بؤ نانكؤ ئةيان وت خوَيندكار  مي هيوادارم بةرداسو 

هةستياري هةية  لةهي رَيكخراوة دوتابي وخوَيندكارييةكان  ئةوة ثةيردةو بكرَيت  بةآلم ديارة هةندَي  
ئةوةش هةندَي شو ئةوَيت  واتة ئَيمة ئةتواني نمانةكةي خؤمان بةكار بهَيني  لةوآلتاني دونياش وشة 
هةية بؤية  شت ضةند وشةية  بةكاردَيت  بةآلم وايان لَيكردووة   هةريةكةو بؤ دؤناغَي   مي لَيرةوة 

ارة بؤ ثةرلةماني كوردستان ئةكةم  ئةطةر ثَيويسو بةهةرشتَي  هةبَيت  با هاوكاري وةنارةتي ئةو ثَيشني
ثةروةردة بكةن  بؤ بردياردان لةشتَيكي لةو جؤرة  تا دؤناغَي  لةدؤناغةكان  بةآلم ئةمانة كَيشة ني  

ةسةر ناكرَيت  بةرداسو بةرداسو ئَيمة بَلَيي لةبةر ئةوةي ئةوة ضارةسةر نةكراوة  شتةكاني تريش ضار
بابةتَيكة بةبَي بردياريش نةمةن خؤي لةخؤيدا  ضارةسةري نؤر كَيشةو طريوطرست دةكات  تةدةخولي 
حينبي بؤ دياريكردني بةردَيوةبةر وسةرثةرشتيار  ديسانةوة عةرنم كردن  بَيطومان تةدةخولي حنبي 

ؤمةَلَي  ميكانينم و بةهؤشيار كردنةوةي هةبووةو هةشة  ئةوانةش ضؤن نامَيني ديسان بةدياريكردني ك
خةَل  وبةوةي كةبةردَيوةبةرايةتي ئيمتيان نية  بةردَيوةبةرايةتي بةرثرسيارَيتية  كة ئَيمة بةدواداضوو ان 
كرد  كةتؤ بووي بةبةردَيوةبةرلَيمان ثرسيوة بةردَيوةبةرَيكي ساشيل دةرضووي بةرداسو ئةو كاتة ئةبَي وا لة 

ن بكةيي  لةجياتي ئةوةي خةَل  ئَيستا واسيتة ئةكات بؤ بةردَيوةبةري  واسيتة بكات بؤ ئةوةي بةردَيوةبةرةكا
واني لَي بَييَن  ئةوةندة بةرثرسياري ئةكةيي بةرامبةر بةشتةكان  سةرثةرشتياريش هةروا ئةمساَل 

يي ساَلة تاديكردنةوةمان كرد  بؤ سةرثةرشتياري هيوا هةبوو خؤي ئةوةندة بةمةغدور ئةناني ضةند
بةهؤي حنبايةتيةوة لةسلَيماني نةكراوم بةسةرثةرشتيار  لةهةولَير بؤية نةكراوم واو وابووة  سةرموو 

كةس دةرضوو  يةعين ئَيستا واي  82دةرةجةي سةرثةرشتياريان هةبوو  تةنها  022ئيمتياان بدة  
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ة ثرؤسةي ئيمتياانةوة  لةبةر داواي سةرثةرشتياري ئةكات  ئي  رووي نايةت بَيت لَيهاتووة  نؤركةس كة
يت هَيناوة   42هَيناوة كةبةئَيمة ئةَلَيي  بؤ ئةوةندةي هَيناوة لةبةر ئةوةي لةتادي كردنةوة  42ئةوةي 

كةوا بوو رووي نايةت باسي ئةوة بكات  وةنةتةكليف لةئَيوةي بةردَينيش بكات و بةردَيني تريش رووي 
تةدةخوهتي حنبي نةمَينَيت  بةآلم بةداناني ميكانينم  ئةوةش  نايةت  لةبةر ئةوة هةوَلدراوة بةرداسو 

ئيشي شةو رؤذَي  نية  حنب لة هةموو شوَينةكان ئةيةوَيت بةرداسو مةكانةتي خؤي بةدةست تَيوةردان 
لةكاروباري حكومةت  ئةطةر ئةوة بكرَيت  بةآلم ئَيمة وةكو حكومةتيش ئةبَيت  ميكانينمان هةبَيت  بؤ 

وةرداني حنب لةهةموو سَيكتةرةكاني بوارةكاني ثةروةردةو ئةوةي كةثةيوةندي بةئَيمةوة ئةوةي دةستَي
بَلَيي توانيوومانة دةستتَيوةرداني حنب لَيرةو لةوَي % 122هةية نةيةَلي  بةآلم لةطةَل ئةوةشدا ئَيمة لة

ة لةثار  لةداناني بةردَيوةبةري بنربد بكةيي  ئةوة ردٍِاست نية  بةآلم هةنطاوةكا ان باش ة  ئةمساَل نؤر باش 
دوتاَانة و خوَيندنطةكان  مي هةست ئةكةم سرة ردةنطي هةية  بةآلم هَيشتا ئةوة كاركردني نياتري ئةوَيت  
خاتوو سؤنان هيوادارم ئةويش لةردَيطةي ئةم كةناآلنةوة طوَيي لةوةآلمةكاني خؤي بَيت  كة ئةَلَيت 

مان كؤنطرةي ثةروةردةيي تةنها ئةو رداسثاردةيةي نةبووة  ئةَلَي تاديكردنةوةكان باس نةكراوة  بَيطو
لةكؤنطرةدا باسكراوة  بةآلم لَيرةدا نةمانبيين  كؤنطرةي ثةروةردةيي تةنها ئةو رداسثاردانةي نةبووة  بةَلكو 

ئةو  كؤمةَلَي  راسثاردةي تريشي هةبووة  بَيجطة لةوانةي كة ئَيمة بامسان كرد  ئةمة نؤربةي يان سةرجةم
خاآلنةية  كةلةكؤنطرةي ثةروةردةيدا باس كراوة  هةندَي ثَيويسو بةوة نةبووة كة بيبةينة ئةجنومةني 
وةنيران وبَيتة بةردةمي بةردَينتان  هةندَيكي ئيشوكاري رؤذانةي وةنارةت وبةردَيوةبةرة طشتيةكانة 

باس نةكراوة  ئةطةر ثَيويستيشي بةرداسو  كة موتابةعةي بكةن و بةئةجنامي بطةيةني  لةبةر ئةوةية كة
بة روونكردنةوةي ثَيويست هةبَيت  مي ئامادةم باسي بكةم لةوانة  باسي ئةوةي كرد كةوا ئيكمال دواي 

رؤذ تادي كردنةوة بكات  ئَيمة لةدواي ديراسةكردن ئةوةمان بةشَيوةيةكي سةركةوتوو  12حةستةية  يان 
مادام ئيكماملان نةهَيشتووة  لةدةوري يةكةم هةموو ئةوانةي كة نةناني  بؤ ئةوةي بواري باش بردةخسَيني  

ئةكةون بؤيان هةية  خولي دووةم بدةنةوة  باماوةشيان هةبَيت َوَيني  لةبةر ئةوة بؤية نني  
نةكراوةتةوة تاديكردنةوةكاني خولي دوووةم  نمانةكان باس ئةكات  كةباس لةعةرةبي نةكراوة  ديسانةوة 

ةكة  ئةو ثرؤذةي ئَيمة  وونةيةكة و ئامانج لة نماني كوردي ضية  ئامانج لةنماني ومت ئةوة  وونةي
عةرةبي ضية  بةهةمان شَيوة هةموو وانةية  لةوانةكان ئاماجني دياريكراوي خؤي هةية  ئةبَي ئَيمة 
 لةدؤناغةكاني خوَيندندا ئةو ئاماجنة بهَينينة دي  بؤية بامسان كردووة  كوردميان هَيناوةتةوة

بة وونةية   كةئامانج تةنها نووسيين كوردي نية  بةَلكو ئامانج لةطةَل ئةوةشدا دةربردينة  ئَيمة ئةطةر 
تاكي كوردي سةرذمَيريية بكةيي  نؤربةي نؤرمان تواناي دةربردينمان نية  ئةو هةموو كارةساتةي تَييدا 

ي هةَلةجبة كة لةكاتي كيميابارانةكةدا ذياويي  كةضي ناتواني تةعبري لةكارةساتي خؤمان بكةيي  دوتابيةك
بووة  لةشةشي ئامادةيي بووة بَلَييت داردشنت لةسةر كارةساتي هةَلةجبة و كيميابارانةكة بكة  رةنطة نؤر 
بةنةبةت بؤي بكرَيت  كةوابَي ئَيمة ئامانج لةخوَيندني نماني كوردي  ئاماجنةكةي نةهَيناوةتة دي  بؤية 
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يش ولة ئينطلينيش  بطةردَيي بةدواي ئاماجنةكاندا ودياري بكةيي  بؤ مامؤستاو ئةبَي لةكورديش ولةعةرةب
بؤ ثةروةردةكارو سةرثةرشو كاريش بَلَيي ئامانج لةوتنةوةي ئةو بابةتة ئةوةية  ثَيي طةيشو بةوة ئةوة 

رهةمهَيناني سةركةوتووي  ئةطةر نةطةشو ئةوة ماناي واية ئَيمة كورتيمان هَيناوة  طةياندني نانست وبة
نانست بَيطومان لةثةروةردة  بريوبؤضوون نؤرة  ئةو بةردَينانة هةندَيكيان ئيشارةتيان ثَيدا  كة هاوسةنط 
بردؤيي  ثةلة نةكةيي  لةرداستيدا ئةمانة واني  ئَيمة نامانةوَيت هةندَي  ضةمكي موستةسيد لَيرة باس 

ان ثَيي نية بةرداسو  ئَيمة ئةمانةوَيت ئةم سيستةمة بكةيي  كة نامؤية بؤ كؤمةَلطاي ئَيمة  و ثَيويستيشم
يان بةرهةمهَيناني نانستة   بهَينينة دي  لةبةر ئةوة طةياندنوةكو هةيكةلي رَيكخسنت هةموو ئاماجنةكان 

ئةوة هيض شتَي  لةهي ئَيمة دروست ناكات  لةدةربرديندا لةبةر ئةوةي دةربردينَي  لةهي ئَيمة وابَي ولةهي 
ي تر شتَيكي تر بَيت  هةموومان ئاماجنةكا ان يةكي ئاماجنةكاني سؤنان خانيش كة يةكَيكة كةسَيك

لةئةندامةكاني ليذنةي ثةروةردةيي بووة  لةطةَل ئةو سيستةمةدا هةمان ئةو ئاماجنةي ئَيمة بووة  
ان وة  بامسان بةهةمان شَيوان كار كراوة بؤي  بةردين كا  اال داسن  طرنطي بةباخيةي ساوايان  بَيطوم

كرد  طرنطي باشي ثَيويستةو ئةشدرَيت  مامؤستا نةبَيت طؤردان نابَيت  بَيطومان مامؤستا كارةكتةري 
سةرةكي بةردَيوةبةري طةياندني نانستة  كةواتة ضؤن كار بكةيي بؤ ئةوةي مامؤستا كارئةكتةر بَيت  وةكو 

داضوون وموتابةعةي بةردةوام  سَييةميش لة عةرنم كردن خولةكاني راهَيناني بةردةوام  دووةميش بةدوا
رَيطةي طؤرديين هةندَي  كتَيبةوة  ئةم  وونانةي كتَيب  كتَيب هةية بؤ مامؤستا  كتَييب تايبةت بؤ 
مامؤستا  دانراوة  كةخؤي مامؤستا وا لَيغةكات بةبَي خولي رداهَينانيش  بةس دَلسؤني ثيشةكةي خؤي بَيت  

باش  راهَينةري تَيدا ئةكات  لةماَلةوة دائةنيشَيت ثَيش ئةوةي بَيـتة  ئةيكات بةمامؤستايةكي نؤر
دوتاَانة  ئةو خؤي بؤ خؤي كار ئةكات  ضؤن بتوانَي دةرس بَلَيتةوة  ئةمة شَيوانَي  لةشَيوانةكان  شَيواني 

لَيرة دووةميش وةكو عةرنم كردن  راهَيناني بةردةوامي مامؤستاية يةكَيكي تريشيان وا بكةيي  ئي  
بةدواوة مامؤستاياني هةموو دؤناغةكان دةرضووي كؤلَيذةكان دةبي  تاديكردنةوة نؤر طرنطة  بَيطومان كا  
االي بةردَين هي ئَيمةش تاديكردنةوة نؤر طرنطة  بةآلم ئاماجني تاديكردنةوةكة جياوانة  تاديكردنةوة بؤ 

ةية  ئاسو وةرطرتي وبةشداريكردن لةثرؤسةي سةركوتكردني دوتابي وخوَيندكار نية  تاديكردنةوة بؤ ئةو
وةرطرتين نانستةكة تَييدا  ئةمة دوو ضةمكي جياوانن  هةندَي  جار بةداخةوة ضةمكةكان هي ئَيمة 
بةهةَلة لَيي تَيدةطةيي  بؤ  وونة غةشكردن  مامؤستاي وامان هةية ئَيمة لةنانكؤشدا  كة ئةطةردَيتةوة 

ة دؤثييةكي طرتيَب وةكو ثاَلةوانيةتيةكي كردبَي  ئةَلَي دؤثيةكةم طرت  لةثؤلةكةي خؤي كة ضاودَيرة  ك
ضؤنيش ئةيطرَيت  ثةنَي  دائةنَيت بؤي بؤ ئةوةي دوتابيةكة يان خوَيندكارةكة دؤثيةكي لَي بطريَيت  
 داواي ضاية  ئةكات  بانطي ئةكات  خةريكي ضا خواردنةوةكة ئةبَيت  وا ئةكات كةوا لةخوَيندكارةكان كة

ئةو ئاطاي لَيي نية  دوتابيةكة وةرةدةكة دةرئةهَينَيت  مامؤستاي بةردَين تؤ كاري ئةوةت نية دؤثي بطريت  
تؤ ئةركت ئةوةية نةهَيَلي دؤثية بكات  ئةمةية هي ئَيمة بةرداسو كةضةمكةكان جياوانن  تاديكردنةوةش 

ئةو ناكةيي تا منداَل والَيبكةيي  لةو ئةوة نية بةرداسو ئَيمة تاديكردنةوة ئةكةيي  تاديكردنةوة بؤ 
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تةمةنةوة بتؤرَيت لةمي  نةخَير ئةلَََين وةرة تا ئةطاتة ئةوةي كةخؤي تَيدةطات  كة طةشتة ئاسو تَيطةشنت 
ئي  وةكو عةرنم كردن تاديكردنةوةكان واي لَيدَيت  نة  لةسَي ولةشةشي ئامادةيي  لة ثؤلي حةوت 

ي بؤ بكةي  بةآلم لةهةمان ذووري خؤي  هةمان مامؤستاي خؤي وهةشتيش تاديكردنةوةي سةرانسةر
بةديارييةوة بَيت  نة  مامؤستايةكي تري غةريب  بَيتة سةري لةو ناحيةيةوة  بؤية تاديكردنةوةي ميللي 
ثَينج  كةضةند ثرسيارَيكي ئاراستةكراوي هةية كةضؤن ئةبَيت وبؤضية  لةثَينجي سةرةتايي ئةو 

  بؤ هةموو بابةتةكانة نة  تةنها بؤ بابةتي بريكاري ونانست وكوردي  لة حةستةي تاديكردنةوةية ئةبَيت
يةكةمي مانطي ضوار ئةجنام ئةدرَيـت  ثرسيارةكان هاوبةش ئةبي لةسةر ئاسو دةنا  بةآلم دوتابي 

ةي لةذوورةكةي خؤي دانيشتووة  مامؤستاكةي خؤي دَيت و ثرسيارةكاني ئةداتَي و تاديكردنةوة ئةكات   ر
تاديكردنةوةكةش وةكو  رةي مانطانة ئةذمار ئةكرَيت بؤي  واتة ضارةنووسي ئةو دوتابية لةسةر ئةو 
تاديكردنةوةية نية  بةَلكو وةكو مانطانةيةكة  ئةمة مةبةسو ضية ئاماجنامان لَيي  ئاماجنمان ثَيوانةي 

نةيةكدا  ئاسو نانسو ننمة ثَيويستة ئاسو نانسو دوتاَانةكانة  ئايا بابناني خةلةملان نية لة دوتاَا
ضارةسةري بكةيي  ئايا دوتابيان ئاماجنةكاني وةرطرتين نانستيان هَيناوةتة دي  بؤ ئةوةي كةئَيمة 
هةَلسةنطاندن بؤ ثرؤسةكةي خؤمان بكةيي  نة  بؤ ئةوةي ئةوة داوَي  بَيت بؤ دوتابي وخوَيندكار 

ةردةييدا ئةوانة هةن  بؤية تاديكردنةوة طرنطي خؤي لةدةست دابندرَيت  كة بةداخةوة لةنؤر هيةني ثةرو
نادات لةم ثرؤسةيةدا  بةثَييةوانةوة رؤَلي خؤي بةدةست دَينَيت  كة جاران رؤَلةكةي خؤي بةدةست 
نةهَيناوة  بةردَين كا  بةكر ستاح ثرسيارَيكي كردووة  طؤرديين ثَيش بنةردةتي  واتة باخيةي ساوايان 

رنم كردن  باخيةي ساوايان ثَيويستة نؤر طرنطي تةواوي ثَيبدرَيت  بؤية ديسانةوة بَيطومان وةكو عة
لةردَيطةي ئَيوةي بةردَينيشةوة ئَيمة داوا ئةكةيي  بةهةموومانةوة بتواني وا بكةيي منداآلني كوردستان 

هةية تةنها  بَيبةش نةبي لةباخيةي ساوايان  لةبةر ئةوةي بةداخةوة ئَيستا لةو شوَينانةش كةوا باخية
منداَلي سةرمانبةر وةر ئةطرَيت  لةبةر ئةوة واي لَيهاتووة  وةكو شوَينَيكي دايةنطا واية تاداي  ئةطةردَيتةوة 
لة سةرمانطةكةي  نة  وةكو ماسَيكي منداَل  ئةمةش ئةبَي بطؤرديي ماة هةموو منداآلني كوردستانة بينة 

ئةبَي جَيبةجَيي بكات لةرداستيدا  بةآلم دَلنياتان  باخيةي ساوايان  ئةوةش ئةركَيكي تري حكومةتة 
ئةكةيي ناتواني ئَيستا بَلَيي ئةوة هةمووي ئةتواني جَيبةجَيي بكةيي  لةبةر ئةوةي بودجةي ثَيويست بؤ 
هةموو ئةو شتانة نية  بةس شَيوانةكاني كردنةوةي باخيةي ساوايا ان طؤرديووة  وةكو عةرنم كردن  

وو  بةدابةشكردني دوتاَانةكةش بةبةشَي   واتة هةموو شَيوانَي  ئةطريي بؤ ئةوةي بةكرَي طرتين خان
نياتريي هةل بردةخسَيني بؤ نؤرتريي منداَلي كوردستان بؤ ئةوةي بينة ئةو دؤناغةوة كة دؤناغَيكي 

شةشي طةلَي  هةستيارة  ئايا دؤناغةكان ضؤن دةست ثَيغةكةن  ديسانةوة ئاماذةم ثَيدايةوة  ئةمساَل 
سةرةتايي بةكةلؤري نابَيـت  دؤناغةكاني تري خوَيندن وةكو خؤي ئةبَيت  ئةوانةي كةئةمساَل لة شةش 
دةرئةضي بردوانامةي شةشي سةرةتاييان نابَيت  نؤر بةئاسايي ئةضنة ثؤلي حةوت  هةندَي  دوتاَانة لة 

تمان بينا لةدابةشكردني شوَيين خؤيان ئةمَيننةوة  كةلَيرةدا بامسانكرد بينا طرنط نية  مةبةس
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سيستةمةكةدا طرنط نةبوو  هةندَي  بةردَين بةهةَلة لةئَيمة تَيطةيشنت  هةندَي  دوتاَانةمان هةية 
سةرةتايية  شةش دؤناغي تَيدا هةية  ئةتواني ساَلَيكي تر لةهةمان بينادا ثؤلي حةوت بكةينةوة  هةر 

ايةكي ناوةندي بؤ ئةطوَينينةوة  هةَلطري بةكالؤريؤس يةكسةر ثؤلي حةوتي تَيدا ئةكةينةوة  ضةند مامؤست
بؤ ئةوةي وانةكان بَلَينةوة  ئةو مامؤستايانة ئةتواني نانستةكاني ثَينج وشةشيش بَلَينةوة  ضونكة ئةبَيت 
وردة وردة مامؤستاياني بةكالؤريؤس بَيي ئةم كتَيبانةي كةئةطؤرددرَيي  ثَيويسو بةوة هةية لة ضوار وثَينج 

شةوة بَيت  هةندَي  دوتاَانة هةية تاكو ثؤلي ضواري تَيدا ئةبَيت  ضواري بنةردةتي ئاسايية  وشةشي
لةضوارةوة هةندَيكي تريان بؤ نؤي تَيدا ئةبَيت  لةهةندَيكي تر شةش بؤ نؤي تَيدا ئةبَيت  كةوابَي لَيرةدا 

ي نؤر موشكيلةي بينامشان بؤ بينا بردياردةر نية  سيستةمةكة بردياردةرة  كةوابَي ئةمة لةهةندَي شوَي
ضارةسةر ئةكات  لةهةندَي  لةناحيةكان  لةهةندَي  لةطوندةكان سةير ئةكةي تادؤناغي شةش هةية  دواي 
ئةوة ضةند دوتابية  ئةمَيننةوة ناوةنديان بؤ نةكراوةتةوة  بةناضاري هةندَيكيان وان لةخوَيندن دَيني  

مةتر بربدن بؤ ئةوةي بينة ناوةنديية   ئَيمة بةداناني ضةند هةندَيكيشيان ئةبَيت برٍِؤن ضةنديي كيلؤ
مامؤستاية  ئةتواني لةو شوَينةدا ثؤلي حةوتي بؤ بكةينةوة  كة نةمانتواني هةشو بؤ بكةينةوة لةبةر 
ئةوةي مامؤستاي ثسثؤرد نية  ئةو كاتة با لةهةشتةوة بيَيتة شوَينة دوورةكة  با تا حةوت لةطوندةكةي 

بكات  باشة بائةجمارة لةهةشتةوة بيَيت  واتة ئةركَيكي كةم م خستة سةرشاني خَينان و خؤي تةواو 
سةرشاني ئةو خوَيندكارةي كة لةطوندةكةي خؤي ناوةندي تَيدا نةكراوةتةوة  لةهةندَي  شوَيين تريش 

دا بكةينةوة  وةكو عةرنم كردن  دوتاَانة سةرةتاييةكان لةشاريشدا جَيطةي ئةوةيان هةية ثؤلي حةوتي تَي
كةوابَي ديسان لةرووي بيناشةوة مي داناجنن كرد  بؤية ئةم سيستةمة طرنط نية ضةند دؤناغي خوَيندن 
لةضةند شوَيندا ئةخوَيني  لةهةموو دونياشدا ئةوة ثةيردةو ئةكرَيت وواية  ئةوة نية مةرج بَيت تؤ 

ووني مامؤستاو جوطراسياي ئةو شوَينة لةيةكةوة بؤ نؤ لةية  بينا بيت  بةَلكو شوَيي وموستةلنةماتي ب
برديار لةوة ئةدات  ئَيمة ئةو دؤناغة ضةند بكةينةوةو ضةند نةكةينةوة  ثرسياري لة كؤلَيذي دةآلو 
ئةنمةرد كردبوو  بَيطومان ئةوانة وةكو عةرنم كردن  لةشةشي سةرةتاييةوة ئةوانة وةرئةطريَيي  بةثَيي 

ؤن و  وونةيةكي نوَيية لةكوردستاندا  طةهوَيذ خان ثرسياري كردبوو  ثَيوةري نانسو ساآلنة لةطةَليا ئةر
كة مةبةست لةتاديكردنةوةي ميللي ضية  وا ئةنامن مةبةستةكةمان روونكردةوة كة لة ثَينجي سةرةتاييدا 

ةكة ئةدرَيت  ئايا بةهرةداران جياواني لةنَيوان منداآلندا دروست ناكات  لةرداستيدا دواي ضاكردنةوةي ضةمك
ومتان بةهرةداران هةر ئةو حةوت هةشت كةسةن  ئةوةي ثَيشووتر بةهةرةدار نةبوون  وونةيي بوون  
لةبةر ئةوة مي ثرسيارةكة ئةنامن ئةو مةبةسو  وونةيية  ئايا  وونةييةكان جياوانكاري نية لةنَيوان 

  بؤ لةبةر ئةوةي وةرطرتي لةو دوتابيان وخوَيندكاراندا يان هةذار ودةوَلةمةند  بَيطومان جياواني نية
ناوةنديية  وونةييانة بة رةية  هيض ثَيوةرَيكي تر نية بؤ وةرطرتي  تةنها كؤ  رة نةبَيت  جطة لةوة 
منداَلي شةهيد ثَينج  رةي تَيكرداييمان بؤ داناوة كةوةربطريَيت  لةبةر ئةوةي لةو تةمةنةدا بةرداسو 

ثَيكَيت  بووني باو  وةكو سةرثةرشتيكار رؤَلَيكي كارا ئةبينَيت  راستيةكان نا% 122ثَيوةري  رة لة 
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لةثةروةردةكردني لةو دؤناغةدا  وةكو دؤناغي نانكؤ نية  بؤية لةرداستيدا ئَيمة ئةطةر منداَلَيكي شةهيد 
ري ي هَينا نؤر بةئاساي ئةَلَيي شايستةي ئةوةية بيَيتة دوتاَانةي  وونةيي  لةبةر ئةوة تةنها جياكا85

بؤ ئةوان كراوة  ئةوانيش بةنووسراوي وةنارةتي شةهيدان  شةهيدي هةر حنبَي  و هةر هيةنَي  بي بؤ 
ئَيمة وةكو ية  ئةذمار ئةكرَيت بؤيان  ئةو دوتابيانةي كةوا هةذارن   رةيان هَيناوةو لة وونةيةكان وةر 

رة ثاس ئةطريي بؤ دوتابيان لةبةر ئةوةي ئةطريَيت  ثاسيشيان بؤ طرياوة بؤ ئةوةي هاتووضؤيان ثَيبكات  لَي
ناتواني لة هةموو طةردةكَيكدا دوتاَانةيةكي  وونةيي دواناوةندييةكي  وونةيي  بكةينةوة  ئةو منداَلة 
هةذارةي  رةكةي بةدةست هَيناوة با ئةو هةلةي لةكيس نةضَيت  سةرموو وةرة وةربطريَي  مي خولي 

ردايي لةسةر مي  ديسانةوةش ثاسيشت بؤ دائةنَين ئةوةش ضاودَيري كردني رداهَينانيشت بؤ ئةكةمةوة بةخؤ
حكومةتة بؤ ئةو منداآلنةي كة نياتر حةنو ئارةنوويان لةخوَيندنة  بةردَينينة ئَيمة هةموومان حةنمان 
لَيي نية لةخوَيندن  هةية حةني لةوةرنشة تةبيعةتي خؤي واية  بةآلم ئةوةي ئَيمة طرنطة بةهمانةوة  

ةرةتاي ذياني منداَلة ئَيمة بيهَينينة ناو ثرؤسةي خوَيندنةوة  دواي ئةوةي كةخؤي تَيدةطات  هةموومان س
 وونةي ئةوةمان هةية  دوو براو خوشكَي  هةية هةر ثَيي ناَلَيي سةعي بكة  بةآلم خؤي لةخؤيدا حةني 

ةطةر وانةبوواية يان لةدوونيادا ئةطةر لَيية  هةشة بيهَينةو بيبة هةر حةني لَيي نية  ئارةنووي لَيي نية  ئ
ةانووتاية وا نية  ئةبواية لةسويد كرَيكار نةبَي  ئةبواية لة ئةوروثا بةرداسو كةس سيتةر نةبوواية  
ئةبواية كةس سايةق نةبَي  كةوابَي ئينسان بةتةبيعةتي خؤي واية  بؤية ئةو منداَلةي كةوا تواناي 

ة شةشي بنةردةتيدا با مي نياتر ريعايةي بكةم  نياتر طرنطي ثَيبدةم بؤ حةنكردني هةية نةوةد ئةهَينَيت ل
ئايندةي خؤمة  ضونكة بةرداسو ئةوة بؤ كَي ئةخوَينَيت  ئةطةر بَيتو هةَلطري بردوانامةي بةرنو نانسو 

ؤيان بةرن لةوآلتي ئَيمة هةبَيت  ئةوا بؤ ئَيمةية بؤ كَيية  خؤيان كةم يي سوود لةو توانا نانستيةي خ
وةرئةطرن  ئةطينا بةخششةكةي بؤ كؤمةَلة  بؤية حكومةت بةثَيويسو ئةنانَيت  ريعايةي ئةو كةسانة 
بكات كة نياتر حةنو ئارةنوويان لة خوَيندنة  ئَيمة ئةو هةلةمان نياتر كردووة  ئةمساَل ضةنديي 

شدا لة كؤية كراوةتةوة  لة خوَيندنطةي  وونةيشمان كردؤتةوة  نة  تةنها لةشارةكان بةَلكو لةدةناكاني
لة سلَيماني ضةند خوَيندنطةيةكي تر  لةهةولَير وةلةهةموو ئةو شوَينانةي كةثَيويست   ئاكرَي كراوةتةوة

بؤ ئةوةي هيض منداَلَي  بَيبةش نةبَيت  لةكاتَيكدا ئةو تواناي هةبَيت  . بووةو توانا هةبووة كردوومانةتةوة
ةنَيوان دوتاَانةكاني تريشدا  ئةوانيش وا لَي ئةكات  كة نؤر ئةمة كَيربدكَيية  دروست ئةكات ل

ي نية  بةآلم لة كَيربدكَيي خؤياندا  لةحةماسي خؤيان  يدوتاَانةمان هةية بةرداسو ناوي  وونة
ئاستةكانيان ئةوةندة بةرنكردؤتةوة بوونةتة ئاسو  وونةيي  باسي مةداريسي سرياني ئةكات طةهوَيذ 

م هةيةو طرنطي نةدراوة بة خوَيندني سرياني  لةرداستيدا ئةوةش ناحةديةكة بةرامبةر بة خان  كة مةهن
حكومةتي هةرَيمي كوردستان  تةنها ئةم كتَيبانة كةطؤرددراوة  بؤ نماني توركمانيش بؤ نماني سريانيش 

سيستةمي ضاث كراون  بؤ ئةوةي برادةراني تريش ئاطايان لَيي بَيت  طةورةتريي كَيشة ئةوة بوو كة
كؤمثيوتةري  نةبوو بؤ ئةوةي بةنماني سرياني ئةو كتَيبانةي كةضاث كراون ئةم هاوينة  نياتر لةبودجةي 
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ثَيويست بؤ كورديةكة تةرخا انكرد  بؤ ئةوةي بةسرياني ضاث بكرَيت  بةردَيوةبةري طشو خوَيندني 
رياني لةدهؤ  ولةهةموو ئةو سريانيمان هةية  راوَيذكاري خوَيندني سريانيمان هةية  خوَيندني س

شوَينانةي كةوا ضردي دانيشتووانيان ئةوة ئةهَينَيت كةوا دوتاَانةيان بؤ بكرَيتةوة  بؤيان كراوةتةوة  
توركمانيش بةهةمان شَيوة  لةكئري ولةهةموو شوَينةكان  ماة وة  يةكيان هةية  لةهةموو ئةو ماسانةي 

خؤشيانة  هيض منةتَي  نةبووة كةئَيمة ئةوةمان كردووة  ئةوة تر كة منداآلني كوردستان هةيانة وةحةدي 
ئةركي خؤمانة  لةبةر ئةوةي كةمي لَيرة ئةَلَين كردووةمة  ئةوة ئةركي خؤمن جَيبةجَيكردووة طةهوَيذ 
خان  كا  تةَلعةت هيواخواني سةركةوتين كردووة  ديارة باسي بةتيغي تةعةلومي كردووة  ئةم ثرؤسةيةي 

سَي كةوتي نية  ئةي ئةوانةي كة درةنط تَيطةيشتنيان هةية  راستة ئةوة ئةركي ئَيمةية كةوا كةلةية  بؤ 
وايان لَي بكةيي ئاستةكةيان بةرنبكةينةوة  بؤ ئةوةي دةربيي  بؤية ئَيمة لةم ثرؤسةيةدا دوو جؤر 

شيان لةرداستيدا بؤ سيستةممان داهَيناوة  يةكَيكيان ئةوةية كةمامؤستاي نياتر بيَيتة ثؤلَيكةوة  يةكَيكي
ئةوةي كةوا ناضاري مامؤستا بكةيي كةئةوانةي بةتيغي تةعةلومي ئةبَي ئاسو نانستيان بةرنبكةنةوة  بؤ 
تَيثةرديي بؤ ئةوةي ئةوانة ماسيان نةخورَيت  ثشوو ضي لَيهاتووة  ثشوومان كردووة بةدوو شَيوة  دوو ثشوو 

دةست ثَيدةكات  11/4ثشوويةكي بةهارة   0/1ت  بؤ دةست ثَيدةكا 05/10ثشوويةكي نستانة لة   هةية
لةطةَل خوَيندني باآل بةهاوكاري ئةوانيش هةمان برديارة  بؤ ئةوةي هةموو كةس سوود لةو  03/4بؤ 

كاتةنةش وةربطرَيت  ئي  كاتةكاني تر خةريكي ثرؤسةي ثةروةردةو سَيركردن بَيت  هاويي وةكو خؤيةتي 
  مةنهةجةكا ان وةكو ومت دةست كردووة بةطؤرديين ية  ودوو وسَيي نةطؤرديين نةكرد مةنهةج باسي

سةرةتايي مةنهةاان دةست كردووة بةطؤرديي  ئةم كتَيبانة بؤ يةكةمي جارة منداَلي كورد كتَييب نانسو 
بةبةها بةرةنطاورةنطي ضاث كراو ئةكةوَيتة بةردةسو  كةجطة لةوةي كة كتَييب بؤ مامؤستا تَيداية  بؤ 

ر بابةتَي  ضوار كتَيبة  بؤ دوتابي بؤ راهَينان كةلةجياتي دةستةر بةكار بَيت  بؤ بةرةنطاري واتة بؤ ئةو هة
منداآلنةي كةوا تواناي تَيطةيشتنيان نياترة لة ئاسو ئاسايي ئةمةشيان ئةدرَيَو  بؤ ئةوةي خؤيان وةكو 

مؤستاش  ئةمة ئةمساَل لةية  ودوو وسَيي راهَينان لةماَلةوة بةكاري بهَيني  ثةروةردةيان بكةيي  بؤ ما
سةرةتايي هةموو كوردستان ثةيردةو ئةكرَيت  جطة لةوة بابةتي ماة مرؤظ لة ضوار وثَينج ودؤناغي يةكي 
ناوةندي وضواري ئامادةيي ئةخوَيندرَيت  بابةتي ئابووري  لةهةموو بةشةكاني وَيذةيي طؤرداوة  هةروةها 

ي بؤ كراوةو ئةبَي ساآلنةش ثَيداضوونةوةي بةردةوامي بؤ بكةيي  بؤ ئةوةي بابةتي مَيذووش ثَيداضوونةوة
ئاواتةكاني خةَلكي كوردستان لةخوَيندني ئةو بابةتانة بَيتة دي  كا  عادل ديسان كؤمةَلَي  خاَل كةبامسان 

 022 كردووة  هةمووي باسي باخيةي ساوايان لةرووي مادييةوة ضي كراوة بؤ بينا  هةر ئةمساَل ننيكةي
ناثَيكَيت لةرداستيدا  كا  عادل باس % 122بينا دروستكراوة لةكوردستان  بةآلم ئةوانة  ثَيويسو ئَيمة لة 

ئةكات ثةميانطاي وةرنشي لة خانةدي كراوةتةوة بؤ لة كئري نةكراوةتةوة  لةرداستيدا لةبةر ئةوةي 
هةبَيت ئةكرَيتةوة  ئَيمة ثَيويسو بووني ثةميانطا ئةبَي ثَيداويستيةكاني هةبَيت  ئةطةر 

لةبةر نةبووني مامؤستا لةسنوورةكة لةناوضةي خؤي ئةوة  وانةكا ان هةية لةكئري  بةداخةوةهونةرةج
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ئةمساَل خوَيندكار وةرناطرَيت  مامؤستا نية كةمامؤستا نةبَيت بةرداسو ئَيمة ضون بيهَيني  ئةَلَي وةرة 
نن  بةس كةكةس نةبَيـت ئامادة بَيت بَيتة كئري بؤ بؤت دامةنرَيني  بةسةرضاو بؤت دادةمةنرَي

مامؤستايةتي  خؤ مي بةنؤر كةس نانَيرم  لةبةر ئةوة كردنةوةي هةر دامةنراوةيةكي نانسو ثَيويسو 
ئةوة هةية ثَيداويستيةكاني بووني هةبَيت لةو شوَينةدا  ئةطينا كئري شايستةي ئةوةية لةرووي 

َيت  لةهةموو بوارةكاندا  كا  عومسان باني ماراني دواي دةستخؤشي ثةروةردةييةوة نياتر خنمةت بكر
وثريؤنباييةكي نؤر  ئامادةكاري نماني يةكطرتوو  لةرداستيدا هةمان رةئي ثَيشوومان هةية  كةهيواداريي 
لةنووتريي كات هةر سَي دةسةآلتةكة ئةو برديارة ضارةنووس سانة بدرَيت  نماني نووسي بردياري لةسةر 

ت  بينا ئَيمة داوا لةئَيوةي بةردَين ئةكةيي ديسانةوة كةبودجةي ثَيويست لةحكومةتي هةرَين داوا بدرَي
بكرَيت بؤ ساَلي داهاتوو بؤ ئةوةي بيناي  ثَيويست دروست بكةيي  بودجةي تايبةت بؤ ثةروةردة بؤ 

بَيت لةطةَليا ئةردؤيي  جَيبةجَيكردني ئةم سيستةمة  بَيطومان ئَيمة ئةم ثرؤذةية وةكو ومت بةنةبوونيش 
بةآلم تاضةند دةوَلةمةندتر بَيت  بةهؤي بودجةوة باش  ئةردوات وباش  جَيبةجَي ئةكرَيت  سةدئي 
نةمةني  بؤ هةموو ثرؤذةية  ئةبَي سةدئي نةمةني هةبَيت  بؤ جَيبةجَيكردني بؤية ئَيمة بةساَل 

 0228 - 0222ةتايي بةكةلؤري نامَينَيت    ئةمساَل شةشي سةر 0228و سالَِي  0222دامانناوة  ساَلي 
ئةوانةي لةيةكي ناوةنديي كؤ  رةكانيان ئةذمار ئةكرَيت  بؤ ئةوةي لةطةَل ثؤلي سَييان حساب بكرَيت  

ي حساب ئةكرَيت بؤيان  %12واتة ئةمساَل ئةوانةي لةضواري ئامادةيي  كؤ رةكانيان لة  0228 - 0222
ي هةشت و دؤناغي دة  ئةم سيستةمةيان بةسةردا جَيبةجَي دؤناغي حةوت ودؤناغ 0229 – 0228

دؤناغي نؤ ودؤناغي دواننة ئةم سيستةمةيان بةسةردا جَيبةجَي ئةكرَيت  واتة  0212 – 0229ئةكرَيت  
سةدئة نةمةنيةكةمان بؤ داردشتووة  ثرسيارَي  كراوة كة ئايا ثؤلي ثَينجي سةرةتايي جَيطرة بؤ شةشة  

لؤريا نية  ومت تاديكردنةوةكة تةنها تاديكردنةوةيةكي سةرةتايية  خوَيندني تايبةت نةخَير جَيطري بةكا
بامسان كرد كةوةرطرتنيان بة رةية  هيض دةستتَيوةردانَيكي تر نية  كا  عنةديي نماني ستاندار  ئَيستا 

دنة  دؤناغةكاني بامسانكرد  لةرداستيدا سيستةمي سَيركردن نة  ثةروةردةية  لةرداستيدا ثةروةردةو سَيكر
جياوانن دؤناغي سةرةتايي بنةردةتي ثةروةردةشي تَيداية وسَيركردنيشي تَيداية  ئةركةكان هةر ئةوةندة 
نية بَلَيي سَيركردنة  ثةروةردةشي تَيداية  سَيركردنيشي تَيداية  مةنهةج ئةَلَيت نةطؤرداوة  بةَلَي مةنهةج 

اسو بَين بةساَلي  هةرضي مةنهةجي كوردستان هةية بيطؤرديي  طؤرٍِاوة  بةآلم مةنهةج طؤرديي ئةوةنية بةرد
هةَلي سةنطَيني  دواي   ئةمةيان ئةبَي نؤر بةهَيواشي هةموو مةنهةجَي  ديراسةي بكةيي  تةديمي بكةيي

ئةوة مامؤستاكاني بؤ رابهَيني  ئينجا بيطؤرديي ئاماجنيشمان لةطؤردينةكة ضي بَيت  ئَيمة عةرنم كردن 
ان لةطؤرديين ئينطليني ئةوةية  كةدواي شةشي ئامادةيي بةشداري تاديكردنةوةي ئينطليني جيهاني ئاماجنم

كرد دةربيَيت  ئةطةر وانةبَيت مي بؤ بيطؤردم  مةسرةسَيكي نؤر بكات  كةوابَي ئةبَي ئاماجنمان لةطؤرديين 
يين مةنهةجيش هةموو ساَلَي  كتَيبةكان ضي بَي  دواي ئةوانة ثرؤسةكة بةردةوام ئةبَيت  دواي ئةوةش طؤرد

ديسان ثَيويسو بةثَيداضوونةوة وضاوثَيداخشاندنةوة هةية  ئةوة نية بَلَيي طؤرديي طشو بطرَيتةوة  ئةبَي 
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وة  1992بةردةوام بةرداسو خةريكي طؤرديي بي  كا  شَيخ ستاح داواي ئةوةي كردووة لةدواي ساَلي 
وة هةموومان ثَيويستيمان  92تةوة  نة  ئةوانةي دواي ئةوانةي كةدةرضوون  دةورةيان بؤ بكرَي

بةدةوورةي بةردةوام هةية بةرداسو  يةعين هةمووكاتَي  لةرداستيدا بؤ ئةوةي بيةوَيت مامؤستايةكي 
سةركةوتوو بَيت  يان كةسَيكي سةركةوتوو بَيت  رؤذانة بةرداي ئَيمة ثَيويستة هةم خوَيندكار بي هةم 

وةربطريي و بيشيدةينةوة بةرداسو  ئةوةش بةضي دةبَيـت بةخولي رداهَينان ئةبَيت مامؤستاش بي  ضةند 
لةرداستيدا  بةبةردةوامي خؤرداهَينان وخؤ ثةروةردةكردن  خاتوو ظيان سةرثةرشتياران بامسان كرد  باسي 

كاتي ئةوةي كردووة  ئةوة بةثرؤسةي تاديكردنةوةي سةرثةرشتياري ئةبَيت  ميةكات  بَيطومان مية
سةرةتايي وناوةندي تَيكةَل ئةكرَيت وئةبَي بة ميةكاتي بنةردةتي  ية  خؤيةتيش ئةبَيت  ية  ميةكات 
ئةبَيت  ئي  مامؤستاكان دياري ئةكرَيت  تؤ مامؤستاي لةدؤناغي ضوارةوة بؤ شةش بؤ  وونة  لةشةشةوة 

انة  ثرؤطرام بودجةي ضةند بؤ بؤ حةوت  لةحةوتةوة بؤ نؤ بةثَيي ئةو موئةهةهتة نانستيةي كةهةي
دياري كراوة  بَيطومان بودجةي ثَيويست ئةمساَل بؤ ضاثكردني كتَيب وطؤرديين كتَيبةكان  بيست وسَي مليار 
وثَينج سةد مليؤن دينار لةوةنارةتي ثةروةردة سةرسكراوة  ليذنةي تةنسيق و خَينان ورؤَلي خَينان  ومتان 

ان وباوكانيش بةشداري كارا ئةكةن  ثرسيارَيكي كردووة لةسةر ديداري طةشة ئةبَيت  ليذنةي دايك
خوَيندني ميللي سويدي كةلةسلَيماني ئةكرَيتةوة  ئايا ئةوة ئةو ثرؤذةيةي ئةوة كةتةرجومةي كردووة  
بةردَينم نةوةَلآل ئةوةي تؤي بةٍرَين نية  ئةوة ثرؤذةيةكة سَي ساَل لةمةو ثَيش  لة ئيدارةي ثَيشووي 

َيشكةش كرابوو  بؤ ثةميانطايةكي ميللي سويدي  بؤ ئةوانةي لةسَيي ناوةندييةوة دةر ئةضي  سلَيماني ث
بةتايبةتي كيان بواريان بؤ بردةخسَيت بطةردَينةوة خوَيندن  دواي سَي ساَل مشتومرد وهَينان وبردن 

لةهةولَير وسلَيماني  مواسةدةتي بؤ نةكرابوو  ئَيمة رةنامةندميان بؤ وةرطرتي وبردياردرا كة سَي ثةميانطا
ودهؤ  بكرَيتةوة  مامؤستاكانيان ئةوانة رَيكخراوَيكي سويدي سةرثةرشو ئةكات  ئةمان ضاودَيري ئةكةن 
ومودابةلة ئةكةن وبةردَيوةبةري بؤ دائةنَيي  دوتابي وخوَيندكارةكان ئةبةن بؤ سويد  بةآلم بةرداسو هَيشتا 

وة  لةبةر ئةوةي ثرؤسةيةكة ثةيوةندي بةخودي ئةو رَيكخراوة ثرؤذةكة نةطةيشتؤتة بواري جَيبةجَيكردنة
سويدييةوة هةية كة سةرثةرشي ئةكات  بةردَين كا  شَيروان  شتَيكي ئةو تؤي نةبوو  بةردَين كةذاَل خان  
ئةَلَي ئةمساَل هةمان ثَيوةر ئةبَيت  بَيطومان ئةو ثَيوةرة نانستيانة هةر بةو شَيوةية دةمَينَيتةوة  ئايا 

ةروةردةي ئيسةمي  ثةروةردةي ئيسةمي لةرداستيدا ئَيمة ئةيكةينة ثةروةردةي ئيسةمي وئايي ناسي  ث
واتة ئَيمة ثَيويستة لةوآلتَيكي وةكو عَيراق  لة وآلتَيكدا ئةذيي نة  هةر كة دونيا بووةتة طوندَيكي بيوو   

ئةمردؤ لةسةر ئةوةي خةَل  ناوي  ثَيويستة ئَيمة ئاشنا بي بةهةموو ئايينةكاني تري دونيا  ناكرَي
ي خةَلكي %92عومةرةو خةَل  ناوي عةلية ئةكوذرَيت  نةناني بؤ  هةموومان ئةبيسي شيعةو سونة  لة

كوردستان ناناني شيعة وسونة ضية  ئةوانةي كة تةخةروجيشيان كردووة  لة كؤلَيذةكانيش هةر ناناني  
بؤية ثَيويستة وردتر بينةوة  ناناني كاكةيي ضية  ناناني  كةوابَي ئةمة بةشَيكي ئةكةوَيتة سةر ئَيمة 

ئَينيدي ضية  لةبةر ئةوة ئةبَي نؤر بةكراوةيي ثرؤطرامةكاني ئايينيمان وا دابردَيذينةوة  كة دوتابي 
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وخوَيندكاراني كوردستان  نانستَيكي تةواويان هةبَيت لةسةر هةموو بابةتةكان  بؤ ئةوةي بةيةكةوة بذيي  
ي جوانيةكاني يةك ي بناسي  ية  ثؤشي  لةرداستيدا يةكثؤشي لةدوتاَانة وخوَيندنطة بؤ ئةوة

ناوةنديةكاني كيان هةر هةبووة  دياردةية  نية تانة بَيت  بةهانةيةكيش نية بؤ ئةوةي رَيطر بَيت لةوةي 
ا هةر هةبووة  كةوا يةكَي  جلَي  بثؤشَيت يان نةيثؤشَيت  ئةوة سيستةمَيكة لةوآلتاني ثَيشكةوتووشد

شتَيكي نوَي نية  بةردَين كاكة نانا  دواي دوعاي بةخَير ئةوةي كةخوَيندمانةوة بَيطومان ئةوة ثرؤذةي ئةوة 
بوو  كة ثةسةند كراوة هةندَيكتان ثرؤذةي ترتان هبوو  هةندَي شو نيادةي تَيدا بوو  بةآلم شتة 

مواسةدةت هةبووة  ئةواني تر ثَيويسو سةرةكيةكان ئةوانة بوون كةباسكران  ئةوة ثَيويسو بة
بةرةنامةندي نةبووة  لةبةر ئةوة ئَيمة داخَلمان نةكردووة  ئايا ئيجرائات ضية كةئيلنامي بوو بة نؤ ساَل  
بَيطومان بةثَيي ياساكة بوو بةنؤ  وا لةهةموو منداَلَي  ئةكات دؤناغي نؤ تةواو بكات وَوَينَيت  هةوَل 

وو شوَينَيكةوة  كة ئَيمة وابكةيي هةمووان ثابةندي ئةو برديارة بي  بةآلم لةئَيستادا ئةدرَيت لةردَيطاي هةم
جَيبةجَيكردني ئةو برديارانة بةسوَلـتةي ثؤليس شتَيكي نةبةتةو ضاوةردوان نةكراوة  بةَلكو ئةمة ئةر  

صربية خان باسي ئةوةي  وكاري ئةوَيـت  بؤ ئةوةي ساَل بةساَل بتواني هةموومان ثابةندي ئةو برديارة بي 
بةآلم ئيشي كةمي تَيداكراوة  بَيطومان  بةآلم ئَيمة هيواداريي لةمةودوا   كرد كةوا بواري ثةروةردة طرنطة

ئيشي باش يشي تَيدا بكرَيت  ثشووةكان باسكرا  كا  ئياسان مامؤستا سةرةكية بةآلم مووضةي كةمة  
تةرة سةرةكيةكان  بؤ مووضة  ئَيمةش لةطةَل ئةوةدايي كة لةرداستيدا مامؤستا وةكو ومت يةكَيكة لةكارةك

مووضةي مامؤستايان نؤر نياتر بكرَيت لةوةي كةهةية  بةآلم خؤتان ئةناني بودجةي هةرَيمي كوردستان 
بةكؤمةَلَي  ثابةند وثَيوةرةوة بةندة  بةآلم هةر بؤ ئَيوةي بةردَينيش حةنةكةم ئةوةش بناني  كة 

لةطةَل ثَيداويستيةكاني ذيانيان مووضةكةيان كةمة  ئةوة مي وةكو راسو ئةيَلَين   مامؤستاياني كوردستان
بةآلم لةضاو مامؤستاياني تري عَيراق مووضةيان نياترة  بةآلم ئةوة جَيطةي متوحي ئَيمة نية  ئَيمة 

ئةوةي بتواني  ئةمانةوَيت مامؤستايان نياتريي مووضةيان بؤ نياد بكرَيت  دةرماَلةيان بؤ نياد بكرَيت  بؤ
بةباش يي شَيوة ئيشةكاني خؤيان جَيبةجَي بكةن  باسي نمان لةدهؤ  كرا باسي ئةوةمان كردووة  
دابةشكردني مامؤستاو نيصاب بامسانكرد  ئي  ئةبَيت مامؤستايان نيصابي خؤيان تةواو بكةن  ئةطةر 

بةوةي كةوا تةنها دابنيشَيت وهيض  دوتاَانةيةكيش مامؤستاي نؤر بوو  ئةبَي دوان بينة ثؤلَيكةوة  نة 
ئيشَيكي نةبَيت  وانةي وةرنش وهونةر طرنطي نياتري ثَيغةدرَيت  هةر بؤية ئَيمة ضةند ثةميانطايةكي 
وةرنشيمان كردؤتةوة  بؤ ئةوةي مامؤستاي وةرنش ثَيبطةيةني بؤ كوردستان  هةروةها رؤشنبريي طشو 

ةو سَي ثةميانطايةي كةثار هةبوو هةولَيرو سلَيماني ودهؤ   وةرنشيش لةكوردستان بآلوبكرَيتةوة  جطة ل
ئةمساَل لةئاكرَي ولةخانةدي ولةردانيةو لةكؤيةش  ثةميانطاي وةرنشي كراوةتةوة  لةشةدآلوةش لةحةستةي 

بطؤرددرَيت  ئةوة خريكي داهاتوودا ثةميانطاي وةرنشي ئةكرَيتةوة  خاتوو شرييي مةنهةج هنمة 
طي بدرَيت بةنماني عةرةبي  بَيطومان ئةبَي طرنطي ثَيبدرَيت  كا  اال يوسف ئامادةيية مانة  طرنوطؤرديو

ثيشةييةكان بة رةي كةم ئةضنة ئةوَي  بَيطومان ئامادةيية ثيشةييةكان لةهةموو دونياي نانستيشدا واية  
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َيت   رةيةكي كةم ة  ضونكة خوَيندنَيكي ئةكادميي نية ئةو  رةي كةوا ثَيويستة بؤ ئةوةي لةوَي وةربطري
نياتر خوَيندني ثراكتيكية  هةية حةني لةثراكتيكة ضونكة تواناي ئةكادميياي كةم ة  لةبةر ئةوة بؤ 
بابةتة ثيشةييةكان  رة بةو شَيوانة ثَيويست نية وةكو بؤ ئامادةييةكي ئةكادميي ثَيويستة  ذينطةو ياسايي 

اني ماة مرؤظ وكؤمةَلطاي مةدةني ئةخوَيني  ئَيستا خةريكي ثَيويستة بينة بابةتةكانةوة  ئَيمة بابةتةك
ئةوةيي لةضةند كتَيبَي  لةو كتَيبانة نة  وةكو وانةيةكي سةربةخؤ لةبةر ئةوةي لةرداستيدا ناكرَيت  
هةموو بابةتَي  وانةيةكي سةربةخؤي بؤ دابنَيي  بةآلم وةكو بابةت وةكو بةش لةهةندَي  كتَيبدا  باسي 

نطة ثارَيني لةبةر ئةوةي شتَيكي طرنطة توانيومانة داخَلي بكةيي  كا  نرار ديسانةوة باية  ذينطةو ذي
بدرَيت بةمامؤستا  راستة مامؤستا ثَيويستة بايةخي ثَيبدرَيت  كا  اال مشعون  تةدوميي خوَيندن ضي 

م بةدَلتان بَيت  ئايا بةسةر هات  ئةوةبوو كةبامسان كرد  تةدوميي خوَيندن ئةوةي بةسةر هاتووة  هيوادار
موعةلين ومودةريس ية  َرَيي  ئَيستا موعةلين ومودةرديس لةكورديدا يةكخراوة  ئةوة لةعةرةبيا ئةو 
كَيشةيةمان هةية  وشة كورديةكة لَيرةدا نيمانة  بةثَييةوانةي خوَيندكارو دوتابيةوة ئةطةر دوو وشةمان 

تريان مودةرديس  خاتوو ضرؤ علي  ئايا مامؤستا ئامادةية   هةبَيت ئةبَي بَلَيي يةكَيكيان موعةلين وئةوي
مامؤستا ئامادةية  لةبةر ئةوةي مامؤستا بةرداسو هةموو كاتَي  ئامادةيي ئةوةي هةبووة  كة بةبَي مووضة 
بةهةموو بارودؤخَيكي سةخت  دةرطاي دوتاَانةكان بكاتةوة  ئامادةشة دَلنيا بي ئةم سيستةمة بةردَيوة 

لةبةر ئةوةي ئةوان خؤيان تامةنرؤي طؤرديي بوون  ئةوان يةكةم كةسي كةوا سوود وةرئةطرن  بةرَيت  
لةبةر ئةوةي طةردانةوةي ئةركي ثريؤني مامؤستايةتية بؤ ئةوان  ئةوان ئاسوودة ئةبي لةبةر ئةوةي 

  لةمةو دوا بةرهةمي كاريان نةتيجةيةكي هةبَيت  شروتي تانة بؤ مامؤستا لةرداستيدا هةر ئةوةية كة ئي
هيض دةرضوويةكي تةنها وتةنها ثةميانطاكاني مةَلبةندي مامؤستايان وئةو كؤلَيذانة نةبَيت  كة ثَيوستيمان 
ثَييان هةية ب  بةمامؤستا كةسي تر ناكرَيت بةمامؤستا  ئامادةيي بانرطاني و ثيشةساني و وَيذةيي 

مؤستا  منداآلني دابرداو وةكو بامسكرد  ئَيمة ضةنديي وئةمانة بةرداسو ئي  ثَيويستيمان نيةو  ناكرَيي بةما
ثرؤسةمان هةية بؤ ئةوةي منداآلني دابردوا بطةردَينينةوة  ثرؤسةي نةهَيشتين نةخوَيندةواري  خوَيندني 
خَيرا  كة ساَلَي  بةدوو ساَل ئةبردَيت  هةروةها ثرؤسةي خوَيندن لةماَلةوة كة ئَيستا خةريكي طةآلَلة كردني 

ؤسةيةيي  كا  دلَير حممد شريف  كةركوو   لةرداستيدا كةركوو  ثَيويستة هةموومان نياتر طرنطي ئةو ثر
دوتاَانةو خوَيندنطةمان هةية لة كةركوو   كة سةرجةم ثَيداويستيةكاني  422ثَيبدةيي  ئَيمة ننيكي 

مؤستا  لةكةلوثةل  لةهيةن وةنارةتي ثةروةردةي حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة بؤ دابي كراوة  لةما
لةهةموو شتَي   خؤشبةختانة دواي ئةوةي كةداوايةكي نؤرمانكرد  ئةو دوو ثةروةردةيةي كةركوو  ية  
بطرَيت نةمَينَيت  ضونكة بةرداسو بوو بةدياردةيةكي ملمةنَييةكي ناردةواي حنبايةتي لةو شوَينة  

رةنامةندي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةنيران درا  خؤشبةختانة ئةمردؤ ثَيش ئةوةي بَيمة هي ئَيوةي بةردَين 
كة ئةو دووثةروةردةيةي كةركوو  نةمَينَيـت  تةنها يةكةيةكي ذمَيريار ةَينَيت  لةوةنارةتةوة سةرثةرشو 
بكرَيت  مووضةي مامؤستاكانيان بدةيي  ثَيداويستيةكانيان بؤ جَيبةجَي بكةيي  ثابةند بَيت بة 
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ي كوردي كةلةثةروةردةي طشو كةركووكي ئةصَلي هةية  ئي  هةيض كةسَيكي تر بةردَيوةبةرايةتي ثةروةردة
لةوَي بةناوي بةردَيوةبةرايةتي ثةروةردةي بابةطوردطوردو بةردَيوةبةرايةتي ثةروةردةي كةركوو  كةيةكَيكيان 

نرا  ئةوة ثارتي وئةوي تريان يةكَيو  بؤ مةيداني ملمةنَيي حنبايةتي بةداخةوة خراث بةكاريان ئةهَي
نةمَينَيت  ئةوة بردياري دراو مذدةيةكي خؤش بوو لةرداستيدا  حةنم كرد ئةمردؤ بةئَيوةي بةردَين بَلَين ثَيش 
ئةوةي بةهيض شوَينَيكي تري رابطةيةمن  كةركوو  يةكةم بوو بؤ كةس باسي نةكرد  لةرداستيدا ئَيمة 

طاي شاناني هةموومان بوو  عةسوي عام ضي لَي   بوو  جَيوثَيشوانميان لةيةكةمي عَيراق كرد كةلة كةركو
دَيت  سيستةمي عةسوي عام هةر ئةمَينَيـت  بةآلم ئةو دوتابي وخوَيندكارةي خؤي ئامادة بَيت  بؤ ئةوةي 
تَيكرداي  رةكةي بةرنتر بكاتةوة ئةوة رَيطةي ثَيغةدرَيت  تادي كردنةوة بكات  لةبةر ئةوةي  رةكةي 

وة عةسو بَيـت رةنطة تةلةبةي وا  85ئامادةيي وبؤ سَيي ناوةنديش  ئةطةر بة  ئةذمار ئةكرَيت بؤ شةشي
  لةبةر ئةوة خؤي دَيتةوة تا 88ةكة ئةكةم بة  85هةبَيت بَلَيت ئةطةر تاديكردنةوةي سةري ساَل بدةم 

 تاديكردنةوة بكات  ئةطينا وةكو خؤي دةمَينَيـتةوة  تاديكردنةوةي خارجي بامسانكرد  هةروةكو خؤي
ئةمَينَيت  كا  بارناني حةمةي مينة   باسي بذَيوي مامؤستاي كرد  بةرداسو هةموومان هةوَل ئةدةيي 
بذَيوي مامؤستا بةرنبكةينةوة  تةربيةو تةعلين ئةركي وةنارةتي ثةروةردةية  راستة سةبارةت 

بةهةرَيمةكان  بةدةستووري عَيراق  بَيطومان دةستووري عَيراق ماة ثةروةردةي داوة بةئينليمةكان 
كةخؤيان سياسةتي ثةروةردةيي خؤيان دابردَيذن  بؤية ئَيمة هةماهةنطيمان هةية لةطةَل وةنارةتي 
ثةروةردةي عَيراق بةشَيوةيةكي كةم لةرداستيدا بةهؤي بارودؤخي عَيرادةوة  نة  بةهؤي ئةوةي كةوا 

ةتيمان هةية لةطةَلي   نؤريش لةهةموو دابردَيي لَييان  بةردَين وةنيري ثةروةردةي عَيراق ئَيمة دؤستاي
كؤبوونةوةيةكدا  لةهةموو دانيشتنَي  نؤر ئيعجابي خؤيان دةردةبردن بةرامبةر بةم طؤردانكارييةي كة ئَيمة 
هةمانة  بةآلم ديارة هي ئةوان ثرؤسةكة بةو شَيوةية ناردوات كةئةوان مةبةستيانة  بةردَين مامؤستا حةمة 

يووني ئةم ثرؤذةية ضةندة  لةرداستيدا ئةو ثارةية  نةخةمَلَينراوة   ئَيمة لةطةَلي رةشيد ماوةتي  ثارةي تَي
ئةردؤيي  ضةند بَيت داواي ئةكةيي وةكو عةرني ئةكةيي  بةثَيي ثَيويستيةكان جَيبةجَي ئةكةيي  

م كردن تومخةكاني ثرؤذة  بَيطومان مامؤستا  دةنطا  منهةج ئةوانة هةموو تومخي  ئَيمةش ديسانةوة عةرن
ئةتواني خَينانَيكي بةختةوةر لةخانوويةكي دورددا دروست بكةيي  نؤر جاريش كؤشكَيكي نؤر جوان 
بةختةوةري نادات بةئينسان  ئَيمةش بةرداسو لةدوتاَانة دوردةكاني كوردستاندا خوَيندن وثةروةردةيةكي 

  هةوَل بدةيي ئةو بينا دوردانةش مؤدَيريي بةدةست بهَيني  هيوادارم لةوةدا سةركةوتي بةدةست بهَيني
وردة وردة بطؤرديي بة بيناي باش  ومؤدَيرن  ذينطةي دميوكراتي بَيطومان ذينطةي دميوكراتي نؤر طرنطة  
ئَيستا لةهةوَلي ئةوةدايي خؤي لةخؤيدا ئةو جؤرة سيستةمة ثةيردةوكردنة واي لَيدَي كة دوتابي 

و ئةوة بردؤيي بَلَيي ئَيمة بؤ هةيي  ئَيمة بؤ ئةوة هةيي كةوا وخوَيندكار ب  بةتةوةر و هةموومان بةرة
لةرداستيدا لةبةر ئةوة ئةبَي ئةوان سةنتةر بي  بؤية لةمةودوا طوَييان لَي دةطريَي    دوتابي وخوَيندكار هةية

ئةكرَيي  كة لةمةودوا داثَلؤسينيان نابَي  لةمةودوا ديكتاتؤريةتيان بةسةردا ناسةثَيت  لةمةوه وا ثةروةردة 
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بةنا بَلَيي نا  رةئي خؤيان بيَب ورَينيان لَي بطريَيت  لةئريادةيان  لةخواستيان  كةئةوةش كؤمةَلطايةكي 
طرستة ئةمة راستة  هةر بؤية ئَيمةش نؤر ( التغري مي اجل التغري)دميوكراسة  بةردَين كا  ئةنوةر 

نةبَيت  رةغبةتي تةغري راستة  بؤية  (لتغريالتغري مي اجل ا)طؤردانكاري هةية نايكةيي  لةبةر ئةوةي 
هةوَلمانداوة هةلةكاني بةردةم ئارةنووي دوتابي وخوَيندكار نؤر بكةيي  لةوكاتةدا كة ئةتوانَيت ئةوةبكات  
دواي دؤناغي نؤ لةهةرَيمي كوردستاندا تةنها ثيشةساني و بانرطاني و كشتوكاَل هةبوون  جطة لةئامادةيي 

ةآلم ئَيمة ضةند بوارَيكي ترمان نيادكرد  وةرنش و كؤمثيوتةر و هونةرة جوانةكان وَيذةيي ونانستيش  ب
كةم بوونياتريشمان كرد  كةوابَي ئَيستا بؤ بةديهَيناني ئارةنووةكاني دوتابي و خوَيندكار  بوار نياتر 

ةكات ئةوانةي رةخساوة  هةوَليش ئةدةيي بؤ ئةوةي بواري نياتريش بهَينينة ثَيش لةرداستيدا  ئةمةش وا ئ
كةحةنيان لة هةر بوارَيكة  لةبةر نةبووني ئةو بوارة وان لةخوَيندن نةهَيني  حةني لةوةرنشة سةرموو 
حةنت لة هونةرة وةرة بؤ ئَيرة  حةني لةكؤمثيوتةرة  وةرة ئةوة كؤمثيوتةرة  بةغداش ثَيويسو بةوانة 

بةوانة هةية  هدَيكان ضيان بؤ كراوة  هدَيكان  هةية  تةنها حةني ئةوان نية بةرداسو  كؤمةَلطاش ثَيويسو
بةرداسو ئةركي هةموومانة هةموو شتَيكيان بؤ بكةيي  وةكو عةرنم كردن  بؤية ئةمساَل ثرؤسةي خوَيندن 
لةهدَي وة دةست ثَيدةكات نة  لةشارةوة  لةشار كةس دانامةنرَيني تا هدَيكان ثرد نةبنةوة  كة ثرد بوونةوة 

ةند ساَل لةهدَيكاني ئةوان ئةطوانينةوة بؤ شارةكان  بةردَين كا  جوتيار  طرسو نةبووني بينا ئةوانةي كةض
ئةوة رداستة  درةنط طةيشتين كتَيب و درتاسية  خؤشبةختانة ئةمساَل نؤربةي نؤري كتَيبةكان ئَيستا 

ؤ ناوةندي و ئامادةيي نا  لةكؤطاي دوتاَانةكاندان  درتاسيةش ئةمساَل لةكؤطاي دوتاَانةكاندان  بةآلم ب
لةبةر ئةوةي لةرداستيدا هةر ئةوةندة جَيبةجَيكراوة ورَيكخراوي يونسيئيش بؤي دابي كردوويي  دابةشي 
ئةكةيي بةسةرياندا  مامؤستايان راهَينانيان بؤ كراوة  بةَلَي بؤيان كراوة  ثةميانطاكان كةداخراون وابنامن 

ة  خاتوو رةمنية دةرسي خصوصي  دةرسي خصوصي دياردةيةكة روونكردنةوةي ثَيويستمان لةسةري داو
حةنةكةم بةردَينينة بناني كة ئَيمة كؤمةَلطا ئةطؤرديي بةرةو باناردي ئابووري ئاناد  نؤر ضةمكي تانةتريش 
دَيتة ناوةوة  يةكَي  لةوانة دةرسي خصوصية  كة كؤمةَلطا لةكؤمةَلطايةكي مشولي داخراو ئةطؤرديي 

ؤيي بةرةو نوَي بوونةوة ئةوة لةرداستيدا  ديسانةوة يةكَيكة لةو دياردانةي تر كةئةيهَينَيت  ئةمانةوَيت برد
دؤهر دابَيت مامؤستاش ناضار  1522يان  1222كة تؤ ذيان وطونةراني خةَل  والَيغةكةيت ئاستةكةي لة 

بووة  ئَيستا  ئةبَيت  دةرسي خصوصي بَلَيتةوة  دةرسي خصوصي جارانيش هةبووة  بةآلم بةخؤردايي
بةثارةية  ئةطينا رةنطة نؤربةي نؤرتان شةوان ضووبنة ماَلي مامؤستاية  دةرسي ثَيوت  لةدؤناغَي  
لةدؤناغةكاندا  بةآلم جاران بةخؤردايي بووة لةبةر ئةوة مامؤستا ثَيويسو بةوة نةبووة  ئَيستا لةرداستيدا 

كخستين طرنطة  ئَيمة ئةمساَل هةنطاومان ناوة ثَيويسو بةوة هةية  كةمكردنةوةي ئةو دياردةيةو رَي
بؤئةوةي رَيطة بدةيي بةضةند مامؤستاية   شوَينيان ئةدةييَن هاوينان دوتاَانةيةكيان ئةدةييَن  ئةَلَيي 

هةنار دينار بؤ  152222خؤتان ئةم مامؤستايانة سةرموو ئَيوة وةرن خولي بةهَين كردن بكةنةوة  بة 
دوتابيان بَلَينةوة  رَيطايان ثَيغةدةيي بةمامؤستاي باش  واتة ئةبَي ميكانينم ماوةي سَي مانط دةرس بة
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دابنَيي  نةَلَيي دةرسي خصوصي نابَي ةَييَن  ئةوةي كةطلةيي ئةكات مانداَلةكةي خؤي مامؤستاي 
 رانة خصوصي بؤ ئةطرَيت  لةبةر ئةوة بةرداسو ئةبَي شتَي  بَلَيي جَيبةجَي بكرَيت  ئةو دابةشكردني 

لة ضوار وثَينج وشةش  دةرسي خصوصي كةم ئةكاتةوة  لةبةر ئةوة ئي  خَينانَي  نايةت لةضوارةوة 
دؤهر بدات  بؤ  1222مامؤستا بطرَيت بةرداسو  لةهةر سَي ساَلةكة مامؤستاي تايبةت بطرَيت  هةريةكةي 

ةبةر ئةوة ناتوانَيت بةرداسو  هةنار دؤهري بكةوَيت  ل 12222هةر وانةية  مامؤستاي وا هةية رةنطة 
ئةوة ئةبَي ئي  ئةو دابةشكردني دةرةجةية  خؤي لةخؤيدا كةمكرنةوةي دةرسي خصوصية  بةبَي ئةوةي 
ئَيمة بةبرديارَيكي وةناري بَلَيي دةرسي خصوصي نابَي ةَينَيت  بةردَين كا  رةمةنان بريو كاري باش  

رةكانيش باشبَيت  بةردَين كا  ئارام رميئؤرم وثشتطريي هةموو ئَيمةش  هيواداريي بريةكانيش باشبَيت وكا
ئةو طؤردانانة ئةكات  كاتذمَيري دةوام ضةندة بةداخةوة كاتذمَيري دةوام لة دوتاَانةو خوَيندنطةكاني ئَيمة 
كةمة  ئةويش لةبةر ئةوةي كةبيناي ثَيويست نية بؤ ئةوانة  ئةطينا هةموو ئامادةكارييةكي تر هةية  لةو 

 8جَيطايانةي كةبينا هةية دةوامي ئَيمة وةكو دةوامَيكي تةواوة  لة هةندَي  لةو خوَيندنطايانةدا لة سةعات 
شةمانيش كراوة بةثشوو بؤيان  ئةطةر شوَيي هةبَيت  واتة ئَيمة بةمؤدَيرن كردني  42/0وة ئةردؤن بؤ 

ناضاريدا جاري وا هةية بةرداسو سَي  خوَيندن لةهةموو رووةكانةوة ئةبيني  بةآلم ئةطةر شوَيي نةبوو لة
دةوام ئةكرَيت لةية  بينادا  لةبةر ئةوة تؤ ناتوانيت هةموويان بةو شَيوةية لَي بكةيت  بينا طرنطة نؤر 
طرنطة  بةس وةكو عةرنم كردن بؤ جَيبةجَيكردني ئةم سيستةمة دؤناغي ية  بؤ ضوار لةكوَيدا ئةبَيت 

بؤ نؤ  لةوةدا وتوومانة بينا رؤَل نابينَيت  ئةطينا بينا لةثرؤسةي  وضوار بؤ شةش لةكوَي ئةبَي و شةش
ثةروةردةدا رؤَلَيكي نؤر نؤر طرنط ئةبينَيت  هيةني دةروني نؤر طرنطي ثَيدراوة  ئةو طؤردانكارييانةي كة 

كا  دكتؤر  لةدؤناغي بنةردةتيدا كراوة  هةمووي بؤ هيةني دةرووني منداَل وئةوتةمةنةية لةرداستيدا  بةردَين
كةمال كة دوا سةرجني دةربرديوة  سوثاس وبؤ ثشتطريي ثرؤذةكة و ئةو بابةتانةش  منيش سوثاس بؤ 
هةمووان وبؤ ئَيوةي بةردَينو هيوادارم ضؤن ثشتطرييتان كردوويي  لةجَيبةجَيكردنيشدا ثشتطريميان بكةن 

ةي بتواني بةهَيني بكةيي وخاَلة ورةخنة وسةرنج وتَيبينيةكانيشتان بةردةوام بؤمان بنَيرن  بؤ ئةو
 .هوانةكاني هبةريي  سوثاس بؤ هةمووان

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل ضةثَلةيةكي دةوَيت  نؤر سوثاس دةستخؤشي لة جةنابي وةنير دةيكةن  كة وةآلمي ثرسيارةكاني 

بوون  سوودي هةبوو ئاشنايي  ئَيوةي بةردَيني دايةوة  ثرسيارةكان بةهةند بوون  وةآلمةكانيشي راشكاوانة
نياترمان ثةيداكرد لةسةر ئةو بةرنامة تانةيةي وةنارةتي ثةروةردة  هةموو خةَلكي كوردستان بةثةرؤشي 
كة جَيبةجَيبكرَيت  بةثةرؤشي ئاشنا بي ثَيي  ضونكة ثةيوةندي بةهةموو توَيذةكاني خةَلكةوة هةية  

بةجَيي بكات وناَل بَيت بةسةر هةموو كؤسثةكان  كة دَينة ئومَيد دةكةيي سةركةوتوو بَيت و بتوانَيت جَي
ثَيشةوة  ئَيمةش وةكو ثةرلةماني كوردستان دووثاتي دةكةينةوة كةثشتطريي لةو بةرنامةية ئةكةيي  
لةهةمان كاتيشدا دةبَي سوثاسي ليذنةي ثةروةردةي خؤمان بكةيي  كة ئةوانيش بةثةرؤشةوة هاوكاري 
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واجيب خؤيان بةجَيهَيناوة و طةيشتؤتة ئةمردؤكة  خؤشااَلي بةوةي بةرنامةكة  وةنارةتي ثةروةردة بوون 
 .بووةتة ئةمرَيكي وادي  وجَيبةجَي ئةكرَيت  انشااه سةرموو كا  جعئر نوودتةي نيناميت ضية

 :معروف مصطفى بةردَين جعئر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  مي ضوار ثرسيارم كردبوو ئةمةوَيت راسو بكةمةوة  نؤر سوثاس بؤ كا  دكتؤر مي ثرسيارةكةم وا نةكرد
مي هةموو دوتابياني كوردستامن نةوت  ومت ئةو دوتابيانةي كةوا لةشةش دةرئةضوون بؤ ناوةندي 
بةتايبةتي كيان  هي طوندةكاني نني  دةناو ناحيةكان هةميشة خوَيندنيان سةوتاوة  ضونكة وةسائيلي ننَل 

 .نؤر سوثاس ئةوانة بوو  نة  هةموو كوردستان  ان  مي مةبةستننةبووة بطةنة دةناو ناحيةك
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة ثرسيارَيكي شةخصي بوو  نودتةي نينام نةبوو  نودتةي نينامي ئةبَي رؤذَي  باسي بكةيي 
ئةو بةحةدينةت  ئةو موداخةلةي جةنابت ديارة وةآلمةكةت بةدَل نةبووة  ئةوة ناكاتة نودتةي نينامي 

موداخةلةية لةسةر جوابةكةي جةنابي وةنير  بةهةر حاَل دَيينة سةر باسةكةي خؤمان  مي بةناوي ئَيوةوة 
سوثاسي وةنير ئةكةم و هي وةنارةتي ثةروةردة ئةكةم  هةموو ئةو ثسثؤرانةش كةوا بةشدارييان كردووة 

يان كردووة  دةستيان خؤش لةطةياندني ئةو سيستةمة  ماندوو بوونة كؤنئرانسيان كردووة كؤبوونةوة
كؤبوونةوةمان هةية  بؤ تةواوكردني ثرؤذةي ياساي دةسةَهتط دادوةري ئةمة  42/12بَيت  بةياني سةعات 

ية   دوو لةسةر داواي ئَيوة  ذمارةية  لةئَيوة داواتان كردبوو  لة رةمةناندا هةستةي دووجار كؤبوونةوة 
ويستيان تةواو نةبووة  ذمارةية  ناضار بطةردَينةوة ياخود بكرَيت  لةبةر ئةوةي شودةكان ئَيستا ثَيدا

ثَيويستيان ثَييةتي بةهؤي رةمةناني ثريؤنةوة  دوو رةئي هاتة ثَيشةوة ئايا دوو رؤذةكة لةسةر يةك ي بَيت 
يان رؤذَي  ثشووي هةبَيت  واتة يةعين دوو شةم وضوار شةم  بَيت يان سَي شةم وضوار شةم بَيت  جا مي 

ةوة رةئيةكان جياوان بوون نؤر  دةمةوَيت بيخةمة دةنطةوة  ئةوةي دةوَيت دوو رؤذ لةسةر يةك  لةبةر ئ
بَيت واتة سَي شةم وضوار شةم  هي ئَيمة وةكو يةكة بةس مةعناي ئةوة نية دةوام ناكةيي  ئيشتان هةية 

ي بردؤيت لةبةر ئةوةي وليذنة هةية ليذنةكان دةوام دةكةن  خؤ بةتةما نيت دوو رؤذ دةوام بكةيت ودواي
 .بةرؤذوويت  ئةوةي تةئيدي ئةوة دةكات  سةرموو هالة خان

 :هالة سهيل وادي.دبةردَين 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت ئةوانةي هةولَير ئَيمة موشكيلةمان نية  حةق نية ئَيمة دةنط بدةيي با ئةوانةي دةرةوةي شار 
 .دةنط بدةن

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ذمارةي ئةوانةي لةدةرةوة دَيي  ثةجنا نياترن ئةطةر غائيبةكانيش حساب بكةيي ماناي واية جةلسةمشان 

 .ثَيناكرَيت  لةبةر ئةوة ناكرَيت  ئةوةي كةموئةيدي ئةوةية كةسَي شةم وضوار شةم بَيت  سةرموو كا  ئارام
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 :بةردَين ئارام رسول مامند
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رةضاوي ئةوةش بكةيي كؤمةَلَي  ياسا هاتووة بؤ ثةرةلةمان  ضةنديي وةنير هةر لةم ضةند ئَيمة ئةبَيت 
رؤذةي رابردوو كةبانط كراون  هةموويان تةئكيد لةوة دةكةنةوة كة ثَيويستة ياسايةكانيان هةرضي نووترة 

مودةي جةلسةكان جَيبةجَي بكرَيت  بؤية ثَين خؤشة يةعين ئَيمة كاتيش لةبةرضاو بطريي  ئةطةر بكرَيت 
 .نياتريش بكرَيت  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
جارَي خؤ دةرارةكة ئةوة نية حةستةي دووجار ببَيتة دةرارَيكي رةمسي  تةنها ئةو دوو هةستةي يان سَي 
هةستةي رةمةنانة  لةراستيدا رةضاوي ئةوةش بكةيي كة نؤربةي نؤري ئةندامان بةرؤذوو ئةبي  هةموو 

بةرامبةر   بةرامبةر بةخَينانيانن  ياخود ئيلتيناماتيشيان هةية   ناتواني هاتووضؤ بكةرؤذَي
بةمنداَلةكانيان  بةهؤي رةمةنانةوة حةنةكةن بةيةكةوة بي  هةرضةندة دةسةآلتي سةرؤكايةتية  بةآلم 

كين داواي لةبةر ئةوةي دوو رةئي جياوان ثةيدابوو  لةسةر ئةوةي لةسةر يةك  بَيت  يان كا  حممد ح
كردبوو كة ثشووي هةبَيت  رؤذَي  نا رؤذَي  هةندَي  داوايان كرد لةسةر ية  بَيت  ئَيستا ئةوة دةخةمة 
دةنطةوة كَي موئةيدي ئةوةية سَي شةم وضوار شةم بَيت لةهةستةيةكدا  دةسو بَلند بكات تكاية  سةرموون 

سَي رؤذمان هةبوو  بةيانيش هةمانة  بةنؤرينةي دةنط واتة هةستةي داهاتوو  تةبعةن ئةم هةستةية
بؤ تةواوكردني ثرؤذةي ياساي دةسةآلتي دادوةري  طرنطة نؤر بةشكوم ئومَيد دةكةم سبةييَن  42/12

تةواوي بكةيي  كةواتة هةستةي داهاتوو سَي شةممة دانيشتين سَي شةممة  ثَيشوانيكردنة لة وةنيري 
  برديارماندابوو كة دوو شةم بَيت بةآلم ئَيستا كة بووة سَي شارةواني  كة غائيب بوو لةدانيشتنةكةي دوَييَن

لَيرة لةطةَل جةنابي وةنيري شارةواني كؤدةبينةوة  بؤ وةآلم دانةوة  11شةممة  سَي شةم سةعات 
وطئتوطؤكردن لةسةر ئةو دوو راثؤرتةي كة خوَيندرانةوة  تةبعةن نوسخةي بؤ ضووة  سَي وةنير وةآلميان 

ن لةطةَل كردن  بةآلم نؤر لةثرسيارةكان ئاراستةي وةنارةتي شارةواني كرابوو  دةكرَيت دانةوة طئتوطؤما
ئةطةر شتَيكي تريش هةبَيت  بيخةينة بةرنامةي كارةوة  بة رَيكةوتي لةطةَل ليذنةي ياسايش  سةرموو كا  

 .عوني ضيت دةوت
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .آلتي دادوةري نيوةي ماوة  نؤر نةبةتة سبةييَن تةواو بَيت  نؤر سوثاسياساي دةسة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر تةواو نةبَيت دةخيةينة رؤذَيكي تر خؤ شةرت نية  ومتان ئومَيد دةكةيي تةواو بَيت  ئةطةر تةواويش 

َيت سوثاس وئاماذة بة نةبوو دةكرَي ئيتئاق بكةن وبيخةنة رؤذي ضوار شةم  مي بةرداسو دةمةو
تةلةسنيؤني نةورؤن بدةم  سوثاسيان بكةم  ئةوة ضةند دانيشتنَيكة راستةوخؤ ئةطوانرَيتةوة  لةرَيطاي 
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  ئةمةش واي لَيكردووة دةنطي ثةرلةمان و 11تةلةسنيؤني نةورؤن و دووبارةشي ئةكةنةوة سةعات 
ثَيش يش سوثاسي تةلةسنيؤنةكاني تريشن دانيشتنةكاني ثةرلةمان بةتةسصيةتةوة بطاتة خةَل   ديارة 

كردووة  ناطرؤسة  كوردستان تيظية  كورد ساتة  راديؤكانة  رؤذنامةكانة  بةآلم ئةمة تةلةسنيؤنَيكي 
حكومية  ئومَيد دةكةيي هةروا بةردةوام بَيت  تةمةناش ئةكةم لةبةر ئةوةي تانةشة  هةموو كةسَي  ئاشنا 

ؤنةكاني ناوضةيي كة هةن  راستةوخؤ لةتةلةسنيؤني نةورؤن وةربطرن  لة نية  ثَيي ئومَيد دةكةم تةلةسني
ناوضةي مةسةلةن هةولَيرة  سلَيمانية  بادينانة  بؤ ئةوةي نؤرينةي خةَل  ئاطاداري دانيشتنةكاني 
ثةرلةمان بَيت  بناني لَيرة طئتوطؤكان ضؤن دةكرَيت  ياساكانيش ضؤن دةر ئةضي وضاودَيري حكومةتيش 

َيت وليذنةكانيش ضؤن ئيش دةكةن  سوثاسي ئَيوةش دةكةم  كؤتايي بةدانيشتنةكةمان دَيني تا ضؤن ئةكر
 .سبةييَن انشااه بةخَير بَيي

 
 

      
                                                                                                                                                                   

 
 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه   ست ابد عبداه                سر

 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت
  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – كوردستان                     عَيراق     – كوردستان  
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 ( 6)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 7002\9\19رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 6)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 19/9/7002 رَيكةوتي شةممة ضوار

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     19/9/0222رَيكـةوتي   شـةممة  ضـوار  رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشاد مئو سـةرؤكي ئةجنومـةن و  كوردستاني عَيراق 
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, بةردَين سرست عبد عبداه سـكرتَيري ئةجنومـةن  , ؤ  وجَيطري سةر( كمال كةركووكي.د)دادر عبداه  حممد
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (6)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

ي (6)ةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بردياردرا دانيشتين ذمـارةي  دةست, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيراق –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان سَييةمي ساَلي دووخولي طرَيداني 

 :كار بةم شَيوةية بَيت
مي هةرَي طئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي دةسةآلتي دادوةري لة بةردةوام بوون لةسةر خستنةروو و -1

 .كوردستان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

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

ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , عَيراقئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني 

شةممة رَيكةوتي  ضوار ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(6)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا19/9/0222

هةرَيمي  ةري لةطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي دةسةآلتي دادو بةردةوام بوون لةسةر خستنةروو و -1
 .كوردستان

داوا لة ليذنةي ياساي دةكةم بَيي لةشوَيين خؤيان دابنيشي  بةخَيرهاتين جةنابي وةنيري داد بةردَين كا  
ساروق و كا  سعد وةنيري هةرَين بؤ كاروباري ثةرلةمان وحاكن نورالديي جَيطري سةرؤكط دادطاي 

ةشدارن سةرةتا كا  حاكن نورالديي داوا دةكات ضةند تةمييني هةرَيمي كوردستان دةكةيي  كةلةطةَلمان ب
 .دةدينةية  دسةتان بؤبكات سةرموو

 
 
 

 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
وإذا قلتم فأعدلوا ولوا كا  ذا () مبسم اهلل الرمحن الرحي) سةرموودةي خواي طةورة لةدورئاني ثريؤن

بةردَينان سةرؤكي ئةجنومةن  جَيطري سةرؤ   ئةنداماني ثةرلةمان نوَينةراني ( صدق اهلل العظيم()قربى
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ميللةتي كوردستان  بةناوي ئةجنومةني دادوةري ودادطاي ثَيداضوونةوةي هةرَيمي كوردستان  سوثاسي 
جناند بؤ بةشداري ئةم كؤردة لة دانيشتين ثةرلةمان ببي بؤ ئَيوةي بةردَين دةكةم كة ئةم هةلةتان طو

تاوتوَيكردني ياساي دةسةآلتي دادوةري لةهةرَيمي كوردستان  بةردَينان ئةوةي روون وئاشكراية لةهةموو 
جيهان دادوةري ثيشةيةكي طرنط وبارطرانية بؤ كةسَي  كةبيةوَيت داد نووسةري واتة عةدالةت ثةخشي 

  ضونكة هةر كؤمةَلَي  دادنووسةري تَيدا نةبوو ئةوة ستةمكاري تَيدا سةرهةَلدةدات  ئةو ناو كؤمةَل بَيت
دياردةيةش مايةي سةوتاني ئةو كؤمةَلةية  بنةماي دادنووسةريش بةرضاوكردني ياسا ئةبَيت  دوور 

ت بؤ ئةوةي لةهةموو طوشارو دةسةآلتَيكي تر  بؤية ثَيويستة دةسةآلتي دادوةري دةسةآلتَيكي بَيةيةن بَي
بتوانَيت بة ئانادي وسةربةخؤيي لةكَيشةي هاوآلتيان بكؤَلَيتةوة  لةئةجنامدا بةئانادي و بَيةيةني بردياري 

ئةطةر هةر هةَلةية  روو بدات لةدادوةريدا ئايا . تَيدا دةربكات  تاوةكو ماف بطةردَيتةوة بؤ خاوةني خؤي
َي نةدان بة سكاآلي سكاآلكار ببَيتة هؤي ستةمكردن لة بةهؤي ضاوثؤشي كردن يان بةبَي نانسو ياخود طو

مرؤظي خاوةن ماف  ئةو ستةمكارييةش ببَيتةمايةي رووخاني بارودؤخي كؤمةآليةتي  بؤية لةمبارةوة 
واتة ئةو دووانةن ( لةسَي دادوةر دوانيان بؤ ناو دؤنة  ئةضي)ئةسةرمووَيت (  .د)ثَيغةمبةري ئيسةم حممد

ي ماة ستةملَيكراو دةكةن ياخود بةبَي نانسو لَيكؤَلينةوةي رداسو برديار دةردةكةن  كة بةعةمدي ثَيشَيل
بؤية دادوةري ماف ثةروةري راستةدينة ئةوةية كة بةئةو ثةردي نيرة  مةندي و ضاهكييةوة ثيشةكةي 

بؤخاتر  خؤي بةسةر بةرَيت  لةذَير درومشي سةروةري ياساو طوَينةدان بةهيض طوشار و سثاردةية  ئايا
دةستكةوتَيكي شةخصي خؤي يان راني بووني كةسَي  يان هيةنَي   بةردَينان لةبةر ئةو هؤيانةي كةبامسان 
كرد  دةسةآلتي دادوةري هةرطين لةهةموو كؤمةَلَيكدا جَيطاي ردَين لَيطرتي بووة  لة ئاسو دةسةآلتي سةرمي 

سي تَيدا هةبَيت  وبنةماي رةضاوي دميوكراتي لةناو ولةناو كؤمةَلي ميللةت  لة ووآلتَي  كة رةضاوي دميوكرا
كؤمةَلطاي شارستانيدا بة دامةنراندني سَي دةسةآلتي سةربةخؤ دةبَيت  لةذَير درومشي سةروةري ياساو هةر 
دةسةآلتَي  لَيثرسراوي جؤرة ضاهكية  وخنمةتطونارييةكي ناو ميللةت دةبي  بؤ ئةوةي ذياني 

ميللةت دابي بكةن  سةرؤكي ووآلتيش سةرؤكي هةرسَي دةسةآلتةكة  بةختةوةري وئةمي وئاسايش بؤ
دةبَيت لةسايةي ياساو دةستووردا  ئَيمةي ميللةتي كورد لةهةرَيمي كوردستان كة بةرةو بنيادنانةوةي 
كؤمةَلطاي شارستاني ئةرؤيي ثَيويستمان هةية  كة ئةو سَي دةسةآلتةي تَيدا سةدامطري بكرَي  دةسةآلتي ياسا 

ان كةبريتية لة ئَيوةي بةردَين وة دةسةآلتي جَيبةجَيكردن  ئةجنومةني وةنيران ثَيي هةَلدةستَيت  دان
وةدةسةآلتي دادوةري كة بريتية لةدادطاكاني هةرَين بةسةرثةرشو ئةجنومةني دادوةري  بؤية ثَيويستمان 

ةروةري بطرَيتة ئةستؤي خؤي هةية  بةدةسةآلتَيكي دادوةري سةربةخؤ وبَيةيةن هةتا بتوانَي ئةركي دادث
لةذَير درومشي سةروةري دةستوور وياسا ولةوة نياتر طوَيبيسو هيض وتةية  يان رَينماييةكي تر نةبَيت  
بؤ ئةوةي بةسةربةخؤيي وبةبَيةيةني بردياري خؤي دةربكات  لة هةركَيشةية  لةناو كؤمةَل كة دةخرَيتة 

وةراني هةرَيمي كوردستان  تكامان واية لةثةرلةماني كوردستان ثَيش دادطا  بةم هؤيةوة بةناوي هةموو داد
ئةو ثرؤسةي دةسةآلتي دادوةري كة لةهيةن ئةجنومةني دادوةري هةرَيمةوة ثَيشنيار كراوة  جَيطاي 
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رةنامةندي ئَيوةي بةردَين بَيت  ضونكة ئةو ثرؤسةية تاوتوَي كراوة لةهيةن دادوةران وئةجنومةني 
خاوةني ماَل ) جؤرةي كةخؤيان خاوةني ئةم كَيشةيةن هةروةكو ثَيشينان وتوويانة دادوةرييةوة  بةو 

دووبارة سوثاسي ئَيوةي بةردَين دةكةم بةناوي ئةجنومةني دادوةرييةوة هيواي (. ئةنانَي ماَلةكةي ضي تَيداية
 .سةركةوتنتان بؤدةخوانم  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مة نةمان ووتووة  ئةو رؤذةش كةبامسانكرد نةمان ووت  ئةو ماسةيان نية سوثاس بؤ حاكن نورالديي ئَي

ئةجنومةني دةنا ياخود دةسةآلتي دةنا تةبيعية كةماة ئةوةي هةبَيت  ثرؤذة تةددين بكات بؤ ثةرلةماني 
كوردستان  بةتايبةتي كةدةسةآلتَيكي سةربةخؤية ودةسةآلتَيكي طرنطة وةكو حكومةت وةكو ثةرلةمان  لة 

رلةمان دة ئةندام دةتوانَي ثرؤذةية  تةددين بكات  دةسةآلتي دةناش دةتوانَي ئةوة بكات  ئَيمة وامان ثة
نةووتووة بةآلم كةلَيرةدا وومتان هي ناكات با دانونةكة دةربيَيت دةتواني دواتر ديسان ثرؤذةية  هةم 

ةرلةمان جارَيكي تر كة مونادةشةي بةردَيطاي ئةنداماني ثةرلةمان دةتوانَي ئةو ثرؤذةية بيخةنة بةردةم ث
بكةينةوة هةم دةتواني لةرَيطاي حكومةتةوة ئةو ثرؤذةية بنَيرن بؤ ثةرلةمان  تا ئةو دةسةآلتةتان 

بةشتَيكي تةبيعي دةناني بةآلم لَيرةدا وومتان ثةلةثةلي لَي نةكةيي لةبةر ئةوةي مبدء ثَيبدرَيت  وةكو 
يست دةكات  ديراسةت بكرَيت وثَيويست دةكات ئةنداماني راستةوخؤ مودتةرةحَي  هاتة ثَيش ثَيو

ثةرلةمان لة خةلئيةتةكةي تَيبطةن  لة موبةرديرداتةكةي تَيبطةن بؤ ئةوةي دةنطي بؤ دةدةن دةنطةكةيان 
بةدةناعةتةوة بَيت  رةنطة ئَيستا لَيرة هةموويان نةناني ثَيداويسو ئةو دةسةآلت دانة بة دةسةآلتي 

كو مةبدةئَي  مي شةخصيةن ثَين واية شتَيكي تةبيعية بةآلم بؤ ثاش  بةجَيي دَيَلي لة دادوةري ضيية؟ وة
نووتريي كاتدا دياري دةكةيي مي بة حةدَيكي تةبيعي دةنامن  داوا لةليذنةي ياساي دةكةم لةو شوَينةي 

داوة  لة سي وثَينجةوة  دةنطمان بؤ(43)مان دةنط بؤداوة  يان نا بةَلَي (45)كةوا كؤتاييمان ثَيهَينا وابنامن
 .دةست ثَيبكةن تكاية سةرموو

 :مصطفى بةردَين عبدالكرين ابوبكر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشي دووةم
 دامةنراندني دادوةران

 :دادوةر بةثَيي ئةم مةرجانةي خوارةوة دادةمةنرَي :ماددةي سي وثَينجةم 
 .يان هاوضةشين بَيت دةبَي خاوةني بردوانامةي بكالؤريؤس بَي لة ياسادا-1
 .ساَل هةبَيت(12)دةبَي خنمةتي دادوةري بةكردةني بؤ ماوةي كةم  نةبَي لة  -0
 .ساَل ث  نةبَيت(32)تةمةني لة -4
 .دةبَي عَيرادي بَيت -3
 .نماني كوردي بةخوَيندنةوةو نووسينةوة بناني -5
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 .ةربيَيلة تاديكردنةوةية  بةنووسينةوة لةهيةن ئةجنومةني دادوةري د -6
 .لةش ساغ وبَي كةم وكورتي بَيت -2
 .دةبَي ناوبانط وردةوشو باش بَيت -8

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 الفصل الثاني
 ((تعيني القضاة))

 :يعني القاضي وفق الشروط التالية: الثالثو املادة اخلامسة و 
 .س يف القانو  أو مايعادهلاأ  يكو  حاصاًل على شهادة بكالوريو -1
 .سنوات(12)ا  يكو  له خدمة قضائية اليقل عن  -0
 .سنة( 32)أ  ال يزيد عمره عن  -4
 .أ  يكو  عراقيًا -3
 .أ  جييد اللغة الكوردية قراءًة و كتابًة -5
 .أ  جيتاز اختبارًا حتريريًا من قبل جملس القضاء -6
 .يةجيب أ  يكو  ساملًا من العاهات البدن -2
 .أ  يتمتع بالسمعة و السرية احلسنة -8

 :ريبةردَين شَيروان ناص  حيد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 : تقرتح اللجنة :املادة اخلامسة والثالثو 

 :نقاطها ضمن الفقرة أواًل كاآلتي جعل*
 .اخل.........-3......-2.....-1 : أواًل
 :ياوال كاالت/من الفقرة( 2)اعادة صياغة النقطة * 
املمارسة الفعلية بعد التخرج من كلية القانو  مدة ال تقل عن عشر سنوات لوظيفة احملقق العدلي أو  -0  

املعاو  القضائي أو الكاتب العدل أو املنفذ العدل أو مدير رعاية القاصرين أو مدير دائرة التسجيل العقاري أو 
يف قسم ( األكادميو  القانونيو )وظف احلقوقي العامل املمارسة الفعلية للمدة املذكورة ملهنة احملاماة أو امل

 .احلقوق يف الدوائر و املؤسسات الرمسية مبا ال يقل عن مخسة دعاوى يف السنة
ألنها جاءت مبتسرة وغامضة وحرمت الكثري من شرائح القانونيني من فرصة التعيني وال سيما يف غياب 

 .املعهد القضائي يف الوقت احلاضر
 :اوال كاالتي/من الفقرة( 4)نقطة صياغة ال* 
 .سنة( 45)أ  ال يزيد عمره عن  -3
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برفع مؤشر العمر اىل مخس وأربعني سنة وافساح اجملال امام اصحاب اخلربات للتعيني حيث التزال امامهم 
 .مخسة عشر سنة من اخلدمة الفعلية قبل احالتهم على التقاعد

 :اوال كاالتي/من الفقرة( 6)صياغة النقطة * 
 .أ  جيتاز اختبارًا شفويًا و حتريريًا أمام جملس القضاء -6

 .باضافة االختبار الشفوي إلظهار كفائته املهنية
 . يف نقطة واحدة( 2،8)يدمج النقطتني 

 .أ  يكو  ساملًا من العاهات البدنية و يتمتع بالسمعة والسرية احلسنة -2
 :اوال كاالتي/باضافة نقطة ثامنة اىل الفقرة* 
 . أ  ال يكو  حمكومًا عليه جبناية غري سياسية أو عمدية أو جنحة خملة بالشرف -8
 .أ  يتعهد بعدم ممارسة العمل السياسي بعد تعيينه -9

 .باضافة نقطة تاسعة لضما  متسكه باحلياد يف اصدار االحكام والقرارات
- :اضافة فقرة ثانية اليها كاآلتي * 

 .ألغراض الرتفيع و الرتقية( أ)اماة و الوظائف املذكورة يف الفقرة حتسب مدة املمارسة يف احمل: ثانيًا

ئَيمة   جةنابي سةرؤ . أسوة خبرجيي املعهد القضائي حيث حتسب هلم مدة دراستهم خدمة قضائيةوذلك 
موهحةناتانةمان هةبوو  لةسةر دةدي ماددةكة بةآلم تةنها ية  خاَل رةنطة موهحةنةمان لةسةر  ئةو

ش ئةوةي كةطئتوطؤمان لةسةريكرد  لةطةَل بةردَينان ئةنداماني ليذنةي ياسايي  ئةويش هةبَيت  ثا
بةنيسبةت موةنةسيين حنودي كة لةدةوائريةكان دةوام دةكةن بةحةدينةت ئةمة موشكيلةية موةنةة وا 

مةي هةية  ئةصَلةن بةدوو ساَل بةسَي ساَل دةعوا نابييَن ئةمةش مةعنول نية ئيعتيبار بكرَيت بةخد
 .دةنائي بؤ ئةوةي مةجالي ئةوةي ثَيبدرَيت ببَيتة حاكن ونؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .جةنابي كا  ساروق وةنيري داد سةرموو

 :وةنيري داد/ بةردَين ساروق ايل صادق
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خدمةي دةنائي ئَيمة ثَيمان نؤر سوثاس بةنيسبةت ئةو تةعديةتانةي كةليذنةي دانوني كردي بةنيسبةت 
 ساَل خدمةي دةنائي هةبَيت بةآلم خدمةي دةنائي مةسةلة ضية لةو خدمةية  ئةوةية كة باشة كةوا دة

سيعلةن ممارسةي دةناي كردبَي ئايا مي لةئَيوة دةثرسن ئايا موةنةسَيكي حنودي لة دائريةية  داخؤ ضوار 
ة مةحكةمةي ئةوة خدمةي دةنائية بة خدمة حساب ثَينج ساَل جارَي  دةعوايةكي بينييَب و دةضَيت

دةكرَي  حةتا لةبةعنَي موةنةسيين وةنارةتي عةدليش هي تاثؤش هي تاثؤ ئيشوكاري تاثؤ دةكات ضي 
دةنانَيت لة مةسائيلي مةحاكن و ئةوانة مي ثَين واية مةسةلةي خدمةي دةنائي حسب بَيت لةسةر 

لي كة معاون دةنائيةو حمنق عدلية و دوايش حمامي بةس ئةو ئةوةلةن موةنةسيين حماكن بةسورةتَيكي سيع
سَيية ممارسةي سعلي دةنا دةكةن ئةطينا ئةوي ديكة هييي ممارسةي سعلي دةنا ناكةن بؤية مي ثَين باشة 
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ساَل بَيت  شتَيكي (35)بةو شَيوةية بَيت  بةنيسبةت عومر مي تةئيدي ليذنةي دانوني دةكةم  عومر 
ختياري شةسةوي وتةحريري مي ثَين واية تةحريريةكة كيئايةتة  ضونكة شةسةوي نؤرضاكة بةراسو ئي

لةوانةية بةعنة بؤضوني ديكةي تَيدا بَيت  بةآلم تةحريريةكة تةسبيو شتةكان دةكات  تةحريري 
خوانةخواستة طةمةي تَيدا ناكرَيت  ئيناسةيةكي تريش كة كا  شَيروان سةرمووي مةسةلةي ممارسةي 

ي ئةوة هةر نؤر ثَيويستة ئةو شةرتة هةبَيت  بيكةنة شةرتَيكي ئيناة كةنةهاتووة  نؤيةم حنبي و سياس
ئةوة نؤر شتَيكي باشة  دةيةم تةبيعي بةثَيي دانوني وةنارةتي ( ان هميارس العمل السياسي واحلنبي) بَلَيي

ةشةرتةكاني لةمةودوا عةدل كة ئَيستا ناسن ومةسعولة معهدي دةنائي كراوةتةوة  ئةمي ثَين واية ية  ل
 .خةرجيي مةعهدي دةنائي بَيت  ئةوانةي كةوا تةعي دةكرَيي بةحاكن يان نائب مدير عام  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .يةعين جةنابت لةمواةلي رةئي ليذنةي دانوني مواسني كا  عوني سةرموو

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خوش  وبراياني ئةنداماني ثةرلةمان  مي ثَين باشة موةنةة دانوني لةثةرلةمان ئةو شةرتةي تَيدابَيت  كة 
ئةويش حةدي هةبَيت ببَيت بةدادوةر يان نائب مدعي عام  بةتايبةتي مةعلومة لةهي جةنابتان ثةرلةمان 

وةنةسانةي دانوني كة لَيرة ئيش دةسةآلتي تةشريعية لة كوردستاندا وة باآلتريي دةسةآلتة  باشة ئةو م
دةكةن بؤ ئةو ماسةيان نةبَيت  وةكو موةنةسةكاني ديكة  ليذنةي ياساي ثَيشنياري كردووة ئةوانيش بةو 
شَيوةية بي  ثَيشنيار دةكةم ئةوة ئةطةر برادةران رةئيان لةسةري هةبَيت بدرَيتة تةصويت ئةو خاَلةو نؤر 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .  شَيروان سةرمووكا
 :ريبةردَين شَيروان ناص  حيد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي دةمةوَيت ئيشارةت بةوة بدةم ئةوةلةن خدمةي دةنائي ثَيش  لةهيةن جملسي دةناوة تةحديد دةكرا  
عةجةبا بناني كام خدمة  خدمةي دةنائية وةكام خدمة خدمةي دةنائي نية  كة ثرؤذةكة هات بةم 

هاتووة  ئَيمة لةليذنةي دانوني وومتان باوردي بكةينةوة ولةدانونةكة تةسبيو بكةيي كاميان  شَيوةية
خدمةي دةنائيةو كاميان خدمةي دةنائي نية  بةآلم ناشكرَيت هةروةكو براي بةردَينم كا  ساروق ئيشارةتي 

لةبؤيان هةية  مومكينة  ثَيدا ئَيمة تةوةسوع لةو مةسةلةية بكةيي  موةنةة دانوني هةية هةموو رَينمان
بةدوو ساَل جارَي  دةعواية  نابيني  ئةوة ئيمكان نابَيت  بةخدمةي دةنائي بؤي ئيعتيبار بكرَيت  يان 
حيساب بكرَيت وداخلي ئةم مةسةلةية بكرَيت  بةنيسبةت ئةو موةنةسانةي لَيرة ئيش دةكةن كةلة 

ان دةكرد بة جردة جرد ئيعتيبار كرا لةليذنةي سوَلتةيةكي تةشريعي ئةنداماني ثةرلةمان كة لَيرة ئيشي
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ياساي ئيشي دةكرد ئينجا بةض حاَل بردياري ثةرلةماني بؤ دةرضوو كة بةخدمةي دةنائي بؤي ئيعتيبار 
دةكرَيت  بؤية مةسةلةي سوَلتةي تةشريعي شتَيكةو مةسةلةي سوَلتةي دةنائيش شتَيكي ترة  دوو ئيشي 

مةش نؤربةي ئةندامان لةطةَل ئةو بؤضوونةي جةنابي وةنيريي  كة لَي  جياوانن بؤية بةحةدينةت ئَي
بةنيسبةت موةنةسيين حنودي نابَي نؤر تةوةسوعي تَيدا بكرَيت  لةطةَل رَينمدا بؤ ئةو رةئيانةي كةوا دراو 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةدةت لةسةر مةسةلةي ئيمتيااني وةَلآل مي هةر بةنيسبةت موهحةنةكاني وةنيري داد بةردَين كا  ساروق س
تةحريري وشةسةوييةكة ثَيكةوة بَيت باش ة  لةبةر ئةوةي لةشةسةويدا دةتواني شةخصيةتي ئةو كةسةي 
كةدةبَيتة حاكن روون ببَيتةوة  تةحريري كردووة ناحيةي عيلةمةكةي بةآلم عيلمةكة بةتةنها كاة نية 

نَيت ئيدارةي و نةبو مةحكةمةكةي بكات  وة حاكن دةبَي شةخصيةتيشي هةبَيت  بؤ ئةوةي بتوا
ساَل نؤر جَيطاي خؤيةتي بةآلم مةسةلةي حنبي وسياسةت دةبَي تةعةهود (35)عومرةكةش نؤر بةجَيية 

بدات كةدةبَيتة داني ضونكة تا ئةو وةختة شةرت نية  كة داوا دةكات ئةو وةختة بَلَيت نابَي حنبي بَيت  
تة حاكن جوملةكة تةئيد دةكةم بةآلم ثاش ئةوةي كةدةبَيتة حاكن نابَي بةآلم دةبَي ثاش ئةوةي كة دةبَي

ممارةسةي حنبي وسياسي بكات  ئةطةر نا تؤ نؤر كةس هةية حنبية حةدي خؤيةتي ئةو حةدة ثَيش 
ئةوةي ببَيتة حاكن ناتواني لَيي بسةني  بيكةيتة شةرتَي  سةدةت ئةو كةسانة بطرَيتةوة كة حنبي ني 

تة حاكن  دةبَي ئينتيماي حنبي وسياسي نةمَينَيت بؤ ئةوةي ةَينَيت و واجيب خؤي بةجَي بةآلم كةدةبَي
بَييَن ئي  هةمووي بةجَينةو لةبةيين كا  عوني وكا  شريوانيشدا ئيختةسَيكي طةورة نية بةآلم با 

 .مونادةشة بكةينةوة بؤ ئةوةي بةَلَي جةنابي وةنيري داد سةرموو
 :وةنيري داد/ قبةردَين ساروق ايل صاد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل ثَيويستة ئةوةي كا  شَيروان جياواني نؤرة لةمابةيين سوَلتةي تةشريعي وسوَلتةي دةنائي  جياواني 
هةية لةمابةيين ممارةسةي تةشري  وممارةسةي دةنا  يةعين مي ثَين واية ئةوةي دةبَيتة حاكن يان نائب 

رةسةي ئيشي دةناي كردبَي  مةسةلةي دانون دانان يان ئوستانَي  لةجاميعة كة مدعي عام دةبَي سعلةن مما
 .دةردةضَيت دانون دةَلَيتةوة ئةمي ثَين وابَي ئةوة نؤر نؤر دوورة لة مةسةلةي دةنا نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .موهحةنةيةكي بةجَيية كا  حاكن نورالديي سةرموو
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/  عليبةردَين حاكن نورالديي مة
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةربارةي دبوَلكردني موةنةسي حةدةتةن موةنةسيين دانوني وةكو سةرموويان هي وا هةية بةضةند ساَل 
دةعواية  نابينَيت بةآلم ئةطةر دانوني معهدي دةنائي هاتة كايةوة معهدي دةنائي خؤي دوو ساَلة خوَيندن 
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موويان دانونيان تةخروج كردووة  وةكو دةورةيةكي تةئهيلية بؤ ئةوةي شةكلياتي حماكن سَيربي نية هة
حماكن تةتبيق بكةن ئةو كاتة لةدانوني معهدي دةنائي ئةتواني نص بَلَيي كة موةنةسيين حنوديش 

ئيناسة بكرَيت   وةربطريَيي  بؤ معهد ئةوة رةواية  لةم ماددةيةشدا مي وا بةجوان ئةنامن سةدةرةيةكي تر
ئةوة ئةبَي بةثَيي رؤذان . لرئيس جملس القضاء إصدار التعليمات حول آلية وشروط تعيني القضاة: ثانيًا

 .بةعنَي شروتي ئيناة يان شَو ئةبَيت  ئةوة سةرؤكي جملسي دةنا ئةو تةعليماتة دةردةكات ونؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا ناوتان دةنووسن  كا  ئارَين سةرموو دةرطاي مونادةشة ئةكةينةوة
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةبارةت بةو خاآلنةي كةوا ليذنةي ياساي دياريان كردووة  مي ثشتيوانيان لَي دةكةم  خاَلي ضوارةم دةبَي 

ي تَيدا نةبَيت  خاَلي حةوتةم كةباسي عَيرادي بَيت بةرداي خؤم لةوة بَيدةنط بي باشة يةعين ئةو مةرجة
لةش ساغي وبَيكةم وكورتي دةكات  بةرداسو ئةوة بةٍراي مي ئةوة طوجناو نية لَيرةدا حاكن هةية جسمي 
دةموضاوي نؤر جوانة نؤر رَي  وثَيكة  هييي نودستان نية بةآلم لةرووي دةروونيةوة نةخؤشة  ئةوة ية  

ةآلم حاكمَيكي باشة  كةسَيكي باشة رةنطة دةستَيكي نةبَيت بةآلم خةَلكَيكي واش هةية داضَيكي نية ب
ئةتوانَي ئيشوكارةكاني خؤي بكات  لةبةر ئةوة ئةو مةسةلةية ثَيويسو بةروونكردنةوة هةية  ناكرَي بةو 
شَيوةية لةش ساغ بَيت  حةستةم ئةَلَي ئةبَي لةش ساغ بَيت وكةموكورتي نةبَيت  لةش ساغي مةعلومة 

كرَي حاكن دةستَيكي نةبَيت ئةكرَي حاكن ثةجنةيةكي نةبَيت  ئةكرَي حاكن ضاوَيكيشي نةبَيت  يةعين ئة
موهين ئةوةية ئةتوانَي ئيشوكارةكاني بةباشي بةردَيوة ببات  بةآلم رةنطة حاكمَي  هةموو شتةكاني تةواو 

ش بَيت  يةعين شةرت بَيت بةآلم لةرووي دةروونيةوة نةخؤش بَيت  هةشتةم  دةبَي ناوبانط ورةوشو با
نية هةركةسَي  بوو بةحاكن ناوبانطي باش بَيت  لةبةر ئةوة تؤ نانانيت ئَيستا ئَيمة هةركةسَي  بوو 
بةحاكن ئةو صيئةتةي دراية  ئةتؤ شهادةيةكيشت داية رةوشو باشة رةنطة ئةو كةسة خوانةخواستة 

نيبَيت  رةنطة رةوشو باش نةبَيت بةآلم ئَيمة رةوشو باش نةبَيت  بةآلم لةدادطا تؤمار نةكرابَيت تؤ نةتنا
نةماننانيبَيت كة كارَيكي بةدرةوشو كردووة  لةبةر ئةوة واباشة بةكارَيكي بةدرةوشو سنا نةدرابَيت  
يةعين بةهؤي كارَيكي بةدرةوشو سنا نةدرابَيت  ئةو كةسةي كةسنا دةدرَيت يةعين تةنها ئةوة مةسغولة 

وي تر ناكرَيت تؤ شهادةيةكي بدةيَو يان هةموو كةس شهادةي ئةوةي بدةيَو يان بةدةردةكةوَيت بةآلم ئة
 .بوو بةحاكن شهادةي ئةوةي بدةيَو كةرةوشت بةرنة  ضونكة تؤمار نةكراوة لة تؤماري ذياننامةي  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ
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مي ثشتيواني نؤرينةي رةئيةكاني ليذنةي ياساي دةكةم  تةبيعي موتةمةسيكن بةرةئي خؤشن سةبارةت بة 
دامةنراندني سةرمانبةري دانوني لة ثةرلةماني كوردستان بؤ ئةم جَيطاية  جطة لةوةش داوا دةكةم 

حتتسب مدة املمارسة يف احملاماة : ًاثاني: اضافة فقرة ثانيًا كاآلتي) لةرداثؤرتي ليذنةي ياساي كة هاتووة  
ألغراض الرتفيع والعةوةش ئيناسة بكرَيت  نووسراية ألغراض الرتفيع ( أ)والوظائيف املذكورة يف الفقرة

حتتسب مدة املمارسة يف احملاماة و الوظائف املذكورة يف  :ثانيًا ئةوةش ئيناسة بكرَيت  والرتقية، والعالوة 
 .لةثَيشنياري ليذنةي ياسايي  نؤر سوثاس .يع و الرتقيةألغراض الرتف( أ)الفقرة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  بكر سةرموو

 :بةردَين بكر ستاح حسي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي دوو خاَلن هةية يةكَيكيان ئةوةية كة وةكو ئةو برايانة باسيان كرد  خنمةتي دادوةري بةرداي مي 
ئي ئةجنومةني دادوةران تةحديدي بكات ئةو خنمةتي دادوةريية  كة بَلَيي ئايا ئةوةية يةعين جملسي دةنا

ممارةسةي دةنائية يان نا  ضونكة سيعلةن بةعنَي كةس هةية كة ئةجنومةني دادوةران باش  ئةتواني 
تةحديدي بكةن  كة ئايا ئةوة ممارةسةي دةنائي كردووة يان نا  كةلةمةحاكن بووة يان لةحماكن حمنق 

ة  دووةم نودتة بةرداسو ثَين واية حاكن ئةبَي لةنماني كوردي نمانَيكي نياتريش بنانَيت يةعين نماني بوو
 .كوردي بةتةنها نا بةَلكو ثَين باشة نماني تريش بنانَيت  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثةخشان خان سةرموو
 :بةردَين ثةخشان عبداه نةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي لة راثؤرتةكةي ليذنةي ياساييةوة دةست ثَيدةكةم سةبارةت بةوانةي كةوا تا ض ردادةية  ممارةسةي 
سعليان كردووة لةبواري دةنادا منيش هةمان رةئين هةية  كة نؤر سراوان نةكرَيت  بةجَي بهَيَلرَيت بؤ 

بةخاَلي حةوتةمييان كا   ئةجنومةني دادوةري  سةبارةت بةسةرخستين عومرةكة مي لةطةَليدام سةبارةت
ئةوة ضون تةدين ئةكرَيت  يةعين كَي دةراري ئةوة . يتمتع بالسمعة و السرية احلسنةئارَين ثَيشن كةوت 

مي ثَين باشة  يتعهد بعدم ممارسة العمل السياسيئةيات كة سومعةو سريةي باشة  سةبارةت بةخاَلي نؤيةم 
شتَيكي نؤر سراوان ة لة عةمةلي حنبي  لَيرة ثرسيارَيكن  بكرَيت العمل احلنبي ضونكة عملي سياسي يةعين

هةبوو لة سةدةرةي دوو كة ئيناسةي ليذنةي دانونية  بؤ ئةغراني تةرسي  وتةردية ئةَلَيت ئةو خنمةتة 
حيساب بكرَيت  مةبةستيان ئةوةية وةكو ئةغراني عةوةو يةعين تةرسي  وتةردية وةكو دادوةر ضونكة 

نمةتي ئيداري مةحسوبة  سةبارةت بةخدمةي سعلي بةرداسو مةونوعَي  هةية ئةوة خؤي هةروةكو خ
ئينجا مي حةنةكةم لَيرةدا ئةطةر ئيجانةم بةن ئَيمة بة ئيمناي ثةجنا حمنق عدلي ذن ثَيشي سةترةية  
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 هاتي بؤهي ليذنةي داكؤكي كردن لةماة ئاسرةتان وذنان  مي ياداشتنامةكةم هَيناوةتة خنمةت جةنابت و
نمةتي جةنابي جَيطرو نانامن جةنابي كا  سرست لَيرة نةبووي دوايي مي لَيرة نةبووم  طةشتؤتة دةستت خ

يان نا  ذناني حمنق عدلي كَيشةيةكيان هةية  ئةوةية كةلة خنمةتي دايكايةتي يان مؤَلةتي دايكايةتي  
بوون ببَيتة يةعين جَيطةي ناضَيتة خنمةتي سيعليةوة تةبعةن مي لةطةَل ئةوةدام  لةطةَل ئةوة نين ذن 

ثسثؤردي بطرَيت  نؤر راستة نؤر نةرورية كة ثسثؤردٍِي هةبَيت و خنمةتي دةنائي هةبَيت  ئةمةي كةباسي 
ئةكةم رةنطة لةياساكةدا جَيطاي نةبَيتةوة  بةآلم هيوادارم يةعين سرسةت لةوةداية كةوا جةنابي وةنير 

ة ئاليةتَي  بدؤنرَيتةوة ضؤن ئةو ذنانة دوا نةكةون لَيرةداية و برادةراني حمكةمةي تةميينيش باش
ساَلة لةدانونةكةدا يةعين ذنَي  لةسةترةي ئيشكردنيدا وةكو حمنق عدلي (32)بةتايبةتي عومرةكة يةعين 

يان كةئيش ئةكات ضوار ثَينج مناَلي ببَيت يةعين ضوار ثَينج ساَل دوا ئةكةوَيت  لةبةر ئةوة ثَين باشة بري 
دؤنينةوةي ميكانينمَي  ضؤن ئةو ذنانة مةحروم نةبي بؤ  وونة يارمةتيان بدرَيت  بكرَيتةوة لة

لةدةورات يان حةنانةي تايبةتيان بؤ بكرَيتةوة  ئةمة ئةكرَيت بةهاوكاري لةطةَل مونةنةماتي ذنان يان ئةو 
ري ئيعتيبار حمنق عةدليانة خؤيان يان لةطةَل وةنارةتي كاروكاروباري كؤمةآليةتي يةعين ئةمة بةنةنة

 .وةربطريَيت  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  اال سةرموو
 :بةردَين اال حممد داسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي مي ثشتيواني لة رةئيةكةي ليذنةي ياساي ئةكةم جطة لةمةسةلةي معوةق يةعين عادةتةن 

رَيطة بدرَيت لةهةموو بةشةكاني دةنطاي عةدالةتدا بةنةنةري ئيعتيبار وةربطريَيت  معوةق ثَيويستة 
كاربكات ورَيطةي ثَيبدرَيت  ئةوة ياسايةكي دوةليشة ئينجا لَيرةدا دوو نودتةي نؤر موهين هةية حةنةكةم 
بيخةمة بةردةم ثةرلةمان  يةكةم لةسةر بنةماي ئةو كارانةي كة تائَيستا كردوومانة  وةنيرمان 

دةسةآلتانةي كة هةية  مي نؤرجار لةم مةونوعةوة دسةم كردووة  وة دسةش رووتكردؤتةوة لةهةموو ئةو 
ئةكةم باسي ئةوة ئةكرَيت كة تؤ باسي نينامي ئةمريكي ئةكةيت  ئيمرؤ باسي عةدالةتي سةرةنسي ئةكةم  

ا كة نؤربةي برادةران ودانونيةكان ئةَلَيي دانوني عَيرادي لة سةرةنسيةوة وةرطرياوة  تةبيعي لةم دانونةد
دةست نيشاني ئةوة دةكات كة وةنيري عةدل شةخصةيةتي يةكةمة لة ليذنةي دةنا  ئيشةكاني تةبيعي 
كةلةدانونةكةدا دياري كراوة  هةموو ئيشوكارَيكي ئةو سيستةمة يان ئةو مونةنةمةية ئةبات بةردَيوة  

ةرووي ئةمانة مةعاش دةدات بينا بؤ مةحكةمة دروست ئةكات بينا بؤ سجي دروست ئةكات  ئينجا لةس
هةمووي تةنها شةخصة كةراثؤرت ئةدات بةسةرؤكي هةرَين ئةويش شةخصي يةكةمة كة ئةم كارة ئةكات  
لةهةمان كاتدا تةنها شةخصة كة رداثؤرتي ليذنةي دةنائي ئةدات بة ثةرلةمان  يةعين وةنيري عةدل لةم 

ئةوةي حةستةي ثَيشوو  وةنيري  هشةوة جَيطاي كردؤتةوة كة ثشتيواني لةو دةرارةي ثَيشوومان ئةكات
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عةدل بةثَيي دانون سةرؤكي دادطاي مدعي عامي طشتية  ئةمة لةدانوني سةرةنسيدا هةروةها ئيشةكانيش 
دياريكراوة  جا بةثَيي ئةم بنةماو ئةم مةسروساتانةي كة هةية  يةعين ليذنةي دةنائي ثَيويست ناكات وةكو 

كة بودجةكة هةمووي لةبةردةسو وةنيرداية  وةنيريش ثةرلةمان بودجةي تايبةتي خؤي هةبَي  ضون
بةشَيكة لة حكومةت  لةهيةكي ترةوة ئيشةكاني ليذنةي دةنائي ثَي ئةضَيت دسةكامن وةكو ثَيويست 

 .بةدَليان نةبَيت بةآلم مي لةسةر بنةماي دانون و دانونةكةش ئةخةمة بةردةمي سةرؤكايةتي ثةرلةمان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤم نودتةي نينامين هةية ضونكة لةمةونوعةكة دةرئةضيت بؤية ئةيانةوَيت تةواوي بكةيت  مي
مةونوعةكة ضية مي خؤم بةكا  كةماليشن ووت لةتةنيشتمةوة لةبةر ئةوةي لةبيدايةت ومت كةناومت 
نووسي ومت دسةكاني خؤت بكة بؤية مةجامل داي بةآلم لةحةدينةتدا لةبةر ئةوةي وةختةكةمان 

نكردووة بؤ مونادةشةي ئةوة جةنابت معلوماتةكةت بؤ نؤرمان تانةية بؤ منيش تانةية  سوديشي تةرخا
هةية سوثاست دةكةم  بةآلم بؤ ئةوةي لةمةونوع دةرنةضي ئةرطةر بَيت وبَييتة سةر موهحةنةيةكي 

ة تةركين تايبةتي خؤت هةبَيت لةسةر ئةو مودتةرةحةي ليذنةي ياساي يان لةسةر ئةصَلي ماددةكة  ئةو
 .بكةيت مةمنوون ئة 
 :بةردَين اال حممد داسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مةسةلةي دةسةآلتةكاني وةنير وبةشداربووني لةليذنةي دةنا لة سيستةمي ئةمريكيشدا هةرواية بؤ 
ئاطاداريتان سةرؤكي ليذنةي دةنائية لةبةر ئةوة شتةكان هةمووي بةس اوة بةيةكةوة  مي بؤية ئةم 

ةونوعةم باسكرد  بؤ ئةوةي وةكو ماددةيةكي دانوني سةرةنسيشن لةبةردةستداية  دانوني ئةمريكيشن م
لةبةردةستداية  هةردووكي ئةخةمة بةردةمي بةردَينتان ئةطةر ئيستيئادةي لَيبكرَيت لةم مةونوعةدا  نؤر 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

آلتَي  تةجروبةي خؤي هةية   وونةي دةسةآلتي دةنا نؤر سوثاست دةكةيي بةآلم بةحةدينةت هةر و
لةووآلتَي  بؤ ووآلتَيكي تر سةرق وجياواني هةية  لة ئةمريكا لةسةرةنسا لة ئةَلمانيا  ئَيمةش لةكوردستاندا 
تةبعةن ئيستمراريي بؤ تةجروبةي هةموو عَيراق و هةموو ووآلتاني رؤذهةآلتي ناوةرداست  ناتواني 

ةو  وونةي كةباسي ئةكةيت  وونةيةكي ثَيشكةوتووتر بَيت كةوةخَو كؤمةَلطاي دةسنةية  بكةيي ئ
مةدةني دادةمةنرَيت  دةنا لةذَير دةسةآلتي هيض كةسَيكدا نيية  هةموو سشارَي  لةرَيطاي خؤي هدةدات  
 بةآلم ئَيمة ئةمة هةنطاوي يةكةمة بؤ ئةوةي دةنا ببَيتة دةسةآلتَيكي سةربةخؤو بتوانَيت دوور

لةدةسةآلتي جَيبةجَيكردن  دوور لةدةسةآلتي حنبي دةوري خؤي ببينَيت  بؤية لةم مةرحةلةيةدا ئةوةي 
ئَيمة ئةيكةيي راستة بةردةئي مي تةبعةن  نة  موتَلةدي بكةم  لةمةرحةلةيةكي تر رةنطة ئةوةي جةنابت 

 .بكةيي سةرموو كا  حامتدةيَلَييت راست بَيت بطةردَيينةوة ئةو دانونةي كةدةرمانكردووة  هةمواري 



 049 

 :بةردَين حامت حممد جان حسي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل تةدريبةن ئةوةي مي وةكو ثرسيارَيكة لة بةردَينان لةليذنةي ياسايي ئةَلَيت لةكاتَيكدا لة بردطةي دووي 
كي نؤري هةبَيت ساَل هةبَيت  ئةوة ئةبَيتة ئةوةي كةتةجروبةية(12)ماددةكة دةَلَيت خنمةتي دةنائي 

لةدةنادا  لة بردطةي شةشدا ئةَلَيت  ئةبَي ئيختيبار بكرَيت لةبةرامبةر جملسي دةنا  باشة لةكاتَيكدا كة 
ساَل خنمةتي هةية خاوةني تةجروبةيةكي نؤرة ئةو ئيختيبارة كةي ئةكرَيت ولةكوَي ئةكرَيت؟ نؤر (12)

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر دلَير سةموو
 :دلَير امساعيل حني شاوةيس. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي ثشتطريي لةبريوبؤضوونةكاني ليذنةي ياسايي ئةكةم لةطةَل ضةند تَيبينيةكدا لةراستيدا  يةكةم سةبارةت 
بةخنمةتي ئةو كةسةي كةئةبيت بة دادوةر ثَيويستة بةرداسو ئيمة ئاطاداري ئةوة بي خنمةت لةهةندَي  

ارو سةرماني ئيداريدا نابَيتة هؤي ئةوةي كةوا خةَلكي مةعلوماتَي  ياخود خربةية  كؤبكاتةوة يان ك
ثسثؤرديية  كؤبكاتةوة تاكو ئامادةي بكات بؤ دادوةري ئةبَي لةوةدا بةرداسو هوشيار بي  مي 

دادوةردا مةرجي  بريوبؤضوونةكاني جةنابي وةنير ثةسةند دةكةم لةو مةسةلةدا  سةبارةت بةكةموكورتي لة
لةش ساغي هةندَي  كةموكورتي هةية كارناكاتة سةر ئةوةي كةمرؤظ ببَيتة دادوةر  ئةبَي هؤشيار بي 
لةمةسةلةي كةم ئةنداميةتيدا يان ئةو كةموكورتيانة بةمةرجَي  كةنةبَيتة هؤي كؤسو دانان لةبةردةم 

ارةت بةمةسةلةي تةمةن ديسانةوة مي دادوةرَيتيدا  جطة لةوة بةرداسو تَيبينيةكي تريش هةية  سةب
 .بريوبؤضوونةكاني ليذنةي ياسايي دووبارة ئةكةمةوة نؤر نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  رةشاد سةرموو
 
 

 :بةردَين رشاد ابد ابراهين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة بةخدمةي دةنا  مي ثَيشنيار دةكةم سةدةرةي دوو تةحديدي ئةو كةسانة بكرَيت كة مةمشو
بةتةعليماتَي  لةهيةن جملسي دةنا تةحديد بكرَيي خؤي كةهاتووة  حمنني عدلي معاوني دةنائي حمامي 
ئةو سَيية بةموتَلةدي هاتووة  بةس ئةوانةي تر كةموةنةسيني لةدةوائريي دةوَلةت موةنةة حنودينة يان 

جملسي دةنا بةتةعليماتَي  دةريبكات كَي مةمشولة  مودير تاثؤية  وا ضاكة ئةو سةدةرةيةي لَي بطةردَيي بؤ
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نؤر  35ساَلي ئةوة ( 35بؤ 32)بةخدمةي دةنائي و ض ضينَي  دةطرَيتةوة  ئةوة سةهمةت ترة  بةنيسبةت 
 .جَيطاي خؤيةتي ونؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  بة رةشيد سةرموو
 :شيد كرين رشيدبةردَين ر

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن
مي دةربارةي رةئيةكةي كا  عوني دسةيةكن هةية  وة تةئيدي رةئيةكةي ئةكةم  موةنةة دانوني ناو 
ثةرلةمان لةبةر ئةوةي كةوا ثرؤذة ياساي نؤري هةموو دةنطاكاني ئةو هةرَيمةي يةتة بةردةم  جطة لةوة 

كي باش ثةيدادةكات  بةعةكسي هةمواركردني طةلَي ياساي تري يةتة بةردةم  خربةيةكي دانوني وشارةنايية
ئةو موةنةسة دانونيانةوةية كة لةدةنطا تايبةمتةندةكانة  مةسةلةن موةنةة تةربية تةنها ئةتوانَيت لة شو 
دانوني ناو تةربية حاَلي ببَيت  بةآلم موةنةة دانوني ناو ثةرلةمان شارةناي لة هةموو بوارةكان هةية 

ئين واية ئيناسةي مودةية  لةخنمةتي بؤ بكرَيت كة لةهةشت ساَل وةخيربةيةكي باش ثةيدادةكات  مي رة
 .كةم  نةبَيت  ئةويش ئةو ماسةي هةبَيت وةكو موةنةة دانوني كة ئيش ئةكات لة دادوةريدا  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة رؤذان سةرموو
 :رؤذان عبدالنادر دنةيي. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ساَل خنمةت  12ةمةرجي يةكةم باس لةبردوانامةي بةكالؤريؤس كراوة لةمةرجي دووةميش باس لة ل

دةكرَيت  باشة ئةطةر بردوانامةكةي لةبةكالؤريؤس نياتر بوو  ماستةر يان دكتؤرا بوو  لةو حاَلةتةدا 
ردوانامةكةو نَيوان ساَلةكة كةم  بؤي حيساب ناكرَيت  يةعين بةراورد بكةن لةنَيوان ب 12خنمةتةكةي لة 

باش ة  52تا 35لة  32ساَلةكاني خنمةتدا كةباس لةتةمةن دةكرَيت  تةمةن لةوةندة نياتر نةبَيت  
بةشَيوةيةكي تر تةمةنةكةي دياري بكةيي  بَلَيي لة سي ساَل كةم  نةبَيت  يةعين نة  نيادةكةي دياري 

ساَليمان بؤ ضارةسةر دةكات  باس لة لةش  52و 35و 32بكةيي  كةمةكةي دياري بكةيي باش ة كَيشةي 
كةموكورتي دةكرَيت  مةرجةكة بةشَيوةيةكي تر دابردَيذرَيتةوة بَلَيي مةرجة تةندروستيةكاني  ساغي و

تَيدا بَيت  هةموو ئةو شتانة دةطرَيتةوة  هةندَي  لةبرادةران كَيشةيان هةبوو ئايا لةش ساغ بَيت 
دروستيةكاني تَيدا بَيت ئةوةندة بةسة  ثشتطريي لةو ثَيشنيارة دةكةم كة كةموكورتي تَيدا بَيت  مةرجة تةن

انهاء العضوية يف التنظيم احلزبي او بةردَين حاكن نورالديي كردي داواي لَيبكةيي كة ئيستينالة بكات يان 
راستة ماددةي ثةجناو دوو بردطةي دوو باس لةو شتة كراوة  بةس بيكةينة مةرجَي  بؤ السياسي، 

 .ةنراندني دادوةر  لةطةَل رَينمدادام
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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دةكةيي لةطةَل كا  سرسةتدا ( 44)جةنابي وةنيري دادو كا  حاكن نورالديي  نانامن لَيرة تةماشاي ماددةي 
 .ض موشكيلةيةكي هةية  نانامن خؤي نؤر رَي  و ثَي  هاتووة شتةكان  سةرموو كا  ساروق

 :وةنيري داد/دقبةردَين ساروق ايل صا
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي روون كردنةوةيةكن هةية  هةندَي  برادةر واي بـؤ دةضـي كـة ئـةو تةحديـد كردنـي خدمـةي دـةنائي          
ئةجنومةني دةنائي بةخؤي بيكاتي  هةندَيكيش دةَلَيي نةخَير بـة دـانون بكرَيـت  خـؤي لـة حةدينةتـدا لـة        

نيش بَيت  ئةجنومةني دةنائي جيهـةتي موختةسـة  يـةعين دةبَيـت     ئةجنومةني دةنائي هةتا ئةطةر بة دانو
ئية مةجالَي  دةربيَيت لة ئةجنومةني دـةنائي بَلـَيي  ئـةوة خدمـةي دةنائييـة  بـةَهم دةبَيـت ئةجنومـةني         
دةنائيش ئيستيناد بكاتة سةر نةصي دانون  خـؤ لـةو طـؤردةي ئيجتيهـادي بـدةيَي  ضـؤن دةبَيـت بـة كـةيئي          

ةسي هَينا بَلَي ئةو ئةجنومـةني دةنائييـة نةيويسـت ضـونكة خدمـةي دـةنائي نييـة  بؤيـة         خؤي ئةوةي هةو
حالةتةكان دةبَيت لة دانون تةحديد بكرَيت  بةَهم لة هةمان كاتيشدا لـة كؤبوونـةوةي ئةجنومـةني دـةنائي     

 .برديار دةدرَيت  ئايا ئةو حالةتة مشول دةكات  يان مشول ناكات  نؤر سوثاس
 :كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ

مي ثرسيارةكةم ئةوة نةبوو كا  ساروق  لة دانوني ثَيشوودا هاتووة  ئَيستاكة كاري ثَي دةكةن شروتي دـاني  
ضية  شروتي ئةو كةسةي كة تةعي دةكرَيت نؤر بة رَيـ  و ثَيكـي هـاتووة  نـانامن لَيـرة لـة ثَيشـمانة  كـا          

 .شَيروان دسةت هةبوو سةرموو
 :يدريبةردَين شَيروان ناص  ح

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر تةماشاي ثرؤذةكةي بكةيي خدمةي دةنائي هاتووة  بةَهم ئَيمـة وردمـان كـردةوة  ورد كردنةوةكـةش     
موتابنة لةطةَل دانوني ئةسَلي كـة جـةنابت ئيشـارةتت ثَيـداو هـيض خيةسمـان لةسـةر نييـة  ئـةوة نودتـةي           

 .يةكةم
ــَين    كــة دةمــةوَيت تــةونرتي/ نودتــةي دووةم بكــةم  بةنيســبةت تــةعيين دــونات  ئــةم شــةرتانة دةتــوامن بَل

شــةرتةكان مةرحةلييــةو وةدتيــة  ئَيمــة مةعهــةدي دــةنائيمان دانــاوة  ســبةي دوو ســبةي دــانوني مةعهــد   
دةنائي دَيت  دانوني مةعهد دةنائي دانونَيكي خاصة  رةنطة شةرت و شروتي دـةبول لةطـةَل ئـةوة تـةنادون     

 .دةنائي  نة  ئةو شةرتانة  نؤر سوثاس بكات  شروتي مةعهد
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةردار سةرموو
 :ركيةردار صباح بونو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مي ثشتطريي لة وتةكاني جةنابي وةنيرو كا  شـَيروان دةكـةم  بةرداسـو مةنصـةبي دـةنا مةنصـةبَيكي نؤر       
ش و كاري ئةندام ثةرلـةمانيش حةساسـ ة  بؤيـة تـةنها دةبَيـت ئَيمـة حرسـي        حةساسة  مي ثَين واية لة ئي

ئــةوةمان هــةبَيت  ئةوانــة ببنــة دادوةر  ئةوانــةي خيرباتــي تــةواويان هةيــة  كــة تةئســري لةســةر مةســةلةي   
عةدالةت بكات بة ضاكي  ياسادانةر كة دةبيني براية  ياسا دانةرة  ياخود موشـةريعة  ياسـادانةرَيكي بـاش    

ت  ئةوة ماناي ئةوة نيية دةتوانَيت ببَيتة دانيةكي باش ئـيش وكارةكـان نؤر لـة يـةك  جيـاوانةو سـةردي       بَي
هةية  بةَهم حمامي باش دةتوانَيت ببَيتة دانيةكي باش  موحنيـق دةتوانَيـت ببَيتـة دانيـةكي بـاش  ضـونكة       

ئةو ثَيشـنيارة نوَييـة نيمـة  ئـةوةي      رؤذانة تةماسي هةية لةطةَل دادوةران  لةطةَل موحاكةمات  بؤية لةطةَل
 .ليذنةي ياسايي ثَيشنياريان كرد 

ــةي شــةش  / دوو ــدرَيت  هــةم    ( أ  جيتاااز اختبااارًا شاافويًا و حتريرياااً )لــة بردط ــة ئــةوة هــةر هب ــَين واي مــي ث
تةحريري  هةم شةسةهي  تةنها اختيبار هةبَيت كيئايةتة  خـاَلي ئـةخريين ثشـتطريي لـةو رةئيـةي ليذنـةي       

 .ساَل  نؤر سوثاس( 35)ي دةكةم  ئةوةي تةمةنةكة ببَيتة دانون
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو شرييي سةرموو
 :بةردَين شرييي عبدالربي دينؤ

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطـةر  ( ا  يكو  لة خدمة قضائية فعلياة التقال عان عشار سانوات     )مي لةسةر سةدةرة دوو ثَيشنيارم هةية 

  ضونكة حمـامط بـاش هةنـة    (او ممارسة حماماة بصورة فعلية مدة التقل عن عشر سنوات)كةن ئةم ئيناسة ب
 .ئةمرؤ ئيستيئادةي بكاتي  تةبعةن هةمان شروت ديار كرن  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  نانا سةرموو
 (:نانا)خضر سعيد بةردَين دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ووةم  منيش لةطةَل ئةو رةئية دامة نؤر سراوان نةكرَيت خدمةي دةنائي جيا بكرَيتةوة بةنيسبةت بردطةي د

لـة خدمـةي دــانوني  ئةوانـةي كــة راسـتةوخؤ ثةيوةســنت بـة دـةناوة  ئــةوان نيـاتر بيانطرَيتــةوة  بـةَهم لــة         
بؤيـان  مةرجةكاني وةرطرتي لة مةعهةدي دـةنائي هـةموو ئـةو كةسـانةي كـة مـوةنةة دـانوني لـة دةوائـري          

هةبَيت وةربطرييي  مةجاليان بؤ هةبَيت  ئةطةر تةمةنيشيان هةبَيت موناسيبة بيَيتة ناو مةعهةد دـةنائي   
 .دواي مةعهةد دةنائي بؤيان هةبَيت ببنة داني

ئـةوةش ئيناسـة   ( والعقلياة )مـي دةَلـَين   ( أ  يكاو  سااملًا مان العاهاات البدنياة     )سةبارةت بة بردطـةي حةوتـةم   
ة  بردطةيةكي نوَيشن هةية ثَيشنيارة  ئيناسةية هيـوادارم كـةس لَيـي عـاجن نـةبَيت  ئـةويش       بكرَيت نؤر باش

  ضـونكة بةرداسـو كاتَيـ  دـاني لـةنادي ببينرَيـت و بـة سةرخؤشـي         (ا  اليكو  مادمنًا علاى اخلمار   )ئةوةية 
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خةبائيسـة   ببينرَيت  ئةوة بةياني بةشَي  لة كةسايةتيةكةي دَيتـة خـوارَي  مةسـةلةي خـةمريش ئومـوري      
يةعين كةسايةتي داني نؤر دةبَيت لةوة بةرنترو ثريؤنتر بَيت  كة مودمي بَيـت لةسـةر خـةمر  ئـةوة نؤر     

 .كةس تووشي بووة  بةَهم  ئيدمانبوون لةسةري ثَين واية خاَلَيكي طةورةية بؤ داني  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عومةر سةرموو
 :ي عليبةردَين عمر عبدالرب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيســبةت ئــةو رةئيــةي ليذنــةي ياســايي داويــةتي  مــي دةدــاو دةق تةئيــدي رةئيةكــةي ليذنــةي ياســايين    
بةتايبةت رةئيةكةي جةنابي وةنير لةسةر تةعي بووني حاكن بةنيسبةت موةنةة حنوديةوة  مي لة شاني 

و ئاشــكراية  ئــةو كةســانةي كــة تةماســيان نيــاتر بــة       مــوةنةة حنودييــةوة دانابــةنَينن  بــةَهم هــةروةك    
دامودةنطاكاني دةناوة هةية  ئةوان نياتر مومارةسة سيعليةكة دةكـةن  ئـةم ئيشـةي دـةناي حـاكن  ئيشـَيكي       
عةمةليية  ئيشي ئةكادميي نيية  لةبةر ئةوة حاكن ئيشةكةي طرنطيةكي تايبةتي خؤي هةيـة  هـةر حاكمـة    

تاوانبارةي كـة دةضـَيتة بـةردةمي لـَي بسـةنَي  هـةر حاكمـة دةتوانَيـت حـةدي           دةتوانَيت حةدي ذيان لة ئةو
ئينتيناعي موَلكيةت و ماَل و ئةمانةي خةَل  بة دةرارَيكي دةنائي دةربكات  لةبةر ئـةوةي ثَيويسـتة حـاكن    
خيربةيةكي نؤر ضاكي هةبَيت  حاكن هةموو جؤرة دةعواكاني ديتـة ثـَيش  ئةمـةش لـة كـَي حةسـر دةبَيـت        

اتر  بـة تةئكيـد لـة موحـامي مومـارس نيـاتر حةسـر دةبَيـت  لةطـةَل ئـةو موةنةسانـةي بةتايبـةتي لـةناو              ني
جيهاني دةناو وةكو معـاوني دـةنائي و كـاتيب نةبتـةكان  وةكـو كـاتيب عـةدل  وةكـو دائـريةي تـةنئين  وةكـو            

ة بـة جيهـاني دـةناوة     موةنةة دائريةي داسريي  ئةمانـة نيـاتر تةماسـَيكي سيعلـي و عةمـةليان هةيـة رؤذانـ       
بةنيســبةت مــوةنةة حنودييــةوة باشــة جــةنابي كــا  نورالــديي باســَيكي لةســةر كــرد  ئــةوان بتوانرَيــت لــة  
مةعهةدي دةنائي وةربطريَيي  لة مةعهةدي دةنائي دوو ساَلي ثرد دةوامي تيا دةكرَيت  هةم تةتبيني حماكمي 

ةبَيتةوةو تيـا دةخوَينـدرَيت  بـةَهم بـؤ ئَيسـتاي حـاَل       ثيشان دةدةن  هةم نةنةريش دةرسةكانيان بؤ ئيعادة د
 .مي ثَين واية ئةو رةئيةي ليذنةي ياسايي لةطةَل رةئي جةنابي وةنير رَي  و ثَيك يي رةئية

سـاَل  ( 35)بةنيسبةت عومرةكةشةوة  سيعلـةن مـةسرونة دـاني خيربةيـةكي كـاة هـةبَيت بةرداسـو  يـةعين         
ةي ئــةو كةســةي دةبَيتــة دــاني بتوانَيــت جؤرةكــاني دةعــواو  جؤرةكــاني  عــومرَيكي نؤر موناســيبة  بــؤ ئــةو

مةحاكن و ئيجرائاتي دةنائي هةمووي تةدريبةن مومارةسة كرد بَيت  بةنيسبةت ئيمتياانةكةي كة دةكات 
و ئيختيار دةكرَيت شةسهط بَيت  يان تةحريري  مي ثَين واية ئيختيـاري ئـةو كةسـةي كـة دةبَيـت بـة دـاني        

ي نـةبَيت  بـا شةسةهيشـي تيـا بَيـت  ضـونكة دـاني تـةنيا ئـةو كةسـةية  كـة ئيـدارةي نةبـو              بةس تـةحرير 
جةلســةكةي بــةوةوة رةبتــة  يــةعين دــاني دةبَيــت ئةوةنــدة كةسائــةي هــةبَيت  بتوانَيــت بةرامبــةر بــة           

ةبـةر  مودابيلةكةي لة بادةتَيكي كاة هةبَيت و شةخصيةتَيكي بةدوةتي هةبَيت  بتوانَيت دسةي تيا بكـات  ل 
ئةوة مي ثَين واية ئيختيبارةكة شـةسةهي و تـةحريري بَيـت  بـادي تـري مودتةرةحـةكاني ليذنـةي دـانوني         
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مودتةرةحي ضاكي  بةَهم سةرق لةنَيوان ئةو حنوديية  لة هةيغاتي تةشـريعي ئـيش دةكـات و ئـةو مـونةة      
يدا  تـةبيعي ئيشـي تةشـري     حنودي كة لة دةوائري ئيش دةكات  كا  سةردار مي ثَين وايـة تـةونرتَيكي باشـ   

لةطــةَل ئيشــي دــةنائي جيــاوانة  ســةرديان نؤر نؤرة  ئيشــي تةشــري  نووســينةوةي دانونــة  ئيشــي دــةنائي     
 .مومارةسةي سيعليية  بة تةئكيد تةئيدي رةئيةكةي ليذنةي ياسايي و جةنابي وةنير دةكةم  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر سوئاد بابان
 :ابد حممد بابان فؤاد.د َينبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي ثَيشنيارَيكن هةية  كةوا بردطةي ثَيـنج كـة دةَلـَي نمـاني كـوردي بـؤ خوَيندنـةوةو نووسـينةوة بنانرَيـت           
لةبةر ئةوةي دانيشتواني كوردستان تَيكةَلي لة نمانةكاني ترو نةتةوةكاني تر  لةبةر ئةوة مةرج نيية تةنها 

ي بة تةنها مةرج  بؤ ئةوةي كةوا حاكن دةبَيت بة نمـاني كـوردي بـناني  مـي ثـَين باشـة كـةوا نمـاني         بيكةي
كوردي  يان نمانةكاني تري سةرمي لة كوردستان بـة خوَيندنـةوةو بـة نووسـينةوة بنانَيـت  تَيكـةَل بكرَيـت        

ردي دةنانـي  ئةمـةش   لةبةر ئةوة بةرداسو مةرجي بوون بة دادوةر حةسـر دةكـةيت لـةو كةسـانة تـةنها كـو      
بةرداسو نوَلمَيكة  ثَين واية لة نةتةوةكاني تري دةكةيي لـة كوردسـتاندا  لةبـةر ئـةوة ثَيويسـتة نمانـةكاني       

 .تريش داخيل بكرَيت  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر نوري سةرموو
 :نوري ايل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
َيشةكي دةست خؤشي و ثشتطريي لة سةرجةم بؤضوونةكاني ليذنةي دانوني دةكـةم  سـةبارةت بـة كـار     مي ث

كردن لةبواري حنوديدا باس لةوة نةكراوة  كـة ئـةو مامؤسـتايانةي كـةوا لـة نانكؤكـاني كوردسـتاندا دةرس        
  لـة دائريةكـان وةكـو    دةَلَينةوة  ئاماذةيان بؤ نةكراوة  مـي وابـنامن ئـةوان لـةو موةنةسانـةي كـةوا لـة بةشـيَ        

ــة       ــة ئــةو ليســتةوة  هــةروةها ثشــتطريي ل ــاوي ئــةوانيش َرَيت دائــريةي تــاثؤ  ئــةوان نــنيك ن  ثَيويســتة ن
بؤضوونةكةي رؤذان خان دةكةم  ثَيويستة ئَيمة هيةني كةم دياري بكةيي  نة  هيةني سةرةوة  تةمةني لـة  

تطريي لـة بؤضـووني ليذنـةي دـانوني دةكـةم كـة ئـةو        سي  يان سي و ثَينج ساَل كـةم  نـةبَيت  دووبـارة ثشـ    
 .شةرتانةي دايناوة هةمووي دةطوجنَيي لةطةَل دانوندا  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر ناص  سةرموو
 :رمضا  غئور ناص .بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ــو     ــةتي  ش ــايي كردووي ــةي ياس ــةوا ليذن ــنيارانةي ك ــةو ثَيش ــيش ئ ــدَي     من ــةَهم هةن ــرنطي  ب ــاش و ط نؤر ب
تَيبينيشن هةية لةسةريان  يةكيان ئةوةية وةكو كا  دكتؤر نوري طـوتي مامؤسـتاي نانكـؤ لـة بـواري ياسـاي       
ئةويش ئيناسة بكرَيت  مي ثَين واية ئةوةش نةروريية  ئةو دة ساَلةي كة دانراوة  مي ثَين واية بؤ ئةوانةية 

ة  رؤذان خــان باشــي وت  ئامــاذةي بــةوةدا كــة دةبَيــت ســةردَي  هــةبَيت  كــة شــةهادةي بةكالؤريؤســيان هةيــ
لةبةيين ئةوانةي كةوا ماجستَيريان هةيةو دكتؤرايان هةية لةطةَل بـةكالؤريؤس  لةبـةر ئـةوة مـي ثَيشـنيار      
دةكةم دة ساَلةكة بؤ بةكالؤريؤس بَيت  هةشت ساَل بؤ ماجستري بَيـت  ثَيـنج سـاَل بـؤ دكتـؤرا بَيـت  ضـونكة        

ةبريتان نةضَيت ئةوةي ماجستري دةكات  هةر عةينةن لةبواري ياساية دةيكات  مةسـةلةن دوو سـاَل دةبَيـت    ل
بةهيةني كةمةوة دوو ساَل خؤي ئامادة بكات تا دةبَيتة ماجستري  يان ئةوةي دكتؤرا دةكات سَي ساَل دةبَيـت  

سةر ئيختيصاصةكةي خـؤي بكـات    ئةوة بكات  يةعين ئةمة با ئةو هينةي بؤ حيساب بكرَيت  خاصةتةن لة
لةبةر ئةوة ثَين واية نةروريية ئيشـارةتي ثـَي بـدرَيت  منـيش لةطـةَل ئـةوةم ئـةو تةمةنـة كـةم بكرَيتـةوة            
يةعين نة  نيادةكةي بَلَيي  كةمةكةي بَلَيي  ئاطاداري لة مةحكةمةي عةدلي دوةلي عادةتةن حـةستا سـاَل و   

كي وا نيية كةوا تةمةني هي بَيت  بؤية نياد كردني تةمةنةكة هي هةشتا ساَل لةوَي دادةنَيي  يةعين خةَل
نةكةيي  بة عةكسةوة كةم يي دياري بكةيي  كَي نابَيت لةوةندة كةم  بَيت  ئينجا سي ساَل بَيت  يـان سـي   
 و ثَينج ساَل بَيت  ئةوة مي ثَين واية شتَيكي باشة  عاهةي جسميش ئاماذةي ثَي كرا  عاهةي جسمي يةكَي 

دؤَلي نةبَيت  يان داضَيكي نةبَيت  ئةوة نابَيتة رَيطر  بؤ ئةوةي نةبَيتة حاكن  لةبةر ئةوة مي ثَين واية ئةو 
شةرتة دةبَيت تةرح بكرَيت  يةعين عاهةي جسمي  كام عاهةي جسمي؟ سةردي هةية ئةطةر خوانةخواسـتة  

هةية سيعلـةن ناكرَيـت بكرَيـت بـة حـاكن        هَل بَيت نةتوانَيت  يان سةر نمان بطرَيت  يان هةندَي  مةسائيل
بةَهم ئةطةر داضَيكي  تةنانةت ئةطةر هةردوو داضي لةدةسـت دابَيـت  بـةَهم دةتوانَيـت دةور ببينَيـت وةكـو       

 .حاكن  بؤ نا  لةطةَل رَينو سوثامسدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حمةمةد سةرةج سةرموو
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ
سـاَل  بـةَهم لـة    ( 35)منيش لة خاَلي سَييةمدا ثشتطريي لة ليذنةي ياسايي دةكةم بؤ ئةو تةمةنة ببَيت بة 

  لةبـةر ئـةوة ثـَين    (قاانو  السالطة القضاائية القلايم كوردساتا  العاراق      )خاَلي ضوارةم ئةم ياساية نووسراوة 
  يةعين هيض رةبتَيكي بة ئَيرة نـةماوة  كـة وةختَيـ     (ان يكون مي ادلين كوردستان العراق)باشة ئةوة بَيت 

ان )سةيري دةكةيي  ئةوة شتَيكي لةنط دةردةضَيت  لةبةر ئةوة ثَيشنياري ئةوة دةكـةم  ئـةوة واي لـَي بَيـت     
يةعين يةكَي  سةيري ئةمة دةكـات  ( ان جييد اللغة الكردية)  ئةو حاكمة  (يكون مي ادلين كوردستان العراق

ئَيمة عةرةبي و كوردمان تياية  ئةطةر هةر دـةرارة ئـةوة ببـَينت بـا ئـاواي لـَي بَيـت  ثَيشـنياري         وا دةنانَيت 
 .  نة  لوغةي كوردي بة تةنها(ا  جييد اللغة الكردية والعربية قراءة وكتابة)ئةوةش دةكةم 

ةوَيت  بـةَهم  عاهات  عاهات لة نماني عةرةبيدا بة جسميية  يةعين ئةو شتانةي كة ناهري دةردةك/ حةوتةم
ئةطةر باسي نةخؤشي بكةيت سالين بَيت  هةموو كةسَي  لةناوةوة نةختَيو و شـةكرةيةتي نـانامن ضـيةتي     
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سةرةتانيةتي  ئةوانة دةرناكةون  مةبةستن لةوةية عاهات ئةو شتانةية كة ديار دةكةوَيت كوَيرة مةسـةلةن   
ي تردا ثرد بكرَيتةوة  لةبةر ئةوة هةر دةبَيـت ئـةو   يان نودصانة  نودصانيةكاني تر  كة دةكرَيت لة مةجالَيك

عاهةية ببَيت  ئةطينا ئةو هةيبةتةي لة دةست دةدات  حاكن ئةطةر ئةو عاهانةي تيا بَيت هةيبةتةكـةي لـة   
عادم ممارساة العمال السياساي بعاد      )دةست دةدات ناتوانَيت  ئةوةي كة ليذنةي ياسـايي بؤيـان نيـاد كـردووة     

ي دةكةم  بةَهم شتَيكي بؤ نياد بكرَيـت  يـةعين راسـتة بـة ناهـري نايكـات  ئةنـدامي        منيش ثشتطري( تعيينهم
  يـةعين دةبَيـت   (ا  يتعهاد باالساتقاللية واحليااد   )شتَيكة  حنبَيكة  مةلبةندَيكة شتَيكة  ئةوة ناكـات  بـةَهم   

دةيةكي هةر دةمَينَيت  ئةمةي بؤ نياد بكرَيت  ئةوة نةكات  ئةطينا حنبيةكة هةر دةمَينَيت لة ذَيرةوة عية
 .لة ئيشةكة جَي بةجَي بكات  سوثاستان دةكةم( استقاللية واحلياد)بةَهم تةعةهودي ئةوة بدات كة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ديلمان سةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
أ  يتعهد بعادم ممارساة   )سايي دةكةم  بةَهم دةمةوَي لةسةر ئةو خاَلة مي ثشتطريي ثَيشنيارةكاني ليذنةي يا

  (احتااد قضااة كوردساتا    )دسة بكةم  حةدينةتةن ثَيش سةترةية  ياساية  لَيـرة دةرضـوو   ( العمل السياسي
ــان  ــوون      (مجعيااات قضاااة كوردسااتا   )ي ــي ب ــيةكاني سياس ــة ئةساس ــة ئةهداس ــةو ئيتيااداتان ــةو جةميعي   ل

ةَل ئةهــداة ميهــةني  بــةماناي ئــةم دانيــة  ئــةم حاكمــة لــة نميــين ئــةو هةيكةلــة تةننمييــة ئيناسةتــةن لةطــ
 .مومارةسةي سياسات دةكات

سبةييَن داني بةشداري موناهةرةيةكي سياسي دةكاتي  يـان تةصـويت دةبـَينت  ئينتيخابـات دةبـَينت      / دووةم
ئينلين خؤي بةشداري خةَل  دةبَينت بـؤ  دةنط دةداتي مومارةسةي سياسةتة  يان سبةييَن تةهديدَي  دَيتة 

موناهةرة  دذي ئةو تةهديـدة  ئـي  لةبـةر ئـةوة هـةتاكو نؤر مودةيـد نـةبَينت  ئـةمردؤ سياسـةت سـراوان            
هاتووة لة عةمةلي حنبي  نؤر رَيكخراوي تر هةنة مومارةسةي هـةمان سياسـةت دةكـات  رةئيسـي سياسـةت      

  خـؤي دـةناش بةشـَيكة لـة دةسـةَهت  مومارةسـةي دةسـةَهت        دةكةن  كة حنبي ني  كـة ئـةو تةننميـة نـي    
دةكات بةشَيوةيةكي دانوني  يان مومارةسةي سياسةت دةكاتي  باش  ئةوةية تةركين بكةينة سةر ئةوةي كة 

 .تةعةهود بكاتي عةمةلي حنبي نةكاتي
االلتازام بالنزاهاة   ) ئةوةي حمةمةد سةرةج ئيشـارةتي ثَيـدا بـوو  مـي تةئيـدي دةكـةم كـة ئيناسـة بـَينت         / دوو

حيادي و نةناهـةت ئةطـةر ئيلتينامـي ثـَي بكـةيت  ئـي  هـةر سياسـةتَيكي بكـاتي هـيض تةئسـريي            ( احليادية
 .لةسةر نابَيت

مـي هةرضـةندة ئـةوة بـوو سةترةيــةكي كـةم نييـة  مةعهـةد دـةنا مــادام دروسـت دةبـَينت بـا يـة  لــة             / سـيَ 
بَيت  ئةمـةش رةنطـة لـة هةنـدَي ئيشـكاهتي ديكـة رنطـار        شروتةكان ئةوة بَينت كة خةرجيي مةعهةدي دةنا 

 .بَيت  نؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .طوَلنان خان سةرموو
 :بةردَين طوَلنان عنين دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي ثشتطريي لة رةئيةكاني ليذنةي ياسايي دةكـةم ئيناسةتـةن بـؤ بؤضـوونةكةي دكتـؤرة رؤذان لةطـةَل كـا         

كتؤر نوري كة رَيذةي كةم  دياري بكرَيت بؤ تةمةن  نة  نياتر  لة بواري ئـةوةي ذنـان لـة لَيكؤَلينـةوةي     د
دادي مةسةلةي دايكايةتيان بؤ بة خنمـةت ئـةذمار بكرَيـت  ضـونكة مةسـةلةي دايكايـةتي ئةركَيكـة لةسـةر         

رجَي   بــؤ ئــةوةي   شــاني ئــةوان  ناطاتــة ئــةوةي نانســتيان كــةم بكــات  مةعهــةدي دــةناش بكرَيتــة مــة           
سةرمانبــةراني ياســايش لــة وةنارةتــةكان  يــان لــة دةنطاكــاني تــر بتــواني لــةو دةرسةتــة ســوودمةند بــي  نؤر  

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان سةرموو
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خان دةكةم  سةبارةت بة مؤَلةتي دايكايـةتي كـة بـة خنمـةتي      ثشتطريي ئةو رةئيةي ثةخشان خان و طوَلنان

 .سيعلي حيساب بكرَيت بؤ دادوةري و سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نةسريي خان سةرموو
 :بةردَين نسريي حممد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سـاَل   ( 35)نـةبَيت بكرَيتـة   سـاَل  ( 32)مي دوو خاَلن هةبوو هةردووكيان باس كران  يـةكَيكيان تةمةنةكـة   

ــيش ــي        / دووةم ــة باس ــة ك ــين هةي ــةمان رةئ ــيش ه ــة من ــةم  ك ــؤرة رؤذان دةك ــةي دكت ــة رةئيةك ــتطريي ل ثش
بةكالؤريؤس و ماستةري نةكردووة  ئةطةر باسي ئةوةي كرد بواية هةندةرَي  بوو  بؤ ئةو كةسانةي كة ئةو 

 .بةشانة تةواو بكةن لةو بوارة ئيش بكات  نؤر سوثاس
 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

 .كا  كةرين سةرموو
 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو مي ثَين باش بوو كة باسي خدمةي دةنائي دةكرَيت لة ياسايةكةدا تةعريئَي  بؤ خدمةي دـةنائي  

 .كرا بواية  بؤ ئةوةي لةو ئيشكاليةتةي ئَيستا رنطار بوانة
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اَلَيكن هةية  هةرضةندة خاَلةكان باسـيان لَيـوة كـراوة  بـةَهم ثـَين باشـة بـؤ تةئكيـد ئـةوة          بةرداسو ضةند خ
بكةم تةئيدي رةئيةكةي دكتؤرة رؤذان و دكتؤر نوري تاَلةباني دةكةم  سةبارةت بةوة كـة تةمـةن لـة سـي و     

وري خـؤي ببينَيـت لـة    ثَينج ساَل كةم  نةبَينت ئي  بؤ سةرةوة  داني هةر وةختَي  ماوةي ثـَي بـدرَينت دة  
دةنا لة هةموو مةراحيلةكاندا  ثَين واية شتَيكي ئاسايية  بةرداسو لةطةَل ئةو راو بؤضوونةش دام كة ماوةي 
مؤَلةتي دايكايةتي بة خنمةتي دةنائي حيسـاب بكرَيـت  ئـةو بؤضـوونةي كـة دةَلَيـت كـاري سياسـي نـةبَيت           

ر بــةهيض حنبَيــ  نــةبَينت  ئــةو بؤضــوونة بةرداســو كــاري حنبــي  بــةَلَيي بــدات كــاري حنبــي نــةكات و ســة
 .بؤضوونَيكي راستة  مي لةطةَل ئةو بؤضوونةدام كة كاري حنبي نةكات و سةر بة هيض حنبَي  نةبَينت

مةرجَيكي تر  مةرجي دةرضوون  ئَيمة دةرضوون لة ثةميانطاي دادوةري  بةرداسو ئَيمة لة ياسـاي وةنارةتـي   
ان ضةسثاندووة  بؤ لَيرة نةبَيتة مةرجَي  بؤ دوارؤذ كة لةو ننيكانـة دةكرَيتـةوةو   داددا ثةميانطاي دادوةرمي

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر كةمال سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداللة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
  ئةمـة ثَيويسـتة جـوان  روون    (ن العاهاات البدنياة  جيب ا  يكو  ساملًا م)بةنيسبةت خاَلي حةوت كة دةَلَيت 

بكرَيتةوةو تةوني  بكرَيت  ضونكة عاهاتي بةدةني نؤر شت دةطرَيتةوة  مةسةلةن حاكمَي  ساليمة هـةموو  
تادةتي هةية دانية بةياني تووشي حاديسـةيةكي سـةيارة دةبَيـت  ضـاوَيكي لـة دةسـت دةدات عـيةج دةكـات         

جيب ا  يكو  ساملًا من االمراض )ت دةري بكةيت لةبةر ئةوة  بؤية مي دةَلَين لَيرة ضا  دةبَيتةوة  ئةوة نابَي
 (.العقلية والنفسية العاهات البدنية اليت تعرقل سري اداء عملها

 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
نؤر كـةس دسـة  كـرد  رةئيـط ليذنـة  دـانونط ضـيية؟ ئةطـةر بؤمـان روون بكةنـةوة تكايــة؟           . نؤر سـوثاس 

 .ونسةرمو
 
 

 :بةردَين عونط كمال سعيد بنان
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

سةبارةت بة بؤضوونط كا  ئارَين  دةَلَط عريادط نةبَينت  بلََََط و نةَلآ ئَيمة ئَيستا عريادـي  جارَيـ  دةوَلـةتط    
 .كوردميان نيية  هةتا بووينة كوردستانط  ئةمة ية 

مـةسرونة ئـةو كةسـة  كـة تـةعيي دةبَيـت بـةدان  هـيض         بةنسبةت عاهاتط جسمط سيسـتةمَيكط عالةميـة    
عاهةيــةكط جســمط نــةبَينت  ئةنــدام و شــكلَيكط جــوانط هــةبَينت  ضــونكة بةرداســتط تــةدييمط شةخصــيةتط   
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شةخص  يةكةم جار بةئةندام دةكرَينت  بةَهم ئةطةر كةسَي  تووشط نةخؤشط دةروونط بَينت  ضؤن دةكرَ   
,   ئياالة  لوجنة  تـوبط دةكـرَ   ليجنـة  تـوبط تةحديـد  ئـةوة دةكـاتي       ئةوة ثَيش ئةوة  تةعيي بكرَ 

 . ئةوة موئةهةلة بؤ ئةو مةنصةبة يان نا
ــر    ــةردَين كــا  بك ــرا  ب ــة دســةكانط ب ــةبارةت ب ــةعينط   , س ــردوتط ت ــد  ش ــةنا تةحدي ــةجلس د ــاتي م داوا دةك

ةر ئةوة  لة ليذنـة  ياسـايط ئـةو    بةَهم ئةمة لةب, ئةوة شتَيكط باشة, ئَيمةش ثَيمان باشة, حاكمةكان بكاتي
ــنيارةمان دا ــرد و , ثَيش ــدمان ك ــردةوة , تةحدي ــةكا ان ورد ك ــوع    , ئيش ــاتر تةوةس ــوو ني ــةوة ب ــتمان ل مةبةس

لَيرة تةحديد بكـرَ   , يان بةشَيوةيةكط واني  مةجلسط دةنا ئةو صَةحيةتط نةبَينت, نةكرَيـنت لةصَةحيات
, كـة ئَيسـتا بـووة حـاكن حيسـاب دةكـرَ  بـة حـاكن        , بـة حـاكن   يـان نـةبَيت  , كَط حـةدط هةيـة ببَيــتة حـاكن    

ئةوةيش هةر ئةو بؤضوونةية كة تةوةسوع نـةكرَ  لةتـةعيي   , بةنسبةت ثرسيارةكانط بةردَين ثةخشان خان
تــةبيعط موحــامط يــان   ,(يتمتااع بساامعة و ساارية حساانة )ض معيارَيــ  تةحديــد  دةكــات   , كردنــط حــاكن و

, بةتوانايـة , ئـةوة ئينسـانَيكط خاوَينـة   , ئـةو جَيطايـة تـةدييمط دةكـات    , دةكـات  مؤنةسَي  لةهةر شوَينَي  كار
بؤيـة دةبـَط ئـةو    , مةنصـةبة , ضونكة بةرداستط وةنيئة  دةنائط وةنيئة نيية, موئةهةلة بؤ ئةو مةنصةبةي

, ئةو شروتانة  كة سرية و سومعة  حةسةنة  هةية تَيـدا بـاش بَيـت   , كةسة  كة ئةو مةنصةبة وةردةطرَ 
ئـةو  , ئـةوة ئيناسـة بكـر َ   , ئَيمـةش ثَيمـان باشـة   , (االموماة )سبةت ئياتيساب كردنـط خدمـة  دايكانـة    يةنب

جـةنابت ئيشـارةتت   , ئيجانة  ئمومة ئيعتيبـار بكـرَ  بـة خدمـة  دـةنائي     , سةترة  كة ئيجانة  وةردةطرَ 
دةَلـَط ئاليـةتَيكط دابنـطََ    , هةر بؤ ئةوة بوو, دةَلَط موشكيلةمان هةية, بةوة  دا كة ثةجنا موحةدق عةدىل ذن

دةَلـَيي مةغـدوريي لـة    , ثـةجنا موحـةدنط ذن داوايـان كرديـة    ,   مةحروم نةكرَيي بةنسـبةت ئمومـة  ةبؤ ئةو
, بةَهم ئاليةتةكة ضؤن دةبَينت, مي شةخصيةن تةئيد  ئةو رةئية دةكةم كة حيساب بكرَ , ئيجانة  ئمومة

, بؤضوونةكانط بةرِدَين كا  اال داسن, ئةوة  ضا  بكاتةوة, ئةوا مةجليسط دةنا بةثَيط تةعليمات دةتوانَط
موتاَلةعــة  دــةوانينط ئــةمريكط و  , ديــارة مانــدووش بــووة , بةرداســتط كــا  اــال ئــةسكار  باشــط هَينايــة  

, بــةَهم ئـةو شــتانة  كـةلَيرة تــةردحط كـرد جَيطــايط ئَيـرة نــةبوو    , نؤر سوثاســط دةكـةيي , سةردةنسـط كـردووة  
ئةو ماددةية ئينردار  لةسةر كرا بةنسـبةت رةئيسـط ئيـديعائي عـام     , ادةشة  ئةوةمان كرددةبواية كة  مون

كا  حامت ثرسيار , ئةوكات دةبواية دسة  لةسةر كردبا, كة ببَيـتة ئةندام لة ئةجنومةنط دةسةَهتط دادوةر 
 12, ئيختيبـار بكـريَ  لةهيةكط تريش دةَلـَيي  , ساَلة مةبةست ضيية 12دةَلآ ئةو , لة ليذنة  دانونط دةكات

يــةعنط , ســاَلط هــةبَي 12ئــةو س ةيــة  كــة خدمــة  , ســاَلةكة ئــةوة مةعلومــة بــؤ ئياتيســابط خدمةكةيــة
مانا  ئةوة نيية كـة لـة ئيمتياانةكـة نـاج      , بةَهم ئةطةر شارةنايةكط باشط هةبَط, شارةنايةكط باشط هةية

, مةجلسـط دـةنا ئيمتياـانط دةكـاتي    , ين دةكـاتي ئياتيمالة كة ئيمتياـان دةكـرَ  كـة تةَلـةبط تةدـد     , دةبَينت
يةعنط دوو سةردط جياوان هةيـة لـةنَيوان مودةكـة و ئيمتياانةكـة كـة ضـؤن       , ناج  نابَينت لة ئيمتياانةكة

تةئييـد  ئـةو ثَيشـنيارانة دةكـاتي كـة ليذنـة  دـانونط        , كا  دلَيـر بـاس لـة خيـربة دةكـاتي     , تةديين دةكرَ 
دةَلـَط هةنـدَي  عاهـاتط جسـمط     , بـةَهم بةنسـبةت عاهـات   , ونط وةنيـر  داد تةئييد  بؤضو, تةددميط كرد و
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بـةردٍِةئيط منـيش مـوهين    , سعلةن ئةطةر عاهاتـةكان ديـار نـةبَينت   , هةية تةئسري لة شةخصيةتط حاكن ناكات
ت نةسسـط و  تةماشـا  دةكـات لـة دوو حالـة    , بةَهم وةكو ومتان ليجنة  دـانونط تـةدييمط ئـةوة دةكـات    , نيية

لة تةدرديرةكة  وتيان ئةو شةخصة موئةهةلة بؤ ئـةو مةنصـةبة  تةئيـد    , بوو ئةطةر موئةهةل,  جةسةد
, ةنائطداوا دةكـات كـة تـةعليمات دةربيـَيت لـة ئةجنومـةنط دـ       , برا  بةردَين كـا  رشـاد  , دةكرَ  نؤر تةبيعية

ةوةش رةئـط و  ئـ , كـَط موئةهةلـة بـؤ بوونـةوة بـةحاكن     , بـؤ خدمـة  دـةنائط    تةحديد بكاتي كـَط موئةهةلـة  
لةبةر ئةوة  , كا  حممد رةشيد تةئيد  ئةوة دةكات كة مؤنةسط دانونط لةثةرلةمان بؤيان هةبَي, بؤضوونة

يان هةر دوانينَي  كة دةردةضَيت و هةموار , لةننيكةوة نياتر ثةيوةنديان بة دةوانينةكانط ثةرلةمان هةية
دكتـؤرة رؤذان شـتط باشـط    , ةطـةَل ئـةو رةئييـة  دام   منـيش ل , ساَليان هـةبطَ  8داوا دةكاتي ماوة  , دةكرَ  و

دةَلـآ ماددةكــانط دـانونط لــةو ماددةيـة ئيشـارةتط نــةداوة ئـةو كةســة  كـة شــةهادة        , تـةرح كـرد بةرداســتط  
   44ئيســتا تــةهسط ئــةوة  دةكــةيي مــاددة  , سعلــةن ئَيمــة لــةبريمان ضــووة, ماجســتَير و دكتــؤرا  هةيــة
ديـارة ئَيمـة   , ثردؤذةكـة  ئَيسـتا بـاس لـةوة  دةكـاتي بـؤ تـةرسي         35ة  مـادد , دانونةكة  كةون ئةوة باشـة 

وا ئيعتيباريان كردية كة ئةوة حيسابط ئةوة دةكات ئـةو كةسـانة    , ئيلتيباسَي  لة راثؤرتط ليذنة  دانونط
كـا  سـردار   , بـةَهم وا نييـة  , كة رسـالة  ماجسـتَير يـان دكتـؤرا  وةردةطـرن هـةر مةبةسـتط تةعيينةكةيـة        

تةئييـد  ثَيشـنيار  جـةنابط    , نؤر بـةورد  بـؤ  بـردؤيي   , ئةو كةسة  حاكن دةبَيت, د  ئةوة  دةكاتتةئيي
دةَلآ سوَلتة  تةشريعط جياوانَيكط نؤر  هةية لةطةَل , كةنؤر تةوةسوع نةكرَ  و, بةردَين وةنير  داد دةكات

لةسـوَلتة  تةشـريعط ئـيش     بـةَهم ئـةو كةسـة  كـة    , راستة ئـةوة جيـاوانَيكط نؤر  هةيـة   , سوَلتة  دةنائيط
ئـةو سـةترة  مـي لَيـرة كـة دوو سـاَلة       , بة ردةئيط مي مةعلوماتَيكط دانونط نؤر بةتةواو  وةردةطرَ , دةكات

يةعنط ديتمان مـةعلوماتَيكط  , سعلةن دةوريان هةية, ئةو برادةرانة  كة لةطةَلمان ئيش دةكةن, ئيش دةكةم
دةَلـَيي سـةن دـانون ض تةعـديةتَيكط لةسـةر      , بؤيـان دةكـةيي  كة تةلـةسؤنيش  ,دانونط نؤر نؤر ضاكيان هةية

ئـةوانيش  , لةبةرئـةوة  ئـةو ثَيشـنيارةم كـرد    , كراية بةدةم و دةست لةماَلَط بة ثَيـنج دةدـة بؤمـان دةهَيـني    
كـا  نانـا   , شرين خان تةئييد  مودتةرةحةكانط ليذنة  دانونط دةكـات , ماسط ئةوةيان هةبَط كة ببنة حاكن

بـةَهم مـاسط ئـةوةيان هـةبَط بـةردَيطا  مةعهـةد  دـةنائيط        , ةوةسوع نةكرَ  لة مونةسينط دانونطدةَلَط نؤر ت
سـةبارةت بـة خـواردنط مةشـروب كـة كـا  نانـا ئيشـارةتط         , خراث نييـة , ئةوةش رةئَيكط ضاكة, تةعيي بي

, ئـةوةش دةطرَيتـةوة  وابـنامن ئـةوة نيتـادط    , (ا  يكاو  لاه السامعة و السارية احلسانة     )ئَيمـة كـة دةَلـَيي    , ثَيدا
شـتَيكط شةخصـية ئةطـةر    , ثَيويست ناكات ئَيمة نةصَيكط دانونط دابنَيي كة نابَيت حاكن عارةق خؤر بَيـت 

ئةوة وابنامن كةس نـاتوانَط ئياتيمالـة حـاكن    , يان لةجَيطاية  كةس نةيبينَط, حاكن لةماَلط عارةق دةخوات
بةردَين , كةسيش ناتوانَط سةيتةردة لةسةر ئةو وةنعة بكات, بةَهم كةس ثَيط نانانَط, نؤر شتط خراثيش بكات

ئةو مؤنةسانة موباشةردةتةن كة تةماسـيان بـة حـاكن    , دةَلَط مي لةطةَل ئةو رةئيةمة, كا  عومر عبدالربي
ضـونكة دةَلــآ مـةونوع لَيــرة مــةونوعَيكط   , نـة هــةر مــؤنةسَيكط هـةر دائريةيــة   , ئــةوان ببنـة حــاكن , هةيـة 

ئةو كةسة  كة لةمةحكةمة ئـيش دةكـات   , خيربة  دةنائيط لةوة  بةديار دةكرَ , ط نييةئةكادم, عةمةلية
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واتة لةطـةَل ئـةو رةئيـة    , يان داصرديي, يان مةعاونط دةنائيط, تةئكيد  ئةوة دةكات كة موحةدنط عةدىل, و
نـة   ذلي ,دةَلـآ مةعاهـد  دـةنائيط موعالةجـة  ئـةو شـتة دةكـات و       , نيية كة مودير  تاثؤ ببَيتـة حـاكن و  

ثـَين باشـة مامؤسـتا كاكـة     , دةَلَط شةرتط نمانط كـورد  , دكتؤر سوئاد بابان, دةنائيش هةمان بؤضوونط هةية
 .نؤر سوثاس, ضونكة ئةو نياتر ئينتيباهط لةثرسيارةكة كرد, جوابط ئةو ثرسيارة بدات

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

كـةوا  , ضـونكة ئَيمـة بـةخؤمان لـة دةسـتوورمان هةيـة      , ئةوة مةرجَيكط ئةساسـية , رد سبةت نمانط كويبةن
لةبـةر ئـةوة  عةردةبيةكـة    , مةسردونة كورد  هـةر بَلـَيي  , هةردوو نمانط كورد  و عةرةبط لوغة  رةمسينة

ةدط مانـا  وايـة حـ   , ئةطةر هاتوو لة عةردةبط تةخردوجط كرد و كورد  نـةنانط , خؤ  دراسةكةمان عةردةبية
 .سوثاس, لةبةر ئةوة  ئةوةمان داناوة كة باسط كوردميان كردووة, نيية تةعيي بكرَ 

 :حيدر  بةردَين شريوان ناص 
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

دـانونط   44لـةماددة   , هـةروةها دكتـؤرة رؤذانـيش   , و ماجسـتَيردا ئيشـاردةتط بـة دكتـؤرا   , دكتؤر ناصـ  كا  
ئةوة  خدمـة  دـةنائيط هـةبَيت    , رةنطة ئَيمة لةبريمان ضووبَيت, ج كراوةئةوة عية, (ب)كةون لة سةدةردة 

ساَل خدمة  دةنائيط  4ئةوة  دكتؤراشط هةبَط , ئةوة بؤ  حيساب دةكرَ , ساَل و ماجستَيريشط هةبَيت 5
هـاتووة  ( ب)بؤية ئَيمة دةدط ئةو ماددةيـة  كـة لةسةدـةردة     , هاتووة 44ئةوة لة ماددة , بؤ حيساب دةكرَ 

بةهــةمان صــيغة داخلــط ئــةم  , ئةطــةر ثَيتــان بــاش بَيــت دةكةينــة بةشــَي  لــةو شــردوتانة  , لــة دــانونط كــؤن
مي حةن دةكةم ئـةوة بَلـَين ئيجـانة  ئمومـة بـؤ تـةرسي        , بةنسبةت ئمومة, ئةمة هية , ماددةية  دةكةيي

ها بـؤ خدمـة    بـةس تـةن  , بـؤ هـةموو شـتَي  حيسـاب دةكـر َ     , بـؤ عـةهوة حيسـاب دةكـر َ    , حيساب دةكـر َ 
, ئـةوةش ئةطـةر دةوامـط نـةبطَ    , نةوة  بـؤ شـتةكانط تـر هـةموو  حيسـاب دةكـر َ      , دةنائيط حيساب ناكرَ 

 .نؤر سوثاس, شتَيكط تةبيعية كة بؤ  حيساب نةكرَ , مومارةسة  خدمة  دةنائيط نةبَي
 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

نـة  وةَهم هـةر موداخةلةيـة     , كـران بيَلـَيي  ئـةو نودتانـة  كـة خـيةسي بـاس      , خؤ  مي داوام لَيكردبوون
ئةوة بـوو كـة دكتـؤرة رؤذان    , كة نياتر لة ئةندامَي  ئاماذةيان ثَيكرد, موَهحةنة جديةكان, بدةنةوة كة كرا

مةسـةلة   , نؤر لةئةنـدامانط تـر تةئييـديان كـرد    , ثاشان دواتر دكتؤر نور  تةئييد  كـرد و , دةستط ثَيكرد
كـة ئيناسـة    , ليذنة  دانونيش مواسةدةتيان كـرد , هاتووة و 44لةماددة  , لؤريؤسةماس  و دكتؤرا و بةكة

مةسةلة  تةمـةن كـة لَيـرة هـاتووة     , ثَيويست ناكات مونادةشة  بكةيي, ئةوا ئةو ئيعتريدانة حةل بوو, بكةن
, سـاَل بَيـت   45هةنـدَي  وتيـان   , بَيـت  42ية  وتط , نؤر لةبرادةران باسيان كرد, ساَل نياتر نةبَيت 35لة 

كـةم يي  , سـاَلة  42ضـونكة ئةنـدام ثةرلـةمانيش حـةد  ئةدنايةكـة       , ساَل تةمةنَيكط مةعنولة 42بةَهم 
سـاَل   42خـؤ شـةرت نييـة ئـية بـووة      , سـاَل بَيـت   42ومتان حةد  ئةدنايةكة  , ئَيمة بامسان كرد, تةمةنة
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سـةرموو  , ساَل خدمـة  هةيـة   12ةلةن مةس, بةَهم شردوتةكانط تر  هةية, حةدط ئةوة  هةية ببَيتة حاكن
 .جةنابط وةنير

 :وةنير  داد/صادق بةردَين ساروق ايل
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

 12, سـاَلة  00ضونكة ئةوة  كة كولية  تةواو دةكات بـةه  كـةمط عـومر     , ساَلةكة تةحصيل حاصَلة 42
 40نةصيش هةبَط بةهيض نةوعَي  لة  يةعنط حاكن بةبَط ئةوة , ساَل 40دةكاتة , ساَليش خدمة  دةكاتي

 .سوثاس, يةعنط ثَيويست ناكاتي, ساَل كةم  تةعيي نابَط
 :روان ناص  حيدر بةردَين شَي

 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
ئـةو مودةيـةمان حيسـاب    , مونادةشـةمان كـرد  , هةمان بؤضوونط كا  سارودمان هةبوو لة ليذنـة  دـانونط و  

سـاَل   36يـةعنط كـة   , سـاَلةكة حـةد   ئةعةيـة    35بةَهم , كط ئةدنا دامانايةساَل وةكو حةدَي 42ئةو , كرد
 .سوثاس, تعيي بَيت, بَيت ئي  مةجاىل ئةوة  نابَط ببَيتة حاكن و

 :بةرِدَين سةرؤكط ئةجنومةن
كـا   , وةنير  عـةدل و ليذنـة  دانونييـة   , ئةوة بؤضوونط وةنارةتط عةدل, دوو بؤضوون هةية لةسةر ئةمة

 .سةرموو, يختيةست هةيةكرين ئ
 :بةردَين كرين حبر  عبداه
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

 52حاكن هةية دوا  , ئةو مودةيةمشان حيساب كرد دةكاتة حةد  ئةدنا, ساَل 45ئَيمة حةد  ئةدنا ومتان 
بــؤ رديٍَِــط , دةتــوانَط ئةركــةكانط جَيبــةجَط بكــات بةباشــ يي شــَيوة , حــاكمط نؤر لَيهــاتووة و, ســاَل دامــةنراوة

 .سوثاس, ساَل نياتر نابَيـت ببَيتة حاكن 35لَيبطرن لة 
 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

, سـاَلةكةيان ثـَي كـةم بـوو     42, ساَل بَيت 45رةئي  دةَلَط حةد  ئةدنايةكة , يةعنط ئَيستا دوو رةئيط هةية
نؤر , مودتةردةحــة تانةكــة, ســاَل كــةم  نــةبَيت 35رةئيةكــة  تــريش كــة را  ليذنــة  دانونييــة دةَلــَيي لــة 

 .سةرموو, مودتةردةحط سَييةمت هةية, ساَلة 45حةد  ئةدنايةكة , موئةيدة
 

 :ر حممد شريفبةردَين دلَي
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

ضــونكة رَيــ  ناكــةو  , ســاَل 14بيكةينــة , ســاَلةكة  نيــاد بكــةيي 12دةبــَط , ســاَلةكة 45ئةطــةر بيكةينــة 
 .سوثاس, ةم نياد بكةييلة بردطة  يةك, لةطةَلط

 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
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ســاَل هــةموو مةردحةلــةكانط  40لةتةمــةنط , ســاَل نؤر رَيــ  دةكــةو  40حيســَيب بكــة , نؤر رَيــ  دةكــةوَ 
هـةر  , ئةطـةر دوو سـاَليش سـاديت ببـووبط    , ثَينج ساَليش خنمةتط كردووة, دكتؤراشط تةواو كردووة, برديوة

ليذنــة  دــانونط دةَلــآ , ة تانةكــة لةبةرامبــةر مودتــةرةحط ليذنــة  دانونييــةمودتةرةحــ, ســاَل 40دةبَيتــة 
ــة   ــةنط ل ـــت   35تةم ــاتر نةبَي ــاَل ني ــةمان  , س ــدامَيكط ثةرل ــةند ئةن ــةرحط ض ــةد    , مودت ــةخَير ح ــَيي ن دةَل

نـة   , يـةعنط نؤرينـة  ئةوانـة  دسـةيان كـرد     , ساَل بَيـت  45نؤرينةيان طوتيان , ئةدنايةكة  دابي بكرَ 
دةسـتط بةرنبكاتـةوة؟   , سـالَ  45كـَط لةطـةَل ئةوةيـة حـةد  ئةدنايةكـة دابـي بكـرَ  كـة         , ئةنـدام نؤرينة  
 35كة دةَلـآ  , كَط لةطةَل مودتةردةحط ليذنة  دانونيي, ثَيويست ناكات هينط بكةيي, نؤرينة بوو, سةرموون

ــطَ , ســاَل نيــاتر نــةبَيت ســاَل  35نــابَط لــة , دةســتط بةرنبكاتــةوة؟ ليذنــة  ياســايط لةمودتةرةحةكــةيان دةَل
ئةنـدامانط  , سـاَل تةمـةنط نيـاتر بَيـت     35ئةو شردوتة  هةيـة نـابَط لـة    , ئةوكات كة تةعيي دةبَط, تَيثةردَ 

, ئــةو كةسـة  كــة دادةمــةنر َ , يــةكَيكيان وتيـان حــةد  ئـةدنا دابنــر َ  , ضـوار كــةس , ثةرلـةمان هةنــدَيكيان 
 .سةرموو كا  شريوان, ساَل كةم  نةبَط 45وةردةطريَ  بؤ حاكن تةمةنط لة 

 :روان ناص  حيدر بةردَين شَي
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

حـةد   , عـةسو ثَيشـنيارمان كـردووة   , حةد  ئةدنامان داناوة لةطةَل حةد  ئـةعة , ئَيمة دوو حةدمان داناوة
ةعنط يـ , ئـةوة حـةد  ئةعةيةكةيـة   , سـاَل نيـاتر بَيـت كـة دةبَيــتة حـاكن       35ئةعةيةكة نـابَط عـومر  لـة    

كـة داماننـا   , بةنسبةت حةد  ئةدنايةكة ثَيشـنيارَيكط تانةيـة  , ئةوة نابَط, ساَل بَيت 32ساَل يان  36يةكَي  
ــدا      42 ــاردةتط ثَي ــر ئيش ــةنابط وةني ــة ج ــة  ك ــةو ثَيوةران ــةثَيط ئ ــاَل ب ــرد و  , س ــاب ك ــةمان حيس ــة مودةك , ك

, رةئيــط ئَيــوة  ثةرلةمانــة, يشدوايــي رةئـ , حــةد  ئةدنايةكـة ثَيشــنيار كــراوة , خدمةكـةمان حيســاب كــرد 
 .سوثاس, بةنسبةت حةد  ئةعةش, بةنسبةت حةد  ئةدنا و

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

لةبةر ئةوة  كةوا دادوةر , ئةدسامان داناية, سالة 35ليذنة  ياسايط بؤية ئةو حةد  ئةعةمان كة  ئَيمة لة
ئةطـةر هـاتوو   , و تةداعوديةكط نؤر تايبةتط هةيـة وةكـو هـيض مـؤنةسَيكط تـر نييـة      موكاسةئات و ئيمتيانات 

ئةوةنـدة  , يان ئةو ئاسرةتة  كـة تـةعيي دةبـطَ   , ئةو كابراية  كةتةعيي دةبَط, ساَلط تَيثةرديي 35ئةمة لة 
ــات  ــةتط ناك ــدرَيتطَ   , خنم ــة  ب ــةموو موكاسةئات ــةو ه ــتانادط ئ ــة ئيس ــران   , ك ــة نؤر ط ــةر خةنين ــةوة لةس ئ

ئةوة شـتَيكط نؤر  , ساَلط تةداعود بَيت 4ثاش , بَينت تةعيي بَيت, ساَل بَيت 62يةكَي  تةمةنط , رادةوستَط
 .سوثاس, لةبةر ئةوة  ئَيمة وامان كردية, غةَلةتة

 :جَيطري  سةرؤكط دادطاي تةميين/بةردَين حاكن نورالديي مة علي
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن



 053 

سـاَلط   00ضـونكة لـة   , ساَل كـةم  وةرنـاطري َ   42ئةمة تلنائية لة , ط لةردوا نييةئَيستا كة مةعهةد  دةنائي
سةدةت بؤ مةعهةد  دةنائيط وةكو لةمةركةن , ساَل 40ئةوة كردية , ساَليشط هةبَط 12, كولية تةواو دةكات

يش ســاَل 0, سـالَ  05, و 00ئـةوة كرديــة عـومر  لــة   , ســاَلط دوا  تةخـةروج  4ئـةَلآ ثــاش خنمـةتط   , وايـة 
ئةطـةر نـا   , سـاَل كـةم  نـةبطَ    42لةبةر ئةوة  شةرتط داناوة ئةَلَط لـة  , ساَل 02ئةكاتة , مةعهةد  دةنائيط

تلنائيـةن  , لَيرة ئةم مةردحةلةية  ئَيستا ثَيش مةعهةد  دةنائيط حةد  ئةدنايةكـة ثَيويسـت ناكـات دانـر َ    
يـةعنط شـتَيكط مةعنولـة    , سـالَ  35سـةرةوة  بةَهم حةد  , ساَل نابَط شةردتةكة متةوةسري دةبَط 42خؤ  لة 

 .سوثاس, ساَليش مةجال هةبَط هةر جائينة 52بةردةئيط منيش ئةَلَين تا 
 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

, مةبةستيان ئـةوةبوو , ساَل كةم  نةبَيت 45بةردةئيط مي ئةصَلةن ئةوانط كة ووتيان , خؤ  جةنابط حاكن
سـاَلة حـةدط ئـةوة  هةيـة ببَيتـة حـاكن لةبـةر         52ن هةيـة عـومر    ئينسـا , ساَل 35بؤ تةحديد بكرَ  بة 

لةبةرئـةوة  تةحديدةكـة  بـة    , لـةناو هـي كردوويـةتط   , رؤشنايط ئةو خدمةتة  لة مةحامات كردوويـةتط 
 32يان , ساَلة 36نؤر لَيهاتوون تةمةنيان , مومكينة لةكاتَيكدا ثَيويستيت بة ضةند كةسَي  هةبَط, ساَل 35

ــاَلة ــؤت, س ــةوة  بؤخ ــتط ب ــاتي    , ببةس ــد  بك ــوانَط تةحدي ــةنا دةت ــط د ــةوة مةجلس ــةتط, ئ ــةتط, ئةهلي , كةسائ
 .سةرموو, لةسةر ئةوة بوو, لَيهاتوويط

 :  تةميينجَيطري  سةرؤكط دادطا/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

سـاَل ئـةبَط    15هيض نةبَط , ئمتياناتانة بؤ ئةوة  موئةهةهت بَيت بؤ ئةو, لةبةر ئةو هؤيانة  بةحسط كرد
, سـاَليش بَيـت   52لةبـةر ئـةوة حةدةكـة    , ئـةو ئيسـتانادط راتبـة   , تابطاتة ئةو موئةهةهتة, خنمةتط هةبَط

سـاَليش   52لةبـةر ئـةوة يـةعنط تـا     , سـاَلط تـةداعود بَيـت    65ضونكة دانونةكة دانراوة كـة  , ساَلط 65هةتا 
ئــةوة رةئيــط , ســاَل 52ســاَل حــةد  ئةعةيةكــة يــان   35لــة , مانــةجــا ئــةوة رةئيــط ثةرلة , مــةجال هةيــة

 .سوثاس. ئةندامانط ثةرلةمانة
 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

 .سةرموو, نودتة  نينامت هةية, كا  دكتؤر نور 
 :نور  ايل تاَلةبانط. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
 .سوثاس, بووينةوةلَي, ضونكة ئةو خاَلة دةنطط بؤدرا, نودتة  نينامة

 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
نؤرينة دةسـتيان  , بةَهم كؤتايط ثَينةهات و حةسن نةكرا دةنطدانةكة, راستة دةنطمان بؤدا, كؤتايط ثَينةهات

ئةطــةر نــا نودتــة  , حةســن نــةكرا, ليذنــة  دــانونط ئيعــتريدان  طــرت, كةمينــةمان حيســَيب كــرد, هــةَلطرت
 .سةرموو كا  عونط, تةمةنا دةكةم هةموو نودتة  نينامةكان وابَينت, خؤيةتطنينامةكةت سعلةن لة جَيط 
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 :بةردَين عونط كمال سعيد بنان
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

رةئيـة  دةَلـَط حـةد  ئـةعة      , ساَل حةد  ئةدنايةكة بَيت 45رةئية  دةَلَط , ئَيستا دوو حالةمتان لةثَيشة
ــآ , نــةبَينت بــةردةئيط مــي ئيختيــار  ئــةو دوو رةئييــة   , (ساانة 32يااد عمااره عاان  أ  اليزلةثردؤذةكــةش دةَل

ليذنــة  دــانونط , يــان حــةد  ئةعةيةكــة و, يــان حــةد  ئةدنايةكــة, بدرَيـــتة تةصــويت, جياوانانــة بكــرَ 
 .سوثاس, يةعنط دةبَيتة سَط رةئيط لةطةَل رةئيط ليذنة  ياسايط, ساَلةكة بَيت 35ثَيشنيار  كردية كة 

 :ئةجنومةنبةردَين سةرؤكط 
يــان حــةد  , ئــةوةل جــار بــناني حــةد  ئــةدنا بــؤ دابنــَيي , كةواتــة ئَيمــة دةبــَط ئَيســتا جيــايط بكةينــةوة 

كـةم يي  , مي ئةوةل جار ئةوة دةخةمة دةنطـةوة , يان نياتريي تةمةن, يةعنط كةم يي تةمةن, ئةعةيةكة
ئةطـةر جـةنابط وةنيـر و ئـةوانط تـر      , ثاشان تةمةنةكة هي دةكةيي, يان نياتريي تةمةن بَيت, تةمةن بَيت

 .سةرموو, رةئييان نةبَيت
 :وةنير  داد/ بةردَين ساروق ايل صادق
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

, بةَهم حةد  ئةعةيةكة موهيمـة , دةتواني حةد  ئةعةيةكة و حةد  ئةدنايةكة  دابنَيي, دةنانط ضيية
 .سوثاس, بةكةَلكط دةنا نايةت, ساَل نياتر بَيت 35ن لة سعلة, ساَل نياتر بَيت 35يةعنط كة نابَط لة 

 :روان ناص  حيدر بةردَين شَي
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

حـةد  ئةدنايةكـة بـا ئةوكاتـة مـةستوج      , با حةد  ئةعةيةكة دابنرَ , منيش لةطةَل رةئيط جةنابط وةنيرم
 .سوثاس, نؤر تةبيعيية, بَيت

 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
سـةرموو كـا    , نودتة  نينام, ئةندامانط ثةرلةمان دسةيان كرد و ئيختيةسيان هةية, ئيختيةف هةيةئةوة 

 .ئارام
 :ارام رسول مامندئبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
كـة خـود  ثردؤذةكـة خـؤ      , ئَيمة ئـةوةمان لـةبري كـردووة   , لةنَيوان ئةوة  كة حةد  ئةدنا و ئةعة دابنرَ 

بؤيـة مـي ثَيشـنيار دةكـةم     , ليذنة  دانونط بؤ لةسـةر ئـةو حـةدة نياديـان كـردووة     , كردووة حةدَيكط ديار 
ضونكة لةسـةر ئـةوة ليذنـة  ياسـايط     , يةعنط ئةوة لةياد نةكةيي, ردةضاو  بردطة  سَييةمط ثردؤذةكة بكةيي

 .نؤر سوثاس, ثَيشنياريان كردووة
 :امي طاهر نرار بةردَين

 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
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سـاَل   52ضـونكة طومتـان لـة    , سـاَلةكةش دةهَينـطَ   45كؤتـايط بـة   , ساَل نياتر نةبَيت 52ةرداستط بَلَيي لة ب
سـاَلط نيـاتر    52لةبةر ئةوة كة ومتان لـة  , ساَليش دةتوانَط 32و  42ساَل و  45كةواتة هةتا , نياتر نةبَيت

 .سوثاس, كؤتايط ثَيبَيت, نةبَيـت
 :بةردَين خةمان نرار اسعد

 .َين سةرؤكط ئةجنومةنبةرد
تائَيستا ئةوانة  كة ديئاع  لةوة , يان نؤرتريي رَيذة دابنرَ , تا ئَيستا كَيشةكة لةسةر ئةوةية كةم يي ريذة

ئــةوةيش ئةوةيــة كــة كؤمــةَلَي  ئمتيــانات ئــةدرَ   , يــة  تــةبرير هــةبوو, دةكــةن كــة نؤرتــريي رَيــذة بَيــت
باشـة ئـاخري لـةناو    , كؤمـةَلَي  ئيمتيـاناتط ثَيغةبةخشـر َ   , ونـة ساَل نؤرتر بوو بـؤ    52ئةطةر , بةخةَلكَي 

سـاَل دةبَيتـة ئةنـدام ثةرلـةمان      3ئةنـدام ثةرلـةمان هةيـة بـؤ     , ئَيمـة ئةنـدامط ثةرلـةمان   , هـؤَلط ثةرلـةمان  
  بابَلَيي لة ثؤستَي, مةعنولة ئَيمة بَلَيي كةسَي  ئيمتياناتط ثَينةدرَ , كؤمةَلَي  ئيمتياناتيش وةرئةطرَيت

, ئةطـةر بكـرَ  وةنيـر  داد   , ئاخر ثَين وا نييـة لةمـةنتنَيكط دـانونط بَيـت    , يان لةمةنصةبَي  مةحروم بَيت
بـؤ ئـةوة    , تـةبريريان ضـيية  , يان ئةو بةردَينانة  ئةوانة  كة ديئـاع لـةوة دةكـةن كـة حـةد  ئـةعة بَيـت       

ــت   ــةد  ئــةعة بَي ــت     , ح ــةم يي ريــذة بَي ــةَل ئــةوةم كةك ــة  , مــي لةط , دةنطيشــمان لةســةر  دا و ثــَين واي
 .نؤر سوثاس, مةسةلةيةكة يةكة بؤوة
 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

, ئيمتياناتة وةكو باسط كرد خةمان خـان , نابَط لةسةر ئةساسط ئيمتيانات دةردار بدةيي, رةئيةكةت مةعنولة
 .ظيان خان سةرموو

 :بةردَين ظيان سليمان حاجط بشار
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

حـةد  ئةعةيةكـة بَلـَيي لـة     , حةد  ئةعةيةكة دةسـت نيشـان بكـةيي   , ةمان رةئيط كا  نرارم هةبوومي ه
 .سوثاس, ساَل تَينةثةردَ  52

 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
 35يــةعنط ئيعتريدانةكــة لةســةر , برادةرانــط ليذنــة  دــانونط, كــا  حــاكن نورالــديي, جــةنابط وةنيــر  داد

خـةَل  هةيـة لـةوةش    , سـاَل كةمـة   35ثَييان واية , ةمان ئةوانة  كة دسةيان كردئةندامانط ثةرل, ساَلةكةية
ــةنط  ــاترة تةم ــاكن , ني ــة ح ــتةحةدة ببَيت ــةنة  دا  , موس ــةو موَهح ــانيش ئ ــةمان خ ــةوة   , خ ــةر ئ ــابَط لةب ن

وةكـو ئَيمـة   , دةليلـط ئـةوةش ئةنـدام ثةرلـةمان هةيـة     , ساَلة عـومر  نةيـدةينطَ   52ئيمتياناتط نؤر دةبَط و 
حـةل  , سـالَ  52لةبةر ئةوة ئةطـةر مـواسني بـا بكرَيتـة     , سَط ساَليش ئيمتينامتان هةية, رمان كةم نييةعوم

 .سةرموو كا  شريوان, دةبَيت
 :روان ناص  حيدر بةردَين شَي

 .بةردٍَِين سةرؤكط ئةجنومةن
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بـةه   , حاكن كة تةعيي دةبـَط ئـةبَط حـةد  ئـةعة  تةداعودةكةشـط بـناني      , تةبرير  دووةممان ئةوةية
, هَيشـتا سـاغ نـةبووة ئـةوة    , سـاَل خنمـةت بكـات    15لـةجياتط ئـةوة    , ساَل خنمةت بكـات  02كةمط ئةبَط 

 .نؤر سوثاس, ساَل خنمةت بكات 02دةبَط حاكن بةه  كةمةوة , لةبةرئةوة  ية  لةئةسبابةكانيش ئةوةية
 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

خنمـةتط  ,ةبـةر رؤشـنايط كؤمـةَلَي  شـردوت كـةبؤ  دانـراوة      ئـةوة  كةدةبَيــتة حـاكن ل   , مي جواب دةدةمةوة
, بةَلآ لةبةر رؤشنايط ئةو خنمةتط كة لةحمامات كردوويـةتط , ئَيمة نةمان وت بؤ  حسَيب دةكرَ , كردووة

بؤيـة  , بؤت حسَيب كـردووة , لةداصريي كردوويةتط, لةتاثؤ كردوويةتط, ئةو خنمةتة  كة دةنا كردوويةتط
كـا   , ساَلةكة ئةو ئيشـكالة حـةل دةكـات    52نؤرينة وتيان , ئةطةر مواسةدةت بكةن, ئةو مةرتةبةت داوةتَط

 .سةرموو, كرين
 :بةردَين كرين حبر  عبداه
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

, باش يي حـاكمط لَيدةرضـووة  , ساَل بووة عومر  62ننيكة  , حاكمان هةية بؤتة عنو  مةحكمة  تةميين
 .سوثاس, رَي لةو حاكمة بطريي, ئةو هةموو بةهرةية, هةموو توانايةئةو , ئَيمة بؤ رَيطر بي

 :بةردَين هيوا صابر ابد
 .بةردٍَِين سةرؤكط ئةجنومةن

ضـونكة مـاسط كؤمـةَلَي     , ليذنـة حـةد  ئـةعةيان ديـار  كـردووة     , مي لةلوغن  ئةوة حاَلط نـا  , لةرداستيدا
نؤر خؤمــان , ؤكرا حــةد  ئــةدنا ديــار  بكــةييلةبةرئــةوة ئــةوة  كــة تةصــويتط بــ, خــةَل  بــةوة ئةســةوتَط

 .سوثاس, حةد  ئةعةيةكة  ضةندة, مةشغول نةكةيي بةوة 
 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

 .كا  شريوان سةرموو, ساَلةكة 52يان , يان دةبَط حةد  ئةدنايةكة ديار  بكةيي
 :روان ناص  حيدر بةردَين شَي

 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
, ماسـتةر  دانـاوة  , سـاَلط دانـاوة   12, نمنةن حةد  ئةدنايةكة ديار  كراوة, انونةكة بكة ئةطةر تةماشا  د

, راستة بةنةدط نةهاتووة, ئةطةر نمنةن تةماشا  بكة , بؤية ئةوانة هةموو  حةل كراوة, دكتؤراشط داناوة
 .اسسوث, رةئيش رةئيط ئَيوةية, بؤضوونط جياجيا  هةية و, بةَهم موشكيلةكة حةد  ئةعةية

 
 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

بـؤ  , بـؤ ئةوةيـة كةحـةد  ئةعةيةكـة نـةمَينآ     , منيش تَيدةطةم كـة دةَلـَيي حـةد  ئـةدنا    , خؤ  نؤر وانرتة
هةموومان , ئيستيئادة  لَيبكةيي مةعلومة, ساَليش دةتوانَط خنمةت بكات 0ئةوة  حاكمَي  ئةطةر بناني 

سـاَل ئةطـةر    44,43, 40, ئةطةر بطاتة ئةو شـروتة نؤر باشـة  , ساَل 45دةناني ئةو شردوتة  كةداتان ناوة 
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بـؤ ئـةوة    , كةباسـط حـةد  ئـةدنا دةكـةيي    , مةبةست لةحـةد  ئةعةيةكةيـة  , نؤر نيرة  بَيت يةَلأ بتوانَط
, هةرضـةندة حةسـن نـةبوو   , بؤيـة نؤر لةئةنـدامانط ثةرلـةمان دسـةيان كـرد     , حةد  ئةعةيةكـة كرابَيتـةوة  

دةستط , بؤ دامةنراندنط حاكن, كَط لةطةَل ئةوةية حةد  ئةدنا هةبَيت, دةخيةمة دةنطةوةبةَهم جارَيكط تر 
دةســـتط , كــَط لةطـــةَل ئةوةيـــة تةمــةنط تةحديـــد بكـــرَ  بةحــةد  ئةعةيةكـــة   , بةرنبكاتــةوة؟ ســـةرموون 

ان ئَيسـتا حـةد  ئةدنايةكـة نيـاتر رةئيـ     , كةمينةية كةواتـة حـةد  ئـةدنا دادةنـر َ    , بةرنبكاتةوة؟ سةرموون
را  ليذنـة دـانونيش موتةمةسـكي بـةوة  كـة      , رةئيط ليذنة  دانونيتـان ووتـووة و  , ساَل بَيت 45وابوو كة 

 .سةرموو, باشة ئَيستا كةحةد  ئةدنا ليذنة  دانونط رةئيط ضيية, حةد  ئةعةيةكة هةبَينت
 :روان ناص  حيدر بةردَين شَي

 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
 35كـَط لةطـةَل   , مةسرونة مودتـةرةحط ليذنـة  دـانونط بـدرَينت    , ة  دانونييةمودتةرةحط ليذن, مودتةرةح

 .سوثاس, ساَلةكةية ئةوةلي
 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

مودتـةرةحط تـانة ئـةوةل    , ئةوة  مي تَيطةيشتن هةر لةخؤتانةوة مودتـةرةحط تـانة بَيتـة ثَيشـةوة    , نةخَير
, مودتــةرةحط تــانة ئةطــةر بَيتــة ثَيشــةوة , ةثرســنمــي نؤرجــار را  كــا  سرســت د , جــار دةنطــط بــؤ دةدرَ 

ليذنة  دانونط موصـرد بـي لةسـةر    , ذمارةية  لةئةندامانط ثةرلةمان ئيصرار بكةن لةسةر ئةو مودتةرةحة
 .سةرموو كا  سرست, مودتةرةحط تانة دةخرَيتة دةنطدان ئةوةل جار, رةئيط خؤيان

 :بةردَين سرست ابد عبداه
 .ةنبةردَين سةرؤكط ئةجنوم

بـةَهم كةمةاوعةيـة    , ئياتيمال هةية جَيطا  خـؤ  بطرَيـت و راسـت بَيـت    , ئةو دسةية لةهةندَ  حاَلةت
يـةكَيكمان  , مودتـةرةحَيكمان هـةبَط بـة ئيلغـا    , تةسةلسولةكةش ضؤن بَيـت , مودتةرةحات بَيت بةتةسةلسول

, ياتـوائط تةعديلةكـة دةكـاتي   ضـونكة ئيلغـا ئ  , ئيلغائةكـة هنمـة ثـَيش تةعديلةكـة بـَينت     , هةبَط بة تةعديل
 .نؤر سوثاس, بةنةنةر  ئيعتيبار وةربطرينت كةيةعنط مةسرونة مةونوعة

 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
ليذنـة  دـانونيش هـيض    , سـاَل بَيـت   45رةئيـط ئةكسـةريةت دةَلـَط    , ئَيستا دةنطتان دا بـؤ حـةد  ئةدنايةكـة   

 .سةرموو, رةئيةكط هةية بةنسبةت حةد  ئةدنا
 

 :روان ناص  حيدر ن شَيبةردَي
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
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ئةصــَلةن , حــةد  ئــةدنا مةحلولــة نمنــةن و, ســبةت حــةد  ئــةدنا هــيض موَهحةنةيــةكمان نييــة يئَيمــة بةن
ئَيمـــة , ضـــونكة حـــةد  ئةدنايةكـــة مةحلولـــة لـــةنمنط دانونةكـــة , ســـاَل بنووســـرَ  45ثَيويســـت ناكـــات 

 .سوثاس, ةعةيةكة رةئيط جياجيا هةيةحةد  ئ, موشكيلةكةمان حةد  ئةعةيةكةية
 :بةردَين كرين حبر  عبداه
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

نـاكرَ  هـةر تـةخردوج    , بةدانون ديار  بكـر َ , بةرداستط ثَيويستة تةمةنط حاكن ديار  بكرَ  بةحةد  ئةدنا
 .سوثاس, بكاتي و داةةنرَ 

 :رمضا  ناص  غئور.بةردَين د
 .مةنبةردَين سةرؤكط ئةجنو

مـي  , تةئكييـد لةسـةر ئـةوة دةكاتـةوة كةحـةد  ئـةدنا هةيـة       , مادام ليذنة  ياسايط بةتايبةتط كـا  شـريوان  
 .سوثاس, ئةو بَط, ئةوة  كةوا ثَيشنياريان كردووة, ثَيشنيار دةكةم كة حةد  ئةعةيةكة نةمَينَط

 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
, نـور  رةئيـت هةيـة   . كـا  د , ا دةبـَط تةحديـد بكـر َ   حـةد  ئـةدن  , دةنطمـان بـؤدا  , حةد  ئةعةيةكـة نـةما  

 .سةرموو
 :نور  ايل تاَلةبانط. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
ــةم     ــونط دةك ــا  ع ــة ك ــيارَي  ل ــةنيا ثرس ــي ت ــةداوة  , م ــط ن ــنيارةكة  من ــط ثَيش ــةوة   , وةَهم ــةوا دةرس وتن ك

 .سوثاس, بؤ لةنمنط ئةو شةرتانة نةهاتووة؟, لةنانكؤكان
 :َين اال حممد داسنبةرد

 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
لةم رؤذانـة سـةرؤ    , ئَيستا ئياتيمالة ثَين بَلَيي ديسان ئةوة هَينايةوة سةر ئةمريكا, هةروا بؤ مةعلوماتَي 

يةعنط نابَط رَيطة بطريَ  لةخةَلكط باش , بؤش حاكمَيكط موتةداعيد  تةرشي  كرد بؤ مودةعط عامط طشتط
 .سوثاسنؤر , و بةتوانا

 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
واتة حاكميش وةكـو ئةنـدامط   , بؤ ئةوة  حةد  ئةعةيةكة نةمَينَط, حةد  ئةدنايةكة كة تةحديد دةكةيي

دوا  تةمـةنط تةداعوديةكـة  خؤتـان    , تةمةنط كة دوا  ديار  دةكةيي لةوةنـدة  نيـاتر نـةبَيت   , ثةرلةمان
ثَين واية ئاماذة بـة  , سَط ساَليش ئيستيئادة  لَيبكرَ , دوو ساَل حةد  ئةدنايةكة  دةبَيت, دةردار  لَيدةدةن

 .سةرموو, كا  حاكن نورديي, ساَل كرا 45
 :  تةميينجَيطري  سةرؤكط دادطا/بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
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 40ئـةوة دةكاتـة   , ش خنمـةت ساَلي 12, ساَل جامعة تةواو دةكات 00ضونكة لة , ساَل نؤرة 45وا تَيدةطةم 
 .سوثاس, باشة شتَيكط ضاكة, ساَل كةم  نةبَيت 42يةعنط بَلَيي لة , ئي  ئةوة نؤر دةكات, ساَل

 :روان ناص  حيدر بةردَين شَي
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

 12كـة  , ساَل لـة حـةدط ئـةو طةجنـة بسـوتَيني      4ئَيمة بؤ , ئةوة  كا  نورالديي ئيشارةتط ثَيدا نؤر راستة
 .سوثاس, ساَلط تةواو كردووة نةبَيتة دان 

 :بةردَين حممد سرج ابد
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

يــةعنط , يــةعنط لةبــةر وةنعــط عَيــراق هةيــة لــةبريمان ضــووة, ئَيمــة حســَيبَيكط تــر هةيــة نــةمان كــردووة
خَير وايـة ئَيسـتا هـةموو    نـة , ئَيسـتا وةنارت وةنارةتـط ثَيشـمةرطةية   , خدمة  سةربان  يـان ثَيشـمةرطايةتط  
وَهتط ئةطةر لة جَيطايط خؤ  , يةعنط هةميشة دوو ساَلط لةوة ئةردوا, دوتابط دةبَط خدمةتط سةربان  بكات

 .سوثاس,   خؤيةتطساَل نؤر جَيطا 45لةبةر ئةوة , ةثَين واية يةكَط لة ثرنسيثة ئةساسيةكانط ئةوةي, بَيت
 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

, رةئيـط حـاكن نورالـدينش بـة جَييـة     , ائيط نة ثَيشمةرطايةتط نة سةربان  حيساب نـاكرَ  و لة خدمة  دةن
ساَل ئةطةر بَيتوو شـردوتةكانط تـةواو كردبـَط نؤر جَيـط      42, ساَل 42هةنديَِ  ئةندامط ثةرلةمانيش وتيان 

وةختـط خؤيـدا    سـةركةوتوون لـة خوَينـدنيان لـةكاتط    , سردصةتَيكة بؤ ئةو كةسـانة  كـة لَيهـاتوون   , خؤيةتط
مـي ثَيشـ  ئـةو    ,  شةش ساَليش خنمـةتيان هةيـة ئيسـتيئادة  لَيبكـر َ    , دكتؤراشيان تةواو كردووة و ثَينج

دةستط بةرنبكاتـةوة؟  , ساَل بَيت حةد  ئةدنايةكة 42كَط لةطةَل ئةوةية , مودتةرةحة دةخةمة دةنطدانةوة
 .كا  غئور سةرموو, ساَل 42يةعنط كةم  نةبَيت لة 

 :مخور ةم سعيد طاهر غئور نبةردَي
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

, ثَيشـنيار  نـوَيش دَيتـة ثَيشـةوة بـؤ دةنطدانةكـة       , سـَط جـار خرايـة دةنطـدان    , بةنسبةت ئةو بردطةيـة دوو 
ثَيويسـت ناكـات ئَيسـتا    , بةرداستط ئةو نةصة  كـة ليَِـرة هـاتووة لـة ليجنـة  دـانونط نؤر لـة جَيـط خؤيـةتط         

ــة  ئةنــدامانط   ــؤ داوة   نؤرب ــان ب ــة دةنطي ــةمانيش ك ــَيش      , ثةرل ــةر ت ــان طــوتط ه ــا  عومس ــة ك ــة  لةوان ي
ئَيسـتا ئَيمـة بـةخؤمان    , لةوانةية تَيطةيشـتووم , نؤربة  ئةندامانط ثةرلةمان تَينةطةيشتوون, نةطةيشتوويي

هـــةر دةَلـــَط ئـــةوة , دواتـــر دةنطدانـــةكانيش نـــاذمَيردرآ, ســـةرمان لـــةخؤمان شـــَيواندووة لـــةو مةســـةلةية
ضــةند دةنــط دةهَينــَط يــان ضــةند  , حةدــة بــذمَيردرَ  دةنطــةكان, يــان ئةدةليــةت بــوو, ةريةت بــووئةكســ

 .نؤر سوثاس, ناهَينآ
 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

, ئةوةلـةن كـا  عومسـان دسـة  نـةكردووة     , تةنيا بؤ ذماردنةكة, نودتة  نينامةكةت نيو نودتة  نينام بوو
ئـةوة  , ئةوة حيسـاب نييـة  , يان بؤ تؤ رةئَيكط دابَيت, ة حيساب نييةئةو, ئةطةر لةتةنيشت تؤ دسة  كردبَط



 061 

, كة  ديار نةبوو نؤرينة لة كةمينة ئةوكات دةيذمَير , ذماردنيش كة  شكت هةبوو دةيذمَير / دوو, ية 
ئةطـةر  , برادةرانط ليذنة  دانونيش ئةطةر ئيختيةسَيكط هـةبوو دةيبينـطَ  , يةعنط ئَيمة لَيرةينة و دةبيني

جةنابيشـت ئيعـتريان لةسـةر    , ئةوكات دةيـذمَيريي , مان هةبوو ذمارة  دةنطدةرةكان بة ئيجابط يان سلبطشك
دةطةردَييـةوة بـؤ سـةر مودتـةردةحط ليذنـة  دـانونط كـة دةنطتـان بـؤدا كـة           , شتَي  دةطر  كة دةنطمان بؤ دا

ستا دَيينة سـةر ئـةوة  سـاَلةكة    ئَي, ساَلةكةمان تةحديد نةكرد, ئَيمة دةنطمان دا بؤ حةد  ئةدناكة, نةمَينآ
ساَل  42, ساَل نةبَط 45ئَيستا ليذنة  دانونط و حاكن نورالديي دةَلَيي ئةو حةد  ئةدناية , تةحديد بكةيي

 .سةرموو, هةندَي  ئةندام ثةرلةمانيش,  بَيت و
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدر 

 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
 .سوثاس, ساَل كةم  نةبَيت 42بةَلكو دةَلَيي لة , ةبتساَل بَيت بن 42ئَيمة ناَلَيي 

 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
كـا  رشـاد   , سـاَل كـةم  نـةبَيت    42دةَلَين ليذنة  دانونط و حاكن نورالديي دةَلَيي لة , منيش هةر وام ووت

 .سةرموو نودتة  نينامت هةية
 :بةردَين رشاد ابد ابراهين
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

ئةطــةر , ســاَل 40ســاَل خدمــة ئــةوة  12, ئــةوا تــةخروج دةكــات, ســاَل ئةطــةر هــةموو ســاَل نــاج  بَيــت 00
 .نؤر سوثاس, ساَل ئةوا تةعاردون دةكات لةطةَل ئةو ماددةية  42بيكةينة 

 :روان ناص  حيدر بةردَين شَي
 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

 2بـة  , بـة ثَيـنج سـاَليش دةبَيـت    , َير و دكتؤرا سةردـة ضونكة بةنسبةت ماجست, هيض تةعاردونَيكط تَيدا نيية
 .سوثاس, ساَليش دةبَيت

 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
 42ئةوة دةبَيتـة  , ساَليش خنمةتط هةبوو 5, دكتؤرا   تةواو كرد, دكتؤرا هةية بة سَط ساَلط تةواو دةكرَ 

 .سةرموو كا  عومسان, ساَل
 (:نطبانط مارا)عبداه دادر عثما  بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
بـا  , ساَل تةواو دةبَط ئةطةر هـيض دوانةكـةو َ   40بة , مونادشةكة نيادة, ساَل هيض ئةشكالَيكط تَيدا نيية 45

سـاَلة تةجروبـة    4بـا ئـةو   , دةنانـط حاكمـاتط كـارَيكط طرنطـة    , ساَليش بؤ  ببَيتة تةجروبة بـؤ ئـةو كـارة    4
ثاشـان دةنطمـان بؤدايـة بـةض     , سـاَل نؤر باشـة   45, يـةعنط ضـط تَيدايـة   , َطبا شت ببين, با شارةنا بَيت, بكات

 .سوثاس, ئَيمةش دةضينة دةرَ , ئةطةر هةَلدةوةشَيتةوة, حةدَي  هةلدةوةشَيتةوة
 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
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ئةنـدامانط ليذنـة  دـانونط لـة     , نؤريش مونادةشـة  لةسـةر كـرا   , باس كرا و, ئةوة  نودتةيةكط خيةسية و
, سـالَ  35كـة تةمـةنط حـةد  ئةعةيةكـة  ديـار  بكـرَ  بـة        , راثؤرتةكةيان رةئيـط خؤيـان ديـار  كردبـوو    

لةبـةر رؤشـنيايط مونادةشـةكان خسـتمانة دةنطـدان حـةد        , ئيعتريان كرا نامةوَ  بيـمة نـاو تةساصـيةتةكة   
لةتةمةنةكـةش  , ةمةنةكـة ئَيستا ماوة بـؤ ديـار  كردنـط ت   , كة حةد  ئةدنا بَيت دةنطتان دا بؤ , ئةدنا بَيت

رةئَيكـط  , سـاَل بَيـت   42دةَلـَيي  , حاكن نورالدينش تةئيد  كرد, رةئَيكط ليذنة  دانونط و, دوو رةئيط هةية
ســاَليش بَيــت  45يــان , ســاَل بَيــت 42تةبعــةن ئةطــةر , ســاَل بَيــت 45ذمارةيــة  لــة ئَيــوة وتيــان , ئَيوةشــة

, دكتؤرايةكـة و ثَيـنج سـاَلةكة  نـةبَط نابَيـت     , نةبَط نابَينت ساَلةكة  12يةعنط , شروتةكانط دةبَط تَيدا بَط
يةكـةم جـار مودتـةرةحط ليذنـة      , بَيجطـة لـة بةكةلؤرياسـةكة    , سـاَلةكة  نـةبَط نابَيـت    8يان ماجستَير و 

كـَط لةطـةَل   , سـاَل كـةم  بَيـت كـة دةبَيتـة حـاكن       42حةد  ئةدنايةكة  نابَط لة , دانونط دةخةمة دةنطةوة
دةســتط , ســاَل بَيــت 42كــَط لةطــةَل حــةد  ئةدنايةكــة نييــة كــة  , تط بةرنبكاتــةوة؟ ســةرموونئةوةيــة دةســ

, دةستط بةرنبكاتةوة؟ سةرموون, ساَل بَيت حةد  ئةدنايةكة 45كَط لةطةَل ئةوةية , بةرنبكاتةوة؟ سةرموون
, سـاَل دةبَيـت   42حـةد  ئةدنايةكـة   , سـاَلة  42نؤرينـة  , دةسـتط بةرنبكاتـةوة؟ سـةرموون   , كَط لةطـةَل نييـة  

 .سةرموو
 :بةردَين بارنان عبداه نصراه

 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
ماددةية بة  22, 68ئةطةر كات وا بردوا , ئَيمة ية  سةعات و نيوة مونادةشة  ية  ماددة دةكرَ  بةرداستط

نؤر , ر  بكـةن مي ثَيشنيارم ئةوةية كة ياساناسةكان يان حنوديـةكان نؤر بةشـدا  , جةلسةش تةواو نابَط 12
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
بةنسـبةت  , بةنسـبةت تةمـةن تـةواو بـوو    , تةبيعيـة نؤر , سَط جةلسة  بـو َ , هةندَ  ماددة هةية رةنطة دوو

, حيساب كردنط خدمة  دكتؤرا و ماستةر ئـةوةش مواسةدـةتيان كـرد ليذنـة  دـانونط هـةموار  دةكةنـةوة       
ضـونكة ئَيمـة   , بؤ خدمة  دةنائط نـا , كا  شريوان وتط ئيناسة دةكةيي, خدمة  داكانة بؤ تةرسي  و عةهوة

ــة  ــة  دةنائيي ــان خدم ــر َ   , ومت ــاب بك ــةموو  حيس ــؤ ه ــةبوو دةي ووت ب ــان ه ــان خ ــةرةحَيكط ثةخش , مودت
 .سةرموو

 :خشان عبداه ننطةنةةبةردَين ث
 .بةرَين سةرؤكط ئةجنومةن

, هـةموو بوارَيـ  رةضـاو بكـر َ     ئةوةم ئـةبَط ثسـثؤرد  لـة    يةعنط منيش لةطةَل, مي ومت لَيرة جَيط نابَيتةوة
بـؤ  ونـة   , كـة ئـةو ذنانـة ئـةو سـاَهنة خنمـةتط دايكايـةتيان نـةردوا        , بةَهم باشـة ميكانينمَيـ  بدؤنرَيتـةوة   

دةوراتيان بؤ بكرَ   ضونكة ئَيستا تةعديل كرا , ئَيمة لة نامةكةمشان وا نووسيوة, هاوكار  بكرَيي لةدةورات
 4يةعنط دوا  , ساَل 4ت دكتؤرا  راستة ئةوة  دكتؤرا  دةخوَينط لةهةمان بوارة  بةَهم بؤ  كرا بة بةنسبة
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سـاَل دوا دةكـةوَ   يـةعنط بةهيـةنط      4مناَلط ئةبَط   4ساَل خنمةتط دةنائيط بؤ حيسابة  باشة ئةوة ذنَي  
ا ئةنامن كا  كـرين  دكتؤرايةكـة ئـةو    يةعنط دةين, ئةو  سَط ساَلة  نةردوا بةهش,  كةمةوة شتَيكط بؤ بكرَ 

 .سوثاس, ثسثؤردية دةخوَينَط  بةَهم ئةويش شتَيكط بؤ بكةن كة لةم ساَهنة مةحروم نةبَط
 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

لةسـةر  , مـي وام نانـط لَيـرة ئينترياحـط كـردووة     , لَيـرة نييـة تـةواو   , كةواتة بري  لَيبكةنةوة و شتَي  بكـةن 
لـة  , هةنـدَ  بـرادةر طوتيـان شـةسةو  نـاوَ  وابـنامن      , اانط تةحرير  و شـةسةو  هـةبطَ  مةونوعط كة ئيمتي

كـا  حـاكن سـاروق وتـط     , بـةَهم هةنـدَ  بـرادةريش دةَلـَيي شـةسةو  نةردورديـة      , ليذنة  دانونط وايان ووتووة
ثَين واية  ,نؤريشتان ئاماذةتان ثَيكرد, ليذنة  دانونط نووسيويانة تةحرير  و شةسةو  و, تةحرير  بةسة

كةس ثشتطري  لة بؤضـوونةكة  كـا  حـاكن سـاروق نـةكرد      , شةسةو  و تةحرير  هةردووكط ةَينَط باش ة
لةبـةر ئـةوة  شـةسةويةكة و تةحريريةكـة ئيعتياديـة كـة مودتـةرةحط ليذنـة          , تةنيا يـة  بـرادةر نـةبطَ   

بـةَهم  , لةئةصـَلط دـانونط هةيـة    خـؤ  , تَييـدابَط يـان تَييـدا نـةبطَ    , كةليمـة  عاهـات  , دانونية مواسنةت كـرا 
ئةطـةر شـتَيكط حـةدينيش    , ئةطةر تَييدا نـةبَط رةنطـة باشـ  بَيـت    , لةرداستيدا نؤر برادةر وتيان تَييدا نةبَط

ئَيسـتا مومكينـة هـي    , خـؤ  دةتـوانَط ئـةوة تةدـدير بكـات     , هةبَيت مةجليسط دةنائيط خؤ  ئةوة دادةنَيت
اش بَيت ضةند موداخةلةيةكط ئةندام ثةرلـةمان دةَلـَيي ئـةو كةليمةيـة     ليذنة  دانونط ئةطةر ثَيتان ب, بَيت

دةَلـآ  , كـا  سرسـت مودتـةرةحَي  دةكـات كـا  شـريوان      , ئةطةر ضط لةدانونةكـةش هـاتووة  , عاهات هبربدرَ 
ئَيستا ليذنة  دانونط مواسةدةتط كـرد كـة كةليمـة     , ئةوة باش ة( جيب أ  يكو  ساملاًََ من االمراض السارية)

 .سةرموو كا  حممد سرج, ئَيوةش نؤرتان و ذمارةيةكتان داواتان لةوة كرد, هات هبربدرَ عا
 :بةرَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
, عةسو عاهـات تـؤ ئـةبَط بَلَيـط شـتَي  كـة تةئسـري لـة دـةرار دةكـات          , ئةمردان  سار  هةَهمةتيش دةطرَيتةوة

لةبـةر ئـةوة عاهـات شـتَيكط نؤر     , صَيكط وا  هةية كـة هةيبـةتط نـامينطَ   مةسةلةن نود, يةعنط كابرا كوَيرة
ئةطـةر هـةر   , هةميشة سةصَل لةنَيوان مةشاكيلط خةَل  ئـةكات , ئةمة طةورةتريي سوَلتةية, نةرورة بؤ ئةمة

 . يةعنط خؤ  ئةوة نيية ئةوة عاهات ناكات, لةئةوةليةوة هةيبةتط نةبَط
 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن

العاهات اليت  )دةَلآ , كا  دكتؤر كةمال ئيناسةيةكط باشط كرد, رؤشنايط موداخةلة  كا  حممد سرجلةبةر  
ئــةوكات , ئـةوة ئيناسـة بكـر َ   , باشـة  (العاهااات الايت تعياق قياماه بااداء بواجبااه    )يـةعنط  , (تعياق ساري العمال   

لـة مودتـةرةحط   , مـان دةمينـَط لةسـةر ن  , باشـة ئـةوةش هـي بـوو    , دةردارةكة دةمينَيتة سـةر مةجلسـط دـةنا   
/ يـة  , لةبـةر دوو شـت  , تةحصـيل حاصـل عـةرةبط بنانـطَ    , دةبـَط كـورد  بنانَيـت   , ليذنة  دـانونط هـاتووة  

تـا ئَيسـتا دـةوانينط عَيرادـط     / دوو, دةستوور  عَيراق دةَلـَط نمـانط كـورد  و عـةرةبط سةرمييـة لةعَيرادـدا      
لةبـةر  , مةصـادردة شـتة  , ئةوة  عةرةبط نةنانَط, هةر بةعةرةبط نووسراوة, نؤربة  نؤر  دةوانينط عَيرادط
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أ  جيياد  )بنووسـرَ   , داوا لة ليذنة  دـانونط دةكـةم ئةطـةر مواسةدـةت دةكـةن     , رؤشنايط داواكار  ليذنةكان
, ية  نودتة دةمَينآ, كةواتة ئةوةش هي دةكرآ, لةطةَل دةستووريش موتابينة, (غتني الكوردية والعربيةلال

بــةَهم كــا  ســاروديش وتــط نــابَط , كــا  عــونط ئــةوة  داوا كــرد, مان مشــول دةكــاتئايــا سةرمانبــةر  ثةرلــة
مـي حـةن   , مودتـةرةحط كـا  عـونط سةدـةت يـة  كـةس تةئيـد  كـرد        , جياوان  بكرَ  لة نَيوان سةرمانبةر

رةئيط كـا  عـونط ئةوةيـة    , دةكةم كا  حاكن نورالديي و كا  حاكن ساروق رةئيط خؤيان لةسةر ئةوة بدةن
 .سةرموو, سةرمانبةر  دانونط ثةرلةمان لة نمنط ئةوة بَينتدةَلَط 

 :وةنير  داد/بةردَين ساروق ايل  صادق
 .بةرِدَين سةرؤكط ئةجنومةن

ــدرَيتطَ    ــانة  ب ــةمان ئــةو ئيمتي ــؤنةسط ثةرل ــط ئــية م ــانامن بؤض ــبةت  , مــي ن ــيية؟ يــةعنط بةنس ســةبةب ض
بةرداسـتط بؤخؤشـتان خـؤش    , ة مؤنةسـةكانط خؤتـان  ئةندامانط ثةرلةمان بؤ ئَيوة ئيمتيانَيكط تايبةت دةدةنـ 

مـي ثـَين وايـة ئَيسـتا حاليـةن      , (أ  مياارس العمال القضاائي   ), مي ثَين واية ئةو مةسةلةية نؤر وانرتـة , نيية
كـةوا  , ثـَين وايـة لـة ثةرلـةمان تـةوني  دةكـر َ      , ئَيسـتا دـانونط نـوَ  هاتـة طـؤرد َ     , دانونط سوَلتة  دةنائيش

كة دةكاتة موحةدنط , مي ثَين واية تةنيا بؤ ئةجنومةن دةنائيط هةبَينت, دةكرَيتةوة لةوةنارةتط عةدل جيا
 .سوثاس, كة ببنة حاكن, تةنيا ئةوانة حةديان هةبَينت, عةدىل و مةعاون دةنائيط و ئةوانة

 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
لةبةر ئةوة لةسةر , يد  كردلة ئةندامانط ثةرلةمان سةدةت يةكَي  تةئ, كا  عةونط ئةو ئينترياحة  كرد 

نـة  لةبـةر ئـةوة     , ئـةويش بؤضـوونط هةيـة   , ئَيمة ديئـاع لـة يةكسـانط دةكـةيي    , ثةرلةمان حيسابط مةكة
ــرة , دةخيةمــة دةنطــدان, ئةطــةر كــا  عــونط دوا رةئيــط ســةحب دةكــات , تَيطةيشــتنط هةيــة, سةرمانبــةرة لَي

 .سةرموو
 :بةردَين عونط كمال سعيد بنان

 .ئةجنومةنبةردَين سةرؤكط 
 .نؤر سوثاس, سةحبط ناكةم, مي موصردم لةسةر دسة  خؤم

 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
ئـةويش كـا  حةمـة رةشـيد     , ئةنـدامَيكط ثةرلـةمان ثشـتطري  لَيكـرد    , باشة ئةو مودتةردةحة  كا  عونط و

ط و ئــةو سةرمانبــةر  ثةرلــةمان حــةدط هــةبَط وةكــو حمــام  , كــَط لةطــةَل ئةوةيــة , دةخيةمــة دةنطــةوة, بــوو
كـا   , دةستط بةرنبكاتةوة؟ سةرموون, كآ لةطةَلدا نيية, دةستط  بةرنبكاتةوة؟ سةرموون, شروتانة  هةبَيت

لةطـةَل ئـةو طؤردانكاريانـة    , مودتـةرةحط ليذنـة  دـانونط بـؤ ماددةكـة     , عونط مودتةردةحةكـةت دبـوَل نـةكرا   
 .سةرموو, دةكة هةموو  دةخةمة دةنطةوةماد, يةكة يةكة طؤردميان, لةبةر رؤشنايط ئَيوة ئاماذةم ثَيكرد

 : داد وةنير /صادق بةردَين ساروق ايل
 . بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
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ئةوة , مةعهد  دةنائط بَيت, كة ئيناسة  شةرتَي  بوو, كةئيشارةتت ثَينةدا, ئَيمة شتَيكط ترمان ئيناسة كرد
 .سوثاس, موماردةسة  عةملط سياسط, دووةميش, موهيمة

 :ةرؤكط ئةجنومةنبةردَين س
بةَهم ئةوة  تـر سعلـةن   , مي ثَين واية مةعهةد  دةنائيط نووسراوة, واية سوثاس بؤ هةردوو موَهحةنةكةت

بـةَهم ئيختيةسَيـ    , (عن يتعهـد )دةبـَط بنووسـرَ    , عةملط حنبط و سياسط تبعةن دةبـَط ثـاش تـةعيي بَيـت    
, سةدـةت ( أ  يتعهاد بعادم العمال احلزباي    )يـان  , (ياسيالعمل احلزبي والس أ  يتعهد بعدم ممارسة)ئايا , هةية

, ليذنة  دـانونط لةسـةر ئـةو صـيغةية  مـواسيني     , (بالعمل احلزبى فق )نؤر لةئةندامانط ثةرلةمان دةَلَيي 
 .سةرموو
 :روان ناص  حيدر بةردَين شَي

 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
 .سوثاس, نؤر ئعتيادية, نؤر تةبيعية و

 :جنومةنبةردَين سةرؤكط ئة
, دةبـَط تةعـةهود بـدات   / دوو, دةبَط خةرجيط مةعهـةد  دـةنائيط بَيـت   / ية , كةواتة دةبَط ئةو دوو شتةش

كـا  حممـد سـرج    , نـة  سياسـط و حنبـط   , موماردةسـة  عةمـةىل حنبـط نـةكات    , ثاش ئةوة  كة دةبَيتة هي
ئـةو  , ة لةخنمةتط طـةل دابيـت  جةنابت سوَيندت خوارد ك, كاتَي  دَيت سوَيند دةخوات ئةو شةردتة  تَيداية

أ  يتعهاد خبدماة   )بَلـَط  , جوملةيةكط تَيدايـة , باشة لةدانونط موردةشةحط ثةرلةمان, سوَيندةت لةبري دةضَيت
سوَيندةكة موهين , ضونكة ئةوة موستةدبةلية, ئةوة ناتوانرَ  دابنرَ  لة شروت, لةسوَيندةكة هةية, (الشعب

ئـةوة بـؤ موسـتةدبلة نـاكرَ  بكرَيتـة      , ا  بَيت لـة ئـيش و كارةكـة    سوَيند دةخوات كة لةموستةدبل ث, ترة
ئةوةنـدة  , سايلةكـةت لةثَيشـة كـة خـةرجيط مةعهـةد  دةنائييـة      , شروت موحاسةبة  مان  دةكـةيت , شروت

بـةَهم تـؤ ثَيـط بَلَيـط تةعـةهود      , لة سَةن و سَةن شـت باشـة  , سومعة  باشة, تةدييمط باشة, خنمةتط كردية
, ئَيسـتا حنبييـة  , ضـونكة شـتَيكط مةملوسـة   , ئةوة تةعةهود  لَيـوةردةطري  , ة  حنبط نةبَينتدةكاتي بؤ ئةو

حتساب املادة املمارساة يف احملامااة و الوظاائف املاذكورة  ألغاراض        / ثانيااًََ )لـة  , تةبعةن جوملةية  ئيناسة كـرا 
كـةس ئيعـتريان  لةسـةر     لةهـةموو شـوَينةكان  , ئةوة  تةحصيل حاصَلة تةرسي  و عةهوة, (الرتفيع و العالوة

 .كا  نانا سةرموو, لةماددة  تر جةوابط كا  حممد سرج دةدرَيتةوة, نةطرت
 (:نانا) خضر سعيد دادر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
احملافظاة   -1:يلتازم القاضاي مباا ياأتي    / اوالًًَََ) 51ماددة  , هةروة  روونكردنةوةية  بؤ مامؤستا حممد سرج

 .سوثاس, يةعنط مةوجودة دوا  دَيينة سةر , (ء بااللتزام احلياد و النزاهةعلى كرامة القضا
 :بةردَين سةرؤكط ئةجنومةن
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ــطَ     45كةواتــة مــاددة  , جطــة لةســوَيندةكةش, ئةمــةش هــةمان مانــا دةطرَيتــةوة كــة كــا  حممــد ســرج دةَل
دةخةمـة  , اسايط دبوَلط كـرد هةندَيكيان ليذنة  ي, بةهةموو ئةو طؤردانكاريانة  كة هةندَيكتان دةنطتان بؤدا

, دةسـتط بةرنبكاتـةوة؟ سـةرموون   , كَط لةطةَل نييـة , كَط لةطةَليةتط دةستط بةرنبكاتةوة؟ سةرموون, دةنطةوة
 .سةرموو, تكاية 46بردؤ سةر ماددة  , ئةوةيش ضونكة دسةم نةدايَط ئاخري جار, ية  كةس لةطةَل نيية

 :بةردَين كرين حبري عبداه
 .ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 

 :ماددةي سي و شةش
دواي دةرضووني مةرسوومي هةرَيمايةتي بؤ دامةنراندني  ئةجنومةني دادوةري ئةو دادطاية دياري  -1

 .دةكات كة دادوةر تَييدا دةست بةكار دةبَيت
بة )دادوةر لة كارةكانيدا دةست بةكار نابَيت تاوةكو لةبةردةمي سةرؤكي هةرَين ئةم سوَيندة نةخوات  -0
ودا سوَيند دةخؤم كة دادثةروةرانة لةنَيوان خةَلكدا دادوةري بكةم و ياساكان بة ئةمانةت و دةستثاكي و خ

 (.بَيةيةنيةوة جَيبةجَي بكةم
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 : املادة السادسة والثالثو 

 .ه فيها بعد صدور املرسوم األقليمي بتعيينهحيدد جملس القضاء احملكمة اليت يباشر القاضي عمل -1
اقسم بااهلل أ  أقضاي باني النااس     }ال ميارس القاضي أعماله اال بعد أدائه اليمني التالية أمام رئيس االقليم  -0

 .{بالعدل وأ  أطبق القوانني بأمانة ونزاهة وحياد
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسا لةطةَل دةدي ماددةكةينة هيض موهحةنةمان نيية  نؤر سوثاسئَيمة وةكو 

 :بةردَين سةؤكي ئةجنومةن
 .جةنابي وةنيري داد سةرموو

 :وةنيري داد/بةردَين ساروق ايل صادق
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تؤ ضؤن دةطةيتة ية  لةو شتانةي كة ضةسثا لة ماددةي ثَيشوو  ئةوةية كة حاكن عةمةلي حنبي نةكاتي  
ئةو دةناعةتةي كة حاكن عةمةلي حنبي نةكات  خؤ هةر ئةوة نيية تةعةهودَي  بنووسَيت و ئةوة  مي 

وان ه امارس العمل )ثَين باشة لة سوَيندةكة ئيناسة بكرَينت  بؤ ئةوةي تةئكيد بكرَيت لةسةر مةسةلةكة 
 .لة نةصي صيغةي يةمي( احلنبي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ا  حاكن نورالديي سةرمووك
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي ثَيشنيارم ئةوةية سوَيند خواردنةكة لة ثَيش مةجليسي دةنا  ئةجنومةني دادوةران بَيت  نة  سةرؤكي 

ن بةرداسو  ئَيمة بؤمان دةركةوت لة ثَيشةوة هةرَين  ضونكة سةرؤكي هةرَين مةشغولة بة سياسةتي هةرَي
ضةند حاكمَي  تةعي كرا بوون و ئةمريان دةرضوو بوو  بةس سوَينديان نةخوارد بوو مةحروم بوون 
لةوةي كة بةشداري ئينتيخاباتي ئيتياادي حاكمان  لةبةر ئةوة يةعين وةختَي  كاة نيية بؤ سةرؤكي 

دن و ئةوانة  لةوانةية نؤر تاخري بَيت  لةوانةية وةكو ثَيشوو تاخري بوو هةرَين  كة دابنَيت بؤ سوَيند خوار
ساَلي بةسةر ضوو  ئةطةر لة ثَيشي مةجليسي دةنا بَيت  بةس مةرسوم لة هيةني سةرؤكي هةرَيمةوة 

 .دةرضَيت بؤ تةعي  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  هيوا سةرموو
 :بةردَين هيوا صابر ابد

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين
مي هةر لة ماددةكةي ثَيشوودا ئةو مةحةنةيةم هةبوو  ئَيمة لة واديعَيكدا دةذيي  هةر كةسةو كوردي 
بيغةكةي خؤيةتي  ئَيستا ئَيمة ةانةوَيت لة عَيراق و لة كوردستاندا  هةموو تاكةكان  بةتايبةتي ئةوانةي 

كن هةية ئَيستا نؤربةي نؤري حاكن و حمامي ئةوانةي بة ئاستة باَهكانيان لة كارَيكي حنبيدان  تَيبينية
حيساب كة مومارةسةي كاري حنبي نةكةن كاديري حنبَيكي  بؤية هةر جةماوةر بةرامبةرةكة دةضَيت بؤ 
هي  دةَلَيت ئةمة مستداديةتي لة دةست داوة  ضونكة سةر بة ثارتيية  يان يةكَيتية  يان بة يةكطرتووة  

بَلَين بؤ جةنابتان  ئَيمة با حاكمةكان و بةرثرسةكا ان لةو بَي مستداديةتة رنطار  بؤية مي ويستن ئةوة
بكةيي بَلَيي مومارةسةي كارةكة بكات بةشَيوةيةكي نةناهةت  ئَيستا تؤ سوَيندي دةدةيت سةر بة كاديرَيكي 

ئةو كةسة دروست دةبَيت  حنبي نةبَيت  بةَهم ئةو لةو هوة دَيتةوة كاري خؤي دةكات  لَيرة ئينديواجية بؤ 
 .بؤية داوا دةكةم لةم ئةجنومةنة مةخرةجَي  بؤ كاديرة حنبيةكان و كاديرة سياسيةكان بدؤننةوة  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كا  هيوا خؤي مةخرةج ضية  كة بووة حاكن خؤي تةرشي  كرد بؤ ئةو مةنصةبة  دةبَيت بنانَينت  دةبَيت 
َيت  حنبةكةش دةبَيت ئةوةي تةددير بكات  بةَهم مي وةَهمي كا  ساروق وةنيري داد وان لة حنبايةتي بَين

اقسم باهلل أ  أقضي بني الناس بالعدل وأ  أطبق القوانني بأمانة )بةو شكلة دةدةمةوة  ئةويش ئةوةية دةَلَي 
ة ثَيويست ناكات بَلَيي نميين دةوانينةكة  دانونةن دةَلَيت نابَيت حنبي بَيت  يةعين كةوات( ونزاهة وحياد

يةعين لة نميين دانونةكة تؤ نابَيت حنبي ( تطبق القوانني)حنبي و ئةوانة  يةعين نووسراوة  كة وتت 
بي  ئةطةر تةتبيني نةكرد دانون موحاسةبةي دةكات  جوملةي حنبي تؤنَي  دورسة بيخةيتة 
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  حاكن نورالديي  بةرداسو يةعين ئةوة بة سوَيندةكةوة  لَيرة دةيطرَيتةوة  دةمَينَيتة سةر مودتةرةحي كا
رةئي مي ثَيويستة لةبةردةم رةئيسي ئينلين  يان رةئيسي ثةرلةمان  ئةطةر رةئيسي ئينلين نةبَينت  
جَيطاية  هةبَينت  يان لةبةردةم ثةرلةمان  يان رةئيسي ئينلين  كة رةئيسي ئينليمان هةبَينت ئةوة رةئيسي 

وَينةي كة دايدةمةنرَينَيت سوَيندةكة لةوَي مةرسووميش دةبَيت ثَي ئينلين  ضونكة دةبَيت ئةو ش
دةربيَيت  خؤ تةعينةكة ئةمة نيية  مةرسوومةكة ضؤن دةردةضَيت  كَي مةرسوومةكة دةردةكات ئوسولي 

 .دنياش واية  دةبَيت لةبةردةمي ئةو سوَيندةكة َوات  دكتؤر نوري سةرموو
 :نوري ايل تاَلةباني.بةردَين د

 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
ئَيمة لة ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستاندا  ئةوةمان يةكةيط كردؤتةوة  بةنيسبةت دادوةرانةوة 
لةبةردةم سةرؤكي ئةجنومةني دادوةران سوَيند دةخوات  بةَهم بةنيسبةت ئةنداماني دادطاي تةميينةوة  

كةمةي دةستووري لةبةردةم سةرؤكي هةرَين سوَيند ئةوة لةبةردةم سةرؤكي ثةرلةمان  يان ئةنداماني مةح
 .دةخؤن  لةوَي يةكةيي كراوةتةوة  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر نوري ئةوة ثرؤذةية  نةبؤتة دانون  ئةو مودتةرةحة  كا  ساروق وةنيري داد سةرموو
 :وةنيري داد/بةردَين ساروق ايل صادق

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي تةئيدي دسةكاني بةردَين دكتؤر نوري دةكةم  لةطةَل كا  حاكن نورالديي  خؤ ئَيستا وةنيئةي ئيديعاي 
عاميش ئةويش بة مةرسوم ئينليمي دةردةضَيت  بةَهم بةثَيي دانوني ئيديعاي عام دةبَيت لة ئةجنومةني 

احيةي عةمةلي باشة لة ثَيش دةنائي سوَيند دةخؤن ئَيستا  سيعلةن ثَين واية ئةوة عةمةلي ترة لة ن
 .ئةجنومةني دةنائي سوَيند َوات  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ضؤن ثَيش دةمَي  لةبةردةم جَيطري سةرؤكي هةرَين سوَينديان خوارد  ئاخر دانوني بؤ دةرنةضووة  ضؤن؟ 
ةرؤكي كؤماري سوَيند دانوني بؤ دةرنةضووة لةبةردةمي كَي سوَيند َوات  عورسيش واية كة لةبةردةم س

 .دةخواتي لة عَيراق  ئَيستا لة هةرَيمان هةبَينت  نانامن ئَيستا كامةي هي باشة  كا  جةمال سةرموو
 :بةردَين اال حممد داسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منيش ثشتيواني لة بؤضوونةكةي دكتؤرو حاكن و ئةو برادةرةي تر دةكةم  عادةتةن مةرسوومي اهوري 

دةضَيت  حاكمي ئيعتيادي لةبةردةمي مةجليسي دةنائي سوَيند دةخوات  بةَهم ئةنداماني ليذنةي دةر
دةنائي  وةكو مودةعي عامي طشو  وةكو سةرؤكي مةحكةمةي تةميين  ئةمانة لةبةردةمي سةرؤكي 

 .هةرَيمدا سوَيند دةخؤن
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مة  مي وامناني دةَلَيي ئةندامي مةجليسي دةنا  ئةوة مادام عةسوم دةكةن  ديارة مي سةهوو تَيطةيشتي
ذمارةيةكيش تةئيديان كرد لة مودتةرةحةكةي حاكن  بةرداسو مي وامناني ئةندامي مةجليسي دةنا باس 
دةكةن  داني راستة تةبيعيية لةبةردةمي مةجليسي دةنا  مودتةرةحي ئةنداماني ثةرلةمان لةسةر دسةي 

سةيان كرد  كا  دكتؤر نوري و كا  جةمال و كا  حاكن ساروديش دسةي كرد  كا  كا  حاكن نوالديي د
 .شَيروان سةرموو

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي ئةو تةبريراتةي كا  حاكن نورالديي رةنطة لة جَيطاي خؤي بَيت  ئةطةر بكرَيت لة رووي دانونييةوة  

يذيي و بيةسثَيني  سةرؤ  و ئةنداماني دادطاي تةميين لةبةردةم سةرؤكي هةرَين با ئةو صيغةية دايربد
سوَيند َؤن  دادوةرةكان و ئةنداماني داواكاري طشتيش لة ثَيش ئةجنومةني دةنا سوَيندةكة َؤن  نؤر 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ودتةرةحةي ليذنةي ياسايي كة وةنيري واديعيش دةبَيت وابَينت  ئةوة صيغةيةكي باشة  كةواتة ئةو م
داديش ثشتطريي لَي كرد لة هةمان كاتيشدا موهحةناتي ئَيوةش بة هةند وةرطريا كة داني لةبةردةم 
مةجليسي دةنا سوَيند دةخواتي  ئةو مودتةرةحةي كا  شَيروان طوتي ئيناسة دةكرَيتة سةر ماددةكة  

كَي لةطةَلداية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي ماددةكة دةخةمة دةنطدانةوة بةو ئيناسةيةوة  
 .لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةتَيكرداي دةنط وةرطريا  سةرموو بؤ ماددةي تر

 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي سي و حةوت

لةنَيوان  ساَل كةم  نةبَيت و(05) كردني دادوةري لةسةرؤكي دادطاي ثَيداضوونةوة ئةطةر ماوةي كار -1
 .جَيطرةكاني سةرؤ   يان لةكؤن يي دادوةراني دياريدةكرَيت و دادةمةنرَي

جَيطري سةرؤ  لةنَيوان دادوةراني دادطاي ثَيداضوونةوة دادةمةنرَي  ئةطةر ماوةي كار كردني لة -0
 .تخنمةتي دادوةريدا لة بيست ودوو ساَل كةم  نةبَي

ساَل كةم  خنمةتي ( 02)دادوةر لة دادطاي ثَيداضوونةوة لة نَيوان دادوةراني ثؤلي دووةم و ئةوانةي لة -4
 :دادوةريان نةبَي دادةمةنرَي  دةبَي لة دوو ساَل كةم  نةبَي لةم ثؤستة دادوةريانةي خوارةوة كاري كردبَي

 .سةرؤكي دادطاي تَيهةَليوونةوة -ع
 .طاي تَيهةَليوونةوةجَيطري سةرؤكي داد -ب
 .دادوةري دادطاي تَيهةَليوونةوة -ج
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 .سةرؤكي دةستةي سةرثةرشو داد -د
سةرؤكي دادطاي ثَيداضوونةوةو جَيطرةكاني و دادوةري دادطاي ثَيداضوونةوة  دواي ئةوةي لةهيةن  -3

 .ئةجنومةني دادوةري دةثاَلَيورَي بة مةرسوومَيكي هةرَيمايةتي دادةمةنرَي
 :عوني كمال سعيد بنانبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :     املادة السابعة والثالثو 

يعني رئيس حمكمة التمييز من باني ناواب الارئيس أو مان أقادم قضااتها اذا كانات مادة ممارساة خدمتاه            -1
 .القضائية ال تقل عن مخس وعشرين سنة

مادة ممارساة خدمتاه القضاائية ال تقال عان        يعني نائب الرئيس من بني قضاة حمكمة التميياز اذا كانات   -0
 .اثنتني وعشرين سنة

يعاني القاضاي يف حمكمااة التميياز ماان باني قضاااة الصانف األول والاذين هلاام خدماة قضااائية ال تقال عاان          -4
 :عشرين سنة وأمضوا مدة ال تقل عن سنتني يف املناصب القضائية التالية

 .رئيس حمكمة اإلستئناف -أ
 .إلستئنافنائب رئيس حمكمة ا -ب
 .قاضي حمكمة اإلستئناف -ج
 .رئيس هيئة اإلشراف العدلي -د
يعني رئيس حمكمة التمييز و نوابه و قاضي حمكمة التمييز مبرسوم اقليمي بناء على ترشيح من جملاس   -3

 . القضاء
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةم شَيوةيةي كة ( ه)سةمان هةية بؤ سَييةم  كة دةبَيتة سةدةرة ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةيي  ية  ئينا

 :بؤتان دةخوَينمةوة
 :منها كاآلتي(4)تقرتح اللجنة إضافة نقطة جديدة اىل الفقرة 

سانة وتوكال عماا ال يقال عان مخساة       ( 02)احملامي الذي لديه ممارسة فعلية يف احملاماة مدة ال تقل عان   -ها
 .دعاوى كل سنة

 :ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر
 .كا  ساروق سةرموو

 
 :وةنيري داد/بةردَين ساروق ايل صادق
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئَيمة ثَيمان باشة ئةوةي لة ثرؤذةكةدا هاتووة  ئةوة تةسجيل بكرَيت  ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي دانوني 
لةبةر ئةوةي عونوي  بةنيسبةت حمامي بؤ مةحكةمةي تةميين  ئةوة بة شتَيكي باش ناناني  ضونكة

مةحكةمةي تةميين  مةسرونة بة تةدةروجي دةنائي خؤي ثَيدا بَيت لة ئيستغناسةوة  ئةوجا بَيتة 
مةحكةمةي تةميين  نةوة  حمامية  ئةطةر ضوار  ثَينج دةعواي هةبَيت ببَيتة عونوي مةحكةمةي 

ةي مومارةسةي ئيشي حاكمي كرد تةميين  ئَيمة وةكو وةنارةتي داد ثةسندي ناكةيي  كة حمامي بةبَي ئةو
 .بَيت لة حماكمي ئيستغناف و ئةوانة دةست بةجَي ببَيتة حاكن  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  حاكن نورالديي سةرموو
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
َيرة ئَيمة هاتوويي كة باسي مةناصيب دةنائي رةئيس تةميينو نائيب رةئيس مي وةكو شتَيكي تةننميي  ل

تةميينو ئةوة  لة ثاش ضةند ماددةية  دَيينة سةر باسي رةئيسي ئيستيغناف و ئةوانة  ئةوة تةعي دةبي 
دةي لةكوَي  ئَيمة دةَلَيي ئةوة تةوحيد بكرَيت  ئةو مةنصبة دةنائيةي ئَيستا تةئجيل بكرَيت بؤ ثاش ماد

ضل  كة باسي مةناصييب دةنائي تيا دةكرَيت  لة ثاش ئةوةش شروتي تةعينةكان  لة بابةت شروتي 
تةعينيش  ئَيمة لةطةَل ثرؤذةكةيي  ئةوةي ليذنةي دانوني بةجَي نيية  حمامي بيست ساَل  ضونكة 

ساَل ئةو شةرتةي شةرتةكةي تياية دةَلَيت ئةم وةنيئانةي بيين بَيت لة دوناتي صنئي ية   حمامي بيست 
 .تيايدا موتةوةسري نيية لة ناحيةي دانوني  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا هةم جةنابي وةنيري عةدل  هةم حاكن نورالدينيش ئيعتريانيان لةسةر ثَيشنياري ليذنةي دانوني 

ةكو ئةو وةخو ئيناسة بكرَيت  حةن دةكةم رةئي ليذنةي ياسايي بناني  تاو( ه)هةية  كة سةدةرة 
 .مونادةشةي بكةيي  سةرموو

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جارَي ئةو مةبدةئة ثيادة كراوة لة سوَلتةي دةنائي ئَيمةو ئةو حماميانةي كة تةرشي  كراون بؤ 
 .مةحكةمةي تةميين باش يي حاكمي تةميينيان لَي دةرضووة  ئةمة ية 

رداسو دةعاوي جؤراوجؤر دةبينَيت لة هةموو سروعةكان  ض دةعاوي مةدةني بَيت  ض حمامي بة/ دوو
دةعاوي جةنائي بَيت و بةشداري دةكات لة هةموو مةجرايةكاني دةعوا لة ئةلئةوة بؤ يا  بؤية ئَيمة تةنها 

بيست  تةنها حةصرمان بةوة كردووة  حماميش ئةو توانايةي هةية كة بتوانَيت ببَيتة عونوي تةميينو
ساَليش خنمةتي هةية  هةموو نةوعة دةعاويشي ديتووة  ئةو مةبدةئةش ثيادة كراوة لة سوَلتةي دةنائي 

اة مي ئيشارةمت ثَيدا مةسةلةي ئيشر ثَيش   ئَيستاش ئَيمة وامان بة باش ناني مةبدةئةكة ةَينَيتةوة 
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كردووة  دةبَيت ئيستياداس دةكةيي   عةدلي هاتووة لَيرة  لَيرة ئَيمة دةنطاي ئيشراف دةنائيمان دروست
 .اة دةنائي  كة ماة ئةوةي هةية ببَيتة ئةندامي تةميين  نؤر سوثاسة ئيشراة عةدليةكة دةبَيتة ئيشرلَير

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو كا  سةردار

 :ركيةردار صباح بونو هةبةردَين س
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةنابي وةنيرو كا  حاكن نورالديي دةكةم  بة حةدينةت مةسةلةي حمامي كة ثشتطريي لة رةئيةكةي ج
راستةوخؤ ببَيتة ئةندامي مةحكةمةي تةميين  مي بة شتَيكي راسو نابينن  بةَلكو دةبَيت بة تةدةروج 
بردوات لة صنئةكان و لة دةرةجةكان  ئةطةر حاَلةتَي  هةبَينت  ئةعناي مةحكةمةي تةميينمان هةية لة 

اتةوة ببنة ئةعناي مةحكةمةي تةميين سةركةوتوو بوونة  بةرداسو ئةوة حاَلةتَيكي ئيستيسنائة  حمام
 .ئةوة ئةسَلةكة نيية  ئَيمة ناتواني بَلَيي دائيمةن ئةوة ئةوها دةبَينت

  لَيرة لة (يكو  رئيس حمكمة التمييز بدرجة وزير ويتقاضى راتب وخمصصات الوزير)خاَلي تر  دةَلَي 
يةكي تر دةَلَيت رةئيس مةحكةمةي تةميين خؤي رةئيسي مةجليسي دةنائيية  ئةوة دةسةَهتَيكي ماددة

جياية  ثَين واية كة رةئيسي مةجليسي دةنائي  يان رةئيسي مةحكةمةي تةميين  يةعين بيكةية لة رووي 
َي  دةبَيت نياتر موخةصةصات و راتب لة دةرةجةي وةنيئي  ثَين واية لةو دةنطايةي برَي  دةيهَينية خوار

 .بَيت لة وةنيرو سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .هَيشتا نةطةيشتينة ئةو ماددةية  ئةوة ماددةيةكي ترة  كا  عومةر سةرموو
 :بةردَين عمر عبدالربي علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ساَل مومارةسةي ئيشي  مي تةئيدي ئةو رةئيةي ليذنةي ياسايي دةكةم  بة تةئكيد ئةو حماميةي كة بيست

دةنائي بكات  هةموو جؤرةكاني دةعواو  هةموو جؤرةكاني حماكمي بينيوةو مومارةسةيةكي باشي ثةيدا 
كردووةو خيربةيةكي ضاكيشي هةية  سابينةمشان هةية لةسةر ئةو حماميانةي كة بووينة عونوي 

 .مةحكةمةي تةميين  ئةمة لةهية 
نج  حةق دراوة بة حمامي كة دة ساَل خدمةي هةبَيت  دةتوانَيت ببَيت لة هيةكي ديكةوة ماددةي سي و ثَي

بة حاكن  بؤضي لةوَي دةتوانَيت ببَيت بة حاكن  بؤضي لَيرة بيست ساَليش خدمةي هةبَيت نةتوانَيت 
 .ببَيتة عونوي مةحكةمةي تةميين  سوثاس

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  جةمال سةرموو
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 :اسنبةردَين اال حممد د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي تةنها هةندَي  تَيبينين هةية  لةسةر بنةماي تةجاروبي نؤربةي دةوَلةتان  بؤ دياري كردني سةرؤكي 
دادطاو ئةنداماني دادطا  عادةتةن سةرؤكي هةرَين كة تةرشياي دةكات  دةضَيتة ثةرلةمان  ثةرلةمان دةبَيت 

و شةخصة بكات  كة تةبةني كرد  ئةوة سةرؤكي هةرَين تةبةني ئةو شةخصة بكات  شةخصيةتي ئة
تةعيين دةكات  يةعين دةبَيت تةرسَي  هةبَيت كة ثياضوونةوةي بكات بة سايل و بةنمو رةنمة  ئةويش 
ثةرلةمانة  ثةرلةمان نؤر جار شةخصةكةش بانط دةكات  ئةطةر شو هةبَيت لةسةر هةندَي مةونوع  

ةكات  كة تةرشي  كراوة لة هيةن سةرؤكي هةرَيمةوة  كة دةناعةتي لَيثرسينةوة لةطةَل ئةو شةخصة د
تةواوي هَينا  ئةم شةخصة موهئيمةو شياوي ئةوةية ببَيت بة سةرؤكي دادطاي تةميين لة هيةن 

 .ثةرلةمانةوة تةبةني دةكرَيت  ئةوسا لة هيةن سةرؤكي هةرَين تةعي دةكرَيت  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ا  رةشاد سةرمووك
 :بةردَين رشاد ابد ابراهين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي كا  عومةر ئيشارةتي ثَيدا مي تةئيدي دةكةم  بةس نياد كردني ماوةكة  ضونكة حمامي كة يةكةم 
ئةو جار دةبَيتة داني دة ساَل خدمةي دةنائي هةية  بؤية بؤتة داني  بةَهم لَيرة ماددةكة بؤ خؤي تةعيين 

عونووة سَييةم دةَلَي لة بيست ساَل كةم  خدمةي نةبَيت  لةوَي حمامي بووة بة دة ساَل بؤتة حاكن  ضؤن 
بة بيست ساَل راستةوخؤ بَيتة ئَيرة  با ثَينج ساَلي بؤ نياد بكرَيت  ببَيتة عونوي مةحكةمةي تةميين  نؤر 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةي كا  رةشاد  دسةتان هةيةكا  شَيروان لةسةر ئةو د
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي بيست ساَلي داناوة بؤ ئةندامي مةحكةمةي تةميين  ئَيمةش بؤية بةرداسو خنمةتةكةي حماميمان 

 .كردووة بة بيست ساَل  دةَلَيي لة بيست ساَل كةم  نةبَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ساروق سةرموو كا 
 

 :وةنيري داد/بةردَين ساروق ايل صادق
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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جةنابي كا  شَيروان ئيشارةتي ثَيدا  دةَلَي لة هي خؤمان بؤتة عورسَي   يةعين حماميان تةعي كردووة  
هةبووة  ئةوة  بةرداسو ئةوة لةسةر ئةساسَيكي غةَلةت بووة  ثَين واية ئةو نورسة سياسيةي لة كوردستان

واي كرد  كة هةندَي  كةس حمامي بوو كرديانة مةحكةمةي تةميين  لةبةر هةندَي ئيعتيباراتي سياسي  بة 
 .تةئكيد ئةوة طوماني تيا نيية

مةسةلةكة لَيرة دةبَيت بيست ساَل حاكمي كرد بَيت  بؤية خنمةي دةنائي  يةعين ئةوةش دةبَيتة / دووةم
عين مةسرونة بيست ساَل مومارةسةي دانياتي كرد بَيت  ئينجا ببَيتة عونوي مةحكةمةي تةميين  ية

 .عونوي مةحكةمةي تةميين  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  كةرين سةرموو
 :بةردَين كرين حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةكات بة ثَيوة  دةناي واديئة  حاكن بيست ساَل دادوةري دةكات بة دانيشتنةوة  حمامي بيست ساَل دادوةري 
 .بؤية سةردي نيية لةطةَل دادوةر  بؤ ئةو مةسةلةية دةبَيت رةضاو بكرَيت و سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .حاكن نورالديي سةرموو

 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/بةردَين حاكن نورالديي مة علي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بيست ساَل خنمةتي هةبَيت جائينة ببَيت بة ئةندامي مةحكةمةي تةميين  بةَهم  ئَيمة كة ومتان حاكن
ئةو بيست ساَلةي ضؤن تةواو كردووة  دة ساَل خنمةت جارَي  ثَيش  هةيةتي ئةوجا تةعي بووة بة حاكن  

ئيئانة كة ئينجا بة ثاندة ساَلي تر ئينجا دةطاتة صنئي ية  كة موئةهل دةبَيت دوو ساَلة خنمةتي لةم وةنا
باسي كردووة  ئةوة حةظدة ساَلي تر بةس حاكن ببَيت ئيناسة لةسةر خنمةتي دة ساَليةكة  ئةوة دةكاتة سي 
و ضةند ساَل  لةبةر ئةوة بيست ساَلي حمامي ئةوة ثَيشي دةخات لة خنمةت  هةر هيةني دانوني واية  

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر كةمال سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)ردَين حممد دادر عبداهبة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةرداستيدا ئةداي حاكن لةطةَل حمامي سةردي هةية  حاكن نؤر بة عةدالةت مومارةسةيةكي حةكيمانة 
دةكات  حمامي جاري وا هةية ديئاع لة موجرميَي  دةكات  بؤ ئةوةي دةرباني بكات بةرامبةر هةندَي  شت  

 .ة مي تةئيدي بريو بؤضووني وةنيرو حاكن نوري دةكةم  نؤر سوثاسلَير
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عومةر سةرموو
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 :بةردَين عمر عبدالربي علي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي ثَين واية وةَهمَيكي كا  دكتؤر كةمال بدةمةوة  حمامي كة ديئاع دةكاتي  حةدي ديئاع بؤ هةموو 
دَيكي مودةدةسةو حمامي رَيطةي بةردةم مةحكةمة روونا  دةكاتةوة  ديئاع لة حةق بكات  يان كةسَي  حة

لة ناحةق بكات  دةراري ئةخري بة دةسو مةحكةمةية  شةرت نيية حمامي لةسةر ناحةق دسةي بكات  نؤر 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  ساروق سةرموو

 :دادوةنيري /بةردَين ساروق ايل صادق
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةر ئةو برادةرانةي كة ديئاع لةو مةسةلةية دةكةن خؤيان حمامي  كا  شَيروان لة سةرةتاوة طوتي ئةو 
دانونةي سوَلتةي دةنائي ئَيمة كؤمةَلَي  مونادةشةمان كرد لةطةَل حاكمةكان  ض حاكمَي  رةئي ئةوة بوو 

ئةوانةي كة لة مةحكةمةي تةمييني ئَيستا لة ئةجنومةني كة ئةوةي ليذنةي دانوني ئةوةي دةكةن  
 .دةنائيينة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  شَيروان سةرموو

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي هةر ية  تةعلينن هةية  ئةو حاكمانةي كة حةساسيةتيان هةبووة بةرامبةر ئيديعاي عام هةمان 
 .بةنيسبةت حماميش هةية  نؤر سوثاسحةساسيةت 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي لةطةَل ئةوة دام كة حةساسيةت هةية  بةَهم ئَيمة كة دةرار دةدةيي دةبَيت مةنتيق بةكار بَيني  ئَيستا 
دوو مةنتيق لَيرة هةية  مةنتينَي  مودتةرةحي ليذنةي ياسايية  كة دةَلَيت ئةو حماميانةش حةديان هةية 

ةوَي رةئيمان داوةتَي ببنة حاكن  لَيرةشدا حةديان هةية  مةنتينَيكش كة جةنابي ساروق و كا  حاكن ل
نورالديي ئاماذةيان ثَي كرد  دةَلَيي ناكرَينت هةمان حةدي هةبَيت حمامي  ضونكة ئةوانة ئيشارةت كراوة 

ياسايي كرد  يةكَيكيشيان  بيست ساَل خنمةتيان هةية  ضةند ئةندام ثةرلةمانيش ثشتطرييان لة ليذنةي
ثشتطريي لة حاكن نورالديي كرد  مودتةرةحي ليذنةي ياسايي دةخةمة دةنطدانةوة  ضونكة هيض 
مودتةرةحَيكي تانة نيية  ضونكة موخاليئي ئةو مودتةرةحة نةهاتووة  مودتةرةحي ليذنةي ياسايي دةَلَيت 

داني لة مةحكةمةي تةميين  وةكو ئةواني تر   ئيناسة بكرَيت  كة حمامي حةدي هةبَيت ببَيتة( ه)سةدةرة 
وةكو رةئيسي مةحكةمةي ئيستيغناف و نائيب رةئيسي مةحكةمةي ئيستيغناف و داني مةحكةمةي 
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ئيستيغناف و رةئيسي ئيشرداة دةنائي حماميش دةبَينت  كَي لةطةَل  كا  دكتؤر نودتةي نيناميت هةية  
 .سةرموو

 :رمضا  غئور ناص .د بةردَين
 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

حاكن نورالديي و جةنابي وةنير شةرحيان كرد  ئةطةر ماوةكة نياد بكرَيت  لةوانةية وةجاهةتَيكي تَيدا 
 .بَيت  ئةطةر بيست ساَل بَيت  بيست ساَلةكة نؤر نؤر كةمة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ذةت ثَي كردووة  دسةيةكة كراوة باشة سوثاست دةكةيي  كا  رةشاد ئاماذةي ثَي كرد  جةنابيشت ئاما

دةبَيت ئينترياح بكةيي  ليذنةي ياسايي ئةطةر مانعيان نيية بكرَيتة بيست و ثَينج ساَل  ئةطةر ببَيتة 
بيست و ثَينج ساَل  ئةوة ليذنةي دانوني مانعيان نيية ببَيتة بيست و ثَينج ساَل  ئَيستا لةبةر رؤشنايي 

ا  رةشادو كا  ناص  ليذنةي ياسايي مواسةدةتي كرد مودتةرةحيان ئينترياحي دوو ئةندام ثةرلةمان  ك
تةعديل بكرَينت بؤ بيست و ثَينج ساَل  طوتيان لةبةر ئةوةي حمامي دةبَيت نياتري هةبَينت بةو ئيعتيبارةي 

ئةو لةوَي دة ساَلي بؤ دانراوة  لَيرة بيستةكة بكرَيتة بيست و ثَينج ساَل  بؤ ئةوةي سةردي هةبَينت لةطةَل 
كةسةي لة مةجالي دةنادا ئيشي كردووة  شةرمتان بؤ داناوة بيست ساَل  ليذنة ياساييش مودتةرةحي 
خؤيان تةعديل كرد  دةَلَيت حمامي بيست و ثَينج ساَل خنمةتي هةبَيت  حةدي هةبَينت ببَيتة ئةندام لة 

لة هيةن وةنيري عةدل و  مةجليسي مةحكةمةي تةميين  كَي لةطةَل ئةو مودتةرةحةي ليذنةي ياسايية كة
حاكن نورالديي كة ئيعتريانيان هةبوو  كَي لةطةَل مودتةرةحي ليذنةي ياسايية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر 
سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةنؤرينة لةطةَل مودتةرةحي ليذنةي 

َيستا ماددةي سي و حةوت بة دبول كردني ليذنةي ياسايينة  كةواتة بيست و ثَينجةكة تةسبيت بكةن  ئ
ياسايي  هةمووي دةخةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي 

 .لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةنؤرينةي دةنط وةرطريا  ماددةي سي و هةشت تكاية
 :بةردَين كرين حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 : ماددةي سي وهةشتةم 
 .سةرؤكي دادطاي ثَيداضوونةوة بةثلةي وةنير دةبَي ومووضة ودةرماَلةي وةنير وةردةطرَي  

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خمصصات الوزيرو مييز بدرجة وزير ويتقاضى راتبيكو  رئيس حمكمة الت :الثالثو املادة الثامنة و
 :ريبةردَين شَيروان ناص  حيد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةيي و هيض موهحةنةيةكمان نية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حاكن نورالديي سةرموو
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة
رئيس سوثاس جةنابي سةرؤ  ئَيمة ئةَلَيي سةرؤكي دادطاي تةميين سةرؤكي ئةجنومةني دادوةرانة  واتة 

لة كؤمةَلطةي مةدةني سَي دةسةآلمتان هةية وةكو وومتان تةنئيني وتةشريعي ودةنائي جملس القضاء 
جملسي دةنا عةيين  هةريةكة سةرؤ  وكاديراني خؤي هةية  تةبعةن ئيمتياناتيان هةية  بؤضي سةرؤكي

دةرةجةو مةنصةبي سةرؤكي سوَلـتةكاني تري نةبَيت وةكو سةرؤكي سوَلتةي دةنائية ئةميش ببَيتة وةكو 
سةرؤكي سوَلتةي تةنئيني وسوَلتةي تةشريعي ئةميش سةرؤكي سوَلتةيةكةو عةينةن ئيمتياناتي بودجةي 

 .هةبَي وسوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  سةردار وكا  اال دسةيان هةية ثَيش ئةوان جةنابي وةنير كا  ساروق دسةي كا  حممد سرج و كا
 .هةية سةرموو

 :وةنيري داد/بةردَين ساروق ايل صادق

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةكو وةنارةتي داد ئةطةر مودتةرةحي ليذنةي دانوني ئةو مةشروعةي كةهاتووة يةعين ثَين واية سةرؤكي 

 .ةرؤكي ئةجنومةني دةنائية  مةسرونة دةرةجةي وةنيري هةبَيت  نؤر سوثاسحمكةمةي تةميين كة س
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حممد سرج سةرموو
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة راستة كةئةمة سوَلتةيةكي جياوانة  وةكو سوَلتةي تةنئيني و سوَلتةي تةشريعي ودةنائي بةآلم 

  مةسةلةن بؤ سوَلتةي تةنئيني ئةوة بؤ نية  ئينجا خمصصات ئةعين وا نانامن نكر بكرَيت  لة بؤضي
هيةحةي ئةجنومةني وةنيرانيشدا  خمصصات و خمصصي وةنير دياري نةكراوة  بةميندار ئَيستا ئةم بؤضي 

صصات ئةطؤردَيت دياري بكرَيت ديارة شتَيكي لَي ئةنانَيت  عادةتةن راتب باس ئةكرَيت نة  خمصصات  خم
لة شتَيكةوة بؤ شتَيكي تر  يةعين وةنير خةَلكَي  ئةضَيتةهي بةردةوام خةَل  موراجةعةي ئةكات ئةم 
موراجةعاتي نية  يةعين بةو جؤرة نية موراجةعاتي يةعين وةكو بَلَيي تةماسي مباشري لةطةل خةَلكدا 

َين واية خةلةلة يةعين سوَلتة  تةشريعي ئةطةر نية  لةطةَل موجتةمةعدا بةآلم وةنير وانية  لةبةر ئةوة ث
ئةويش خؤي ئةشوبهَييَن بة وةنير سوَلتةي تةشريعي ئةوةي نية ئةو ئيمتيانةي وةنيري نية  ئةو 
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خمصصاتةي نية دوو ئةم خمصصاتة بؤ وةنير ئةوةية كةتةماسَيكي مباشري هةية لةطةَل خةَلكدا جطة لةوة 
 .خوارةوة سوثاس كة وةحداتي ئيداري نياتري هةية لة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  سةردار دسةت هةبوو سةرموو

 :ركيةردار صباح بونو هةبةردَين س
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثشتطريي لةرداي حاكن نورالديي دةكةم  لةرووي رةواتب وخمصصاتي سةرؤكي دادطاي تةميين دةبَي وةكو 
بكرَيت  نةوة  وةكو وةنيرَي  ضونكة وةنير ئةندامَيكة  سةرؤ  ودةسةآلتي سَييةم معامةلةي لةطةَل

لةدةسةآلتَيكي كة  ثَين وابَي ئَيمة معامةلةي لةطةَل ئةكةيي لة ئاسو ئةوي دَينينة خوارَي بؤية ثشتطريي 
لةرداي حاكن نورالديي دةكةم  دةشكرَيت بةنينام  نينامَي  دةربيَيت تةحديدي ئةو راتبانة بكرَيت 

 .وسوثاس
 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

 .ئةوة نينامةكة نووسراية لةسةدةرةي تر كا  رشاد
 :بةردَين رشاد ابد ابراهين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بكرَيتة ية  ماددة بة تةعليمات تةحديدي رةواتب ( 49-48)ثَيشنيار ئةكةم ئةو دوو ماددةية ية  َرَيت 
 .ة ية  ماددة  نؤر سوثاسوخمصصات و دةرةجاتيان بكرَيت هةردوو  بكرَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ماددةي سي وهةشت كةليذنةي ياسايي ثشتطريي لَي كردووة  تةنها كا  سردار تةئيدي حاكن نورالديين 
كرد  لةبةر ئةوة نابَيتة مودتةرةح ئةطةر دووسَي كةس دسةي لةسةر نةكات  كا  اال تؤ داواي دسةت 

 .كردبوو  سةرموو
 :ال حممد داسنبةردَين ا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي لَيرة وةَلآل تةئيدي ئةوة دةكةم كة سةرؤكي دادطا بةثلةي وةنير بَيت وموضةي وةنيري هةبَيت  
بةنيسبةت دةرماَلةوة وةكو سةرؤكي دادطا دةرماَلةي تايبةتي خؤي هةية ئي  بؤضي موضةيةكي تر ئيناسة 

 .بكةيي  نؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 

ماددةكة كةلةهيةن ليذنةي ياساييةوة ثشتطريي لَي كراوة  دةخيةمة دةنطةوة ماددةي سي وهةشت  كَيي 
لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية  سةرموون كَيي لةطةَلدا نية تةنها كا  سةردارو كا  حممد سرج وكا  

 .دةي سي ونؤرشاد وثةخشانيش نةبَي  بةنؤرينةي دةنط وةرطريا  تكاية ماد
 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ثلة ومووضة ودةرماَلةي دادوةراني دادطاي ثَيداضوونةوة ودادوةراني ديكة  :ماددةي سي ونؤيةم 
 .بةسيستةمَيكي تايبةتي دةست نيشان دةكرَيت

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
القضااة اآلخارين   حتدد درجات ورواتب وعالوات وخمصصات قضاة حمكمة التميياز و  :الثالثو اسعة واملادة الت

 .بنظام خاص
 :ريبةردَين شَيروان ناص  حيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةيي دوو موهحةنةمان هةية  موهحةنةيةكمان ئةوةية دةرةجات هةَلبستَيت 

ةدا هاتووة  موهحةنةي دووةممان ئةوةية كة نابَي بةنينامي خا  رةواتب دابنرَيت ضونكة لةمةشروعةك
 بةَلكو دةبَي بةدانون دابنرَيت  هةروةكو دةنطايةكاني تري دةستووري ئةو دوو موهحةنةيةمان هةية و

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حاكن نورالديي سةرموو
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دادطاي تةميين وئةنداماني دادطاي تةميين لةهةرَين  ئيشوكاريان هيض سةردي نية لةطةَل دادطاي تةمييني 

لةدادطاي تةميين لةبةغدا برديار دراوة ئةنداماني تةميينيش  .مةركةن لةبةغدا ئةطةر نؤر تر نةبَيت لَييان
يان دةرةجةي وةنيرةو راتيب وةنيريش وةر ئةطرن  ئةوجا ئةطةر لَيرةش ئين اح بكةيي بؤضي دةرةجة

 .وةكو ئةوان نةبَيت  كاري ئَيمة لةوان كةم  نية ئةطةر نياتر نةبَيت  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  شَيروان
 :ريبةردَين شَيروان ناص  حيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ستة بةنيسبةت نوابي حمكةمةي تةميين راتب وخمصصاتي وةنير وةر ئةطرن  بةنيسبةت ئةنداماني را

تةميين راتب وخمصصاتي منهن بدرجة الونير وةر ئةطرن  لةبةغدا ئةوة راستة بةآلم ئةو بنةمايانةي 
وةري  ئةو لةبةغدا ثيادة كراوة  ض بةنيسبةت ثةرلةمان ض بةنيسبةت حكومةت ض بةنيسبةت دةسةآلتي داد

بنةمايانة لَيرة بةسيستةمَيكي تر تةعاموليان لةطةَلدا دةكرَيت  ئةوة واديعَيكة ةا سيها ئةندامي 
ثةرلةمانيش ئةمة ية   ئَيمة لةطةَل هةموو رَينماندا بؤ دادوةرةكان ئَيمة ثشتطريميان كردووة  كةباري 

ةوة ثشتيطريان لَي بكرَيت بةآلم مةسةلةكة طونةراني دادوةران ئةبَي بارَيكي باش بَيت  لةهةموو هيةكيش
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ئةبَي مةسةلةيةكي دانوني بَيت  ئَيمة حماوةلةمان كرد بةحةدينةت  ئةو مةسةهنة شي بكةينةوة  لةناو 
دانونةكةدا بةآلم دواي ئةوةي ئيتيصاَلمان كرد بةسوَلتةي مالي دواي ئةوةي كة ئيتيصاَلمان كرد  بةهيةني 

هةمان رةئيان هةبوو  ئيمكان نية ئَيمة نينامَي  دابنَيي سوَلتةي دةنائي ئةو  ثةيوةنديدار ئةوانيش هةر
نينامة تةبةني بكات ورةواتب بؤ خؤي دابنَيت  لة حاَلةتَيكدا وةنارةتي تري ثةيوةنديدار هةية  وةكو 

ني لة وةنارةتي مالية وةكو وةنارةتي ثيةندانان  ئةمة ية  هي دوو  سولةمي تةدةروجي وةنائيئي مةدة
دانوني خدمةي مةدةني سةردة لةطةَل سولةمي تةدةروجي وةنيئي لةخدمةي وةناري هي خدمةي مةدةني 
سولةمي تةدةروجي داناوة بؤ داني مةسةلةي دةرةجة خاصةو يان مةسةلةي دةرةجةي وةنير  ئةمانة نؤر 

حمكةمةي تةميين  نابَيت لةدانوني سوَلتةي دةنائي بةكار بَيت  ئةوةي كةهاتووة بةنيسبةت سةرؤكي
لةجَيطاي خؤيةتي كة بةدةرةجةي وةنير بَيت بةآلم ئةوي تر ناتواني ئَيمة لَيرة عيةجي بكةيي 
بةدةرةجة خاصةش ناويان هاتووة  لة نمين ئةو جةدوةلةي كةلةهيةن بةغداوة ثيادة كراوة  لَيرة لةهي 

 .ةرة عي دياري كراوة  نؤر سوثاسئَيمة نوسخةي هةية لةنمين ميةكاتي دةرةجاتي وةنيئي كة لةسةد
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ساروق سةرموو
 :وةنيري داد/بةردَين ساروق ايل صادق

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةبيعي ئَيستا كة سةرؤكي حمكةمةي تةميين وسةرؤكي ئةجنومةني دةنائي ضةسثا بةدةرةجةي وةنير بَيت 

ين بةدةرةجةي وةنير بَيي  بةآلم لةرووي واديعيةوة حةنةكةم شتَي  ناكرَي ئةنداماني مةحكةمةي تةمي
بةيان بكةم  ئَيستا حمكةمةي تةميين و ئةنداماني حمكةمةي تةميين  هيض يةكَيكيان مةعاشيان لةوةنير 
كةم  نية  بةثَيي ئةو دانونةي كةئَيستا دانراوة بؤ مةعاشةكانيان  مي ثَين واية تةحديد كردني بةدانون 

و لةثرؤذةكةدا هاتووة  نؤر شتَيكي ضاكة لة هةموو حاَلةتَيكدا ئةنداماني مةحكةمةي تةميين ئَيستا وةك
 .مةعاشي وةنير وةر ئةطرن بةتةواوةتي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي موهحةنةكةي كا  حاكن نورالديي راستة لةرووي دانونيةوة  لةبةغدا واية بةآلم لةبةغدا سةردة 
ن ثَيكرد  مةجلسي نةوابي عَيراديش دانوني بؤ خؤي دةرهَيناوة ئينجا لةموستةدبةل وةكو ئاماذةيا

مةسةلةن ضةند مانطَيكي تر  ئةوة دةبَي بناني كةئةمة تةسبيت ئةكرَيت ئةوةي ئَيمة كردوومانة يان 
نة ئةوان كردوويانة خؤي ئةو نةوعة دةوانيانة دةبَي تةوحيد بكرَيت  بةراسو بؤ مةسَلةحةتي خؤمشا

بةآلم ئَيمة لةبةرضاو طرتين وةنعي عام  ناكرَيت هةموو شتَي  بةغدا  وونة بَيت   وونة نية 
بةحةدينةت  عةدالةتي تَيدانية بةدانوني ئةو طؤردانكارييةي كةلةناو كؤمةَلطادا كراوة ثاش رووخاني 

هةبَيت  بةآلم لَيرةدا  رذَيمي سةدام  ئينتينال كردن بؤ باناردي ئاناد تةبيعية ئةو سةرق وجياوانيية
هةوَلدةدةيي ئةو سةرق وجياوانيية كةم  بَيت  تاوةكو ئةو وةختةي بتواني ئاسو ئةوانةي كةم دةرامةتي 
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و كةم مووضةنة ية  َةيي ئةوسا دةتواني سةيري موضةي بةغدا بكةيي  بةآلم ئَيستاكة بةغدا 
ة لةسةر ئةو مةونوعة  كا  اال وكا  بكر  وونةيةكي باش نية  لةو رووةوة بةرداسو كةس دسةي ني

 .دسةيان هةية  سةرموو كا  بكر
 .بةردَين بكر ستاح حسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي تةئيدي ئةو دسةيةي كا  ساروق ئةكةم  كة بةرداسو بةثَيي دانون تةعليمات لةوَي تةحديد بكرَيت 
ضونكة مي لةكؤمةَلَي  حاكمن بيستووة  كة مووضةكة بةآلم ية  شو تر هةية  مةسةلةيةكي طرنطة 

ئةَلَيي تةعامول لةطةَل حاكمدا لة عَيراددا ئةبَي وةكو ية  بَيت  ض لةسلَيماني بَيت يان لةبصرة بَيت  يان 
لةبةغدا بَيت وةكو ية  بَيت  جا بةنيسبةت موضةكانةوة مي ئَيستامةبةستن سوودةكة نية وةكو ماددي 

عين ئةوان كةوا تةعاموليان لةطةَلدا دةكةن  بةوةي كةوا ئةمان نيوةي وةكو سوودي مةعنةويية  ية
مووضةكةي ئةوان وةرئةطرن واتةسةور ئةكةن مةسةلةن وةنير لة ئينلين كةم ة لةوةنير لة عَيراددا 
مةسةلةن ئةندامي ثةرلةماني ئينلين كةم ة لةهي بةغدا مةبةستن مووضةكة نية  مةبةستن سوودي 

ةوةكو ية  نية بةتايبةتي ئةطةر بؤ وةنير وبؤ ئةندام ثةرلةمان ئةوة شتَيكي تر بَيت مةعنةوييةكةية ك
ئَيمة خؤمان ئةوة هي ئةكةيي بةآلم بؤ حاكن ئةوة حاكمة  لة هةرشوَينَي  بَيت هةر حاكمة  لةبةر ئةوة 

ايي تةحديد بكرَيت حةدة وةكو ية  معامةلةيان لةطةَلدا بكرَيت  مي ثَين واية ئةوةي كةئةَلَيي بةدانون دو
ئةوان بري لةوة بكةنةوة كة عةيين معامةلة بكرَيت عةيين تةعامول بكرَيت  وةكو حاكمَي  لةسلَيماني و 

 .حاكمَي  لةبصرة  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  اال سةرموو
 :بةردَين اال حممد داسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ردني بةدانون ئةوة تةبيعي لةشوَيين خؤيا بَيت  لةهةمانكاتدا لةسةر تةبيعي مةسةلةي مةعاش ودياري ك

بنةماي ئةوةي كةوا مةعاش ئةبَي لة رديي وةنيري عةدلةوة بَيت  ضونكة وةنيري عةدل بةئاطاية لة وةنعي 
حكومةت وةنعي دةرامةت وبودجة جياوانيشي هةية لةطةَل ثةرلةمان  ضونكة ثةرلةمان سةيري بودجة 

ةر بنةمايي بودجة  بودجةي ثةرلةمان دائةنَيت  بةآلم ليذنةي دةنائي يان حاكن تةميين ئةكات ولةس
سةيري بودجة ناكات  لةبةر ئةوة ئةبيت لةسةر بنةمايي وةنعي دةوَلةت ومينانييةي دةوَلةت وئةو 

ةبَيت تَيبينيانةي وةنيري دارايي ئةو مةعاشانة دابنريت  ئةويش لةرَيي وةنيري عةدلةوة لةبةر ئةوة ئ
 .بةدانون بَيت و لةسةر ئةو بنةماية بَيت ئةطينا ئَيمة لة شةرعيةتي خؤمان دةرئةضي  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  شَيروان سةرموو
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 :ريبةردَين شَيروان ناص  حيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وتر  دةنطمان بؤ ئةوةدا كة ثَيويستة دانيشتنةكاني ثَيشو وةَلآل جوابةكةم بؤ كا  اال هةر ئةوةية ئَيمة لة
دةنا مينانيةيةكي موستةديلي هةبَيت  لة رووي مالي وئيدارييةوة مةسصول بَيت  خؤشي دةنطي بؤداوة 
لةطةَل ئَيمةدا ئَيمة لةطةَل ئةوةدايي كة حاكن بةنيهائيةن موحتاجي سوَلـتةي تةنئيني نةبَيت  

وضةكةي لةخودي مينانييةي خؤي بدرَيت  ئةمة ية  هي موضةكةشي لةسوَلتةي تةنئيني نةبَي بةَلكو م
دوو ئَيمة كة وومتان دانون تةبيعي سوَلتةي دةنائي بةتادي تةنها ناتوانَي ئةو دانونة دةربكات بَلَيت وةَلآل 
مةعاشن ئةوةندة بوو وخمصصامت ئةوةندةية  ئةبَي لةخةلي ئةجنومةني وةنيران بَيت  لةئةجنومةني 

مالية حانرة  ميةكات حانرة دةرةجات حانرة لةهةمووي موهين تر ئةو مةسةلةية  وةنيران وةنارةتي
مةسةلةيةكي مالي تَيداية  ئةبَي وةنارةتي مالية ئاطاداري ئةو طؤردانكارية بَيت كة دَيتة سةر مةسةلةي 

ومتان  مووضةو خمصصات وئةو شتانة  هةر بؤيةش ئَيمة ئياالةي دانو ان كرد  وةكو ئةجنومةني وةنيران
بةدانون تةننين دةكرَيت  بؤ ئةوةي دانونَي  بؤخؤيان رَي  َةن  ئةو دانونة بَيتة ئةجنومةني وةنيران لة 
ئةجنومةني وةنيران طئتوطؤي لةسةر بكرَيت وبَيتة ثةرلةمانيش بؤ ئةوةي رةئي نيهائي لةسةر بدرَي نؤر 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  ثشتطريي لةوةش كردووة (بنانون)ذنةي ياساي نيادي كردووة  لةجياتي نينام وابنامن ئةو نودتةي كة لي
حتدد درجات و رواتب و خمصصات  كةواتةبالتنسيق مع الوزارتني املالية والتخطي ، صياغةي هينة بكرَيت  

ي ئةوة كيئايةتة ئةو مودتةرةحاتة دةخةمة دةنطةوة كَيقضاة حمكمة التمييز و القضاة اآلخرين بقانو ، 
لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية  سةرموون كَيي لةطةَلدا نية بةكؤي دةنط وةرطريا سةرموون بؤ ماددةي 

 .ضل
 :بةردَين كرين حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشي سَييةم
 بةرنكردنةوةو ثؤلَيين دادوةران

 :ماددةي ضل
ثلةيةكي بةرنتر بة بردياري ئةجنومةني دادوةري و دواي بةرنكردنةوةي دادوةر لة ثلة يةكةوة بؤ : يةكةم

 .تةواوكردني ماوةي ياسايي دةبَيت
ئةجنومةني دادوةري لةبةرنكردنةوةي دادوةر  راثؤرتي سةرؤكي ناوضةكاني تَيهةَليوونةوةو  :دووةم

يوةستة سةرثةرشتياراني داد لةبةرضاو دةطرَي سةبارةت بة توانايي و دةست بةرَيوةبردني و ئةوةي ثة
 .بةردةوشتةكةي
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ئةجنومةني دادوةري ئةطةر بؤ ئةو بةرنكردنةوةية لَيهاتووي ثةسةند كرد  برديارةكةي سةبارةت بة  :سَييةم
 .بةرنكردنةوةكة دةردةكات

ئةجنومةني دادوةري ئةطةر بؤي دةركةوت ئةو دادوةرة لَيهاتووة بؤ بةرنكردنةوةي  بؤي هةية بة  :ضوارةم
مانط و ث  (4)ياري بكات  بةرنكردنةوةي دادوةرةكة دوا َات  بؤ كةم  نةبَيت لة برديارَي  هؤيةكةي د

 .نةبَيت لة ساَلَي   بؤ ث يش لة جارَي  دةبَي
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 الفصل الثالث

 ((ترفيع القضاة وترقيتهم))
 : املادة األربعو 

ي مان درجاة اىل درجاة أعلاى بقارار مان جملاس القضااء بعاد قضاائه املادة القانونياة             يكو  ترفيع القاض :أواًل
 .البالغة مخس سنوات

يراعاي جملاس القضااء عناد النظار يف ترفياع القاضاي تقاارير رسسااء املنااطق اإلساتئنافية و املشارفني              :ثانيًا
 .العدليني فيما يتعلق بكفائته وحسن ادارته وفيما يتعلق بسلوكه

 .در جملس القضاء قراره برتفيع القاضي اذا تأيدت أهليته للرتفيعيص :ثالثًا
جمللس القضاء أ  يؤجل بقرار مسبب ترفيع القاضي مدة التقال عان ثالثاة أشاهر وال تزياد علاى سانة         :رابعًا

 .وألكثر من مرة واحدة إذا وجد أنه غري أهل لذلك
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ع  )مة لةطةَل دةدي ماددةكةيي ية  سةدةرةي ئيناسيمان هةية دةرةجاتةكة بة ضوار دةرةجةمان داناوة ئَي

 .بة دةرةجة دةست ثَي دةكات  نة  بة جةدوةل( ب  ج  د
 .موشريئي عةدلي كردوومانة بة موشريئي دةنائي  نؤر سوثاس/ دوو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .روون بكةنةوة  سةردي ئةصناف و دةرةجات ضيةكا  شَيروان ئةطةر ئةوةمان بؤ 

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بة دةناعةتي مي دةرةجات ثةيوةندي بة راتيب هةية  صنئيش ثةيوةندي بة مةنصةب هةية  ئةوة كا  
 .حاكن نورالدينيش ئةطةر تةونرتمان بداتَي باش 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ة  ئةصناسيش يةكةم (ع  ب  ج  د)ةر ئةوةي ثرسيار دَيتة ثَيشةوة  لةوَي باسي دةرةجات دةكرَيت عةينةن لةب
و دووةم و سَييةم و ضوارةمة  شتَيكي تةبيعيية  ئةصناف لة ماددةي تر هاتووة  بؤية ئةو ثرسيارةم كرد  

 .كا  حاكن سةرموو
 :اي تةميينجَيطري سةرؤكي دادط/بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مودة دانونيةكة لَيرة دانةنراوة ( من درجة اىل درجة بعد قضائه املدة القانونية)لة تةرسيعةكة دةَلَيت 

البالغة مخس )ضةندة؟ وابنامن تةحديد بكرَيت  خؤي هةر ثَينج ساَلة لة دانون  ئةوةش ئيناسة بكرَيت بَلَي 
 .رَيت  سوثاسئةوةندة ئيناسة بك( سنوات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر لة شوَينَيكي تر مودةكة نةهاتبَيت  دةبَيت لَيرة بَينت  ئةطةر هاتبَيت ثَيمان بَلَي  ئةطةر نةهاتبَيت 

 .شوَيين بكةنةوة
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كةوة بؤ صنئَيكي تر  ئينجا دةتوانرَيت دةرةجةكة لَيرة لة ماددةي ضل و ية  هاتووة  لة تةردية لة صنئَي

 .ئيناسة بكرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر لَيرةش ئيناسة بكرَيت وةكو دةرةجةش  دةتواني  باشة كةواتة ليذنةي ياسايي لةسةر ئةو رةئيةي 
ودتةرةحي ليذنةي ياسايي كا  حاكن نورالديي  كة لَيرةشدا مودةكة تةحديد بكرَيت لة تةرسيعي داني  م

كة تةئيدي ماددةكةي كردووة بةثَيشنيار كردني ئةو سةدةرةيةي بؤيان خوَيندينةوة  لةطةَل ئةوةش 
مودةكة ثَينج ساَلة دياري بكرَيت دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر 

نؤر سوثاس  بة تَيكرداي دةنط وةرطريا  بردؤ بؤ ماددةي ضل سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ 
 .و ية  تكاية

 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :يةكةم: ماددةي ضل ويةكةم

 :ثؤلَيين دادوةران بةم شَيوةية دةبَي           
 ثلة                                                  ثؤل

 يةكةم                                             ع      
 ب                                                 دووةم
 ج                                                 سَييةم

 د                                                ضوارةم 
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كي ديكةوة بةرن دةكرَيتةوة بةبرديارَي  لةهيةن ئةجنومةني دادوةريةوة دادوةر لة ثؤلَيكةوة بؤ ثؤلَي :دووةم
دةردةكرَي  بةثَيي داواكارية  بؤ ئةجنومةني دادوةري بةرندةكرَيتةوة بةمةرجَي  باسَيكي ياسايي ثَيشكةش 

 .بؤي بةرنبكرَيتةوة وةرطرتيَب بكات ودةبَي كةم يي رادةي مووضةي بؤ ئةو ثؤلةي دةيةوَي
لةسةر ئةجنومةني دادوةري ثَيويستة لةكاتي ثَيشكةش كردني داواكاري بؤ بةرنكردنةوة لةراي  :سَييةم

ثَيداضوونةوةو سةرؤكايةتي دادطاي تَيهةَليوونةوة وسةرؤكي دةستةي سةرثةرشتياري داد ئاطادار بَي 
 .سةبارةت بة تواناي دادوةرةكة ولَيهاتوويي بؤ ئةو بةرنكردنةوةية

ومةني دادوةري ئةو داواكارية لةطةَل لَيهاتوويي ئةو دادوةرة بةنووسراوَي  وةكو سةرؤكي ئةجن :ضوارةم
بةندي سَييةمي ئةم ماددةية ئاماذةي بؤ كراوة  بةرندةكاتةوة لةطةَل دياريكردني راي خؤي بؤ ئةجنومةني 

 .دادوةري
دنةوة ثشت بةو ئةجنومةني دادوةري لةهةَلسةنطاندنيدا بؤلَيهاتوويي دادوةر بؤ بةرنكر :ثَينجةم 

ي ئةم ماددةيةدا هاتووة ولةطةَل راثؤرتةكاني ساآلنةي لةهيةن (3و4)نووسراوانةي لة هةردوو بةندي 
سةرؤكايةتي بةرنكراوةتةوة  وراثؤرتي سةرثةرشتياراني دادو ئةو حوكمانةي كة دادوةر بةماندوو بوونَيكي 

سايي واي تَيداية ئةوة ثيشان دةدات كة بةدواي لة رادةبةدةر دةريكردوون  كة لة ناوةرؤكياندا بريوراي يا
اوجوَلي ياسانانان و دادوةراندا ضووة  ئةطةر دةركةوت كة لَيهاتووة بؤ ئةو بةرنكردنةوةية  بردياري 
بةرنكردنةوةي دةردةكةن  بةثَييةوانةي ئةمةوة  بةرنكردنةوةكةي بة برديارَيكي بنربدة دوا دةخرَيت بؤ 

 .  نةبَيت ودةبَي ثَيي رابطةيةندرَي وهؤكارةكةشي دياري كرابَيتماوةية  لةشةش مانط كةم
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
  :األربعو املادة احلادية و

 تكو  أصناف القضاة كمايلي: أواًل
 الدرجة                       الصنف

 أ                                    األول   
 ب                                   الثاني  
 ج                                 الثالث   
 د                                 الرابع   

يرقى القاضي من صنف اىل أخر بقرار من جملس القضاء على طلب يتقدم به اىل جملس القضاء بشرط : ثانيًا
 و  قد نال راتبه احلد األدنى للصنف املراد الرتقية اليه أ  يقدم حبثًا قانونيًا وأ  يك

تمييز ورئاسة حمكمة االستئناف على جملس القضاء عند تقديم الطلب بالرتقية استطالع رأي حمكمة ال: ثالثًا
 .أهليته للرتقيةإلشراف العدلي عن كفاءة القاضي ورئاسة هيئة او
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اضي للرتقية باملطالعاة املاذكورة يف البناد ثالثاًا مان هاذه املاادة        يرفع جملس القضاء الطلب مع اهلية الق: رابعًا
 . مشفوعًا برأيه اىل جملس القضاء

من ( رابعًاثالثًا و)بينة يف البندين يستعني جملس القضاء يف تقدير أهلية القاضي للرتقية باملطالعات امل: خامسًا
األحكاام الايت باذل القاضاي يف     املشرفني العدليني وائه وتقارير التقارير السنوية املرفوعة من رسسهذه املادة و

يصدر قارارًا برتقيتاه   نية تؤيد متابعة للنشاط الفقهي والقضائي ، واصدارها جهدًا متميزًا أو ضمنها أراء قانو
 خبالفه تؤجل ترقيته ملدة ال تقل عن ستة أشهر بقرارمثبت وبات يبل  اليه هلا واذا كا  أهاًل

 :حيدريبةردَين شَيروان ناص  

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ئَيمة ئيعادةي صياغةي ماددةكةمان كردؤتةوة بةم شَيوةية

- :تقرتح اللجنة مايلي :املادة احلادية واألربعو 
 :إعادة صياغة الفقرة أواًل منها كاآلتي*

 .لرابعتبدأ بالصنف ا( األول، الثاني، الثالث، الرابع ) تكو  أصناف القضاة أربعة أصناف : أواًل
 إعادة صياغة الفقرة ثانيًا كمايلي: 

 يرقى القاضي من صنف اىل أخر بقرار من جملس القضاء بناًء على طلب يتقدم به اىل جملس القضاء: ثانيًا
 بشرط أ  يقدم حبثًا قانونيًا وأ  يكو  قد نال راتب احلد األدنى للصنف املراد الرتقية اليه و أمضى مخس

 .سنوات يف صنفه
 ياغة الفقرة خامسًا كاآلتيإعادة ص : 

( ثالثًا و رابعًا)يستعني جملس القضاء يف تقدير أهلية القاضي للرتقية باملطالعات املبينة يف البندين : خامسًا
 من هذه املادة و التقارير السنوية املرفوعة من رسسائه و املشرفني القضائيني و األحكام اليت بذل القاضي يف

أو ضمنها أراء قانونية تؤيد متابعتة للنشاط الفقهي و القضائي اضافة اىل تقرير  اصدارها جهدًا متميزًا
اللجنة اليت قامت مبناقشة البحث القانوني املقدم من قبله و الدرجة اليت ناهلا، و يصدر قرارًا باتًا برتقيته 

ال تقل عن ستة أشهر و ال  و جمللس القضاء أ  يؤجل بقرار ترقية القاضي مدة. اذا كا  أهاًل هلا و يبل  اليه
ئةوة موهحةنةكاني ئَيمة بوو . تزيدعلى سنة وتكرار التاجيل ألكثر من مرة اذا وجد أنه غري أهل لذلك

جياتي جةدوةل  دواي صياغة كردني  تةبيعي لَيرة بؤ ئةوةي صورةتَيكي وانحتان بدةييَن ئةصناسةكان لة
ج ساَلةي كةوا براي بةردَينم كا  نورالديي ئيشارةتي ثَيدا بووة بةسةدةرةيةكي كيتابي دووةمي شت ئةو ثَين

ئيناسةمان كردووة لَيرةدا  سَييةمينيش شةنصَيكي ترمان داوة بةو دانييةي كةوا ناتوانَي لة جاري يةكةم 
دةربان بَيت  جاري دووةميش ئيمكان هةية بتوانَي خؤي ئامادة بكات بؤ تةردية  ئةم خاآلنة بوو كةوا 

 .داوة نائيدةن ئيشراة عةدلي بووة بةئيشراة دةنائي و نؤر سوثاسئيناسةمان 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 (اواًل وثانيًا)  بكرَيتة( ع ب)ئةوةش ئةو ماددةية ليذنةي دانوني مودتةرةحةكةي ئةوةية دةرةجاتةكان لة 
تةعديلَيكي كردووة سًا خامي ثَينج ساَلةكة ئيناسة بكرَيت و تةحديد بكرَيت لةثانيًا  ووةمينيش لةد

تةعديلةكةي نيادة ناحيةي لوغةوي مشريئي عةدىل دةبَيتة مشرة دةنائي لةدةرارةكة نووسراية درار 
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ب دية ئين اح دةكات درارا ًُ بات ة ال دية ويبلغ الية لَيرةدا ئيناسةيةكي داوا كردووة كة دةَلَيت جملسي 
بؤ شةش مانط وة نياتر نةبَيت لةساَلَيكيش دةتوانَيت  دةنا بؤي هةية تةئجيل بكات بؤ تةرديةي داني

دووبارة دةراري تةئجيل بدات  لةجارَي  نياتر ئةطةر بةثَيويسو ناني كة ئةو دانية موستةحةدي تةرسي  
 .نية  بؤية ثَين واية شتَيكي ميهةنية دكتؤرة رؤذان وكا  اال دسةيان هةية سةرموو دكتؤرة

 :ر دنةييرؤذان عبدالناد. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دوو تَيبينين هةية يةكةميان باس لةبةرنكردنةوةي ثلةو خنمةتي دادوةر دةكرَيت  بةبَي ئةوةي هيض 
ئاماذة بكرَيت كة ئايا دادوةر سةرةتا كة دادةمةنرَيت  ماوةي ساَلَي  يان دوو ساَل يان نياتر لةذَير ئةنموون 

يان ووشةية  بةكارهاتووة لةو ماددةو ماددةي ثَيشوو باس لةئةهليةي بَيت  تةجروبة بَيت دووةمينيش
تةرديةو ثلةي تةرسي  ئةكرَيت باش  واية بطؤرددرَيت ئةو ووشة نةطوجناوة كة مةرجةكاني بةرنكردنةوةي 

 .ثلةي تَيدا بَيت ضونكة دادوةر خؤي كةدامةنرا ئةهليةتي هةية  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كرين مةشغوَلي كردم دسةكانت نيوةي تَينةطةشتن  بةرداسوكا  
 :رؤذان عبدالنادر دنةيي. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تَيبيين يةكةمن ئةوة بوو دادوةر كةدادةمةنرَيت تةحتة تةجروبة نابَيت تا ماوةي ساَلَي   هةر باس 

يان   ن لةسةر ووشةي ئةهليةي تةرسي  بوولةخنمةت وبةرنكردنةوةي ثلة ئةكرَيت  تَيبيين دووةميش
ةيةكة بَيت  ضونكة ئةهلية وش كردنةوةي ثلةي تَيدا ئةهليةي تةردية بطؤرددرَيت بةوةي مةرجةكاني بةرن

 .كة دةبَيتة دادوةر نؤر سوثاس  دادةمةنرَيت سةرةتا ئةهليةتي هةية نةطوجناوة  دادوةر كة لَيرةدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ل سةرمووكا  اا
 :بةردَين اال حممد داسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةٍراستيدا مي كةسةيري دانونةكة ئةكةم  شتَيكي تيا نابينن كةلةسةر ض بنةماية  تةردية ئةكرَيت 
عادةتةن لةكؤمةَلطاي مةدةني لةماوةي ئةو ثَينج ساَلةدا ضةند دةنييةي ديوة  ضةند ئةو دةرارانةي 

ان تةعنيان لَي دراوة لةهيةن مةحكةمةي تةميينةوة ضةنديان رةسن كراوة  ئياتيمالة كةداوييةتي ضةندي
بةعنَي  داني هةية ض دةراري هةية لةهيةن حمكةمةي تةميينةوة رةسن ئةكرَيت  مةعناي واية حاكمَيكي 

َينج ساَل ئةمة سةركةوتوو نية  لةبةر ئةوة ئةبَي بنةماية  هةبَيت كةلةسةري دابردَيذرَيي نة  هةر تةنها ث
 .نودسانة رجائةكةم ئةطةر بتوانرَي ئيناسة بكرَيت  ئةو نودتةية نؤر سوثاس
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 .كا  شَيروان رةئيتان لةسةر ئةو دوو موهحةنةية كا  حاكن ساروق تؤ  كا  حاكن نورالديي سةرموو
 :ينجَيطري سةرؤكي دادطاي تةمي/بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةردية ئةكرَيت  تةرسي  دةرةجةية هي وا هةية خنمةتي مةدةنيةكةي بؤ حيساب  لَيرةدا باسي تةرسي  و

ئةكرَيت و تةرسيعةكةي ئةدرَيَو  ئةما صنف بؤ مةناسيب دةنائي بةكاردَيت  لةبةر ئةوة صنف ئةبَي 
ئةخري دةرةجة بةينةما ( ع) ردووة طةيشتؤتة دةرةجةيخنمةتي دةنائيةكةي تةواو بَيت  هةية تةرسيعي ك

  لةصنئي موتةئةخريداية  لةضوارة يان لة سَيية  لةوانةي بؤ صنئيش ئةبَي موئةهةهتي وةكو بامسان كرد
ئةم تةداريرانة بةحسي دانوني ئةوانةي هةبَيت  لةبةر ئةوة سةرق لةبةيين تةرسي  وتةردية ئةوةية  

 .سوثاس
 :ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 

 .بةردَين وةنيري داد كا  ساروق سةرموو
 :وةنيري داد/بةردَين ساروق ايل صادق

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي نياتر تةوني  ئةدةمة دسةكةي كا  حاكن نورالديي  دةربارةي ئةوةي كة كا  اال سةرمووي تةبيعي 
ت ئةجنومةني دةنا ئيسنادي دةكاتة سةر حاكن كة صنئي دةطؤرددرَيت  دةبَيت مةاوعةية  تةدارير هةبَي

يةكةم دةبَي سةرؤكي مةحكةمةي ئيستيغناف تةئيد بكات  دوايي مشريئي دةنائي دةبَي تةئيد بكات ئةوانة 
هةموو تةداريرةكانيان ئيسناد ئةكاتة سةر ئةوة كة كةسائةتي ئةو حاكمةي ضةندةو ضةند نية  دوايي 

ضةند تةوني  ئةكرَيت ئةوة هةمووي لةئةجنومةني دةنائي  ئيسنادة دةكرَي حاكن ضةند دةعواي دةبَي
 .بةراورد ئةكرَيت  ئةوجا دياري دةكرَيت  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ة نؤر بةردَي  وثَيكي هاتووة  ئَيمةش ئةطةر كا  اال سةدةرةي ثَينج َوَينَيتةوة لة ئةصَلي مةشروعةك

لةليذنةي دانوني دةوَلةمةندمان كردووة  ئةو ثَيوةرانةي كا  ساروديش ئيشارةتي ثَيدا  سيعلةن لة تةغريي 
صنف بةنةنةري ئيعتيبار وةردةطريَيت  ئينجا صنئةكةي بةسةر دةكةوَيت  بؤ سةرةوة وة ئية ئةو ثيوةرانة 

 .اتووةو سوثاسنؤر بةوانحي لةدانونةكةدا ه
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  كرين سةرموو
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي دكتؤرة رؤذان ئاماذةي ثَيدا لَيرة مةبةست لةئةهليةي دانوني نية  لَيرةدا دةسدي كةسائةتة 

ئةوةي جةنابت ئاماذةت ثَيكرد نؤر وئةهليةي صنئة  مةسةلة بؤ صنئةكةية نة  بؤ ئةهليةي دانوني  
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر دلَير سةرموو
 :دلَير امساعيل حني شاوةيس. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةمةرجي دووةمدا باس لةبةرنكردنةوةي ثلةي دادوةران ئةكات  باسي توَيذينةوةي ياسايي ئةكات ديارة 
كاري ثراكتيكي جطة لةكاري رؤذانةي دادوةر باس لةوة ئةكات  دادوةر ئةبَي لةماوةي  لَيرةدا جطة لة

كاركردنيدا ئيناسةيةكي عيلمي وئيناسةيةكي هةبَيت بؤ سةر مةسةلة ياساييةكة بؤية بةضاكي ئةنامن لةو 
كاَل وكرض  لةبةر توَيذينةوة ياسايية باسي ئةوة بكرَيت ئةم توَيذينةوةية نةبَيت بةراثؤرتَيكي ساردو سردو 

 .ئةوة مةسةلةي هةَلسةنطاندن وهيةنة ئةكادمييةكةي رةضاو بكرَيت  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي كا  شَيروان دسةت هةية لةسةر بؤضوونةكاني دكتؤر دلَير
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دكتؤر دلَيرم  ئةبَي ئةوانة بةنةنةري ئيعتيبار وةربطريَيي  تةدريرةكةش نةخَير لةطةَل بؤضوونةكةي كا  

تةدريرَيكي سادة نةبَي بةَلكو بابةتَي  هةَلبذَيرَيت بةرداسو بابةتَيكي ئةكادميي بَيت وكاريطةري خؤي 
 .هةبَيت بؤ صنف

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تكو  أصناف ( األول، الثاني، الثالث، الرابع ) ة كا  كرين خؤتان ئين احتان كردووة كة صنئةكة ببَيت ب
كةواتة ماددةي (ع ب  ج د) تؤ دةَلَيت (األول، الثاني، الثالث، الرابع ) نووسيوتانة  القضاة أربعة

بةمودتةرةحي ليذنةي ياسايي دةخةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية  سةرموون 31
 .30دةنط وةرطريا  سةرموون بؤ ماددةي  كَيي لةطةَلدا نية بةكؤي
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بةشي ضوارةم

 ثؤستةكاني دادوةري
 :ماددةي ضل ودووةم

سةرؤكي دادطاي تَيهةَليوونةوة لة دادوةراني ثؤلي يةكةمةو لة نَيوان سةرؤكةكاني دادطاي : يةكةم
 .ي ئةجنومةني دادوةري دادةمةنرَيتيًَُهةَليوونةوة بة برديار

جَيطري سةرؤكي دادطاي تَيهةَليوونةوة ودادوةراني لة نَيوان دادوةراني ثؤلي يةكةم ودووةم وبةثَيي  :دووةةم
 .ثاآلوتنيان لةهيةن سةرؤكي دادطاي تَيهةَليوونةوة وبةبردياري ئةجنومةني دادوةري هةَلدةبذَيردرَيي

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 الفصل الرابع

 ((املناصب القضائية))
  :األربعو املادة الثانية و

يعني رئيس حمكمة اإلستئناف من قضاة الصنف األول من بني نواب رسساء حماكم اإلساتئناف بقارار مان    : أواًل
 .جملس القضاء

 قضاة الصنف األول أو الثاني بقرار من يتم اختيار نائب رئيس حمكمة اإلئستئناف و قضاتها من بني: ثانيًا
 .جملس القضاء بناء على ترشيح رئيس حمكمة اإلستئناف

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوة ماددةيةكي ئاسايية ئَيمة دةدي ماددةكة تةئيد دةكةيي و هيض موهحةنةيةكمان نية سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .حاكن نورالديي سةرمووكا  
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لَيرةدا هاتينة باسي مةناصيب دةنائي لةسةرؤكي مةحكةمةي ئيستيغناسةوة دةست ثَيغةكات بةينةما 

حكةمةي تةميين ئةويش مةناصيب لةثَيش  ئيشارةم ثَيكرد  باسي مةحكةمةي تةميين وسةرؤكي مة
دةنائية  مي وا بةضاكي ئةنامن ئةطةر ماددةية  تةرخان بكةيي مةناصيب دةنائي ضية  لةدانونةكةدا 
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يكو  تسلسل املناصب بةيان نةكراوة لةكوَيوة دةست ثَيغةكات لةكوَي تةواو ئةبَيت  ماددةكة بةم جؤرة بَيت  
رئيس حمكمة التمييز، نائب رئيس حمكمة التمييز، قاضي حمكمة : القضائية من االعلى اىل االدنى كاالتي

 .قاضي االستئناف، قاضي البدائة ،نائب رئيس حمكمة االستئناف ،رئيس حمكمة االستئناف ،التمييز
بيدائة دةست ثَيغةكات لة سةرؤكي تةميين تةواو  قاضيحةوت ثلةية حةوت مةنصةبة حةوت دةرةجةية لة

شروتي  و بكرَيت لةدانونةكةدا شتَيكي جوانة ئةوجا بَيينة باسي تةعينةكانيان ئةبَيت  ئةمة دةست نيشان
 .تةعينةكانيان سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة شتَيكي مةبدةئية بةس ئةبواية كا  حاكن لةطةَل ليذنةي ياسايي باسي بكةن وئَيستا لةبةر ئةوةي 
ليذنةي ياسايي باشة ئةطةر نا لة دانيشتنَيكي تردا  ناكرَيت ئةطةر بةو ثةلةية ئةتواني تةبةناي بكةن

 .ئةطةر حانرة سةرموو كا  شَيروان
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة كةداخلمان نةكرد با موبةرديردةكةتان ثَي بَلَين ئةوجا ض دةرارتاندا ئةوة دةرار دةراري ثةرلةمانة  

ن لَي  جيانةكردؤتةوة  وا تةعاموملان لةطةَل داني كردووة بةطوَيرةي صنئةكةي ئَيمة صنف ومةنصةبةكةما
نة  بةطوَيرةي ئةو وةنيئةي كةوةري دةطرَيت  ئةوة رةئيسي ئيستيغناسة ياخود ئةوة سةرؤكي جيناياتة 
ياخود ئةوة سةرؤكي مةحكةمةية ية  تةعاموملان كردووة  يةعين بةطوَيرةي صنف تةعاموليمان كردووة  
نة  بةطوَيرةي مةناصيب دةنائي دوا رةئيش رةئي ئَيوةي بةردَين وئةنداماني ثةرلةمانة  ئةطةر مواسق بي 

 .ئَيمة مانعمان نية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عةهكوللي مي ثَين واية ئةوة ماددةيةكي بةتةنهاية لةبةر ئةوة با لةدانيشتين داهاتوودا بَيت  
ةطةر ئيتيئادتان لةسةر كردووة  يان دةبَي ليذنةي ياساي تةبةناي بكات يان مودتةرةحةكةمان بؤ بَيني  ئ

دةبَي وةنيري عةدل بةو ئيعتيبارةي مومةسيلي حكومةتة لَيرةدا  بةآلم بؤ ماوةي داهاتوو  لةدانيشتين 
َلدا داهاتوو لةسةر ماددةكة رَي  بكةون ليذنةي دانوني ووةنيري داد وشوَينةكةشي دياري بكةن  لةكام سةص

كة ليذنةي ياسايي ثشتطريي لَيكرد  دةخيةمة دةنطةوة كَيي  30بَيت  ئَيستا ئةو ماددةيةي كةخوَينرايةوة 
لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات؟ تكاية  سةرموون كَيي لةطةَلدا؟ نية بةكؤي دةنط وةرطريا تكاية بؤ ماددةي 

34. 
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 .ةنبةردَين سةرؤكي ئةجنوم
 :ماددةي ضل وسَييةم 
ديدةمي دادوةران بةثَيي ثؤست وبةرواري دامةنراندنيانة  كاتَي لةوانةدا يةكسان بي ئةوكاتة بةثَيي  

 .بردياري ئةجنومةني دادوةري دةبَي
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 األربعو املادة الثالثة و

بهم و تأريخ تعيينهم فيها و عند التساوي يف ذلك يكو  القدم وفقًا ملا يقرره يكو  قد م القضاة حسب مناص 
 .جملس القضاء

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة هيض موهحةنةيةكمان نية لةسةر دةدي ماددةكة بؤية لةطةَل ماددةكةيي نانامن ئةطةر جةنابي كا  

 .تنورالديي موهحةنةي هةبَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  حاكن نورالديي
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اصناة نةووتووة جاري وا هةية لةمةنصةبَيكدا  يكو  قد م القضاة حسب مناصبهمسوثاس جةنابي سةرؤ  

ي متندمية ئةوي تر تةئخرية  ئةبَي صنئيش بةرضاو َرَيت  لةبةر ئةوة دوو كةس هةية يةكَي  صنئَيك
 .سوثاس تعيينهمو اصناسهن وتأريخ  يكو  قد م القضاة حسب مناصبهمئةو كةليمةية ئيناسة بكرَيت  

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئيناسةي بكةن دسة ئةوة ليذنةي ياسايي ثَين وابَي دةوَلةمةندي مةشروعةكة ئةكات  ئةطةر ثَيتان باشة 

 .بكةن سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة لةطةَل ئةو ئيناساتةيي كة كا  حاكن نوالديي كردي نؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دتةرةحي كةليذنةي ياساي ئةو ئيناساتةي ثَي باش بوو  كة حاكن نورالديي داي دةيكاتة مو 34ماددةي 

 34خؤي كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية  سةرموون كَيي لةطةَلدا نية بةكؤي دةنط وةرطريا ئَيمة 
ماددةمان تةواو كرد ثَيش ئةوةي كؤتايي بةدانيشتنةكةمان بَينن بةبريتان دَينمةوة رؤذي سَي شةممة 

  بؤ تةواوكردني دانيشتنةكاني سةبارةت بانطهَيشو وةنيري شارةواني كراوة وةكو دوَييَن دةرارماندا
بةبآلوبوونةوةي نةخؤشي كؤلَيرا بؤ رةتدانةوةي ئةو دوو رداثؤرتةي كة ثَيشكةش كرابوو لةهيةن ليذنةي 

لَيرة  11تةندروسو و ليذنةي ئةنداماني ثةرلةماني نووسينطةي سلَيماني  ردؤذي سَي شةممة سةعات 
بوون لةسةر طئتوطؤ لةو بابةتة كؤتايي بةدانيشتنةكة دَينن خواتان  كؤدةبينةوة بؤ تةواو كردني بةردةوام

 .لةطةَل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه   ست ابد عبداه                سر 
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – عَيراق                         كوردستان – كوردستان  
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 7002\9\25رَيكةوتي  شةممة سَي

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 75/9/7002 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   05/9/0222رَيكــةوتي  شــةممة ســَي رؤذيي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير   
بـةردَين  , وجَيطـري سـةرؤ    ( كمـال كـةركووكي  .د)حممد دادر عبـداه  بة سةرؤكايةتي بةردَينكوردستاني عَيراق 

ي خــؤي ( 0222)ســاَلي , دووةمي خــولي (2)دانيشــتين ذمــارة , سرســت عبــد عبــداه ســكرتَيري ئةجنومــةن 
 .بةست

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

ي (2)سةرؤكايةتي ئةجنومةن بردياردرا دانيشتين ذمـارةي  دةستةي , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيراق –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان سَييساَلي  دووةميخولي طرَيداني 

 :كار بةم شَيوةية بَيت

وضةكاني بةردةوام بوون لةسةر طئتوطؤكردني بابةتي بآلوبوونةوةي نةخؤشي كؤلَيرا لة هةندَي  لة نا -1
هةرَيمي كوردستان وئةو ئيجرائاتانةي لةبارةيةوة وةرطرياون لةسةر داواي كؤمةَلَي  لة ئةنداماني 

ي ثةيردةوي ناوخؤي ئةجنومةني (53)ثةرلةمان  ئةمةش بةثشت بةسنت بةبردطةي دووةمي ماددةي 
 .رةوانيي هةمواركراو بةئامادةبووني بةردَين وةنيري شا1990ي ساَلي (1)نيشتماني ذمارةي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
شةممة رَيكةوتي  سَي ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(2)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا05/9/0222
  لة ناوضةكاني بةردةوام بوون لةسةر طئتوطؤكردني بابةتي بآلوبوونةوةي نةخؤشي كؤلَيرا لة هةندَي -1

هةرَيمي كوردستان وئةو ئيجرائاتانةي لةبارةيةوة وةرطرياون لةسةر داواي كؤمةَلَي  لة ئةنداماني 
ي ثةيردةوي ناوخؤي ئةجنومةني (53)ثةرلةمان  ئةمةش بةثشت بةسنت بةبردطةي دووةمي ماددةي 

 .نيري شارةوانيي هةمواركراو بةئامادةبووني بةردَين وة1990ي ساَلي (1)نيشتماني ذمارةي
سةرةتا بةخَير هاتين بةردَين وةنيري شارةواني خاتوو نانةني حممد ئةكةيي  هةروةها بةخَير هاتين بةردَين 

عد وةنيري هةرَين بؤ كاروباري ثةرلةمان  نؤر بةخَير بَيي  بةردَينان دانيشتنَيكمان ئةجنامدا بؤ ةكا  س
َين وةنيري شارةواني ئامادة بَيت  لةبةر خةلةلَيكي هةمان بابةت وة برديار بوو لةو دانيشتنةش بةرد
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تةكنيكي لةبةيين سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان وبةردَين جةنابي وةنير كة روويدابوو  بؤية دواكةوت  
 .بؤ ئةم دانيشتنة وة ئةمردؤ لَيرةية  بةخَير هاتين ئةكةيي ئَيشتاش سةرموو بؤ ثَيشكةش كردني بابةتةكةت

 :وةنيري شارةواني/ ني حممد وسؤبةردَين نانة
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان رؤذتان باش  نؤر سوثاس بؤ ئةو دةرسةتةي كة بؤتان رةخساندم بَيمة ئريةو 
تيش  َةمة سةر هةندَي بابةتي طرنطي ثةيوةنديدار بةو بابةتة  ثَيش دةست ثَيكردمن ثَين باشة 

تؤر كةمال ئاماذةي كرد بةهؤي ئامادة نةبوومن لةكؤبوونةوةي ثَيشوو  بةآلم منيش هةرضةندة كا  دك
دةمةوَيت هةر دووبارةي بكةمةوةو بةردَينتان ئاطادار بكةمةوة كة هؤي ئامادةنةبوومن ئةوة بوو كة رؤذَي  

ردن بؤ رؤذي ضوار ثَيش  وا برديار بوو كؤبوونةوةكة لةسةر ئةم بابةتة دوو رؤذة دوابكةوَيت بؤ خؤ ئامادةك
شةممة هةرواش ئاطاداركراينةوة رؤذي دواتر  بؤية مي رؤذي كؤبوونةوةكة كة دوو شةممة بوو بةرنامةم 
لةدةرةوةي شار بوو  بةرنامةي بةسةركردنةوةي ضةند ثرؤذةية   بةتايبةتي لةناوضةي ئيئران بووم 

خؤش حاَليشن كة ئةمردؤ ئامادة دة   نؤر كةئاطاداركرامةوة بؤ كؤبوونةوةكة  بؤية نةمتواني ئامادة   ثَي
سوثاس  بةردَين سةرؤكي ثةرلةمانط كوردستان  بةردَينان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان  هةر وةكو هتان 
ئاشكراية دابينكردني ئاوي ثا  يةكَيكة لة ئةركة سةرةكيةكاني وةنارةتي شارةواني  لةرووانطةي طرنطي 

ةنعي ئاو لة كوردستان  ئةم ئةركةمان لةسةرووي هةموو ئةركةكاني تري بواري ئاو و بؤ ئاطاداري و
وةنارةتةوة داناوة  ئةطةر ضي ئةركةكاني تريش بايةخي خؤي هةية  نؤربةشي ثةيوةندي بةذياني رؤذانةي 
خةَلكةوة هةية  بةردَينان لةرؤذةكاني يةكةمي دواي دةست بةكار بوو ان وةكو وةنيري شارةواني  دةستمان 

د بة كؤكردنةوةي نانياري بةمةبةسو هةَلسةنطاندني وةنعي ئاو لةكوردستان  دواتر داناني ثةن  دواتر كر
دةركةوت كةوةنعةكة نؤر نالةبارةو كَيشةو كةموكورتي نؤرة لةشارو شارؤضكةكاني كوردستان  بةتايبةتي 

ر بنةماي ئةم هةَلسةنطاندنة لةشاري سلَيماني كةساآلنَيكي نؤرة دةناَلَينَيت بةدةست ئةم طرستة  لةسة
هةموو هةوَلَيكمان داوة بؤ ضاككردن وثةرةثَيداني وةنعي ئاو لة كوردستان  كةم خاآلنةي خوارةوة دياري 

 .دةكةيي
ي 0222هةوَلدان بؤ دابي كردني بودجةيةكي باش لةسنووري بودجةي حكومةت  لةثةني ساَلي  -1

ي ثةني وةنارةمتان بؤ ئاوو ئاوةردؤ داناوة لةسةر %52رَيذةي لة  وةنارةت كةلة كؤتايي ساَلي رابردوو دانرا 
ي بؤ ثرؤذةكاني ئاوو ئاوةردؤ %62ئاسو كوردستان  وةلةسةر ئاسو ثرؤذةكاني شاري سلَيماني رَيذةي لة 

داناوة  ئةوةي كة ثةيوةنديدار بوو بةشاري سلَيماني ثرؤذةكاني راكَيشاني تؤردي ئاوو طؤرديين بةشَي  
 .رديية كؤنةكان و  هةروةها ثةرةثَيداني وَيستطةكاني دوكان وسةرضنارو طردي جؤطا لةخؤي دةطرَيتلةبؤ

ثةنابردن بؤ رَيكخراوو بانكة نَيودةوَلةتيةكان بؤ دابي كردني ثارة بةشَيوةي سيستةمي خؤيان   -0
جبي  وجايكا  ماوةي كةسيستةمي دةرني درَيذخايةنة  بؤ ثرؤذةكاني ئاو وةكو رَيكخراوةكاني ياباني و 

ساَلَي  وضوارمانطة طئتوطؤمان لةطةَل بانكي ياباني هةية  جبي  دةستمان ثَيكردووة  ئَيستا كاركردن 
 .لةطةَليان بةردةوامة لةسةر ئةجنامداني ئةم سَي ثرؤذةيةي خوارةوة
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 .رَيتمليؤن دؤهر مةنندة دةك 422طؤرديين تؤردي كؤني شاري هةولَير كة طوذمةكةي بة : يةكةم
 .مليؤن دؤهر مةنندة دةكرَيت 4522طؤرديين تؤردي ئاوي كؤني شاري سلَيماني طوذمةكةي بة : دووةم

مليؤن دؤهرة  كارةكان لةم ثرؤذانةدا لةطةَل ئةم رَيكخراوةدا  52ثرؤذةي ئاوي هةَلةجبة طوذمةكةي 
كاردةكةن لةطةَليان  خؤمشان لةدؤناغي كؤكردنةوةي نانياري ودينايي كردنة  تيمَيكي باآل بةبةردةوامي 

ةمان وهةتا ئَيستاش خودي خؤم بةطوَيرةي ثَيويست ثةيوةندميان لةطةَليانةو كؤدةبينةوة لةطةلََيان  لةع
كؤبوونةوةم لةطةَل بةرثرسي طةورةي ئةم رَيكخراوة لةعةمان ئةجنامداوة  هةروةها لةطةَل رَيكخراوي  شةش

تةرثةني ئاويي لةكوردستان بؤ ئةوةي بتواني ثةن دابردَيذيي ياباني جايكا خةريكي جَيبةجَيكردني ماس
 .بؤ ضارةسةري كَيشةي ئاو لةكوردستان بةشَيوةيةكي نانسو و درَيذخايةن

 .ثةنابردن بؤ وةبةرهَينةر بؤ ئةجنامداني هةندَي ثرؤذةي ئاوو ئاوةرؤي طةورة: سَييةم
َيطةي نووسينطةكاني راوَيذكاري نانكؤكان  هةروةها سود وةرطرتي لةنانكؤكاني هةرَيمي كوردستان لةر: ضوار

لةرَيطةي هةندَي  ثسثؤرو شارةنا بؤ مةبةسو راوَيذكاري بؤدينايي وجَيبةجَيكردني ثرؤذةكاني ئاو  ئَيستا 
ضةنديي طرَيبةستمان هةية لةطةَل هةرضوار نانكؤي كوردستان وضةنديش بةئةجنام طةيشتووة تا ئَيستا 

 .لةطةَليان
خول  48بةمةبةسو ثةرةثَيداني تواناي كاركردني كارمةنداني بواري ئاو  هةتا ئَيستا : ثَينجةم

كارمةند بةشداريان تَيداكردووة  ئةم خوهنة جطة لةشَيوةي  102ئةجنامدراوة  لةدةرةوةي وآلت كة 
ردني تةكنيكي ئةجنامداني ثرؤذةكان شَيوةي ئيدارةكردن وئيش ثَيكردني ثرؤذةكاني ئاو  ضاودَيري ك

ثرؤذةكاني ئاو  يةعين سةيتةرةي نةوعي  ئةم بةرنامةي ثةرةثَيدانةش بةردةوام ئةبَيت  بودجةي 
 .ثَيويستمان بؤ دابي كردووة  لةرَيطةي رَيكخراوةكاني يوئَيي وئةمريكي وكؤري

 :طرسو ئاو لةشاري سلَيماني
 :بةردَينان طرسو ئاو لةسلَيماني خؤي بريتية لة

 ي ثَيداويسو شارةكة  كة%44ت  كةبردةكة بريتية لةتةنها لةو ئاوةي كةدابي دةكرَيكةمي بردي ئاو  -1
ئةمةش طرستَيكي سةرةكيةو هةتا ئةم طرستة ضارةسةر نةكرَيت  هةرضي بكرَيت سوودي لَي وةرناطريَيت  

َلي ئاو لة ضارةسةري ئةم طرستةش بة ئةجنامداني ثرؤذةي ئاوي دوكان  سلَيماني دووةوة واتة راكَيشاني هَي
دوكان بؤ سلَيماني  بةهةموو ثَيداويستيةكانيةوة  وةكو ثرؤذةيةكي موتةكامل  ئةم ثرؤذةية لةكؤتايي ساَلي 

جَيبةجَيكردنةكة دراوة  0226ثرؤسةي دينايي كردني ئيشةكة دةسو ثَيكردووة  لةسةرتاي ساَلي  0225
 .بةكؤمثانيا  بةآلم تائَيستا جَيبةجَينةكراوة

ي شاري سلَيماني بَي تؤردي ئاوة  هةروة  ئاماذةمان ثَيكرد %42تؤردي ئاو لة طةردةكة تانةكان   نةبووني -0
دا دانراوة  بةآلم بةداخةوة لةبةر نالةباري وةنعي دارايي هةرَين 0222بةشَيكي نؤر لةئاو لةثةني ساَلي 

نةكرا  بةآلم كاري تَيداكراوة ئةمساَل هةروةكو هتان ئاشكراية  نةبووني بودجة بةطوَيرةي ثةن جَيبةجَي
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بةثَيي ئيمكانياتي دارايي كةبؤمان تةرخانكراوة  بةآلم كارةكة بةطوَيرةي ثةني ئَيمةو وةنارةت نةبووة  يان 
 .بةطوَيرةي ثَيويسو نةبووة

تؤردي كؤني شارةكة كةثَيويسو بةطؤرديي هةية وةكو ضارةسةري بنةردةتي  ثَيويسو بةسيانة هةية وةكو  -4
ضارةسةري هةنووكةيي  هةروةكو ئاماذةمان ثَيكرد و دةيشيكةيي بؤ جَيبةجَيكردني لةردَيطاي بانكي ياباني 

مليؤن دؤهرة  لةتواناي  452نَيودةوَلةتي  لةبةر ئةوةي طوذمةكةي يةكجار نؤرة  وةكو ئاماذةم ثَيكرد 
ةكرا بةدؤناغ ئةوي تريش حكومةتي هةرَين نية وهيييش نةكراوة  بةدؤناغ شتَي  بكراية ئَيستا ئ

بكراباية  بةردَينان ضارةسةري ئةم طرستانة بةشَيوةيةكي بنةردةتي  بةساَلَي  ودوو ضارةسةر ناكرَيت بةَلكو 
ثَيويسو بةكات وبودجةي باش هةية  بةتايبةتي كة وةنعةكة وةنعي ئاو لةناو شارةكة نؤر نالةبارة  ئةو 

ثرؤذة ئةجنامدراوة  23تاكو ئَيستا  2/5اني كةكراون  لةماوةي ثرؤذة ئةجنامدراوانةي لةناو شاري سلَيم
ثرؤذةية بةطوذمةي  31مليار دينار  ذمارةي ثرؤذةكاني ئاو كة لةذَير ئةجنامداندان ئَيستا  11بةطوذمةي 

ثرؤذةكة بريتي لةرداكَيشاني تؤردي ئاو لة  23مليار دينار  ئةو ثرؤذانةي كة بةئةجنام طةيشتوون   90
لةطةردةكةكان وةكو ئاماذةم ثَيكرد بةثَيي ئةو ئيمكانيةتة داراييةي كةهةبووة  هةروةها  هةندَي 

صيانةكردني دوو سةرضاوة سةرةكيةكةي ئاوي دوكان وسةرضنار وكرديين ثَيداويسو نةروري بؤ كارةكة  
اني ئاوة بؤ هةندَي  بةهةمان شَيوة ئةو ثرؤذانةي كةئَيستا لةذَير ئةجنامداندان  هةر لةهةمان بوارن رداكَيش

لةطةردةكةكان وثةرةثَيداني وَيستطةكاني دوكان وسةرضنارة  هةموو وردةكاري ئةو ثرؤذانةي كة بةئةجنام 
طةيشتووةو ئةوةشي كة لةذَير ئةجنامدانداية  لةهمانة هةركاتَي  ويستتان ئةتواني بتاندةييَن  

كؤلَيرا لة كوردستان  كةلةشاري سلَيماني دةسو بآلوبوونةوةي ثةتاي كؤلَيرا  دواي ئيعةنكردني ثةتاي 
بةسةرمي ئيعةنكرا  ئَيمة وةكو وةنارةتي ثةيوةنديدار بؤ دابي كردني ئاو بؤ  06/8/0222ثَيكرد  رؤذي 

هاووآلتيان  هةستايي بةكاركردني بةثةلة بؤ وةرطرتين ئيجرائاتي ثَيويست بؤ نياتر كؤن ؤَلكردني جؤري 
 :ة دياري دةكةييئاو هةروة  لةخوارةو

دروست كردني ذوري عةمةليات لة وةنارةت بةسةرثةرشو خؤمان وبةئةندامَيو بةردَيوةبةرة طشتية  -1
ثةيوةنديدارةكان  راوَيذكارو شارةناو ثسثؤرد لةم بوارةدا  بةمةسو كاركردني راستةوخؤ لةطةَل 

َيويست  نيارةتي مةيداني بؤ هةموو سةرمانطةكاني ئاو وثاَلثشو وهاوكاري كردني بؤ جَيبةجَيكردني ث
سةرضاوةكاني ئاو لةسلَيماني ودةوربةري بةمةبةسو سةيركردن ودَلنيا بوون  لةوةرطرتين ئيجرائاتي 
ثَيويست  ثةيوةنديكردن لةطةَل بةغداو رَيكخراوي يونيسيف بةمةبةسو وةرطرتين كؤمةكي ثَيويست 

ؤري ثاوةدةرمان نارد لة دووةم رؤذ بؤ سلَيماني  تةن كل 2بةتايبةتي ماددةي كلؤر  كةلةئةجنامدا 
هةنار سَيو حةثي  5تةن كلؤر دواتر هي ثاودةر بؤ سلَيماني لة بةغدادةوة  ناردني  9ولةوةنارةتةوة 

 40دابةشكردني بةسةر ئةو ماآلنةي كةئاوي بري بةكاردَيني لةشاري سلَيماني  ناردني ( ساملي كَيت)كلؤر
َيماني  داني دةسةآلتي ثَيويست بؤ حاَلةتي نائاسايي بةبةردَيوةبةري ئاوي سلَيماني  تةنكةري ئاو بؤ شاري سل

جيهاني تانةي  2نيادكردني جيهاني كلؤر وبردي ثَيويست  بؤ نانياري لة مانطي نيساني ئةم ساَل تائَيستا 
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ةكة  ثةيوةنديكردن كلؤر دانراوة  لة ثرؤذةكان لةناو شاري سلَيماني  مةبةستن دةورووبةر نية  تةنها شار
رَيكخراوي تةندروسو جيهاني وئةجنامداني ضةنديي كؤبوونةوة لةطةَليان لة ( w.h.o)بةرَيكخراوي 
ثةيوةندي بةردةوام لةطةَل ثارَينطارو ذووري عةمةلياتي سلَيماني  بةردَيوةبةري  هةولَيرو سلَيماني و لة

ا  كاركردني تيمةكاني ثشكنيين ئاو لة سلَيماني  سةرمانطةي ئاوي سلَيماني ئةندامَيكي نؤر كاراية تَييد
كاراكردني تيمةكاني ثشكنيين ئاو لةسلَيماني  لةئةجنامي ئةو ثشكنينانةي كةوا كراوة  هةتا ئَيستا ض 

 145تا ئَيستا  وة ض لة مانطي ئابي رابردوو كة ئابي رابردوو   1لةمانطي  0222لةسةرةتاي ساَلي ئةمساَل 
سامثَل وةرطرياوة  ئةوانة ئةجنامي ئةو هةموو تاديكردنةوانةن  030  15/9تا  1/9لة سامثَل وةرطرياوة  

كةئَيستا لةبةردةستماندان  بةردَينيشتان ئةتواني لةكاتي ثَيويستيدا تةماشاي بكةن  رةنطة ليذنةكان 
مة هةية  كةكاريان كردووة  بةسوثاسةوة بؤ ئةم بابةتة رةنطة لةهيان هةبَيت  ئةطةر نةشبوو هي ئَي

ئةجنامي ئةو هةموو تاديكردنةوانة ئةوانة ثيشان ئةدات  كة هةتا رادةيةكي نؤر ضا  ئاوي سلَيماني ثاكة  
سامثَلةي كةوةرطرياوة  تةنها دوو سامثَلي ثيس بووة  تيمةكاني  030لةو  15/9تا  1/9بؤ  وونة لة

ردووة  ض تيمةكان بةتةنها هي ثشكنيين ئاو بةبةردةوامي لةو ماوةية نؤر بةضردو ثردي كاريان ك
بةردَيوةبةرايةتي ئاوي سلَيماني  ض تيمي هاوبةش لةطةَل هي تةندروسو  ض تيمي تةندروسو بةتةنها 
لةئةجنامي كاركردنةكانيان كةتةنها تاديكردنةوةكاني وةنارةتي تةندروسو بةثَيي ثشكنيين تاديطةي 

   وة هةموويان نةطةتي  دةرضووة  واتة بةك ياي سامثَل خولي وةرطرتووة 1122خؤيان لةو ماوةيةدا 
كؤلَيراي تَيدا نية  ئَيمة لَيرانةدا دةتواني دَلنيا بي وبةردَينيشتان دَلنيا ئةكةينةوة كةهةموو سةرضاوةكاني 
ئاومان ثاكة لةثةتاي كؤلَيرا  وةكو ئاماذةشن ثَيكرد  هةموو ئةو شتانةي كةوا بامسانكرد هةية همان 

هةركاتَي  جةنابتان ثَيويستيتان ثَيي هةبوو نيشانتاني بدةيي  نؤر سوثاس ئَيستاش مي ئامادةم ئةتواني 
 .ثاش ئةو روونكردنةوةية شتَي  هةبَيت  ثرسيارَي  هةبَيت

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
ةنداماني ثةرلةماني بةردَين  سوثاس بؤ بةردَين وةنيري شارةواني ئَيستاش دةرطاي ثرسيار ئةكةينةوة بؤ ئ

تكاية ثَيش ئةوةي بيينة سةر ناو نووسينةكاني ثَيويستة لةسةر نةسسي بابةت بَيت  ثرسياري هبةه 
نةبَيت  لةبابةتةكة دةرنةضي  ئةو راثؤرتانةي كة ثَيش  خوَيندرانةوة لةهيةن ليذنةكاني ثةيوةنديدار 

ةربارةي ثةتاي كؤلَيرا  هةروةها ئةو بابةتانةشي كةوا هي تةندروسو ونووسينطةي ثةرلةماني كوردستان د
ئَيوةي بةردَين وابوو كةثةيوةندي بةشارةوانيةوة هةية  لةوبابةتانةوة دةرنةضي  ئةطةر بةردَينَي  يان 
ليذنةي شارةواني ثرسياري تريان هةية  ئةتواني جةلسةيةكي تري تايبةت بؤ ثرسيارو وةآلم لةطةَل بةردَين 

شارةواني جَيبةجَيبكةيي لةكاتَيكي تر  ئَيستاش ئةو بةردَينانةي كةوا ئةيانةوَيت دسة بكةن وةنيري 
 .بادةستيان هةَلبربدن  سةرموو كا  شَيردَل

 :بةردَين شَيردَل عبداه حويني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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كؤيةوة هةر عيةدةي  وةَلآل مي شتَي  هةية ئةمةوَيت بؤ جةنابي وةنيري روون بكةمةوة  لةبارةي شاري
بةو شتانةوة هةية  لة كؤية دؤَلَيكي رةنان هةية  بةدرَيذاي ضوار تا ثَينج كيلؤمةتر  ئةوة جاران لةدةرةوةي 
شار بوو ئَيستا كةوتؤتة ناوةوةي شار  بةئاوي رووبارو كاني ئاو دةدرا  بةآلم ئَيستا لةهةردوو بةري خانوو 

سي ئةو خانووانةي كةوا دروستكراوة  دَيتة ناو رووبارةكة لةناو دروستكراوة  هةرضي ئاوةردؤو ئاوي ثي
رووبارةكة  رةنةكاني ثَي ئاودةدةن تةئسري لة رةنةكان دةكات  هةندَي ئةرنيشي تَيداية  سةونةي لةبةر 
دةكةن  خؤتان ئةناني سةونة ثيسةو بةئاوي ثيسيش بكرَيت  ئةوة ماناي واية ثيس  دةبَيت ونةخؤشي لَي 

مةتر هةرضي خؤَل وخاشا  ونبَل هةية  دةيبةن  522تةوة  هةر لةدةرةوةي كؤية بةمةساسةي دةكةوَي
لةوَي رؤي دةكةن وئاطري تَيبةردةدةن  كؤيةش رةشةباي نؤرة  هةردةم ئةو دووكةَلة بةهيةكدا دةضَيت  

تةئيسر  يةعين ماناي واية كة درةختةكان كةسةناي سةونن خراث دةبي  ئاوةكة ثيس دةبَيت  سةونةكة
لةسةر سياةتي خةَل  دةكات  ئةو دووكةَلةش هةوا تَي  دةدات  واتة هةموو دةبَيتة سةبةبي نةخؤشي  

 .تةنها ويستن ئةوةتان بؤ روونبكةمةوة  نؤرسوثاس

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .كا  شيخ اه سةرموو

 :بةردَين شَيخ اه ابراهين شَيخ اه
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 

ثَيشةكي بةخَيرهاتين جةنابي وةنير دةكةم  نؤر سوثاسي ئةكةيي بؤ ئةو روونكردنةوة باش و بةثَينةي 
دةربارةي ئاو لة كوردستان بةطشو ولةسلَيماني بةتايبةتي ثَيشكةشط كرد  مي ثرسيارَيكن هةية جةنابي 

ي لةناو ئاوداية  %82  كة ئةو ميكرؤبة لة وةنيري تةندروسو لَيرة لةثَيش هةموومان باسي ئةوةي كرد
جةنابي وةنيريش دةَلَيت ئاو ئَيستا هيض ئةو ميكرؤبةي تَيدا نية  و كؤلَيراي لَي ثةيدا نةبووة  ئايا كاميان 

 .ونؤر سوثاس ؟تةواوة
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .دكتؤرة هالة سةرموو
 :هالة سهيل وادي. بةردَين د

 .ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب

بةنيسبةت تؤردةكاني ئاو جةنابي وةنير ئاماذةي بةوة كرد كة تؤردةكاني ئاوي كوردستان دةطؤرددرَيت  ئايا 
ئةو طؤردانكاريية مةرجي تةندروسو تَيدا دةبَيت  لةبةر ئةوةي تؤردةكاني ئاوي كوردستان  هةمووي 

كية بؤ نةخؤشي شَير ثةجنة  ئايا ئةو عةددةي كة لةماددةي ئةسبَين دروستكراوة  كة هؤيةكي سةرة
 .دةكرَيت لةطةَل ئةو شةريكاتانة  ئةو مةرجانةي تَيدا رةضاو كراوة  نؤر سوثاس

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .كا  دكتؤر ناص  سةرموو
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 :رمضا  غئورناصح . بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تخؤشي لة بةردَين جةنابي وةنير ئةكةم بؤ ئةو روونكردنةوةية  ئَيمة ئةبَي ئةوةش لةبري ثَيشةكي مي دةس
نةكةيي بةداخةوة ئةم طرستة طرسو ئةمردؤ نية  ئةم طرستة ثَيمان خؤش بَيت يان ثَيمان ناخؤش بَيت  

يي  كة دوو طرسو ئةو دةمةية كةئةجنامي ئةو كَيشةيةي كةئَيمةي خةَلكي ئةم كوردستانة دووضاري بوو
ئيدارةيي دروست بووة  ديارة ئةو دووئيدارةية نةرةرَيكي نؤري لةئَيمة داوة  خؤشبةختانة ئَيستا بريمان 
لَيكردؤتةوة  انشااه ئةوة ئةبَيتة ئةنموونَيكي تاَل بؤ ئةوةي جارَيكي تر ئَيمة لةيةك ي دانةبردَيي 

شةو طرستانة بي  كة دَينة بةردةممان بةتةئكيد كة وهةميشة ثَيكةوة بي  تا بتواني بةرةنطاري ئةو كَي
ذيان هةبَيت كَيشةش دروست ئةبَيت  طريوطرستيش دروست ئةبَيت  بةآلم ئةوةي كةوا ئاماذةي ثَيكرد 
بةنيسبةت سةرضاوةكاني ئاوةوة منيش عةينةن تَيبينيةكةي كا  شَيخن هةبوو  جةنابي وةنيري 

سةرضاوةكاني ئاويش ثا  ني  ميكرؤبةكان لةوَيية  نة  هةروتي تةندروسو واي ئاماذة ثَيدا كةطواية 
طواية لة شوَيين ديكةشةوة دَيي  جةنابي وةنيري شارةوانيش ئاماذة بةوة ئةكات  كة سةرضاوةكاني ئاو 
ثاكي  خاَلَيكي تري طرنط مي تَيناطةم ئةطةر ئاو لة سلَيماني بةو شَيوةية  ئةي بؤ لةماوةي ئةم دةساَلةي 

ودا بؤ نةتوانرا ضارةسةر بكرَيت  ئةو هَيَلةي كةباسي ئةكةن  لةدووكانةوة بؤضي تاكو ئَيستا رابردو
جَيبةجَي نةكراوة  نةطةيشتوةتة ئةجنام  بةتةئكيد ئةمة ماناي وانية جةنابي وةنيري شارةواني ئَيستا هيض 

ت  بؤ ضارةسةركردني ئةم بةرثرسيارَيتيةكي ناكةوَيتة ئةستؤ  ضونكة بةتةئكيد ئةبَي بةدوادا ضوون بكا
كَيشانة  بةآلم مي وةكو لةننيكةوة ئاطادارم كاتَي  كَيشةي ئاوي ئيئران ضارةسةركرا  ماوةيةكي نؤري برد  
هةتا كَيشةي ئاوي ئيئران كة مةجالةكةشي نؤر كةمة  يةعين ئةطةر تةماشا بكةيي ئاوي ئيئران بطاتة 

بطاتة سلَيماني  ئينجا ماوةيةكي نؤريشي خاياند تا طةيشت   ئَيرة  نؤر نؤر ئاسان ة لةوةي كة لةدوكانةوة
 .ئينجا هةموو هةولَيري بةرنةكةوتووة  مي ثَين واية تةدسريي ببورن لةئيدارةي سلَيمانية  سوثاس

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .سارا خان سةرموو

 :ثريؤت خضر سارا بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي دةمةوَيت روونكردنةوة لةسةر ئةو ناوضانة بدةم وةكو ناوضةكةي خؤمان ثشتدةر  كةناوضةيةكي 
( تي. ئي . تي ) هةموو تؤردةكاني ئاوي وَيران بووة  كاتي خؤي بة 88راطوَينراوة  لةساَلي 

ذةي بؤ كراوة  تةدَيندراونةتةوة  لةبةر ئةوة طرنطة ئةو شوَينانة ئةولةويةتيان بدرَيَو هةرضةندة ثرؤ
 .بةآلم ثَيويستة طرنطي نياتر  ثَيبدرَيت  نؤر سوثاس
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 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .كا  ديلمان سةرموو

 (:ديلمان ئامَيدي) بةردَين حممد ابد صاحل
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كةي مي هاتة كرن ئةوةي لةسةر نؤر سوثاس بؤ جةنابت وبةخَيرهاتين وةنيري بةردَين ئةكةم  ثرسيارة
وةنارةتي تةندروسو طوتيان  سةبةبي بةك ياكة ئاوة  دووةم لةمانطي حنيران وةكو وةنارةتي صةحة ئةو 
رؤذة ئيشارةتي ثَيدا  تةبليغي دائريةي بةلةديات وئاومان كرية  كة ئاوي سلَيماني ئاوي ثاكي خاوَيي لةطةَل 

ةش ثيسة ئةوة لةمانطي حنيران وايان طوت  ئي  نانامن وةنارةت ضي كرد ئاوي نَيراب تَيكةَل دةبَيت  ئاوةك
لةمانطي حنيران  تا ئيعةنكردني كؤلَيرا  ئةمة ية   دووةم بةردَين وةنير طوتي ثاش ئيعةنكردني كؤلَيرا  

را ئايا تةن لةبةغداش هات  ثرسيارةكةم لةوةية ثَيش ئيعةنكردني كؤلَي(9)تةن كلؤري ناردة سلَيماني و(2)
كة مانطي شةش ئةو عةرنة بووية شتَيكي كلؤر ناردية بؤ دائريةكة يان كلؤري تةوني  كردية  يان 
ئيستعماليان كردية يان نا؟  ضونكة نؤر دسةي وا هةية كة كلؤرةكة ئيستعمال نةكراية  ثرسياري سَييةم 

تا ئَيستا  ئةمة سَي ساَلة يان  0225دوكانة  كؤمثانياكة بَي موكةلةسة لة _ئةوةية  كة ئةم ثرؤذةي سلَيماني
 .دوو ساَلة  ض لَيثرسينةوةية  لةطةَل ئةم كؤمثانياية كراية  سوثاس

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .كا  دكتؤر نوري سةرموو

 :نوري ايل تاَلةباني. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي وةنير ئةكةم  دوو  سَي ثرسيارم هةية  كة لةدسةكانيدا  سوثاس جةنابي سةرؤ   بةخَير هاتين
ئاماذةي بؤ كردن  يةكةميان دةمةوَيت بنامن هؤي دواكةوتين ئةو كؤمثانياي كةوا خةريكي راكَيشاني ئاوة 
لة دوكانةوة بؤ سلَيماني  بؤ ضي تا ئَيستا دواكةوتووة؟  رَيطاي ضارةسةركردني ضية؟  دووةم هةموو 

ةوا لةم ماوةي دواييةدا بةسةدان بريي ئاو لةناو شاري سلَيماني هةَلكةندراوة  ئةوةش بووةتة ئةناني ك
سةرضاوةي ئاوي ثيس لةناو شارةكةدا  دةمانةوَيت بناني لةسةر ض بنةماية  ئيجانةيان ثَيدراوة ورَيطاي 

  دوَييَن وةنارةتي ضارةسةركردني ئةو كَيشةية ضية؟  ثرسياري سَييةمن ثةيوةندي بةكةركووكةوة هةية
حاَلةتي كؤلَيرا ئَيستاكة بةرةمسي داني  1485تةندروسو عَيرادي بآلويكردةوة  كةوا لةكةركوو  

ثَيدانراوة  كة بةرنتريي رَيذةية لةسةر ئاسو عَيراددا  ئايا هاوكاري وةنارةتي شارةواني هةرَيمي 
ات  تاكو رادةية  ئةو كَيشةية ضارةسةر كوردستان  بؤ شارةواني كةركوو  ضية بؤ ئةوةي هاوكاريان بك

 .بكرَيت نؤر سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .كا  شَيخ ادهن سةرموو
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 :بارناني ابد عثما  ادهن بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةر كَيشةيةكدا بةناوي خوادا ثَيشةكي بةخَيرهاتين جةنابي وةنيري شارةواني ئةكةم  بَيطومان لة
كوردستان يان هةر ثارضةيةكي كوردستان  كة بؤ خةَلكي كوردستان دةبَيت بةراو بؤضوني ئَيمة  ئَيمة 
هةمووماني تَيدا بةشداريي  ض وةنارةتي شارةواني بَيت ض حكومةتي هةرَين بَيت  ض ثةرلةمان بَيت ض 

نيةش مي ثرسيارَيكن لةجةنابي وةنيري هةردامو دةنطايةكي ئيجرائي كوردستان بَيت  لةطةَل ئةو تَيبي
شارةواني هةية  كةئايا كةموكورتي ئاوي سلَيماني كة هةية  هةمووي ئةطةردَيننةوة بؤ ئةم ماددةية 

 .كةساَلَي  وسَي مانطة يةكطرتين حكومةتي كوردستان يان بؤ وةخو ثَيش ئةو يةكطرتنةوةية؟  سوثاس
 :(وكيكةمال كةركو.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .كا  ئارَين سةرموو
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة راستة لةسلَيماني كَيشةكة طةورةترة  بةآلم نةخؤشي كؤلَيرا هةر لةسلَيماني نية  حةدة ئةو 

آلم لةشوَينَي  مةسةلةية بناني  لة سلَيماني  هةية لة هةولَير هةية  لة ثريمام هةية  لةسؤرانيش هةية  بة
تا شوَينَيكي تر نؤرو كةمي هةية  بةرثرسيارَيتيةكيش هةية ئَيمة جةنابي وةنيرمان بانط كردووة  بؤ 
ئةوةي ثرسياري لَي بكةيي بةرثرسيارَيو ئةو نةخؤشية  هؤكاري ئةو نةخؤشية  بةرثرسيارَيتيةكة دياري 

ةبَيتةوة  لةدسةو باسةكا ان حةدة بةئاسايي بكةيي  بؤية ئةطةر هةندَي  جار هةندَي  لق وثؤثيشي لَي ئ
وةري بطريي  ئةو بةرثرسيارَيتيةي ئَيستا دةركةوتووة  ض لةئةجنامي راثؤرتي ليذنةي تةندروسو ض لةوةي 
نووسينطةي سلَيماني وضي دام ودةنطاكاني راطةياندن و ثرسيارةكاني خؤمشان  بةرثرسيارَيو بةثلةي 

رةوانية  ضونكة هؤكاري بآلوبوونةوةي ئةو نةخؤشية  سةرهةَلداني ئةو يةكةم  لةئةستؤي وةنارةتي شا
نةخؤشية  لة ئاوو ئاوةردؤوة بووة  ئةو ئاوةرؤيةش وةنارةتي شارةواني لَيي بةرثرسيارة  باشيشة تا ئَيستا 

لَيماني نةخؤشيةكان بةوةندة لة ئَيمة طةرداون  ئَيمة باسي سلَيماني ئةكةيي كة نةخؤشي لَيية  لةكاتَيكدا س
ئاوةردؤي هةية  يةعين كةم طةردة  هةية ئاوةردؤي بؤ نةكرابَيت  بةآلم ئةطةر نةخؤشيةكي وا بةشكلي 
سلَيماني  لةهةولَير بآلوبَيتةوة خوانةخواستة كارةسات روودةدات  برادةرينة شاري هةولَير لة ية  مليؤن 

حةدة ئةو مةسةهنةمان لةبةر ضاو بَيت  كةس نياتري تَيداية  لةسةر ية  دةريا ثيسايي ئينسان دةذَيت  
وة تاكو ئَيستا هي  91ئةو بةرثرسيارَيتيةي كة ئَيستا ئَيمة باسي ئةكةيي  تةنها هي ئةو كابينةية نية  لة 

هةموو كابينةكانة  هي هةموو وةنيرةكانة  هي هةموو سةرؤ  شارةوانيةكانة  با ئةوة بناني  بةآلم 
  ئةو كابينةية  ئةو وةنيرةي ئَيستا لةماوةي ئةو ساَل وضةند مانطةدا كة ثرسيارةكةي مي لَيرةدا ئةوةية
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جار  6ئةو وةنيرة  ضي كردووة  ض هةنطاوَيكي ناوة  ئَيمة نؤر خؤشااَلي كاتَي  جةنابي وةنير ئةَلَيت 
اني ضوومةتة عةمان بؤ هةندَي  ئيتيئاديات كة دةكرَيت  بةآلم مي لَيرةدا ثرسيار لةوةنير ئةكةم  سةرد

ضةند شارةواني كردووة  لةثارَينطاي سلَيماني ولةمةنتنةي طةرميان  لة مةنتنةي دهؤ   بؤ ئةوةي بةدواي 
كَيشةو طرستةكانياندا بيَيت  باسي هةولَير ئةكرَيت  باسي سلَيماني ئةكرَيت  لةهةموو شوَينةكان ئاوو 

ئاوو ئاوةرؤ لةبةر دةرطاي ماَلي ئَيمة تَيكةَل ئاوةردؤ تَيكةَل بووة  وةرنة طةردةكةكةي ئَيمة ثيشانتان ئةدةم 
بووة ئَيستا  ئةوة نية لة شوَينَي   نةخؤشي بآلو بووةتةوة لةشوَينَيكي تر نةخؤشي بآلونةبووةتةوة  نووتر 
بآلوبووةتةوة لةشوَينَيكي تر  ئةو رؤذة لةتةلةسنيؤني ناطرؤس بةرنامةيةكي لةسةر ئاوو ئاوةردؤي سؤران 

ان هةبَيت ئةوةي ديوَيو  لةوانةية نؤربةتان بينووتانة  ئةكرَي جةنابي وةنير ثيشاندا  بردوات
لةتةلةسنيؤني ناطرؤسي وةربطرَيت  بةسي دي يان بةكاسَيت بردوا بكةن تةنها بةسةير كردني ئينسان 
تووشي نةخؤشي كؤلَيرا ئةبَيت  لةبوري ئاوي ناوماَل ثيسايي ئينسان بةتةواوةتي ئةهاتة دةرةوة  

ةسنيؤني ناطرؤس ثيشانيدا  ئينجا ئةوة لةسؤران  لةشوَينَي  وةكو سلَيماني كة سةدان خةستةخانةي تةل
لَيية  يان شوَينَيكي وةكو هةولَير كة دةيان خةستةخانةي لَيية  دكتؤري باشي لَيية ئةطةر نةخؤشي كؤلَيرا 

دا دَيت  لةبةر ئةوة حةدة ئةو لة سؤران ومَيرطةسورو ئةوشوَينانة بآلوبَيتةوة ض كارةساتَي  بةسةرمان
مةسغوليةتة دياري بكرَيت  بةرداستيش ئةو بةرثرسيارَيتيةي ئَيستا نياتر لةئةستؤي شارةوانية  شاندة ساَلة 
برادةرينة جةنابي سةرؤ  يةعين وةنير نية  سةد ذمارةي نةوي باشي لةطريساندا نةبَيت  شاندة ساَلة 

ةواني لةسةر ئةساسي ئةوةية  نياتر نةوي باش دابةشبكرَيت ونياتر طؤرديين وةنارةت وطؤرديين سةرؤكي شار
نةوي ئةوة بكرَيت  وةكو وةنارةتي شارةواني وةكو سةرؤكي شارةواني  هيض ئةركَيكيان نةبَي  تةنها يةكةيي 
كردنةوةي ئةو نةوييانة و تاثؤكردنيان وثَيبةخشينيان لةكوردستاندا  يةعين لةكاتَيكدا ئةركي شارةواني 
لةهةموو وةنارةتةكاني تر دورس ة  سةرؤكي شارةواني تاران بوو بةسةرؤكي ئَيران  لةبةر ئةوةي كاري 
خنمةتطوناري ثَيشكةشكرد  سةرؤكي شارةواني ئةستةنبول بوو بةسةرؤكي حكومةت لةبةر ئةوةي 

رةباية  هةموو خنمةتطوناري ثَيشكةشكردووة لةهةموو بوارةكاندا  هةموو بوارةكان دةطرَيتةوة  ئاوة  كا
شتَيكة  وةرن لةو هةولَيرة بريي ئاو هةية كةكارةباي بؤ رداكَيشراوة  مي نانامن بةرثرسيارَيتيةكةي هي 
كَيية  بةآلم دسةي لةسةر ئةكةم  ئَيمة كارةبامان نية  باشة با بريةكة كارةباي هةبَيت  كام بري هةية ثَينج 

  كارةباي دائيمي لَي رانةكَيشابَيت  ئةي وةنارةتي مةسغول  سَي موختار  ضوار كؤميتة  ضوار ناوضة
شارةواني تؤ ئةتةوَيت ئاو بَيت  بتةوَيت خنمةتطوناري بكات  ئةي بةرثرسيار نيت لةوةي كةوا دسةش 
لةكارةبا بكةيت  يان لةطةَل وةنارةتي كارةبا تةنسينتان هةبَيت  لةبةر ئةوة ثَين واية يةعين وةنارةتي 

ؤر باش بةخؤيدا بيَيتةوة  ضونكة ئةركي لةهةموو وةنارةتةكاني تر دورس ة  ية  شارةواني ثَيويستة ن
بوار نية  ئاوو ئاوةردؤ نية  ثا  وخاوَيين شارةكانة  دينةت بدةنة ثا  وخاوَيين شارةكان  كام شار لةكام شار 

رَيكاري نيادةي ك 02خاوَين ة  رؤذ بةرؤذ شارةكا ان بةرةو ثيس بوون ئةضي  لةناو شار دائرية هةية 
هةية  بةآلم شار هةية دوو ثاككةرةوةي هةية  شارؤضكة هةية دوو ثاككةرةوةي هةية  ئايا بري لةوة 
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ناكةينةوة كةوا شارةكا ان ثا  بي و خاوَيي بكرَيتةوة  بةهةر حاَل ديارة ئيشارةت دةدةن كةوا كات تةواو  
طرَيت  ئةوة ببَيتة بةخؤدا هاتنةوةيةكي طةورة بةس ئومَيد دةكةم وةنارةتي شارةواني ئةوة بةهةند وةرب

بؤ ئةوةي لةمةودوا باش  خنمةتبكات  مةسغوليةتةكةش هي هةمووية  بةآلم ئَيمة ئَيستا باس 
لةمةسغوليةتي ئَيستاو ئةمردؤ دةكةيي  ئةو ساَل وضةند مانطةي كةوا حكومةتي هةرَيمي كوردستان يةكي 

 .طرتووة  سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)داهحممد دادر عببةردَين 

 .بةردَين ناننان خان سةرموو
 :نادرعبدالبةردَين ناننان حممد 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةستخؤش وبةخَيرهاتين وةنيري شارةواني ئةكةم  وةكو ئاسرةتَيكيش بةرداسو شاناني بةخؤمانةوة 

تَييدا  جَيطاي شانانيية وةهةروةها  ئةكةيي  لةكابينةي حكومةتةكةماندا دوو ئاسرةتي نؤرضاه  وةنيرن
وةنيرَيكيش لةحكومةتي عَيراق نةرمي خان  كة نؤر ضاهكانة كار بؤ طةردانةوةي ناوضةدابرداوةكان دةكات  
ئةمة شانانيية بؤ ئَيمة  بةآلم لةهةمانكاتدا كابينةكةمان بَي كةموكوردي نية  هةموو وةنارةتةكان بةشي 

وآلتَيكي داطريكراوي ثارضةثارضة بووي دةيان ساَل مةحروم بوو لةهةموو خؤي كةموكوردي هةية  ضونكة 
سيستةمَي   لة سيستةمي رَيطاوبان لة سيستةمي ثةروةردة  لة سيستةمي تةندورسو  بَيطومان مةشاكيل 
نؤردةبَيت  حةدي واية ئَيمة تؤنَي  بةرسراوانانة تةماشاي كَيشةكاني خؤمان بكةيي وبري لةضارةسةركردني 

كةينةوة  بَيطومان وةنارةتةكاني شارةوانيش بَي كةموكوردي نةبوون لةرابردوو و لةئَيستاشدا  لةسةر ب
بابةتةكةي خودي نانةني خان  مي هةستن كرد لةراكَيشاني هَيَلي دووةمي دوكان سةرضنار نؤر بةخَيرايي 

ت  ثَيمان خؤشة بناني ئةو عةددة تَيثةردي  حةن ئةكةيي  ضونكة ئَيرة شوَينَيكة ئةبَي شةساسيةتي تَيدا بَي
بنةبت كةي كراوة  لةطةَل كام كؤمثانيا كراوة  تا ناوي كؤمثانياكةش بناني  كَي لَيي بةرثرسة و جةنابت تا 
ضةند موتابةعةت هةية لةسةر ئةوة  بؤضي تاكو ئَيستاش كاري بؤ نةكراوة  كة تةسةور ئةكةم بةهؤي 

 .سوثاس نؤر  ن كَيشةي ئاوي سلَيماني ضارةسةر ئةبَيتراكَيشاني هَيَلي دووةمي ئاو لةدوكا
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين  

 .كا  عومسان باني ماراني سةرموو
 (:ماراني باني)دادر عبداه عثما  بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سلبياتي هةردوو ئيدارةي ثَيشوو  كة ئةوةي كا  ناص  باسيكرد بةرداسو دةمانطةردَينَيتةوة بؤ باسكردني 
نؤرن نامةوَيت باسي بكةم  داناجنيشي لَيناكةيي  بةَلكو نةرةرمان ثَيغةطةيةنَيت  بةآلم ئةوةي ئَيمة ئَيستا 
ئةمانةوَيت باسي بكةيي  شو هةنووكةيي ساَلَي  ودصورة وةنارةتةكة تةشكيل بووة  لة خيةلي ئةو ساَلةي 

لةجةنابي وةنير بكةيي  ئةمي دوو ثرسيارو ثَيشنيارَيكن بؤ جةنابي وةنير هةية   ئَيمة دةمانةوَيت ثرسيار
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يةكةميان ئةوةية تا ئَيستا ضةند كؤبوونةوةي لةطةَل سةرؤكايةتي شارةوانيةكان كردووة  هةم وةكو 
كؤبوونةوةي تةعاروة يةك ناسي  هي سةرجةم شارةكان ودةناكاني كوردستان  هةم بؤ وةرطرتين راو 

َيشنيارةكانيان  خاَلي دووةم ئةوةية ضةندجار جةنابي وةنير سةرداني سةرجةم شارو شارؤضكةكاني ث
كوردستاني كردووة بة مةيداني و طوَيي لةكةم وكوردييةكانيان طرتووة  خاَلي سَييةميشن ئةوةية ثَيشنيار 

تة سةرثشت  تا ئةكةم بؤ جةنابي وةنير بؤ ضارةسةكردني ئةو كَيشةية دةرطاي وةنارةتةكةي َا
شارةوانيةكان بتواني بطةنة جةنابي وةنير  تا داواو ثَيشنيارو داواكانيان بطاتة وةنيرو وةآلميان بدرَيتةوة  

 .سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .كا  دلَير سةرموو
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةكةم  بةرداسو مي واي ئةبينن ئةم حاَلةتةي كةوا ئَيستا ثةيدابووة  ئةطةر ئةمردؤكة بةخَيرهاتين وةنير ئ

كؤلَيرا بآلونةبووايةتةوة  ئةبوو بامسان لَينةكرداية  بةآلم لةراستيدا مي ثَين واية كؤمةَلَي  شوَيي هةية 
رةوانيش وذينطةش بةرثرسيارَيو تةحةمول ئةكةن  مي واي ئةبينن وةنارةتي تةندروسو  وةنارةتي شا

وثارَينطاكانيش و ئةجنومةني شارةوانيةكانيش لةشارةكاندا هةموويان تةحةمولي ئةم حاَلةتة ئةكةن  
ضونكة ئةطةر هيةكيان ثرؤذةي ئاو دابنَيت  ئةوي تريان لةسةريةتي صةحيةتي ئاوةكة بنانَيت ئةوي تري 

ةمانة هةمووي هي ئةمردؤ ودوَينَيكةش ني  لةسةريةتي وةكو ثارَينطار ئاطاداري وةنعي ئةو شارةبَيت  ئ
ثَين واية مَيذوويةكي دورودرَيذي هةية  نةرورةت واية هةر هةموويان بةرؤحي مةسغوليةتةوة  تةحةمولي 
بكةن  ضونكة ئةطةر ئةمردؤش كؤلَيرا بآلونةبَيتةوة  ثيسبووني ئاو سةبةبَيكة بؤ نةخؤشي تر  كة نةرورةت 

كي ترم لةوةنير هةية لَيرةدا  ئَيستا تا حاَلي حانر بريي سوري ئيشي لَي ئةكرَيت واية وانةبَيت  مي ثرسيارَي
لةكوردستاندا  لةكاتَيكدا لة نؤر لةوآلتان رةسن كراوةو مةمنووع كراوة  هيض رَيطاي ثَينادرَيت  ئةصَلةن لة 

هةَل ئةكةندرَيت  بؤ  سوريا بؤ خؤي مةمنووعة  ئَيستا حاليةن لة هةولَيريشدا لة سلَيمانيشدا بريي سوري
ئةبَيت رَيطا بدرَيت بةبريَي  كة لةهيض وآلتَي  دبوَل ناكرَيت  مةمنووعة دةوليةن حاليةن ضونكة يةكَيكة 
لةو سةبةبانةية كةناتوانَيت بيَيتة خوارةوة  بريي سةحتي وسةبةبَيكة بؤ دروست بووني ئةو نةخؤشيانة  

اسو  كةركوو  بةحوكمي خةَلكةكةي كة تَيكةَلة لةطةَل ثرسياري ترم ئةوةية لةبارةي كةركووكة بةرد
خةَلكي كوردستان  بةشيكي نؤري ئةو خةَلكة ئةطةر نةخؤشية  بآلوبَيتةوة يةكسةر تَيكةَل بةكوردستان 
دةبَيـت  ئةطةر لةرووي دانونيةوة كةركوو  بةشَي  بَيت تا ئَيستا لةعَيراق  هَيشتا ئةوان تةحةمولي 

ةآلم لةرووي كؤمةآليةتي  لةرووي سياسي  لة رووي نةسسي لةكؤمةَلَي  شو تردا  ثَين مةسغوليةتي بكةن  ب
واية نةروورةت واية بريي لَي بكةينةوة  نانامن ئةو كلؤرةي كةوا باسكرا  بؤ سلَيماني ضووة  تاكو ئَيستا هيض 

ت  بةرداسو باس لةوةنةكرا كةبؤ كةركو  ضووة يان نا  كةس مةسغوليةتي كةركوو  تةحةمول ناكا
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طةورةتريي مةئسات لةكةركووكدا روو ئةدات لةكاتَيكدا  مي باس لةو هةموو ناهريةي تريؤرو تةدينةوانة 
ناكةم  ئةمةش نةطبةتيةكي ترة بةسةر خةَلكي كةركووكدا دَيت  ئةصَلةن نؤربةي مةنتينة كورديةكان 

ةوة  حكومةتي بةعس بةمةدصودي لةو بةدرَيذايي ذيانيان برييان نةبووة  تةنكي ئاو هةر بةثيسي ماوةت
مةنتينانةدا رَيطاي نةداوة و ئاوي نةداوة ثَييان  طةردة  هةية تاكو دواي رووخاني صةدام ئينجا ئاوي بؤ 

ساَلة طةردةكة لةكةركووكدا  ناكرَيت ئَيمة هةرَيمي كوردستان وحكومةتي هةرَين   42ضووة  كة نياتر لة 
بَيت  بةثَيي ثَيويست ضونكة مي واي ئةبينن كةركوو  بةشَيكة لة ئاطاداري ئةو وةنعةي كةركوو  نة

 .هةناوي خةَلكي كوردستان و لةذياني حكومةتي كوردستاندا ئةطةر ئةمردؤ بَيت يان سبةي  سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .كا  بةَلَيي سةرموو
 (:بةَلَيي)بةردَين بد عبداه حممود

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 

بةرداسو ئةوةي ئةو رؤذة لة راثؤرتةكان ووتةكاني بةردين وةنيري تةندروسو بؤمان دةركةوت  كة كَيشةي 
سةرةكي لةموشكيلةي ئاوي سةحتية  ئةو برية سةحتيانةي كةوا لةناوضة  سلَيماني لَيدراون  لةطةَل 

ارةتيان ثَيدا  نةخؤشيةكة نؤربةي لةوةوة ئاوةردؤكان تَيكةَل بوون  وةكو لةثَيش يش برادةران ئيش
بآلوبووةتةوة  بةآلم ئايا ئَيستا حاَلي حانر وةنارةتي شارةواني بؤ ضارةسةري كَيشةي ئةو برية سةحتيانةي 
كةوا لَيدراون وتا ئَيستاش بةردةوامي  يةعين تا ئَيستا تةونيعكردني ماددةي كلؤر كاسية بؤ ئةوةي رَيطا 

وبوونةوةي ئةو ميكرؤبة  ياخود ناكرَيـت ئةو برية سةحتيانة ضارةسةر بكرَيي  يان بطريي لةئاوي ثيس وبآل
رابطريَيي  بريي ئيلكيواني كةثَين واية تةكليئةكةي نؤريش نية وبةنووتريي كاتيش لَيغةدرَيت  بؤ ئةوةي 

ناوضةي لةو برية سةحتيانة رنطارمان بَيت بةرداسو يةعين كَيشةي سةرةكي دةركةوت بةتايبةتيش لة
بةكرةجؤو راثةرديي  مي ثَيشنياري ئةوة ئةكةم كةوا وةنارةتي شارةواني رَيطاي ضارةسةري بةثةلة بطرَيتة 
بةر  نة  ضاوةردَيي راكَيشاني ثرؤذةي ئاوي دوكان بكةيي  مومكينة ساَلَي  يان دووساَل َايةنَيت بةرداسو  

ثرؤذةي ئاوي دوكان بكات  كة تائَيستا جَيبةجَي  يةعين ناكرَيت شارَيكي وةكو شاري سلَيماني ضاوةردَيط
نةكراوة  هةمان ثرسياري كا  ديلمان دووبارة ئةكةمةوة بةرداسو  ئايا ثرؤذةي ئاوي دوكان كة بودجةي بؤ 

 .دياري كراوة بؤ تا ئَيستا نةكةوتووةتة حاَلةتي تةنئينو طرستةكة ضية؟ نؤر سوثاس
 :(ركووكيكةمال كة.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .كا  شَيخ جعئر سةرموو
 :معروف مصطفى جعئر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةخَيرهاتين جةنابي وةنير ئةكةم  دةستخؤشيشيان لَي ئةكةم بةرداسو خنمةتي باش وئيشي باشيشيان 

بةنيسبةت  كردووة لةكوردستاندا  شوَينةكةيان ديارة  بةس مي ضةند تَيبينية  وضةند ثرسيارَيكن هةية 
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سلَيمانيةوة ئةو مةنتينانةي كةنةخؤشي كؤلَيراي تَيدا نية  ئةو مةنتينانةن كةوا ئاويان نية  هةر نييانة 
حةتا بريةكان ناجيا ن لة سةرضاوة ئاويةكاني دوكان  ثَيشنيارَي  بؤ جةنابي وةنير ئةكةم  مي بردوام واية 

ي لةئاوي دوكان  ضونكة ئَيستا سنووري شارةواني سلَيماني رداكَيشانط ئاوي دةربةندخيان ئاسان ة بؤ سلَيمان
ميلؤن  422لةطةَل سنوري شارةواني عةربةت تَيكةَل بووةتةوة  لةبةر ئةوة ننيك ةو ئاسان يشة  ئةو 

دؤهرة كة دراوة بةحةدي ثرؤذة ئاوةكاندا كةدَيتة هةولَير  لَيرة ثَيشنيارَيكن هةية  هةرضةند لةوةشة ئيشي 
ةبَيت  لةطةَل حماسةنةدا بةتايبةتي ئةبَي ئيتيئاق هةبَيت  ئةو ثرؤذة سراوانةي كةوا ئَيستا لةناو جةنابي ن

هةولَيردا هةية بةضاككردني جادةو كؤآلنةكان موشكيلةية  هةية كة ئيتيئاق نية لةبةيين ئاو وئاوةردؤكان 
ئيشي لَي ئةكةن  ئاوةردؤكة  لةطةَل ئةو جةماعةتةي كةلةشارةواني خةريكي ضاككردني جادةكاني  ئَيستا

ضا  ناكات  ئاوةكة دانَيت  ئاوةكة خؤي ئاو ئةدات كةئةويش ئاويدا ئاوةردؤي سةحتي كة لةدةرةوةية 
دةضَيتة ناوييةوة و تَيكةَل ئةبَيت  ئةمة دةبَيتة يةكَي  لة موشكيلةكان   يةكنةطرتنةوةي ئاويش يةكَيكة 

سغوليةت ناكات  كةس بةلوعةي نية  ئةو ئاوة نؤرةي لة موشكيلةكاني ئَيمة  خةَلكيش هةست بةمة
كةلةنَيوة دَيتة ناو هةولَير هةمووي بةبةهش ئةردوات  ئةمةش ديسان جارَيكي تر نةخؤشي بآلوئةكاتةوة  
كة تَيكةَل ئةبَيتةوة لةطةَل ئاوةردؤكان  مةشاكيلَيكي ترمان بؤ دروست ئةكات  طرتنةوةي بةلوعةكان ئةطةر 

بكرَيت  ئةوة شتَيكي باش ئةبَيت  ية  موشكيلةي ترمان هةية  ئةبَي هاوكارييةكي باشي هيمةتَيكي باش 
طةردةكة شةعبيةكان بكرَيت  ئَيستا ئةطةر بةو جادة شةعبيانةدا بردؤيت  ئةبيين خةَلكةكة هيض متعاون نية 

  مادام خةَلكةكة بةهيض جؤرَي  بةرداسو  مةسائيلي سةيارةي حاويية نؤرة  بةس خةَلكةكة طوَيي نادةنَي
طوَيي نادةنَي ئةبَي شارةواني ضارةسةرَيكي ئةو موشكيةنة بكات  بةشَيوةيةكي رَي  وثَي   لةهيةكي كةوة 
ئةو برية نؤرانةي كةوا لةسلَيماني لَيدراوة  ئةو بريانة لةبةر ئةوةي كاتي خؤي شارةكان بةبَي بةرنامة 

كي لَي كردووةتةوة  ئةوانة نةئاوييان هةية نةئاوةردؤيان طةورة بوون  هةركةسَي  بةئارةنووي خؤي سةرعَي
هةية  بؤية نةخؤشيةكان دةسو ثَيكردووة  ئةو طةردةكانةي كةوا دةدميي سلَيماني كة برييان لَيداوة  لةبةر 
ئةوةي وةكو كا  ئارَين وتي خؤيان ئاوةردؤيان هةية  تووشي نةخؤشيةكة نةبوون  ئةو طةردةكانة تووش 

 .اوةردؤيان نية  ئاوةكةشيان برية  سوثاسئةبي كةئ
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .كا  رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت ليذنةي شارةوانيةوة واديارة دانيشتنَيكي تايبةتي بؤ دةكةيي  بةس ئةمي ثرسيارَيكن هةية  
جةنابي وةنير ئيشارةتي دا بةدةرني درَيذ خايةن  ئةطةر ئَيمة ئينتيناري ئةو دةرنة بكةيي بةنيسبةت 

واديارة هييمان ثَيناكرَيت  داوا دةكةم لةثةرلةمان ثشتطريي وةنارةت بكات وداوا بكات لةحكومةتي هةرَين 
بؤ جَيبةجَيكردني ئاوو  باش يي بودجة دابنرَيت  بةثَيي ئةو ثرؤذانة كة ئامادة دةكرَيي 0228لةبودجةي 
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ئاوةردؤكان لةطشت كوردستان  نةوة  هةر لة سلَيماني و هةولَير وجَيطةي تر  بةطشو بؤ هةموو كوردستان  
ئةو ثارةية دياري بكرَيت  لةهةموو شتَي   0228ثرؤذة داةةنرَيت  كولئةكةي دياري بكرَيت  لةبودجةي 

واني تر لَيدةطةردَين بؤ دانيشتين تايبةت  بةس دوسَي طةردةكي موهين تر وطرنط  كَيشةي ئاو وئاوةردؤية  ئة
هةولَيريش ئةو طةردةكة كؤنانة كةهةية  ثَين خؤشة ئاطاداري جةنابي وةنير بكةم بؤ بؤردي ئاوي خاوَيي  
لةسةر رووي نةوي هاتووة  وةخو خؤي لةبي نةوي دةريانهَيناوة بؤ ئةوةي خاوَيي بَيت تا تووشي نةخؤشي 

خاوَيي بَيت  كةضي ئَيستا بؤردييةكان هةمووي سؤندةي تَيخراوة لةدةرةوة  دبوَل بكةيي يان نةيكةيي نةبي و
 .لةطةَل ئاو تَيكةَل دةبَيت  ئةوانة ئةطةر رةضاوبكرَيت وئيجرائاتَي  بكرَيت  نؤر سوثاس

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .كا  كةرخي سةرموو

 :الديي نورالديي بةردَين كرخي جنن
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةخَيرهاتين جةنابي وةنير دةكةم  بةرداسو دوو  سَي برادةر لةئةنداماني ثةرلةمان باسي ئةوةيانكرد  
ةتي تةندروسو لةطةَل ئةو شةرحةي كة ئَيستا جةنابي وةنير كةتةنادوناتَي  هةية لةنَيوان راثؤرتي وةنار

كردي  بةرداسو ئةوان نؤر بةرداشكاوي دةَلَيي سةرضاوةي كؤلَيرا لةئاوةكةية  جةنابي وةنيري شارةواني 
دةَلَيت ئاوةكةمان ثاكة و ئةو هةموو سامثآلنةمان وةرطرتووة  هةر هةموويان ثا  دةرضوون  ئةوة بةرداسو 

دَلة راوكَيية  ناتواني تؤ يةعين شتةكة لةكوَيية  يان خةلةلةكة لةكوَيية  دووةم باسي ئةوةي كرد  جَيطاي 
ي خةَلكي شاري سلَيماني بَي ئاون  %62كة ثَينج هةنار سَيت حةبي ناردؤتة سلَيماني  لةكاتَيكدا كة لة 

هةنار سَيت ضارةسةر  5ماني بة ي خةَلكي شاري سلَي%62طواية ئاوةكةي كةبةكاري دَيني ثا  نية  ثاشة لة 
دةكرَيت ئايا  مي ثَين واية ئةو رةدةمة هةر هيض نية بةرامبةر بةو رةدةمةي دانيشتواني ئةوَي  ئةو 
تةنكةرانةي كةوا باسي كرد  بةرداسو تةنكةرةكانيش لةوانة هةر ئياتياجاتي ضةند طةردةكَي  ثردبكةنةوة  

ة جدي تري دةوَيت  ضونكة موشكيلةكةي سلَيماني نؤر لةو رةدةمانة بؤية ثَيمان واية ئةوة كارَيكي نؤر لةو
 .طةورةترة  نؤر سوثاس

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .كا  شَيروان سةرموو

 :ريبةردَين شَيروان ناص  حيد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يمان لة وةنيري تةندروسو كرد  ئيمردؤ هةروةكو  هةموو هيةكمان ئاطاداريي  ئَيمة دوَييَن دةستخؤش
دةستخؤشي لة وةنيري شارةواني دةكةيي  سةبارةت بةوضاهكيانةي كةئةجنامي داوة  ئَيمة كة دةستخؤشي 
دةكةيي لةوةنيرة بةردَينةكان  ماناي وانية كة ئةو وةنارةتانة كةموكوردييان نية  بةَلكو لةو دؤناغةدا 

شَيوةيةكي رَيكوثَي  جَيبةجَي بكةن  رةنطة وةنارةتي شارةوانيش توانييويانة ئةركةكاني خؤيان بة
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كةموكوردي هةبَيت  رةنطة وةنارةتي تةندروستيش كةموكوردي هةبَيت  رةنطة وةنارةتةكاني تريش 
كةموكوردييان هةبَيت  بةآلم ئةوة ماناي وانية هةر ئةوان بةرثرسي  حكومةت بةرثرسة  وةنارةتةكان 

بةرثرسة  باس لةوةكرا وةنيري شارةواني سةرداني شارةوانيةكاني كردووة يان  بةرثرسة  ثةرلةمانيش
نةيكردووة  مي دةثرسن لةخؤمشان ئايا ليذنةكاني ثةرلةماني ئَيمةش ضوينة  سةرداني شارةوانيةكانيان 
كردووة وةكو ثَيويست  ئايا ليذنةكاني ئَيمةش ضوون موتابةعةي ئاوي ثيسيان كردووة؟  لة سةحصي 

ةبةري ئيشراسيان كردووة لةسةر ئةو مةسةهنة  حةتا يةكةبَيتةوة بناني مةسدةري ئةو ثيسية موخت
لةكوَيية  بؤية بةحةدينةت لةم مةسةهنة نابَي ئيتيهام تةوجيهي سآلن يان سآلن بكرَيت  هةموومان هةر 

هاوكاري يةك ي بي  بةرثرسياريي  ثَيويست بةئَيمة دةكات  كة ئَيمة لةو دؤناغةدا  لةو هةلومةرجةدا 
ثَيويستة ئَيمة هةماهةنطي لةطةَل يةك ي بكةيي  بؤ ئةوةي بتواني ئةو رةخنانةي كةهةية  ئةو طلة 
وطانندانةي كةهةية  بةهةموو هية  ضارةسةري بكةيي  هيوادارم ئةم دسانةي كةواكردم لةبةرذةوةندي 

 .هةمووهية  بَيت و  سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .نةسريي خان سةرموو
 :سريي حممد صاحلةبةردَين ن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئاوي نَيراب تَيكةَلي سةرضاوةكاني ئاوي سلَيماني بووة  ئةوةش سةملَينراوة  كة يةكةم لةشارؤضكةي دوكان 
او شاري دوكانيش ئاوةكة دةضَيتة ئاوي نَيراب تَيكةَل بة سةرضاوةي ئاوي سلَيماني دةبَيت  لة طةردةكةكاني ن

ناو نَيوة و ثيس دةبَيت  هةندَي كةسيش هةر لةنَيكةوة ئاويان راكَيشاوة بَي ئةوةي ثاكبكرَيتةوة  لةماآلندا 
بةكاري دةهَيني  نؤربةي نؤري ئاوي نَيكان وضَيشتخانةكان ودوكانةكان وكابينةكاني دوكانيش 

نة بوونةتة هؤي ثيس بووني ئاوةكة وبوونةتة هؤي بآلوبوونةوةي ثاشةردؤكةيان دةضَيتة ناو نَيكةوة  ئةما
 .ئةم نةخؤشية  كة ضةندةها كةس بوونة دورباني و ضةندةها كةسيش تووشي سكيوون بوون  نؤر سوثاس

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .كا  حممد رسعت سةرموو

 :بةردَين حممد رسعت عبدالربي
 .ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي

ثَيشةكي بةخَيرهاتين جةنابي وةنير ئةكةم  دةستخؤشي لَي ئةكةم بؤ ئةو راثؤرتةي كةوا ثَيشكةشي كرد  
هيوادارم ئةو بةرنامةي كةدايناوة موتابةعةي بكات  ضونكة وةكو خؤي ئاماذةي ثَيكرد  كَيشةي ئاوي شاري 

  يان كةمَي  لةو راثؤرتانةي موديريةتي ئاوي سلَيماني  كَيشةيةكي كؤنة  بةآلم ديارة مي ئاماذة بةهةندَي
وة تاكو ئَيستا  بةآلم  0224شاري سلَيماني ئةكةم كةناردووييان بؤ ضارةسةري ئةم كَيشةية  لة ساَلي 

هيييان بؤ نةكراوة  بؤية بةثَيويسو ئةنامن برادةران  ئةنداماني ثةرلةمان  وجةنابي وةنير  كةمَي  لةو 



 410 

كة داواي دروستكردني  6/0/0222رؤذي ( 304)نووسراوي : ردةم  يةكةمنووسراوانةي َةمة بة
لة رؤذي ( 4604)نووسراوي ذمارة : طةجنينةي تايبةت بة كلؤر وهةندَي شو تري تايبةت ئةكات  دوو

 19/10/0226رؤذي ( 6996)نووسراويان  02/2/0226رؤذي ( 6230)نووسراوي  12/2/0226
 18/1/0222رؤذي ( 32)نووسراويان ذمارة: سلَيماني  سَي_اوي دوكاندةربارةي نوَيكردنةوةي ثرؤذةي ئ

رؤذي (3246)نووسراويان ذمارة: دابي كردني سؤثةر ثارتي نؤر ثَيويستة بؤ ثرؤذةي ئاوي دوكان  ضوار
ئامَيرة ( ئاي  دي  ثي)دابي كردني سؤثةر ثارتي ميكانيكي وكارةباي بؤ ترؤمثاكاني  05/2/0226

 05/2/0226لة رؤذي ( 3246)نووسراويان ذمارة( p.w.g)اوي سةرضنار طردي جؤطة  كارةباييةكاني ئ
دةربارةي ئاوي  0226//19/0رؤذي ( 6999)كرديين بؤردي وموحلةدات ودئَل  شةش نووسراويان ذمارة

سلَيماني كةدةَلَيت باري كاري كاركردني نؤر نؤر خراثة  داوا دةكات بةثةلة كار بؤ نوَيكردنةوةي _دوكان
بكرَيت وكرديين شةش ترؤمثاو دوو ماتؤرد  مي ثرسيار لةجةنابي وةنير ئةكةم  ئةو نووسراوانة ضةندي لَي 
جَيبةجَيكراوة  ئةطةريش جَيبةجَيكراوة كامانةن  ئةطةر جَيبةجَي نةكراوة بؤ نةكراوة؟ بؤية ثَيشنيار 

ني ليذنةي شارةواني ثةرلةماني ليذنةيةكي لَيكؤَلينةوة دروست بكرَيت  يةكَي  لةئةنداما: ئةكةم  ية 
كوردستان ئةندام بَيت لةو ليذنةيةدا  بؤ لَيكؤَلينةوة لةو كةسانةي كةوا مودةسرين بةرامبةر بة جَيبةجَي 

: نةكردني ئةم نووسراوانة  وة ئةو كةسانةي كةوا مودةسرين بةطوَيرةي ياسا سناي خؤيان وةربطرن  دوو
كو ئاماذةي ثَيدا جةنابي وةنير  بؤردي ئاوي دوكان سلَيماني ئةو ثَيشنيار ئةكةم كة ثةلة بكرَيت هةروة

كؤمثانيا مي تةئيدي دسةكاني ناننان خان ئةكةم  كة ئةبَي تؤ تَيمان بطةيةنيت بؤضي نةكراوة  ئةو 
كؤمثانيايانة بؤ ئيشةكانيان نةكردووة  ئايا ئَيوة ضيتان كردووة بؤ موارادةبة كردن وسناداني ئةو 

ثَيويستة ثةلة بكرَيت لةتانةكردنةوةي ئةو بؤردية خراثانةي :   حةدة ئاطادارمان بكةنةوة  سَيكؤمثانيايانة
ثَيويستة ثةلةبكرَيت لةراكَيشاني بؤردي بؤ ئةو طةردةكانةي سلَيماني كةبؤري : ناو شاري سلَيماني  ضوار

 .ئاويان نية  سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .ا سةرمووكا  هيو
 :بةرَين هيوا صابر ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةراستيدا مي ئةمةوَيت ئةوة بَلَين ئةم نةخؤشية كةسةري هةَلداوة  دةرةجنامة  لةبةر ئةوة ئَيمة ثَيويستة 
ثرسيار بكةيي  هؤكارةكاني ضية لةدوايدا بيي ضارةسةري ئةو هؤكارانة بكةيي  خاَلَيكي تر  ئَيمة 

ني ثةرلةمان ثَيويستة لةم بابةتانة نؤر بةشةساسانة دسة بكةيي  هيض سةيري يةك ي نةكةيي  ئةنداما
سةيري هيةن نةكةيي  بةَلكو ئةصَلي دةنييةكة لةبةر ضاومان بَيت  بؤ ئةوةي بتواني دسةي لةسةر بكةيي 

اوة  دةرةجنامي ثاننة و دةرةجنامَيكي هةبَيت باسةكا ان  ئةم دةرةجنامة نةخؤشي كؤلَيرا كةسةري هةَلد
ساَل ئيدارةي حكومةتي هةرَيمة  نؤر بةجورئةتةوة بَلَيي ئَيمة لةكؤمةَلة بوارَيكدا طةندةَليمان بووة  بؤ 
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ئةوةي دةست َةينة سةر طةندةَلييةكان تاضارةسةري بكةيي  ئةمة ئةبَيتة هؤي ئةوةي بتواني 
ةبَيت  وةكو هةندَي  لةو برادةرانة ئاماذةيان حكومةتةكةمان تةسعيل بكةيي  ثةرلةمانيش رؤَلي خؤي ه

ثَيكرد  لةنؤربةي وآلتةكاندا كةجةماوةر متمانة ئةدات بةكةسَي   يان بةهيةنَي  لةئةجنامي ئةو 
خنمةتانةدا ئةيكات كةشارةوانيةكان ثَيشكةشي ئةكةن  بؤية ئَيمة ئَيستا ئةم نةخؤشية كةباسي ئةكةيي 

   دةنطاية  تؤمةتبار بكةيي  ئَيمة هةموومان لَيي بةرثرسي  ئةبَي نامانةوَيت وةنيرة يان وةنيرَي
بةدوايدا بيي  ئةم ثَيهةَلسانةي ئَيمةش  وونةيةكي باشة بؤ كاري ثةرلةمان  هيوادارم وةنيرة بيَيت 
بةدواي ئةو ثَيشنيارانةي ليذنةكان وبةتايبةتي ثَيشنيارةكاني نووسينطةي سلَيماني بؤ ئةوةي بتواني 

 .ةسةري كَيشةكان بكةيي  و سوثاستان ئةكةمضار
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .كا  رؤميؤ سةرموو
 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةردةئي ئَيمة كةموكوردي لةهةموو شوَينَي  ولةهةموو وةنارةتَيكدا هةية  لةهةموو دامودةنطايةكيش  بةآلم 
ةبووني ئيجرائات هؤي سةرةكي هةموو طريوطرستةكانة لةوآلتةكةي خؤماندا  مي ضةند تَيبيين وثَيشنيارم ن

هةية  هةموويان لةروانطةي راثؤرتةكةي جةنابي وةنيرةوة سةريان هةَلداوة  جةنابي وةنير دةَلَيت مةبالغي 
وة  بةآلم كةضي ثرؤذةكان جانانامن طةورة وباسي مةبالغي طةورةو خةياَلي دةكرَيت  كة بؤ ثرؤذةكان دانرا

تةدسريي كؤمثانياكانة يان تةدسريي وةنارةتة يان تةدسريي دامودةنطاكاني ترة  بؤ تائَيستا ئةم ثرؤذانة 
بةكؤتا نةطةيشتوون  يان هةر هيض نةبَيت بةنيوة ياخود كةميش نةطةيشتوون  مي لةطةَل ئةم هةموو 

كاني خةَل  ئةكةم  نة  هةر هةمان طلةيي ورةخنةية  بةآلم ثرؤذانةشدا هةرضةند سةيري طلةيي ورةخنة
رؤذ بةدواي رؤذيش نياتر دةبَيت  طلةيي ئَيوة لةنةبووني بودجةي هةرَيمي كوردستان دةكرَيت  ئَيمة ثَيش 

يش ئةكةيي  ئَيوة ئةَلَيي ئةم ثرؤذانة 0228وئَيستاش باسي بودجةي  0222ضةند مانطَي  بودجةي ساَلي 
وو ساَل مي دةَلَين سَي ساَل وضوار ساَليش ثرؤذة هةية تةواو نابَيت  بةآلم مي دةثرسن ئايا ئةم بةساَلَي  ود

ساَل ودووساَل وتا ثَينج ساَلةش كةي دةست ثَيدةكرَيت  خؤ ئةبَيت ئَيمة رؤذَي  دةست بة ثرؤذةكان بكةيي  
  بةرداسو ئةمةش شتَيكي نؤر نةبووني تةنسيق لةنَيوان ئَيوةو هةندَي  وةنارةتي تر لةطةَل بانارددا

ثةتاي كؤلَيرا لةوآلتةكةي ( مصائب دوٍم عند دوٍم سوائد)خةتةرناكة  مةسةلةيةكي عةرةبي هةية دةَلَيت 
ئَيمةداية  بةآلم كةضي سةبةبةكةي نةبووني ئاوي سانطارة  كةضي ئاوي مةعدةني نرخةكةي بةرن 

يان طرانكردووة  دةَلَيي وةَلآل بة ئاوي سانطارو ئاوي ئةبَيتةوة  خاوةن عارةبانةكان ئَيستا ميووةو سةونة
شرييي ئاو دراوة  كةضي ئَيمة موشكيلةي ئاوي سانطارمان هةية لةكوردستاندا  منيش تةئكيد ئةكةمة سةر 
ئةم خاَلة بةرداسو  ضةند برادةرَيكيش ئيشارةتيان  ثَيدا  جةنابي وةنير   باسي سةدان سامثَل دةكات  تةنها 

َل ثيس بوون لةئاوي سلَيماني  كةضي وةنارةتي تةندروسو كَيشةي طةورةي ياخود هؤي سةرةكي دوو سامث
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ئةم ثةتاية بؤ نةبووني ئاوي سانطار لةسلَيمانيدا طةرداندةوة  مي ثَيشنيار ئةكةم ئةم دوو وةنارةتة خؤيان 
ثرسياري كؤتايين مي  ئةم مةسةلةية يةكةيي بكةنةوةو بؤ رؤذنامةو ميدياكانيش وةآلمَيكيان هةبَيت 

دةثرسن بَيجطة لة وآلتةكةي خؤمان لةض شوَينَيكي دونيا بووة نةوي دابةشبكرَيت  خانوو دروست بكرَيت  
 .دواي ضةند مانطَي  دواي ضةند ساَلَي  خنمةتطونارييةكانيان ثَيبدةن  سوثاس

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .كوَيستان خان سةرموو

 :َين كوَيستان حممد عبداهبةرد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةخَيرهاتين بةردَين جةنابي وةنير ئةكةم  وةَلآل سةرةتا نةئةبوواية كا  ناص  بةو نمانة دسةي بكرداية  
ضونكة ئةوة نامةكا ان ئةكولَينَيتةوة  ئةوة لةبةرذةوةندي ئيتيئاديةي ئيس اتيذي نَيوانيمان نية  ديارة 

ةسةر دسةكاني كا  ناص  ثشتطريي دسةكاني كا  دلَير ئةكةم  سعلةن هةموو حكومةت مةسغولة لة هةر ل
ذيان وطونةراني خةَل   مةسغوليشة لةهةموو كَيشةو ئةو ثةتايانةي كةوا بآلو ئةبنةوة بةتايبةتي لةناو 

ارةتةمان بانطهَيشت حكومةت  ئةو ضوار وةنيرةي كةوا بانطهَيشتكران  خؤ بةبَي هؤ نةبووة ئةو ضوار وةن
كردووة  بةآلم تايبةت  كَيشةي ئاو وئاوةردؤ ثةيوةندي بةوةنارةتي شارةوانيةوة هةية  ئةوة لةهةموو دونيا 
واية  كَيشةي ئاوو ئاوةردؤ ثةيوةندي بة وةنارةتي شارةوانيةوة هةية  بةتةئكيد هةموو وةنارةتةكاني 

ةموو شارةكان  هي سلَيماني  هي هةولَير  هي دهؤكيش  ثَيش يش بةرثرسي لةكةموكورتي ئاوو ئاوةردؤي ه
لةسلَيماني ئاو خراثة  لةهةولَير ئاوةردؤ خراثة  بةآلم وةنارةتي شارةواني نياتر دواي ثرؤسةي ئانادكردني 
عَيراق كةخؤمان ئةناني  وةنعةكان بةرةو كرانةوةو بودجة وئةوانة نياتر مةسغولة  بةآلم خؤ 

 04رؤذة يةكي طرتؤتةوة  مي ئةثرسن لةم ساَل وضوار مانط و 04ار مانط وحكومةتيش ساَلَي  وضو
رؤذةدا  وةنارةت ض كارَي  وثةنَيكي جدي كردووة  بؤ ضاككردني ئاوو ئاوةردؤي سةرجةم شارو 
شارؤضكةكاني كوردستان  سلَيماني وهةولَير بةدهؤكيشةوة  ضونكة خؤمان ئةناني دهؤكيش ئاوةردؤي نية  

ة بؤ مةسةلةية  دانيشتوويي كةثةتاي كؤلَيراية  ثةتاي كؤلَيرا ئَيستاش هةية  ئَيستاش ئَيستا ئَيم
 642بةردةوامة  جةنابي دكتؤر سواد دوَييَن ضووةتة خةستةخانة ئةخري ئاماري وةرطرتووة  تا دوَييَن 

دكتؤر سواد  حاَلةتي ثؤطةتي  هةية  ئةوةش عيلمية كةمةسةلةي بآلوبوونةوةي كؤلَيرا لةئاوةوةية ديارة
خؤي جةنابي باسي ئةكات  ئَيمة لةبةردةمي ئةوةدايي كة ساَلَيكي تر ئةم كاتة ثةتاي كؤلَيرا سةر 
هةَلبداتةوة وبةخراث يش  ضونكة رَيذةي دانيشتوونيش نياد ئةكات  ثرؤذةكانيشمان بةرةو خراث  

ةنارةتة ثةيوةنديدارةكاني تريش ئةردوات  بؤية ئَيمة داوا ئةكةيي وةنارةتي شارةواني هاوشان لةطةَل و
بةتايبةتي وةنارةتي تةندروسو لة سلَيماني  لةناو شاري سلَيماني  غورسةي عةمةلياتيان هةبيت  بةدواي 
ئةو كَيشةيةدا بيي  ضارةسةري مةسةلةكان بكةن  مي بؤخؤم ضووم هةتا مةنتينةي دوكان  ئةمةوَيت 

ؤَلي دوو ثةمثي هةية يةكَيكيان ئيش ناكات  يةكَيكيان سَي تةنها باسي ئةوَي بكةم بةثةلة  ضوومةتة دةشن
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بؤردي لةسةرة  يةكَيكيان شةبةدَيكي ئةوةندةي تَيداية  ئةو دةبة كلؤرانةي كةوا وةنارةت ناردوويةتي لة 
حةوشة بآلو كراونةتةوة  باسي مةترسيةكةي ناكةم  بؤ ئةوةي دةناي دوكان ضؤَلي نةكةن  ضووينةتة 

نؤر بةتةسصيل باسي ناكةم لةبةر كاتةكة  ثةمثي ئاوي شةب ئيش ناكات  ئةو حةوني  ثريدوربان  لةوَي
تةسريبة  هينَيكي لةسةرة ئيش ناكات  سةرجةم بؤردةكان ئيش ناكةن ئةمانة هةمووي دةرخستةي 
دراوةتة سةرجةم وةنارةتةكان وبةتايبةتي ئةم وةنارةتةش  بؤية داوا ئةكةيي وةنارةت نؤر بةثةلة ئيش 

ةر ئةم مةسةهنة بكات  ئَيمة هةموو مةسةلةي ئاوو ئاوةردؤ ئةخةينة سةر سةرجةم وةنارةتةكان لةس
وسةرجةم وةنارةتي شارةوانيةكاني ية  بةدواي ية   بةآلم جةنابي وةنير حةق واية لةم ئةمردؤوة ئيش 

ؤلَيرا  بةتايبةتي لةسةر ئةوة بكات  كة ئاوو ئاوةردؤي شارو شارؤضكةكان سيعلةن بثارَينَيت لة ثةتاي ك
ئةوةي سلَيماني مي ثشتطريي هةموو ثَيشنيارةكاني راثؤرتةكةي كا  حممد رسعت ئةكةم بةتايبةتي 
ثةلةكردن لة راكَيشاني هَيَلي دووةمي دوكان سلَيماني وهَيَلي سَييةميش  ضونكة بةتةئكيد هَيَلي دووةم 

ابكَيشَيت  صيانةي شةبةكة كؤنةكاني سلَيماني بةش ناكات  ئةبَي كارَي  بكات وةنارةت هَيَلي سَييةميش ر
طةردةكةي شةبةكةي نية  شةبةكةي ئاوي بؤ رابكَيشرَيت  صيانةيةكي بةثةلةي ئةو  45بكرَيت  ئةو 

مةحةتة طرنطةي دوكان بكات  ضونكة بةشَيكي ئاوي هةولَيريش لة دوكانةوة دَيت  ئةطةر ئاوي دوكان 
َيت  مي لةكؤبوونةوةكةي ثَيشووشدا بامسكرد  رةنطة كلؤر لةرووي نةوعيةتةوة ميكرؤبي تَيدا نةب

وميكرؤب وئةو شتانةي تَيدا نةبَيت  بةآلم لةرووي نةوعةوة خراثة  ضونكة ئاوةكة وة  ثَيويست 
ناثاَلَيورَيت  وة  ثَيويست شةبي تَي ناكرَيت  وةكو ثَيويست مةكائي وجيهانو ثةمثةكاني ئيش ناكات  

نية بؤ نةخؤشيةكاني تري وةكو طورضيلةو ئةو بةردانةي كةوا % 122ي لة لةبةر ئةوة نةوعيةتةكة
 .دروست ئةبَيت  سوثاس

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .كا  تةلعةت حممد سةرموو

 :توسيق صاحل حممد طلعت بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لَير ئةكةم  دةورووبةري هةولَير نؤر نؤر سوثاسيان بةخَيرهاتين وةنير ئةكةم  مي باسي طوندةكاني هةو
ئةكةم طوندةكاني دةرباية لة ثشت طةشنةو خوردخوردو ضاَلة طردةَلةو جل بةسةر  بريتان بؤ لَيداون  نؤر 

 .نؤر سوثاستان ئةكةم خوا موةسةدتان بكات رةبي  نؤر سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .سةرموو كا  بة رةشد
 :يد كرين رشيدبةردَين رش

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ي نيسبةتي شاري سلَيماني ئاوي بةرئةكةوَيت  ئةو ئاوةش %44مي ثرسيارَيكن هةية لةسةر مةونوعي لة 
كةبةري ئةكةوَيت كةمة  يةعين رؤذَي نارؤذَيكة دوو سةعات يان سَي سةعاتي بةر ئةكةوَيت  تةبعةن ئةمة 

سلَيماني ضارةسةر ناكرَيت  _لةسةر ئةو دسةيةم هةر بةتةنها بةرداكَيشاني هَيَلي ئاوي دوكانبةتةنها هةر 
لةهةولَير عيةجَي  كراوة  عيةجةكة سةريعة  بؤ نؤر طةردةكيش ئةمة كراوة  يةكَي  لةو طةردةكانة كة 

ئاوييةكي ضاكي تَيكةوت  مين تَيدا ئةذين  لةموستية عيةجةكة ثار  ثَيرار ئاومان نةبوو  مةنتينةكة بَي 
بةآلم بريي ئيلكيوانييان نة  بة سةحتي بةئاوي سةحتي وةرطرتي  كةلةسلَيماني باوة  بةضاكي عيةج كرا  
ئايا ئَيوة ناتواني بؤ ئةوةي بةسةري  ئةو موشكيلةي ئاوة ضارةسةر بكرَيت  بةتايبةتي كاتَي كةنةوي 

شوَينانة عةلةل ئةدةل بريي ئيلكيواني لَي بدرَيت  لةطةَل تةوني  كراو شارةكة سراوان بووة  ناكرَيت لةو 
 .رَينمدا  سوثاس

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .كا  حممد حكين سةرموو

 :بةردَين حممد حكين جبار
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

م  وةَلآل مي ية  تَيبينين ئةطةر ضي مي داواي دسةم نةكردبوو بةآلم ديارة جةنابت حةن ئةكةيت دسة بكة
ي شاري سلَيماني نؤر مةمنووني %22هةية ئةو برادةرانةي كةوا نؤر رةخنة لةبريي سوري ئةطرن  ئَيمة لة 

ي خةَلكي شاري سلَيماني ئةوانةي كةخةَلكي ئةوَيي ئاطادارن وة %22ئةوانةيي كةوا سوريي  ضونكة لة
مي ية  تَيبيين ترم : انيشي ئةوة حةدينةتَيكة  دووةممةمنووني بري هةَلكةنةكاني و مةمنووني ئاسنةك

هةية  ئةويش ئةوةية نؤرجار خؤمان هئةدةيي لةوةي دةست َةينة سةر نامةكان  بةحةدينةت نؤرجار 
ئةردؤيي بةدةوريا ولةدةوري مةسةلةكة دسة ئةكةيي   ئةطةرنا كَيشةكان هةموومان ئةناني ضي وضؤني 

كَيشةي بَي ئاويش لةسلَيمانيدا بةحةدينةت ثَيويستة جةنابي وةنير كة وضؤنيش ضارةسةر ئةكرَيي  
تةشريئي لَيرةية لةئةولةوياتيدا بيطرَيت  ئةوانةش كةوا ئَيستا سةرثةرشتياري شاري سلَيماني ئةكةن  
 ئةوانيش حةدينةت واية كة ئةوان بةرثرسي لةو مةسغةلةدا  لةحاَلةتَيكي واشدا لَيكؤَلينةوة هةبَيت  سناش

هةبَيت  بؤ ئةو كةسانة كةوا كةمتةر خةم بوون  ئَيمة ئةَلَيي ضوويي دوكا ان بينيووةو وةنعةكةمان 
بينيووة بةآلم مةسغولةكانيش هةموو لةجَيطاي خؤياني وئَيمةش بةردةوام دةستخؤشيان لَي ئةكةيي  نؤر 

 .سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .وكا  بارنان سةرمو
 :بةردَين بارنان حممد دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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كؤلَيرا لةساَلي : مي ثَين واية كاديري باش ئةوةية ئيلتينام بةئةركة حنبيةكانيةوة بكات  ئةوة ية   دوو
بيستةكانةوة لة عيََراددا تةوتي بووة  لةسةدةي ثَيشوو لةهةولَير  لة حةستاكاندا هةولَير هةشت هةنار 

شي كؤلَيرا بووة  يةعين عيةدةي بةوةوة نية ئةطةر لةشوَينَي  بآلو نةبووبَيتةوة ئةوة كةسي تو
جةنابي وةنير نانامن بؤ راطرتين : دةستكةوتي حنبي نية  بؤية برادةراني ئَيمة حةدة لةوة ئاطادار بي  دوو

حةدة نةوي تةوني  بريي ئةلكيواني ضيتان كردووة  بؤ راطرتين نةوي بَي خنمةتطوناري ضيتان كردووة  
نةكرَيت بةبَي ئةوةي خنمةتطوناري بؤ بربدرَيت  بةتايبةتي ئاو  مي ية  ثرسياريشن هةبوو  ثرؤذةي ئاوي 

 .هدَي كاتي خؤي هةبوو لةسةر وةنارةتي ئاوةدانكردنةوة بوو  نانامن ئَيستا مةسغوليةتي كَيية؟  نؤر سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

تكاية لة مةونوعةكة دةرمةضي  ضونكة ئَيمة ئةو مةونوعانة باس ئةكةيي كة مةربووتة بةنةخؤشي 
 .كؤلَيرا نة  بري  بةردَين كا  حامت سةرموو

 :بةردَين حامت حممد جان حسي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سيان كرد  تةنها ية  دوو وةَلآل مي نؤرخاَلن لة بري بوو  بةآلم هةندَيكيان ئةو بةردَينانةي ثَيش مي با
: خاَلَيكن هماوة  ئةويش ئةوةيانة ئَيمة بةحةدينةت كؤمةَلَي  شت هةية  واديعة و حةدينةتة  دوو

حاَلةتَيكي تر هةية  مي ئةمةوَيت باسي ئاوي كةهر بكةم كةلة رووباري سريوانةوة هةَل ئةطريَيت ودابةش 
اريدا  ئةو ئاوة لةرووباري سريوانةوة دَيت  رووباري ئةكرَيت بةسةر خةَلكي دةناي كةهرو ناحيةي رنط

سريوانيش لةبةنداوي دةربةندخيانةوة دائةبةنَيت  بَيجطة لةوةي كةئاوةردؤي هةموو دةربةندخيان ئةضَيتة 
سةر ئةو رووبارة و  دةيان مةعمةليش ئةو برادةرانةي كةوا  خةَلكي ئةو ناوضةيةن ئةناني  كةلةسةر 

كو كةهر دروستكراوة  مي بؤخؤم ئةو مةشروعةم بينيووة وضوومةتة سةري رووباري سريوان هةتا
كةئاوةكةي لَي دةرئةضَيت و دابةشي ئةكات بةسةر كةهرو بةسةر طةرميان ومسود وئةو مةنتينانةدا  
بةحةدينةت ئاخر دةرةجة ثيسة وناثوختةية  بؤية مي ئةو ثرسيارة لةجةنابي وةنير ئةكةم  كةبؤ 

كاري خؤيدا هيض بةرنامةيةكي هةية بؤ ئةوةي كةوا سةرداني ئةو شوَينانة بكات  ئايندةو لةمةداي
وخةمَيكي طةرميانيش َوات  ضونكة ئَيمة بةرداسو ئةطةر حساب بؤ كؤلَيرا بكةيي وابنامن نياتر طةرميان 

 .لةهةموو روويةكةوة خنمةتطوناري كةمة  رةنطة نياتريش بؤ تووشبوون ننيك  بَيت  نؤر سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .طوَلنان خان سةرموو
 :بةردَين طوَلنان عنين دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةخَيرهاتين بةردَين جةنابي وةنير ئةكةم  ئاماذة بةدسةكاني كا  حامت بكةم  مي خؤم خةَلكي مةنتينةي 
ي بةنؤري دابي ئةكات  حةونَيكي سةركراوةية بةرووبةري كةهرم  ئةو ئاوةي كةئَيستا ئاوي كةهرو رنطار
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ننيكةي كيلؤمةترَي   ثار خؤم لةهةَلمةتي ضاودَيري ثاككردنةوةكة  بةشدارين ئةكرد  شؤسَل ئيشي تَيدا 
ئةكرد  بةداخةوة ئةَلَين ئاذةَلي تؤثيوي تَيدا بوو  ئةو ئاوة بةمةسئيةيةكي نؤرهوان دَيت بؤ ماَلةكان  

دورداوة  بةتايبةت لةنستاندا ئاوةكة ئةوةندة لَيلًَُة بةهةستة خةَل  ناتوانَيت بةكاري بهَينَيت   نؤربةي كات
ئةوة بةشَيكي ئاوي سةرةكي رنطاري وكةهرة  سةبارةت بةوةي كةوا ئَيمة بةردةوام هاوارمان بووة لةطةَل 

شارةواني دةوَلةمةندتريي شارةوانيدا وجةنابي وةنيريش ئاماذةي بة بودجةدا  بةداخةوة مي ئةَلَين 
وةنارةتة كة داهاتي خؤشي هةية  ئةجنومةني ثارَينطاش ثاَلثشتَيكة بؤي  تا ئَيستا طرسو ئاوي خواردنةوة 
طرستَيكي سةرةكية  لة تةواوي كوردستان بةتايبةتي لةطةرميان  يةكَي  لةطرستة طرنطةكاني تري وةنارةتي 

وي خواردنةوة  كة ئاوَيكي نؤر هةية  لة برية ئيلكيوانييةكان شارةواني نةبووني ثةنة بؤ طلدانةوةي ئا
ناوضةي طةرميان  برية ئيلكيوانييةكان نؤر خاوَيني  نؤر تةندروسنت بة ثَيي ئةو تاديكردنةوانةي كة 
كراون  بةآلم هيض بريَيكيان تةنكي طلدانةوةي لةسةر نية  ئةو ضةند سةعاتةي كةوا ئةدرَيت بةماآلن دواي 

دني ئيشي خؤيان ئي  ئاوةكة ئةردوات  ئةوة يةكَيكة لةنةرةرة طةورةكان كة بةئاو طةيشتووة  تةواو كر
بةداخةوة ئةَلَين مي خؤيشن وةكو وةسدَيكي ثةرلةمان سةردانط دةرةوة  وآلمت كرد  لةهةر وةنيرَي  يان 

ية كةخؤت ئةضيت كؤمةَلَي  كارمةندم ئةثرسي كة ئةضَيتة دةرةوة  ضارةكي ئةوة سوودي بؤ ناوضةكة ن
راستةوخؤ و ئةرني وادي  ئةبينيت  مي ضوارجار بؤ طرسو ئاوي كةهرو ناوضةكة ويستوومة سةرداني 
جةنابي وةنير بكةم  بةداخةوة نةطةيشتينة ية  و جةنابي وتيان لةسةسةرداية  ية  طرسو تر بةطرسو 

ري ئيشةكان ئةكةم  ثَيشنياريش ئةكةم شارةواني ئةنامن وةكو كةسَي  كة ثَيش  سةرمانبةر بووم و ضاودَي
لةكاتي وةنارةتيشدا وتوومة  تكا ئةكةيي دابةشكردني نةوي لةئيشي شارةواني جيا بكةنةوة  باوةنارةتَيكي 
تر ئةو كارة بطرَيتة ئةستؤ  بةتايبةتي ئيشي وةنارةتي شارةواني ئاوو ئاوةردؤية كة بةهؤي سةرداَليان 

ر كارةكاني خؤيان وباية  بدةن بةكرَيكارةكاني ثاككةرةوة  مي لةطةرميان بةنةوييةوة  نايانثةرذَيتة سة
هةنار وةر ئةطرَيت  ضي  122نؤرجار لَييانةوة ننيكن  كرَيكارَيكي ثاككةرةوة لةطةرميان هةية مانطي 

هةنارة  باية  بةوانة بدةن كة كؤَلةكةي رداطري ئيشةكاني شارن  تكا ئةكةم باية  بةو  122ئةكات بةو 
يةنة بدةن  وة مةسةلةي ئاوي خواردنةوة دووبارةي ئةكةمةوة نة  لةسلَيماني لة نؤربةي ناوضةكاندا ه

 .بةتايبةتي لةطةرميان  سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .طَيةس خان سةرموو
 :بةردَين طَيةس حمي الديي حممد غريب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ن ني هةموو كةموكورتيةكان َةينة سةر بةردَين وةنيري شارةواني  دةستخؤشي لةميش ئةكةيي ئَيمة بةنيا
وةكو وةنيرةكاني تر  بةآلم ئَيستا وةباية  لةئارادايةو كَيشةيةكي طةورةي كؤلَيرا وا خةريكة نؤربةي 

ي بةردَينيان  ناوضةكاني كوردستان ئةطرَيتةوة  خؤ ئةبَي كةموكورتي وثَيشنيارةكان َةينة بةردةم
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طئتوطؤش بكرَيت لةطةَليان بؤ ضارةسةركردني ئةو كَيشةية  بةرداسو كةطوَي بيسو راثؤرتةكةشي بوويي 
لةو بةرنامةي كارو ثرؤذةو ئةو شتانة  جَيطاي دَلخؤشي بوو  بةس كةباسي دةرني كردو ضاوةرواني بؤ 

ر ئَيمة ضاوةروان بي وا بنامن ماَلوَيراني دةرن بؤ جَيبةجَيكردني ثرؤذةكان  ئةوة جَيطةي مةترسية  ئةطة
 ناَلَيي ئةو نةخؤشيةي كة% 122دوايةتي  لةسةر مةسةلةي ئاوي سلَيماني  ئةو مةسةلةية لة  طةورةتر لة

باسي  وةرطرياوة  يان ئةو ذمارانةي كة راستة ئةو سامثآلنةي كة  ةو ميكرؤبة لة ئاوي ثرؤذةكاندايةهةية  ئ
طةردةكي  45دةي دةرضووة  بةآلم ئاوي بريي لَيية  ئاوي بريي سةحتي  سلَيماني ئةكةن  لةوةندة ئةوةن

طةردةكةكاندا بريي سةحتي لَي  تَيداية  كة شةبةكةي ئاوي بؤ نةضووة  هةندَيكيشيان نَيرابي نية  لة نؤر لة
ينجا بنانة ضؤن ئةدةن بة ضةند مةترَيكي نؤر كةم  ية   دوو مةتر لةو هوة بريي نَيرابةكةش لَي ئةدةن  ئ

بةماوةيةكي كةم ئاوي نَيرابةكة دنة ئةكات بؤ ناو ئاوي خواردنةوةكة  رةنطة ئةو نةخؤشيةي لةو ناضانةدا 
هةية  رةنطة ئةوة نياتر دكتؤر سوئاد مةعلوماتي لةسةري هةبَيت  لةو شوَينانةداية كةوا نياتر برييان 

ةوة داوا ئةكةم  نؤر بةثةلة عيةجي ئةو مةسةلةية هةية  يان شةبةكةي ئاويان نةطةيشتووةتَي  بؤية لَير
بكرَيت  ضونكة تاكو ئَيستا رؤذانة ذمارةي نةخؤش وتووشبوون بةكؤلَيرا نياد ئةكات  يةعين ذمارةكان نياد 
ئةكات  يةعين تا ئَيستا سةرضاوةي نةخؤشيةكة بةتةواوةتي نةدؤنراوةتةوةو ضارةسةر نةكراوة  كة 

 . كارةساتي طةورةتر لةدواوةوةي ئةبَيت  سوثاسضارةسةريش نةكرَيت  يةعين
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .كا  خورشيد شَيرة سةرموو
 :بةردَين خورشيد سلين شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةخَيرهاتين جةنابي وةنير ئةكةم  وةكو خوش  وبرايان باسيان كرد  ئةو كَيشةية كة هةية نةخؤشي 
كؤلَيرا خةريكة نؤربةي نؤري شارةكان ئةطرَيتةوة  كؤتايشي ثَينةهاتووةو هةر بةردةوامة  سةبةبي 
سةرةكيشي لةسةرضاوةي ئاوةكانةوة ئةناندرَيت  كَيشةي سلَيماني كةباس ئةكرَيت و بةذمارةش باس 

بواية جةنابي ئةكرَيت  لة كؤبوونةوةي ثَيشوو نؤر باسي وةنيري شارةواني كرا  مي تةسةور ئةكةم دة
وةنير لةكاتي سةرهةَلداني نةخؤشيةكة ضؤن وةنيري تةندروسو لةسلَيماني بوو ثَيكةوة تةنسينيان 
بكرداية  ذووري عةمةلياتيان دابناية و ثَيكةوة بيوونايةتة سلَيماني  نة  ثاش ضةند رؤذَي  وةنيري 

سةور ئةكةم نياتر ئةوةية كةدرةنط  شارةواني بيووباية  بؤية كةئةو طلةيي وطانندانة هاتة سةري مي تة
 12بةخؤ كةوت  ئةطةر ناكَيشةي ئاوي سلَيماني و ثيسي ئاوي سلَيماني و شارةكاني تر  نة هي ثارةو نةهي 

ساَلي لةوةو ثَيشيشة  كؤنةو نؤريش كؤنة  ئةو موشكيلةي ئاوةردؤي ئاوي  42ساَل لةمةو ثَيشةو نةهي 
ئاوي ثا   لة هةولَيريش هةية  لةسؤرانيش هةية  لة دهؤكيش هةية  سلَيماني وتَيكةَل بووني ئاوي ثيس و

بةآلم ئةوة نودتةي ئةساسية  ئةبواية ئةوان ذووري عةمةلياتيان ثَيكةوة دروست بكرداية  بة هاواري 
كارةكة بيووباية سلَيماني  نودتةي دووةم  جةنابي وةنير لةتةدريرةكةي باسي ئةوة ئةكات  ئةو 

خةياَلي ئةوَيت  هةندَي  لةطةَل بانني دةولي وشةريكات ولةطةَل مونةنةمات خةريكي  مةشروعانة ثارةي 
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ضةند كؤبوونةوةيةكيشيان لةطةَل كردوون  مي لةحكومةت ئةثرسن  لة وةنير ناثرسن ضونكة بةتةنها 
 .وةنير بةرثرس نية لَيي

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .ع دةرمةضؤتكاية لةوةنيرو لةمةونو
 :بةردَين خورشيد سلين شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي لةوةنيئة بووم ئةنامن مةسةلةي موهين هةية كاري لَي بكرَيت وهي ئةهةميش هةية  ئايا حكومةتي 
هةرَيمي كوردستان ثَيي وانية لةباتي دروستكردني جادةية  كةوا دريي بكات  يان باَلةخانةية  دروست 

ردؤيةكي بؤ شارةكان دروست بكرداية باش  نةبوو لةوة تا تووشي ئةو نةخؤشية نةبوويناية  وةكو بكات  ئاوة
باسي كرد جةنابي وةنير ثرؤذةي ئاوةردؤ بةدوو ساَل وسَي ساَل وضوار ساَليش تةواو نابَيت  ئةطةر 

مليؤن دؤهري بؤ  122مليؤن دؤهريشي بوَيت بة ضوار ساَل تةواو ئةبَيت  هةر جارةي  322مينانييةكي 
سةرسغةكرَيت  ئةو ثارةيةش وةكو ئاوو كارةبا لةميللةت وةر ئةطريَيتةوة  ئةطةر حكومةت بيةوَيت 
بةتايبةتي ثارتي ويةكَيو بيانةوَيت  سةرن بكةنة سةر ميللةت ئةبَي ئةوان مانطانة ثارةي ئاوةردؤ بدةن  

ت  لةبةر ئةوةي دةتواني لةبةرنامةي خؤيان تةسةور ناكةم كةسَي  بتوانَيت هبدات يان موخالةسةي بكا
دايبنَيي جادةي دري نةكةن  بالََةخانة دروست نةكةن  جارَي ئاوةردؤكةمان بؤ دروست بكةن  ضونكة وةكو 
لةراثؤرتي وةنارةتي تةندروستيشدا هاتووة  وةكو باسيش ئةكرَيت نؤربةي نؤري نةخؤشيةكة سةرضاوةي 

لةطةَل شةريكات وشةش جار ضووةتة ئةردةن  ئةطةر بةتةماي ئةوة بي  ئاوةكانة  باسي ئيتيئاديةت ئةكات
شةريكات ودوةلي مانياة بَيت ئاوةردؤمان بؤ دروست بكات  ئةبَي ئةم جيلة هةمووي ةرَيت نةيبينَيت 
بةضاوي خؤي  بةضاو ناشيبيني  بؤية مي رجام ئةوةية جارَيكي تر لةكؤبوونةوة باسن كرد  تةنها 

ئةو جةنابي وةنيرة  هةر وةنيرَيكي بةلةدية هاتبَيتة ئةم هةولَيرةو دانيشتبَيت مي نةضوومةتة كي 
ضوومةتةهي ثَين طوتية بيكة بةخاتري ئةو خودايةي  هيض بةرنامةية  دامةنَي بةرنامةي خؤت بكة 

ةنيرةي بةئاوةردؤي ئةم هةولَيرة  ثَيشن طوتية دةشنامن نايكةيت  بةآلم هةر ثَيت ئةَلَين ئَيستاش بةو و
دةَلَين بيكة بةخاتري خوا لةبةرنامةي خؤت تةنها ئاوةرؤ دابيَن  هييي تر دامةنَي  دةوةَلآلهي تؤش 

مليؤني بؤ تةمخي كراوة  كولئةشي تةواو  652نايكةيت  ئاوي هةولَيرَي  مةشروعي ئاوةردؤي هةولَير 
ئةَلماني وةعدي داوة ئةَلَيت مي  مليؤن دؤهري بؤ دانراية  شةريكةيةكي 152بووة كةشئيشي تةواو بووة  

مليؤن دؤهري  122وةري ئةطرم بةشةرتَي  ية  مةتريش لةسةر نةوي ئيش نةكةم  سلئةي يةكةمي 
 122واني ئةوَيت  مي لةمةسدةري مةوسودةوة وةرم طرتووة  تةحةداش ئةكةم ئةو واديعةش هةية  نات

ثَينج ساَليش ئاوي هةولَير تةواو نابَيت  باشةريكة دةست بةئيش بكات  بة مليؤن دؤهر تةخصيص بكةن
مليؤن دؤهرة سةرف ئةكات  ومت ئةطةر ئةمر بكةن ساَلي  122مليؤن دؤهر دابيَن  تا ئةو  122هةر ساَلي 

شةست مليؤن دؤهر لةميللةت وةردةطريَيت  بةآلم نايكةن ثرسيارَيكيش لةوةنير ئةكةم وةكو ناننانخان 
وةمي دوكان  سلَيماني لةثَيشةوة ئةو ثارةي كةبؤ ئاوي ئيئران دانرابوو بؤ ثرسياري كرد  ثرؤذةي ئاوي دو
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هةولَير  هةمان مةبلةغيش بؤ ئاوي دوكان دانرابوو سةرسيش كرابوو  ئةو ثارة ضي بةسةر هات  وة  
 25  0222دوَييَن لةوةنيرَيكن ثرسي وةنيري خؤمان  هي حكومةتي هةرَين  دةَلَي لةمينانيةي ئةمساَلي 

ؤن دؤهري تر بؤ ئاوي دوكان دانراوة  ئايا بؤ ليذنةيةكي تةحنيني دروست ناكةن  بناني ضي بةسةر ملي
هاتووةو بؤ نةكراو بؤ ناكرَيت؟ مي تةسةور ئةكةم ئةطةر وا بردؤيي كةباسي كؤلَيرا ئةكةن  كؤلَيرا نياتر 

دةرة باسي كرد  نؤر لةطةردةكة ئةبَيت  ئةطةر مةسةلةكة ئاو بَيت ضونكة ئاوي هةولَير وةكو تانة ئةو برا
كؤنةكان وةكو تةعجيل وعةرةبان وطةردةكي جولةكان ئاوةردؤو ئاو تَيكةَل بووة  عةيين موشكيلةمان هةية  

هةنار بريي ئاودةست لةهةولَيرَي هةية  ئومَيد ئةكةم رؤذَي  وةكو دومبةلةي نةردي بتةدَيتةوة  ئةمة  452
ةن جارَي  باَلةخانةمان بؤ مةكةن جارَي  ئيشمان بؤمةكةن جارَي  عيةج بكرَيت باشة  جادةمان بؤ مةك

 .رنطارمان بكةن لةئاوي ثيس  لةو ئاوة رنطارمان بكةن  نؤر سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .كا  حممد سرج سةرموو
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةوَيوة داخَل    يةعين ئةم كؤبوونةوانة بؤ مةبةسو ضارةسةركردنة  ثةرلةمان وةَلآل مي ئةمةوَيت ل
يةكةيةكي هةَلبذَيردراوي ئةم ميللةتةية  ئةم طةلةية ئةبَي لَيرةوة ضارةسةري طرستةكان بكرَيت  هيوادارم 

ة هوانةكان يةعين مةسةلةكان وةكو خؤي سةير بكرَيت  نةضَيتة بوارَيكي ترةوةو بتواني دةستنيشاني خاَل
وخاَلة بةهَينةكان بكةيي  لةو روانطةيةوة كةهاووآلتي طةورةتريي سةرمايةي ئةم نةتةوةية  ئةم طةلةية  
ئةم هةرَيمةية  هةروةها ثاراستين ئةم ئةنموونةش وبةهَينكردني  لةبةر ئةوة شتَيكي سروشو بَيت همان  

َل وةنير  ئةَلَيي وةنارةتي شارةواني ئَيستا جةنابي ئَيمة مامةَلة لةطةَل وةنارةت ئةكةيي  نة  لةطة: دوو
وةنيرة تةمسيلي ئةو وةنارةتة ئةكات  لةبةر ئةوة وةكو نةسةر سةيري مةسةلةكان نةكةيي  وةكو 
دةنطايةكي رةمسي ئةم هةرَيمة سةيري ئةوة بكةيي  منيش دسةم ئةخةمة ثاَل دسةي ئةو بةردَينانة  

كةئاو ثاكةو ئاو ثيسة  مي ئةَلَين ثيسة بؤ؟ ضونكة لةهةموو دونيا يةعين دوو دسة دروست بوو لةوةي 
سةرضاوةي ئاو كة ننيكي شار بوو  يان لةناو شاردا بوو بَيطومان ثيس ئةبَيت  يةعين ئةوة مونادةشةي 

مان ناوَيت  هةر ئاوَيكي رؤيشتوو  ئاوَيكي طةورة ئاوي رووبار  لةناو شاردا بوو  يان لةننيكي شاردا بوو  بَيطو
ثيس ئةبَيت  ئَيمة ئةَلَيي ثاككردنةوة  طرسو ئَيمة لةثاككردنةوةداية  ئةم مةحةتانةي ئَيوة داتانناوة  بؤ 
ئاو  ئاو ثا  ناكاتةوة  ئاو ننَل ئةكات  ئةطينا دوكان ديارة هةموو نَيرابي ناو دوكان ئةردذَيتة ناو ئةو 

بووة  مي بؤ ئةوةي جةنابت دَلنيا بيت لةوة  بةشتَيكي دةرياضةيةوة  ئَيستا هاوينة هةوارةكةشي ثَي ئيناسة 
دروست ئةو دسةية ئةكةم  يةكَي  لةئةنداماني ئةجنومةني ثارَينطاي سلَيماني  ضةند مانطَي  لةمةو ثَيش  
راثؤرتَيكي تَيروتةسةلي داوةو بَيطومان طةيشتووةتة وةنارةتةكةي ئَيوةش  لة ئةجنومةني ثارَينطاو لة 

وا نؤر هاتووة هي سلَيماني تةبعةن  تا بةديكؤمَينت ضووةتة سةر واديعةكة  مديري بةلةدييةي ثارَينطار وئا
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ي ئةمساَلدا جةريدةي 5/9دوكاني بينييوةو هي هةموو ئةو شتانةي بينيوةو هي تةندروستيش  لة 
يةعين هاووآلتي ئةو راثؤرتةي دةستكةوتووةو بآلوي كردؤتةوة  هيوادارم هةموو كةسَي  سةيري بكات  

نةنطي خةتةري لَيداوة  كة ئةمة دروست ئةبَيت لةسلَيمانيدا  كاريسةيةكي نةخؤشي دروست ئةبَيت  
ضونكة ئاوةكة موديري بةلةدييةي دوكان دسة ئةكات  بةردَيوةبةري تةندروسو دوكان دسة ئةكات  كةئةم 

ت بؤ سلَيماني نة  ئةوةي ئاوة ضةند مةشاكيلي لةسةرة  كة ضةند ثيسي تَيغةكةوَيت  هةر ننَل ئةكرَي
كةثا  ئةكرَيتةوة  مي تةمةنا ئةكةم جةنابت بري لةوة بكةيتةوة ئاوةكا ان بؤ ثا  بكةنةوة  يةعين 
تةصئيةي ئاو بريتية لةثاككردنةوةي  نة  لةننَل كردني  بةكلؤر بةتةنها ثا  نابَيتةوة  لةبةر ئةوة 

كي تر نؤر طرنطة لةهم  يةعين مي وا تَيطةيشتن هيوادارم ئةوة نؤر بةطرنطي سةير بكرَيت  مي خاَلَي
لةوةنارةتي تةندروسو و لةوةنارةتي شارةواني يةعين ثةنةكانتان نؤر درَيذخايةنة  بؤ جيلَيكي دواي 

ساَلة هةر دسة ئةكةيي ئةَلَيي وئَيستا ئيشةكةمان خراث بووة   16ئَيمة  ئَيمة بؤ ئَيستامانة  يةعين 
ساَلة دانراوة بؤ وةنارةتي شارةواني  16ي ئةَلَين ئةطةر ئةو بودجانةي ئةم ئةَلَيي ثارة نية  م

كةوةنارةتَيكي ئةساسية كؤي بكةيتةوة نؤر نؤر نياد لةو مةبلةغةية كة بؤ ضارةسةري ئةو مةسةلةية 
ثَيويستةلةو رؤذةشةوة هةر موشكيلةية  ئةم نةخؤشي كؤلَيراية بةثَيي ئةو راثؤرتةي كةوةنيري 

وة  يةعين رةسد كراوة  دياري كراوة  هةموو ساَلَي  هةبووة  ئايا  25خوَيندييةوة لة ساَلي  تةندروسو
مومكي نية ئَيمة ثةنَيكي دروستمان بؤي هةبَيت  شو وا نامومكينة  لةكاتَيكدا ئةَلَيي حكومةتي هةرَين 

ي ئةو نةخؤشية كة لةم ننيكانةدا هةموو ئيمكانيةتَيكي خستؤتة بةردةسو ئَيمة بؤ ضارةسةركردن
بةداخةوة هَيشتا نةكراوة  مي هةر دسةم ئةخةمة ثاَل ئةوانة يةعين شارةواني كاتَي  كة ناتوانَيت 
خةدةماتي ئاوو ئاوةردؤ ثَيشكةش بةو ناوضانة بكات  ئةم هةموو نةويية بؤ تةوني  ئةكات  مي رَيطر نين 

 .ة ناتواني  خؤ لةدواوة نابَي كؤن ؤَل بكرَيتلةبةردةم تةونيعكردني نةوييدا  بةآلم خؤ ئةطةر لةثَيشةو
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

تكاية تةونيعي نةوي لة دةستةآلتي شارةواني نية  بؤ نانياري بةردَينتان ئةجنومةني وةنيران ئةيكات  ئةوان 
 .تؤر سوئاد سةرمووسةدةت تةنئيني ئةكةن  ئةومةونوعة لةمةجالَيكي تر باسي ئةكةيي  كا  دك

 :بابان حممد ابد فؤاد..د بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةخَيرهاتين جةنابي وةنير ئةكةم  بةرداسو كَيشةي ئاو كَيشةيةكي كؤنة وشتَيكي تانة نية  لةمَيذووي ئةم 
وةنيرةش كةوا وةنارةتةي ئَيمةش كؤن ة  بةآلم ئةوةي تَيبيين ئةكةم لة دسةي برادةران ودسةي جةنابي 

ثَيويستة بةرداسو وةكو ثةني درَيذخايةن هةية بؤ ضارةسةركردني ئةم كَيشةية  ثةني كورت 
ومامناوةنديش دابنرَيت بؤ ئةوةي بتواندرَيت بةبةردةوامي ئةم كَيشةية يةعين كَيشةية  نية  بةشةش 

ذة  روونكردنةوةيةكن هةية لةوةي مانط  بةساَلَي  ضارةسةر بكرَيت  مي دَلنيام ئةمة كَيشةيةكي دوورودرَي
كةوا برادةران طلةييان هةبوو كةوا ناكؤكي هةية لةنَيوان دسةكاني وةنيري شارةواني ووةنيري تةندروسو  
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مي هم واية هيض ناكؤكية  نية ئةطةر ئةو راستية تَيبطةيي كةوا ئاو هؤكاري سةرةكية بؤ بآلوبوونةوةي 
رؤبي كؤلَيرا لةئاودا بدؤنينةوة يان نةيدؤنينةوة  ئةوة راستيةكي ئةم نةخؤشية  جا ئةطةر بَيتوو ميك

حاشا هةَلنةطرة كةوا ئاو هؤكاري سةرةكية بؤ بآلوبوونةوةي ئةم نةخؤشية  بةآلم وةنةبَي ئاو بةتةنها 
هؤكاري سةرةكي بَيت  بؤ ئةوةي نةخؤشي كؤلَيرا بآلونةبَيتةوة  تةبيعي ئةبَيت ميكرؤبي كؤلَيرا لةئاودا 

وة لةكوردستان و لةعَيراديشدا  نةخؤشي كؤلَيرا هةبووة  ضةنديي  1962َيت  كةوا ئَيمة لةساَلي هةب
خةَلكي ئةم وآلتة هةَلطري ئةم ميكرؤبةن  بةبَي ئةوةي نيشانةي نةخؤشيةكةيان تَيدا دةربكةوَيت  

ردةوام ئةبَيت لةناحيةي عيلميةوة ثَييان ئةَلَيي حامل ميكروب كريير  لةبةر ئةوة ئةم نةخؤشية بة
لةكوردستانداو بةم نووانة ضاوةردوان مةكةن ضارةسةر بكرَيت  لةوانةية كو ئةبَيتةوة ئةمساَل  بةآلم 
ساَلَيكي تر دووساَلي تر لةوانةية سةر هةَلبداتةوة  ئةوة كَيشةيةكي تةندروستيةو ثةني تايبةتي وةنارةتي 

م ئةو راستية ئةبَي بناني ئاو ئةطةر ثا  بَيت يان تةندروسو هةية  بؤ بةرطري كردن لةم نةخؤشية  بةآل
ثا  نةبَيت هؤكاري سةرةكية  بةآلم لةطةَل ئةوةشدا وةكو ومت هؤكاري تر هةية يةكَي  لةو هؤكارانة 
ئةوةية كة هةندَي  كةس  ئامادةييان تَيدا هةية بؤ تووشبووني ئةم نةخؤشية  جطة لةوةش سةدريي 

اَلغي ناوماَل دروست بوون وبةتةنطةوة نةهاتين ثا  وخاوَيين تاكةكاني وهةذاري و بةدخؤراكي و دةرةب
كؤمةَل  يةعين نةبووني هؤشياري كؤمةآليةتي هؤكارَيكي ترة بؤ بآلوبوونةوةي ئةم نةخؤشية  لةبةر ئةوة 

ة  ئةوةي جةنابي وةنيرة باسيكرد  تةنها دوو سامثَل دؤنراوةتةوة مي طلةين لةوة نية بَلَين ئةمة راست ني
بةآلم وةنيري تةندروستيش دةلَََيت لةهةمان كاتدا راستة  راستيةكي تريش هةية حةنةكةم بيَلَين 
ميكرؤبَيكي تر هةية لة سلَيمانيدا دؤنراوةتةوة ئةو ميكرؤبة دةركةوتووة كةثةيوةندي راستةوخؤي هةية 

رؤبةي تريش ئةطةر بة نةخؤشي كؤلَيراوة  شةرت نية هةر ميكرؤبي كؤلَيرا بدؤنرَيتةوة  ئةو ميك
دؤنرايةوة لةناو ئاودا و هةية لةئاوي سلَيمانيشدا  نيشانةيةكة كةوا كؤلَيرا هةية  لةبةر ئةوة  ئةوة بةشَيكة 
لة خؤثاراسنت كة لةهةموو دونيادا رَيكخراوي تةندروسو جيهاني رَينمايي دةرئةكات  بؤ ثةيردةوكردني  بؤ 

ي لَيرةدا لةم كاتةدا كةئةم روونكردنةوةيةم دا بةٍراسو بةرطري كردن لةم نةخؤشية  لةبةر ئةوة م
ئةمةوَيت  تيش  َةمة سةر بآلوكراوةيةكي بةردَيوةبةر  ئاوي سلَيماني لةطةَل بةردَيوةبةري صيانةي ئاوي 
سلَيماني  كةهةردووكيان بةبَي شةرمانة بةداخةوة لةوة ئةضَيت نؤر بَيغاطا بي لةوةي كةوا ئةو ئيشانةي 

كةن بؤ ضي ئةيكةن  هةرضةند ئةندامي لةذووري عةمةلياتي سلَيماني بؤ بةرطري كردن لة كةوا ئةي
نةخؤشي كؤلَيرا  هةردووكيان ئةَلَيي نةبووني ئاو ض ثةيوةندييةكي بةنةخؤشي  كؤلَيراوة هةية  يةكَيكي 

ي ثاكة  بةراسو ئةمة تريان ئةَلَيت بةهيض شَيوةية  مي دةَلَين كؤلَيرا لةئاوةوة نية  ئاوي سةرضنار ئاوَيك
لَيشَيواني هاووآلتيانةو ئةم لَيثرسراوانة وا دةرئةكةوَيت لةئاسو بةرثرسيارَيتيدا ني  ثَيويستة 
لَيثَييينةوةيان لةطةَلدا بكرَيت  مي دوَييَن ثةيوةندين كردووة بة لَيثرسراواني سلَيمانيةوة  ئاطادارم 

كة طَيلَيو وناشارةنايي ئةو لَيثرسراوانة دةرئةخات  كة  كردوونةتةوة لةترسناكي ئةم جؤرة بآلوكراوانة
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سةرثةرشو ئاوي سلَيماني ئةكةن  جا بةرداسو داوا ئةكةم لةجةنابي وةنير كةوا لَيثرسينةوة لةم حاَلةتة 
 .بكات  نؤر سوثاس

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .كا  ئارام سةرموو

 :دبةردَين ئارام رسول مامن
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةرةتا نؤر بةطةرمي بةخَيرهاتين وةنير ئةكةيي  حةدي خؤشيةتي دةستخؤشي لَي بكةيي بؤ ئةو 
هةوآلنةي كةوا داوييانة لةو ماوةي رابردوودا  بؤ هاوكاريكردني كؤن ؤَلكردني نةخؤشي كؤلَيرا  كة سةرةتا 

َيشةي ئاو ناكةم لةهةرَيمي كوردستان بةتايبةتيش لةشاري سلَيمانيةوة سةري هةَلداوة  مي باس لةك
لةثارَينطاي سلَيماني لةبةر ئةوة  ئةوة نة  تةنها دانيشتنَي  ضةند دانيشتنَيكي تري ئةوَيت  باسَيكي 
يةكجار نؤر هةَلغةطرَيت  بةس مي لَيرةدا باسي بةرثرسيارَيو ئةكةم بةبريي بةردَينان وجةنابيشتان 

بةر لةئَيستا لةم ئةجنومةنة كة ئَيمة ياساي وةنارةتي تةندروستيمان دانا  بةثَيي  دَينمةوة ضةند مانطَي 
ئةو بردطانةي كةوا لةو ياسايةدا هاتوون  بةرثرسيارَيو يةكةم ئةكةوَيتة ئةستؤي وةنارةتي تةندروسو  

ةم نةخؤشية بةردَين وةنيري تةندروستيش هةستةية  بةر لةئَيستا باسي لةوةكرد  هؤكاري سةرهةَلداني ئ
سامثَل  032ي دةطةردَيتةوة بؤ ئاوي ثيس لةشاري سلَيماني  مي ثرسيار ئةكةم دوو سامثَل لة كؤي %82لة 

  بؤية بةرداسو لَيرةدا مي واي دةبينن كة خؤ دنينةوة لةبةرثرسيارَيو هةية  %82ئايا ئةمة دةبَيتة لة 
نانيارييةكان بطةيةنينة خةَلكي كوردستان  منيش وةثَيويستة ئَيمة بةشةساس  وبةشَيوةيةكي بةرسراوان  

دةنطي خؤم ئةخةمة سةر دةنطي بةردَينان سةبارةت بةثرؤذةي ئاوي دووي دوكان وهؤكارةكاني دواكةوتين  
ثرسيارَي  لةجةنابي وةنير ئةكةم لةرؤذنامةي هةواَل لةم ية   دوو رؤذةدا بابةتَي  بآلوبووةتةوة  كة 

ئامَيري كلؤر لة طةجنينةكاني ثرؤذةي ئاوي سةرضنار  122كؤلَيرادا ننيكةي  ئةَلَيت لةطةرمةي نةخؤشي
بةكار نةهاتووة  داوا لةبةردَينيشيان ئةكةيي كةوا روونكردنةوةيةكمان بدةنَي لةسةر ئةم بابةتة  
لةهةمانكاتدا دووبارة دةستخؤشي لةهةوَلةكانيان ئةكةم  داوا لةجةنابيشيان ئةكةم كةوا بةردةوام بي 

ضارةسةركردني طرسو ئاو لة هةرَيمي كوردستان و بةتايبةتيش لةثارَينطاي سلَيماني و هةوَل بدرَيت لة
ئةوةي كة دةيان ساَلة دةبواية بكرَيت ونةكراوة جةنابيان و وةنارةتةكةيان هةوَل بدةن ضارةسةري بكةن  

انةوة بيي وهةوَلي لةبةر ئةوةي خةَلكي سلَيمانيش ميللةتي ئَيمةية و ئَيمة ثَيويستة بةدةمي
 .ضارةسةركردني كَيشةكانيان بدةيي  سوثاس

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .سوثاس كا  نرار سةرموو

 :امي طاهر نرار بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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رد ئةدةمةوة  بةخَيرهاتين جةنابي وةنير ئةكةم  مي لةدسةكا دا وةآلمي بةردَين سةرؤكي سراكسيؤني نة
بةرداسو مي يةكَيكن لةئةندامةكاني سنووري رانية بةبةردةوامي سةرداني شارةوانيةكاني حاجي ئاوا  
رانية  ضواردوردنة  سةركةثكان  ذاراوة  دةآلدنَين كردووة  ئةو شتانةي كةوا دةيَلَين ئةمة دسةي سةرؤكي 

ةوانيةكي تريش  بةرداسو ئَيمة كة جةنابي شارةوانيةكاني ئةو شوَينانةية كة ناوم هَينان وضةند شار
وةنيرمان بانطكردووة  بؤيةمان بانطكردووة هاوكاري بي  بؤيةمان بانطكردووة جةنابي وةنير ئةطةر 
لةهةندَي بواردا شارةنا نةبَيت  ثَيي بَلَيي وشارةناي بكةيي  دةبَي ئةويش مةمنوو ان بَيت  ضونكة 

 .ةنراوة بؤ خنمةتي كؤمةآلني خةَلكي كوردستان دامةنراوةحكومةتي هةرَيمي كوردستان كةدام
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .تكاية وةرة سةر مةونوعةكة  رجائةن وةختمان كةمة  نؤريش تةركين بكةن لة موحانةرةكة
 :امي طاهر نرار بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةمان كردووة  نؤربةي نؤري ئةو شارةوانييانة كؤمةَلَي  داواكارييان هةية  ئَيمة سةرداني ئةو شارةوانييان

بةس مي ئةوانة باس ئةكةم كةوا ثةيوةنديان بة ئاوو ئاوةردؤوة هةية  شارةواني حاجي ئاوا ثَيويسو 
مةتر موكةعةب هةية  ئةوة ساَلَي  وثَينج مانطة جةنابي وةنير دةست بةكارة  422بةية  تةنكةري 

جار سةرداني ئةو شارةوانييةي نةكردووة  ئةو شارةوانيانةشي كةوا ناوم هَينان  رَيطةشي نةداوة بؤية  
هيض سةرؤ  شارةوانيةكيش سةرداني بكات  تةنها سةرؤ  شارةواني رانيةو دةآلدنَي يةكجار سةردانيان 

وةبةري طشو ئاويشي كردووة  لةم ماوةيةشدا نوَينةري خؤي بةردَيوةبةري طشو ثةندانان جَيطري بةردَي
ناردووة بؤ دةآلدنَي ورانية  بةآلم ثَييان راطةياندن داواكارييةكانيان وةكو ثَيويست جَيبةجَي نةكراوة  
لةبةر ئةوة داوا لةجةنابي وةنير ئةكةيي ئةطةر ثَيي دةكرَيت سةرداني ناوضةكان بكات  بيكات بةبةرنامة 

يةكة بةتةنها لةسةر ئةستؤي جةنابي وةنير نةبَيت  لةبةرذةوةندي خؤشيةتي بؤ ئةوةي بةرثرسيارَيت
ياخود رَيطا بدات سةرؤ  شارةوانيةكان سةرداني بكةن  ضونكة هةر سةرؤ  شارةوانية  لةو سةرؤ  

هةنار كةسة  ضؤن دةبَيت نةتوانَي سةرداني جةنابي وةنير  62  لة  52شارةوانييانة  نوَينةري نياتر لة 
وان خةَل  وسةرؤ  شارةوانيةكان وةنيري شارةوانية  ئينجا لةنؤربةي بكات  نؤرتري ثةيوةندي لةنَي

كرَيكاري هةية  13هةنار كةسي تَيداية دةذَيت   102شارةوانيةكان كرَيكارمان نودسانة  شاري رانية 
كرَيكاريشي هةية كة بةطرَيبةست تةعي كراون  خؤي  42كرَيكاري دائيمي هةية  13سةرؤكي ثةرلةمان  

ونيا مي دوَييَن لةطةَل بةردَين سةريدوون دارتاش  دانيشتن وتي كاكة نرار لةئةَلمانيا سةرؤ  لةهةموو د
شارةوانيةكان و ئةطةر خؤشي بؤي بكرَيت سةرداني شارةوانيةكان ئةكات  ئةوة شتَيكي نؤر باشة  

انيةكان مي هةر كؤبوونةوةي سراوانيان لةطةَل سان بدات  لةدامةنراندني كرَيكارةكانيش لة نؤربةي شارةو
رانية و ثشتدةر ناَلَين  هةموو شوَينةكاني تر  ئةمة شتَيكي نؤر ضاكة  لةبةر ئةوة بووني كرَيكاري نؤر 
دةبَيتة هؤي ثاكي شارةكان  دةبَيتة هؤي ئةوةي كةشارةكان نياتر ثا  بي  ئةو طةردةكة تانانةش كةوا تانة 

ي كؤمثليمَينتةري دريتاويان بؤ بكرَيت  هاوكاري دروستكراون هيوادارم بةرنامةية  دابنَيي بؤ ئةوة
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تةواويان بكرَيت وئاوو ئاوةردؤيان بؤ دابي بكرَيت  شةبةكةي ئاويان بؤ دابي بكرَيت  رةسيئيان بؤ بكرَيت  
 .رَيطايان بؤ بكرَيت  ضونكة بةرداسو ئةوانة دةبنة سةبةبي سةرةكي ثيسايي

 :(ووكيكةمال كةرك.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .كا  اال داسن سةرموو

 :بةردَين اال حممد داسن
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي ثَيشةكي نؤر نؤر سوثاس وبةخَيرهاتين جةنابي وةنير ئةكةم  بةحةدينةت مي ئياتيمالة لةئةجنامي 
دسةكاني جياوانيية  هةبَيت لة بؤضووني مي  جةنابي وةنير دةستنيشاني كةموكوردييةكاني كرد 

سلَيماني  لةدةربةندخيان  لةهةَلةجبة  لةهةولَير  لةهةموو شوَينةكان  تةبيعي ئةو هةموو مةشاكيل لة
وكةموكوردييانة  بةحةدينةت نةبةجةنابي وةنير نة بةحكومةتي هةرَيمي كوردستان ضارةسةر ناكرَيت  

ي وبانطي ياباني دةست خؤشيت لَي ئةكةم كة حماوةلةت كردووة  هةوَل بدةيت لةردَيطاي بانني دووةل
وئةمانةوة دانيشتنت لةطةَل كردوون  دةناعةتت ثَيكردوون ئةطةر توانيبَيتت دةناعةت بةو بانكانة بكةيت  
كة ئةمردؤ بَيي لةكوردستاندا ثارةي خؤيان سةرف بكةن كةواجبييانة  ئةطةر نروة ئةمين رَيكوثَي  بَيت  

نَيودةوَلةتي يارمةتي ئةدات  يارمةتي دةوَلةتي نامي ضونكة ئةمردؤ لةعالةمدا بؤ دةوَلةتي نامي بانكي 
ئةدات بؤ ئةوةي بَيتة سةرثَيي خؤي  ضونكة ئةنانَيت ئةو دةوَلةتة ناتوانَيت هةموو شتةكاني خؤي 
ضارةسةر بكات  جارَيكي تر دةستخؤشيت لَي ئةكةم  هيوام واية بةردةوام بيت لةسةر مةونوعةكة  بؤ 

عةت بةو بانكانة بكةيت كة دةوري خؤيان ببيني  و ئةو مةبلةغانةي كةوا ئةوةي بتوانيت بةنوويي دةنا
تةحديديان كردووة بؤ ضارةسةركردني كَيشةكة  دَيتة بةردةستان بؤ ئةوةي دةست بةكارةكان بكةن  بةآلم 
تَيبينييةكن هةية ئةطةر ئيمكان بَيت  بنةماي ثرؤذةكان وةكو جةنابتان دةستان ثَيكردووة  دةستنيشان 

دني كةموكوردييةكان ضارةسةري كاتي ئينجا ضارةسةري بنةردةتي ئةطةر ثَيويسو بةطؤرديين بؤردييةكان كر
هةبَيت  وةكو كؤمةَلطاي مةدةنيش عادةتةن كةئاو ئةطوَينرَيتةوة ثَيش طواستنةوة ثا  ئةكرَيتةوة  ضونكة 

م ئاوانة لةو شوَينةي كةلَيي مومكي نية كةس بتوانَيت هيض ئاوَي  ثا  بكاتةوة  ضونكة هةريةكَي  لة
هةَلغةضَيت  ثيسايي ئةو دةورووبةرةي تَي ئةضَيت  هةتا ئةطاتة دةسو ئَيمة  ئةمة ثاككردنةوة ئةوَي  
ئةطةر ثا  نةكرَيتةوة  هةر ننَل بكرَيت ئياتيمالة ئاومان ببَيت  بةآلم ئاوةكةمان سةحي نابَيت  مي رجام 

ت  يةعين مةخانني طةورة هةبَيت  ثا  بكرَيتةوة  ئينجا ننَل بكرَيت واية تةئكيد لةسةر ثاككردنةوة بكرَي
 .و بطةيةندرَيتة ئةو شوَينانةو  سوثاس

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .كا  تارق جامبان سةرموو

 :جامبان سعيد حممد طارق بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ة تاكو ثةتاي كؤلَيرا مومكينة ضةند رؤذَيكي تر نامَينَيت لةبةر سةرما  مي دوو ثَيشنيارم هةية بؤ ئايند
يةكةميان ئةوةية مةرجي بري لَيدان  لةو جَيطانةي كةوا ئاوةردؤ نية  مةرج دابندرَيت بؤ ئاوي ثيس لةماآلن 

ت كة بةداخةوة ئاوي ثيس نية  نؤرجاريش ئةو بريانة نني  ئةبي لةسةر بريي ئةلكيواني تةوةدوع ئةكرَي
ئاوةكان تَيكةَلي يةك ي ب   ماناي واية ئاوي ثا  وئاوي ثيس تَيكةَل ئةبي  ئةوةيان يةكةم مام رةشاد 
باسي طةردةكةكاني هةولَيري كرد  منيش دةَلَين ضةند طةردةكَي  هةية لةهةولَير  بؤردييةكاني ئاوي ثا  

اوَي  بةو بؤردييانةدا َشَيندرَيتةوة  لةسةر نةوية وة  طةردةكي عةرةب وتةيراوةو تةعجيل  ثَيويستة ض
ضونكة لةوَي مةترسي ئةوة دةكرَيت ئاوةكان  ئاوي ثيس وئاوي ثا  تَيكةَل بَيت  ئةوةش لةئايندةدا ثةتاي 

 .كؤلَيرا ساَلي ئايندة سةر هةَلدةداتةوةو  سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .خةمان خان سةرموو
 :ان نرار اسعدبةردَين خةم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

باسي كؤمةَلَي  مةسةلة كرا ئةو هؤكارانةي كة ئاوة مي ثرسيارةكةم بؤ وةنيري شارةواني  بةرةئي تؤ 
سةبةبي كؤلَيرا ضية  بؤ لة شوَينَيكا هةية ولةشوَينَيكي تر نية؟  ئةطةر رةئي خؤتامن ثَي بَلَييت نؤر باشة  

ن كردني ئةم ثةتاية  لةهيةن وةنيري تةندروستيةوة ئةو ئيجرائاتانة ضي كة رةئي دووةميش ثاش ئيعة
وةنارةتي شارةواني كردوويةتي؟ ئةطةر بكرَيت بةكورتي وبةثوخو بؤمان باس بكرَيت  ئةمة شتَيكي باش 

ةكرا  هةندَي  شت لةراثؤرتةكةي بةردَينتان باسي لَيو: ئةبَيت  ئةمة ناوةرؤكي دانيشتنةكةي ئَيمةشة  دوو
كة ثةيوةندي بةثارةي خةياَل نيية وةهةية  و بةهةرحاَل ئةمة رةنطة بؤ شو درَيذخايةنيش بَيت  بةو 
هيوايةم لةدةرسةتَيكدا ئةمة ببيني  هةر هيض نةبَيت نةوةي ئَيمة ئةوة ببينَيت  لةسةردةمي ئَيمة خؤمان 

ئةكرَيت  بةرداسو مي ثَين واية ئةمانة  بةضاوي خؤمان ئةم ثرؤذانة ببيني  بةآلم هةندَي شو تر هةن كة
لةسةهحيةتي وةنارةتي شارةوانية  بؤ  وونة ئةم هةموو طوسةكة  ئةوةي خؤمان لةهةولَير بةنماني 
خؤمان ثَيي ئةَلَيي  ئةو هةموو نبَل وثامشاوةي خةَلكي كة لةناو شارةكاندا هةية  ئةمة نةثةيوةندي 

بةهةولَيرةوةية  ئةمة لةهةموو شوَينَيكة بةداخةوة  ثَين واية ئةمة  بةسلَيمانيةوة هةيةو نة بةدهؤ  ونة
لةسةهحياتي وةنارةتي شارةوانيشة  تاكةي ئةم نبآلنة هةر لةناو شارةكان ئةمَيننةوة  ئةطةر جاروباريش 

نؤر  لةشارةكان ئةضنة دةرةوة بؤ ئةوةندة لةننيكي شارةكانةوة ئةمَيننةوةو  نانامن ئةمَيننةوة بؤ ماوةيةكي
ونؤرجاريش ناسوتَيندرَيي وئيجرائات ضية  خؤ ئةمة وابنامن ثارةيةكي نؤريشي ناوَيت  ثَين واية 
لةماوةيةكي ننيكيشدا وةنارةتي شارةواني ئةطةر ثةني باشي هةبَيت  ئةتوانَي بةهةرحاَل ئةطةر بكرَيت  

يان لةسةهحياتي شارةوانية دسةي لةسةر بكرَيت شتَيكي باشة  شتَيكي تر كة ثَين واية  ديسان ئةمةش
كةنؤريش باسي لَيوة دةكرَيت  مي خؤم نةهاتووم بةحوكمي ئيشةكةم دةتيش نةهاتوومةتة وةنارةتي 
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شارةواني  بةآلم دسةيةكي نؤر هةية  لةهيةن ئةنداماني ثةرلةمانيشةوة ضةند جارَي  دووثات كراوةتةوة  
 .شارةواني هةية ئةم هةموو رؤتي وبريؤكراسيةتةي كةلةناو وةنارةتي

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .تكاية مةسةلةي رؤتي نية  وةرنةوة سةر مةونوعةكة  سةر ثاكي وثيسي وشتةكة

 :بةردَين خةمان نرار اسعد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ارةواني كراوة  ئةوةي بابةتةكةي ئَيمة لةسةر ئةوةية بناني لةثاش ئةوة ض ئيجرائاتَي  لة وةنارةتي ش
كةباسي رؤتينيش ئةكةيي بؤ ئةوةية كةوا طرستةكة وكَيشةكة لةوةية كة خةَل  طلةييةكي نؤري هةية 
كةناتوانَيت بطات بةوةنير  ئَيمة نةمشان بينيوة بةراسو وةنيريش نابيندرَيت ضاه  بَيت شتةكة بؤ 

بَيت  بةهةرحاَل ئةمة دةرسةتَيكة بؤ وةنيرة خؤمان بةضاوي خؤمان نايبيني  رةنطة خةلةلةكة لة ئَيمة 
 .كة بؤمان باس بكات ئةم كَيشانة  سوثاس

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .كا  مة انور سةرموو
 :انور حممد غئور مة بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
  .بةناوي خواي بةخشندة

ي وةنيرة ئةكةيي  بؤ ئةو بابةتةي يان ئةو راثؤرتةي كةوا سةرةتا دةستخؤشي لة جوهدو ماندووبوون
خوَينديةوة  كة ماندووبونَيكي ثَيوة ديارة  مي ضةند ثرسيارَيكن هةية بؤ جةنابي وةنيرة  ثرسياري يةكةم 
ئةوةية دياريكردني بودجةي شارةواني ضوونة وضةندة؟ ضونكة هةموومان ئةناني  ئةو شتانةي كةوا 

ت هةمووي بةثارة ئةكرَيت  ئةطةر ثارةكة نةبَيت يان كةم بَيت لةئاسو جَيبةجَيكردني باسكران و ئةكرَي
مةشروعةكة نةبَيـت  ئةوة خؤي لةخؤيدا وةكو ئةو باسةي لَيدَيت كةكابرا لةشةر شكابوو حماسةبة ئةكرا 

بةسة  ضونكة  كةبؤ شكاوي ووتي وةَلآل سيشةكن نةمابوو  ئاو نةمابوو  وتيان بةسة ئةطةر سيشة  نةمابَي
شةر بةسيشةكة كة ئةوة نةما تؤ عونري خؤت لةطةَل خؤتداية  جا ئةطةر شارةوانيش ثارةي نةبَيت يان 
بودجةكةي ئةوة نةبَيت  ناتوانَيت ئةو ثرؤذانة جَيبةجَي بكات  دسةي خؤي لةطةَل خؤيداية  جا ئةطةر 

ت  ئةوة خؤي لةخؤيدا ثرسيارَيكة هةيةتي ولةو ئاستةداية ئةو ثارةية ضي لَيدَيت وضؤن سةرف ئةكرَي
ي شاري سلَيماني كةئاوي نية  رةنطة لةشوَيين تريش ئةطةر ئياساي بؤ بكرَيت  %44حةدة بكرَيت  لة 

هةروا ئةبَيت  بةآلم لةو حاَلةتةدا كة تةماشا ئةكرَيت ئةطةر ئةو شارة رؤذ بةرؤذ مةونوعي ئيسكان نياتر 
شارةواني تةختيتَيكي هةبَيت  ضؤن لَيناطةٍرَيت كةسَي  بةبَي طةشة ئةكات  ناكرَيت نياتر وةنارةتي 

ئيجانةي شارةواني بينا دروست بكات  ضةند تابني ئةكات  ضؤني ئةكات  هةرواش لة خةدةماتدا بردوات 
يشي بَي ئاوية  ئةوةي كةباس ئةكرَيت طؤرديين خةتي ئاو لة دوكانةوة بؤ سلَيماني %42بةرةوثَيش  كة لة
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هري دةوَيت  ئةو ثارةية كةي ثةيدا ئةبَيت  كَي دةيكات  ضؤنة  ئايا ئةوة وةنارةت يان مليؤن دؤ 452
حكومةتي هةرَين هييي دابي كردووة  هييي كردووة بؤ ئةوةي كةوا ئةو مةشروعة جَيبةجَي بكات؟  

ان هةية  ثَيشنيارَيكي تريشن هةية ئةوةية كة ئةمردؤ ضةندةها دةناتي سةنائيمان هةية  دةناتي مةحةليم
م ورةنم ئةوةندةش ئيهتيمام ت كةلةمةسةلةي طؤراني ورةدص وبةنئةوةندةي ئيهتيمام بةو دةنييانة ئةدرَي

بةتةوعيةي كؤمةَلطا نادرَيت  يةعين ضةندةها ياسا هةية لةوةنارةتي شارةواني لةوان ئيش ناكرَيت بؤ 
 .ئةوةي ئاطادار بَيتةوة  بؤ ئةوةي بنانَيت كة ضؤن تةعامول بكات

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
تكاية ئارامي بثارَينن بؤ ئةوةي طوَيمان لَي بَيت ئةم دانيشتنة كراوة بؤ ئةوةي ئيستيئادةي لَي وةربطريَيت  
لةطةَل ية  رجائةن دسة مةكةن هةر بةرَينَي  ئةيةوَيت دسة بكات ئةتوانَي ئيجانة وةربطرَيت وبيَيتة 

 .دسةي خؤيان بكةن دةرةوة  لةوَي
 :انور حممد غئورمة بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةوةنارةتي شارةواني ضؤنيةتي بري لَيدان وهةروةها شوَينط مراسني سةحي لةطةَلداية  بري ضةند دوور بَيت 

نَيت  ضؤنيةتي ئةوانة هةموو هةن  بةس تةوعيةية  نية لةناو كؤمةَلطادا وةكو ثَيويست خؤي لَي بثارَي
مورادةبةيةكي نةعيئيش هةية لة راكَيشاني ئاودا  كابرا ئاوَيكي راكَيشاوة سةري دةثات ناكاتةوة  ئةضَي 
ئاوَيكي تر رائةكَيشَيت  لة ئةجنامدا ئةو ئاوة ثيس ئةبَيتةوةو ئةبَيتة سةبةب بؤ ضةندةها نةخؤشي تر  كة 

ونةوةي حكومةتي هةرَين وهةموو بةرثرسَي  مي وا هةست ئةكةم مةسةلةي كؤلَيرا نةنطَيكة بؤ وشيار بو
بؤ ئةوةي ئاطادار بَيت  لة داهاتوودا لةوانةي نةخؤشي تريش هةبَيت  بؤية دةبَيت لة ئَيستاوة خةم 

 .لةداهاتوو َورَيت ئةوة باش ة  سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .كا  بكر ستاح
 :بةردَين بكر ستاح حسي

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

ديارة ئةو ئةندامة بةردَينانة نؤر دسةيان كرد  مي لةثَيشةوة بةخَيرهاتين بةردَين جةنابي وةنيري شارةواني 
ئةكةم  ثَيشن واية ئةم دانيشتنة بؤ ئةوةية هةندَي  ثرسيار لةبةردَين جةنابي وةنيري شارةواني بكرَيت  

ثةتاي كؤلَيرا لةكوردستاندا  وةكو باسيشكرا كؤلَيرا  روونكردنةوةش بدرَيت لةسةر بآلوبوونةوةي
لةكوردستاندا هةية  ثَيش دروست بووني ئيدارةي كوردي هةبووة لةكوردستاندا بةآلم جارجار سةر 
هةَلغةداتةوة  لةكوَي سةر هةَلغةداتةوة؟  يةكةم حاَلةت مةسةلةن لةكةركوو  دةستنيشانكرا  دوايي 

وسلَيماني وهةولَير وحةتا لة ئَيرانيش هةندَي  حاَلةت تةسجيل كراوة  ئةم  بآلوبووةتةوة بؤ شارةكاني تر
دانيشتنة بؤ ئةوة نية ئةندامةكان جوابي يةك ي بدةنةوة يان لةباتي وةنير بَيت  ئَيمة ثرسيار ئةكةيي 
وجةنابي وةنير خؤي وةآلم ئةداتةوة  ئةطةر دوايي موهحةنةيةكمان هةبوو ئَيمة ئةتواني ثرسيار 
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بكةينةوة  ئةوة نية كة ئَيمة لةبةيين خؤماندا جوابي ثرسياري يةك ي بدةينةوة  ئةندام ثةرلةمانَي  
خؤي َاتة شوَيين جةنابي وةنير  ئةو جوابي ثرسيارةكان بداتةوة  مي دوو سَي جار وتوومة حةنةكةم بة 

شةي بآلوبوونةوةي ثةتاي نةسةسي حنبايةتي دسة نةكةيي  ئَيمة ثةرؤشي بؤ كَيشةية  هاتوويي كة كَي
كؤلَيراية لةوآلتةكةماندا  لةهةولَير بآلوئةبَيتةوة  لةسلَيماني و لةدهؤكيش بآلو ئةبَيتةوة  ئيدارةي كوردي 
بةرثرسيارة لَيي  ئةوانةشي كةوا بةرثرسيارن لَيي ديارة هةموومان بةرثرسياريي  ئةمة بةتةنها وةنارةتي 

ةرثرسيارن لةو حاَلةتة  ضونكة موشكيلةي كؤلَيرا لةثَيشةوة شارةواني نية  هةموو وةنارةتةكان ب
ئةو مونةنةماتة  1991موشكيلةي وينايةية  موشيكلةي وينايةكردنيش خؤتان ئةناني دواي ساَلي 

ثةيوةنديان بةسةحةوة هةبوو  بودجةي  هاتنة كوردستان بةتايبةتي ئةوانةي كة خَيرخوانانةي كة
ن ئةكرد بؤ موشكيلةي ويناية نة  بؤ عيةج موشكيلةي وينايةش هةموو ييان تةرخا%92كاميليان يان لة 

ئةو شتانة ئةطرَيتةوة  كة ثةيوةندي بةم نةوعة ثةتايانةوة هةية  بآلو ئةبَيتةوة لةو وآلتانةي كةوا كاري 
ان تَيدا ئةكةن  نابَي ئَيمة طلةيي بكةيي لةوةي كة بةعنَي  شوَيي مةشاريعكراوة  ئةمريكي كردوويةتي  ي

وآلتةكاني تر كردوويةتي  يان بانكي دةولي كردوويةتي  بودجةي هةرَيمي كوردستان ضةند دانراوة بؤ ئةوة 
نؤرم ثَيخؤشة يان ثَيي خؤشااَل ئة  كة مةسةلة ئةَلَيي ئةمريكيةكان بودجةيةكيان تةحديد كردووة  بؤ 

  ناعةدالةتي هةية لةدابةشكردني ثةن هةولَير  يان لة دهؤ  يان لةسلَيماني  بةآلم بةعنَي ثرؤذةي ئاو لة
بؤ هةموو كوردستان بةتايبةتي تةبعةن ناعةدالةتيةكة لةضيداية مةسةلةن خؤتان ئةناني  ئةو 
رَيكخراوانةي كةئةهاتنة كوردستان بؤ تةددين كردني خدةمات لةكوردستان بةتايبةتي دواي راثةرديي  

ةوةي بَلَيي ئةوان مةشاريعيان كردووة  مةنتينة نؤرجار ئةيانوسيت لةسةرجادةكان بيكةن بةس بؤ ئ
نؤر ستةمي بةركةوتووة  مةنتينةي طةرميانة يان  نائيةكانيان لةبري ئةكرد  مةسةلةن ئةوةي كة

مةنتينةكاني سةرحدوودة  كةئةوان كةس ناضَيت بيبينَيت وةكامَيراش ناضَيت  لةبةر ئةوة ئةوان 
بةرضاوي خةَلكة  مي ثرسيارةكةم ئةوةية كة حكومةتي هةرَيمي مةشاريعةكانيان لةو شوَينانة ئةكرد كةلة

كوردستان و ئةو وةنارةتانةي كةوا مةعني بةمة بري بكةنةوة كةضؤن ضارةسةرَيكي بنةردةتي بكةيي 
لةكوردستاندا  بةو ضاوة سةرير بكةيي بناني ض ناوضةية  ثَيويسو بةخةدةماتي نياتر هةية  ض 

ةية كةنياتر مةشاريعي تَيدا بكرَيت  كةمةحروم بووة لة خيةلي ئةو ضةند ناوضةية  ثَيويسو بةوة ه
ساَلةدا  ئَيستا بتواني  ئةو حةدةي بؤ بكةينةوة  مي ئةو ثرسيارانةي كةنياتر ئةمويست بيكةم ديارة كا  

ة حممد رسعت كردووني ومي ثشتيواني لةو تةدريرة ئةكةم   حةنةكةم جةنابي وةنير جوابي ئةو ثرسياران
بداتةوة  دواي ئةوةش ثةنَي  دابنَيي بؤ ئةوةي كةمودةسري سنا بدرَيت  هةر بةوة نةبَيت دسة بكةيي 

 .لَيرةدا ئةوةشي كة ئيشي باشي كردووة دةستخؤشي لَي بكةيي و سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .ظيان حاجي سةرموو
 :بةردَين ظيان سلَيمان حاجي بشار
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 .ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة

ثَيش هةمي ئاخاستَيكي دبَيذم بةراسو ظَيرةية مي شتَيكي بريا هةظاآل خؤ بينن  بةري هةمي شتةكي ئَيمة 
ئةندامي ثةرلةمانينة  ئَيمة نوَينةرا خةَلكي كوردستانينة  ئةن وةكي ظيان سلَيمان ئةن نةنوَينةرا خةَلكي 

َينةرا ثارَينطاي سلَيمانيمة وئةن نوَينةرا كةركوكيمةو ئةن نوَينةرا ثارَينطا دهؤكَي بةتةنَي نيمة  ئةن نو
هةمي ثارضةيةكا كوردستانيمة  طوند وطوند وشارؤضكا وباذَيردامة  ديسان هةروةسا ئةم هاتينة ظَيرَي 
ئةندامَيت ثةرلةمانَي مة صوندَي  خواري  ئةميش هيةني حنبي خؤ دوور بكةويي  ئةمي لظَيرَي بةس 

ثةرلةماني دةكةيي  هيظي داريي ذي ظَيري ثَيدا ئيش ظيلي بَي ضةندة ئةم حةمي ئَي  ليسيتنة   ئةندامَي
حةمي ليسو هاوثةمياني لة كوردستانَيت هاتينة خارَي  نؤرينةمان ية   دوو ليستة نةبي رَيكةستَينَيكا 

بةري ضةند رؤذَيكا لةوَي ئيسترياتيجي لةناظ بةينا مة هةي و سةرؤكا هةرَيما كوردستانَي ظي ثةرلةماني 
جيهةي ثريؤن ئاماذةدا ضةند هيةنةكي ئةن هَيظي دخوانم هةظالَي خؤ بةردَين دكةم لة هةر هيةنَي  هةبت 

ئةن بابةتَي مة ئةظرؤكة  بةرداسو هةر شولَي  هةبيت جَيي دةستخؤشيية  شولَيت باش  .ثَيطريي ضةند بيت
َيت جَيي طلوطاناندةية  ظي هةندة  مة كارَيت خؤ دبينن بؤ جَيي دةستخؤشيية  شولَي خراث راسو ثَي ظ

بةدواداضوونا ظَي كارَي  ئةن يةكةم جار نؤر دةستخؤشي لة خاتوون نانةني دكةم  لة راثؤرتا خؤدا ئاماذةد 
وَيدا كو ئةو هاوكاريية نانكؤي كوردستان وةرطرت  ئةظة خالَيكي نؤر نؤر باشة  ئةن داخواني دكةم هةمي 

خؤ  لَيكؤلييَن خؤ لة هيةني نانسو بطرن  كو ئةظة نودتةيةكا . تا تر ضاظ لةوة بكات كو بابةتَيوةنارة
 .مةننا خةلةه لة وةنارةتي مةدا هةي

بةرداسو ثرسيارَي مي ذي وةكي طةلة  هةظاه خؤ ثرسيارا كري  ئةو ثرؤذةي كة بؤ ئاظَي سلَيماني / يا دوَي
ست نيشان كرن  بؤ هةتانوكة هيض شت بؤي نةهاتية كرن  شتَيكي هاتية دة 0225ثشت دوكان بَيت لة 

تريش ذي هةية ل ظَيرَي خاتووني بةردَين لة راثؤرتي خؤيدا ئاماذةي كرد داكو هةر ذي دةستثَيكا ئيعةن 
كرنا كولَيرا ئةو دةست بةكار بييا لة ذوورا عةمةلياتي و سةردانا مةيداني كريا  شان بة شاني وةنيرَي 

و طةلَي  شولَي  كرنا  باشة ظَيرَي ئةطةر طلةييا مي ئةوةية بؤضي هيةني ئيعةمي بةكار تةندروس
نةهَيناوة  بؤضي ئَيمة ئاطامان لَي نةبوو  هيةني ئيعةمي بؤ بةكار نةهاتظا وةكي هةر وةنيرَيكي تر لَيرةدا 

 .طلةيي دي نةهاتبا سةر  نؤر سوثاس
 :(ةركووكيكةمال ك.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .بةردَين ظيان دنةيي سةرموو
 :ثاشا خضر ابد ظيان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  لة ئاوةوةية وهيض غةش كةمي لةسةر بنةماي دسةكاني برادةران  بةَلطةكان ئةوة دةسةملَيني  كة ثةتاية
َيشة نية  بةآلم ئايا ض ثرؤذةية  لةوةيدا نية  بةآلم ئايا سامثَلةكان دوو دةرضووة يان كةم يان نياتر ئةوة ك

هةية بؤ لةمةودوا هاوشان بَيت وةنارةتي شارةواني وهاوكاري بَيت لةطةَل وةنارةتي تةندروسو بؤ ئةوةي 
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كةوا ثرؤذةية  دابنَيي بؤ بةدواداضوون ولَيكؤَلينةوة لةوةي تةنسينَي  لةنَيوانياندا هةبَيت  ئةوةي كا  
موو هيةنةكمان ثةيوةنديداريي لةسةر ئةو بابةتة  بةآلم ئةوةي نياتر ئةو بكر مي لةطةَليدا هاوردام كةهة

دوو وةنارةتةية كة كَيشةي ئةو دوو وةنارةتةية نياتر ئةوان ثةيوةنديدارن  ثرسيارَيكي تريشن هةية كة 
ةو بةدواداضوون نؤر لةئةندامان داوايانكرد  داواكاري ليذنةي لَيكؤَلينةوةيان كرد  بةآلم مي ئةَلَين لَيكؤَلينةو

بكرَيت لةسةر ئةو كَيشانة كة ئةوةي نياتر ئيشي كردووة ثاداشت بكرَيت  وئةوةي كةموكوردي هةية سنا 
بدرَيت  بةمةش كؤتايي بةوة بَيني كةوا خةَلكةكةكان ئةو موجامةلةي كة هةية  ئةوةي كةئيش ئةكات 

ةية ئايا هةولَير ماستةر ثةني هةية  ضونكة ديار بَيت  وئةوةي كةئيش ناكات ديار بَيت  خاَلَيكي تريشن ه
خؤمشان ئةناني جةنابي وةنيرةش خةَلكي هةولَيرة  هةولَير نؤر لةسراوان بوونداية  ئايا ض بةرنامةية  
هةية يان هةماهةنطي لةطةَل وةنارةتي ثةندانان بؤ ئةو سراوانبوونة  ئةوةي كةمام خؤرشيديش وتي 

ان  ئةوة نؤر تةنطي بةهةولَير هةَلينيوة  ئايا ئةوةش هيض لةبةرنامةياندا نَيراب وئاوةردؤكان وثاشةردؤك
هةية  ضونكة ئَيستاكة ئَيمة دةناني وةنارةتي ثةندانان لةكؤنئرانسَيكي طةورةداية لةطةَل يوئَيي  كةوا 

كيان لةمةودوا لةعةمان تةنسيق راستةوخؤ لةطةَل هةرَيمي كوردستان بكات  ئايا ئةوانيش هيض تةنسينَي
 .هةية بؤ ماستةر ثةني هةولَير وسوثاس

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .شرييي دينؤ سةرموو

 :بةردَين شرييي عبدالربي دينؤ
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةرضةندة مةونوع لةسةر كؤلَيراية  تةبعةن كؤلَيرا لةسلَيماني دةركةوت بةس تةئسريي لةسةر ئَيمة 
وومان كردووة  لةسلَيمانيةوة هةتا ناخؤ  خةَل  ثَيي ناموستةدريدة يان لةدةلةدداية  ضونكة تةئسريي هةم

لةسةر ئَيمةش هةية  تؤثباران كردني توركيا يا ئَيران  مي دةمةوَيت بةس ئةوة بَلَين  وةكو ليذنةي 
َي  شتمان هةية  ئَيمة شارةواني ئَيمة حةنةكةيي جارَي  بةردَين جةنابي وةنير ببيني  ضونكة طةل

حةنةكةيي بيطةيةنينة ئةو  بةردَيطةي كؤبوونةوةيةكي بةرسراوان  يان تةنها ئةمردؤ لةسةر كؤلَيراية لةهةر 
باذَيردَيكي ثشو سةرهةَلداني باذَيرَي مة سراوان بووينة  رؤذ بةرؤذ سنوورَيكي بةرسراوان ئةطرَيتةوة  طلة 

َل  داخوانيا دكةن  ئةم سةح كرد باذَيردَي ناخؤ  طةلَي  باذَيردي وطانندةي خةَلكيش و خنمةت ث  بةخة
دينة  نة  بةس ناخؤ بةرسراوان وسنوورَيت وان بةرسراوان بوونة  طةردةكَيت كة تَيدا هةينة  ئةم بَيذن 
حةلَي  تَيدا هةينة  بةلكو نة بةس تةئيسريي كولَيرةت هةي  ئةم بيي نة بةس ئاظ كولَيرا ثةيدا كرن  

كي دةهان نةساغيا ذي ثةيدا دكةت وةكي كلياو ثشتا  نة بةلياظ بووينة خةَلكة  بنانَيت  ثسثؤرَيت بةل
خةلكَي  صاي دنانَيت  بةس خةلكَي مة عادي ناناني  ئةظ ئاظة ضةندة؟ بري ضوو ة طةلة  كريا مةنتينا 

هي شو نَيدة ئةو ئاظة ثَيي خؤ كولَيرا نينة  يامشةظة ناخؤ و دهؤكَي نينة  بةس هةرضةندة بؤريَيت كامل 
كريت دَي خةلكَي ئاظا ثيسَي ئَينت  هةتا لة حةنيئيا ماَه دكةن ئاظا ثيسا ئَينت بريضوونَيتمة ئةو ديار بَيت 
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بؤمة بؤريةت كؤناو ذةنطي طرتينة  ئاظ تَي كري مةجاريا دطةل ئةو ئاظا بؤ خةلكي دةردوات  بةلكي طةلة  
 .ناناني  هَيظي داريي ئةظة لةبةر ضاظ بطرن  سوثاس خةلكَي تر دناني و طةلة  خةلكيش

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .صربية خان سةرموو

 :بةردَين صربية غئار امي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نؤرَي  لةدسةكان كران  بةس مي ئاماذة بةخاَلَي  ئةدةم لةدةرئةجنامي دسةي ئةو بةردَينانةي كةثَيش 
ةنابي وةنيرة حنوريان هةبووة  ئةو ضوار وةنيرة بةردَينة ونؤرَي  لةئةندامان وئةو نانياريانةي كةهي ج

خؤمشان كؤبووةتةوة  هةندَي نةخؤشي لةهةندَي  وةرندا ضاوةردواني لَي ئةكرَيت  يةكَي  لةوانة مةسةلةي 
كة ئَيمة مةسةلةيةكمان هةية . اونكؤلَيرا هةبوو لة ئةطةري وةرني هاوينة  نؤربةي ئةو ئيجرائاتانةي كر

ئةَلَيت خؤثاراسنت لةخؤ ضارةسةركردن باش ة  ئَيمة هيض هةنطاوَيكي خؤثاراستنمان بةدي نةكرد  
لةوةنارةتة ثةيوةنديدارةكان و لةحكومةتيش كةثَيش وةخت نةروور بوو دانيشنت بكرَيت  كةئةم نةخؤشية 

هةَلبدات  ض ئيجرائاتَيكي ثَيشينة كراوة  بةرداسو ئَيمة يةكةم جاري نية لةوآلت وهةرَيمي ئَيمةدا سةر
هةميشة لةطةَل دةرئةجنامدا ئيش ئةكةيي  كةئةوة شتَيكي نؤر مةترسيدارة  حةق واية لةداهاتوودا لةطةَل 
جؤري نةخؤشيةكةو وةرنةكاني ثَيش وةخت ويناية ثَيش َرَيت  خاَلَيكي تر لةوانة نةماندي حاَلةتي 

دانيشتين تايبةت ودسةكردن لةسةر ئةم بابةتةو ورووذاندني هةتاوةكو ئةم راثؤرتانة  لةناكاو  يةعين
تةرتيب كرا  كةئةمةش هةر لةسةر وةستاني ئةوَيت بةرداسو  خاَلَيكي تر بةردَين لةوة ئةضَيت جةنابت 

خةمان مةعلوماتي باش ت لةه بَيت  مةسةلةي ئةم خؤَل وخاشاكةي كةدميةني شاري ناشرييي كردووة  
خان ئيشارةتي ثَيدا بةس مي بةجؤرَيكي تر دسة ئةكةم  لةوآلتان بةتايبةتي ئَيمة لةسويد بوويي  ئةدنا 
دةرةجةي خؤَل وخاشا  بووةتة داهاتَيكي باشي ميللةت  ئيستيئادةي لَي ئةكرَيت  ئَيمة جارَيكي تر خؤَل 

هدانيشي بةرداسو كةمة  مي  وخاشا   بووةتة هؤكاري دةيان نةخؤشي لةناوشاردا  وةردَيطاكاني
لةطةردةكَيكدام هةستةي جارَي  ئةبينن خؤَل وخاشاكي بةردةرطاكان هبربَيت  خاَلَيكي تر كةنةروورة دسةي 
لةسةر بكةيي ئَيمة لةم مةونوعانة ئيجرائاتي حاسن نابيني  بةرامبةر بة ثةيوةنديدارةكان ئيجرائاتي 

تَيدا كراوة  هةموو هية  دَلخؤش ئةبي و شةساسيةتيش حاسيمانة ئةو شتانةي كةوا كةمتةرخةمي 
بةعةمةلي ئةبيني ئةطةر ببيني سآلن كؤمثانيا دةوري هةبووة   لة خاوي بةردَيوةبردنيدا يان سةشةل 
ثَيهَيناني وحكومةتيش ئيجرائاتي خؤي بةم ئاراستةية جَيبةجَي بكات  دوا دسةم دسةكردنة لةسةر ثا  

مة ئةبَيت بةشَيكيش لةسةر ئةمة بوةستي و ئةركَي  َةينة سةر شوَينة وخاوَيين هاووآلتي ئَي
ثةيوةنديدارةكان كةهاووآلتيش كةم  نية لةوةي كة ئةبَيت  هؤشيار بكرَيتةوة بةشَي  لةهؤكاري ئةم 

 .نةخؤشية  ئةبَي هاووآلتيان كاري لةسةر بكةن  سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
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 :  سردار هةركيكا
 :ركيةبةردَين سةردار صباح بونو ه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لَيرة نامانةوَيت ولةنيةتيشماندا نية وناشتواني هؤكاري ثيس بووني ئاوي سلَيماني َةينة ئةستؤي 
َيشةيةكي طةورة وةنارةتي شارةواني ياخود بةردَين وةنيري شارةواني  ئَيمة تةنها لَيرةدا ية  كَيشة هةية  ك

روويداوة لةكوردستان ئةويش بآلوبوونةوةي نةخؤشي كؤلَيراية  ئَيمة لَيرةدا دةمانةوَي دَلنيا بي 
لةرَيكارةكاني ئةو وةنارةتانة كةوةريانطرتووة  بؤ ئةم مةبةستة ئَيمة ضةنديي وةنيري تريشمان 

جةنابي  جةنابي لة باسط سلَيماني  بانطكردووة  وةنيري تةندروسو وبانرطاني وذينطةش  ئةمردؤش لةطةَل
  هةموومان دةناني كة ئيدارةي سلَيماني  422مليؤنة بؤ ئةم ثرؤذانة  هةولَيريش  422وتط ثَيويسو بة

وهي هةولَيريش ثَييان نةدةكرا ئةو بردة ثارةية دابي بكةن  ضونكة سةرضاوة داراييةكانيان نؤر هوان بووة  
دانيشتنةمان دادطايي كردن نية بؤ ئيدارةي سلَيماني ياخود ئيدارةي هةولَير   خاَلي دووةم  ثَين واية ئةو

يةعين سلبيات نؤرة و طلةيي نؤرة ئةطةر هاتة سةر ئةوة  بةآلم ناتواني باسي ئةو سلبياتانة بكةيي  
كةمان نية  بابةتي دانيشتنة: ئينشااه لةداهاتوو باسي ئةكةيي  لةبةر سَي خاَل نا تواني باسي بكةيي  ية 

برديارَيكي ثةرلةما ان هةية كة تةعامول : خنمةتي تةبايي وية  ريني طةلةكةمان ناكات  سَي: دوو
نةكرَيت لةطةَل هةردوو ئيدارة  بؤية ئَيمة وةنيري شارةواني لةئيدارةي سلَيماني بةوةنيري خؤمان ناناني  

 .نياتر ثرسياري لَي ئةكةيي  سوثاس ئةوةي هةولَيريش ئةو وةنيرة بةوةنيري خؤمان ئةناني  بؤية
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .سخرية خان سةرموو
 :علي حممد مصطفى سخرية بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشةكي بةخَيرهاتين جةنابي وةنير ئةكةم  ئَيمة ضةند جارة داواي ئةوةمان كردووة  كة تؤردي ئاوي 
نؤر ثيسة  بةنيسبةت ئاوو ئاوةردؤوة هةمووي دَيتةوة ناو بؤردييةكاني تؤردي ئاو  ئةو تؤردة شةدآلوة نؤر 

وة كراوة  ئَيستا نؤر بيووكة  ضةند ئينجَيكة بةشي ئةو خةَلكة ناكات لةو سةردةمةدا  ئَيمة  1954لةساَلي 
نداَلةكان  طةورةكان ئةَلَيي سكمان ئةَلَيي ثةتاي كؤلَيرا ثةيدا بووة  ئَيستا نياتر خةَلكةكة هاوار دةكةن  م

دَيشَي لةدوتاَانةكان  هةمووي تووشي نةخؤشي كلية بوونة  رملي تَيداية ساصيان بؤ ئةكرَيت ئةَلَيي 
رملي هةية  ضونكة ئاوةكة كة دَيت هةمووي بةردي لةطةَلداية  نخيي لةطةَلداية  كةئةو نخيانة دَيي بؤردي 

ردي رةئيسي دةت بةحةياتي نةكراوةتةوة  عةلةلغةدةل بيكةنةوة  ضونكة ئاو دةطريَيت  سةرةثةكةكاني بؤ
سةعات ئاومان بؤ دَيت  38ئةو رملةو ئةو شتانة دَينة ناوي  هةمووي بؤ ماَلةكان دَيت  ئَيمة لة 

دووسةعات  ئةو ئاوةش ئايا كارةبا نية  ئةوة دةت  بوو  ئةوةندة ناضَيـتة ناو تةنكي كةتةماشاي تةنكيش 
ت  كرمة ليني تَيداية  كرمي وردي لةطةَلداية  ئةو منداآلنة هةمووي تووشي نةخؤشي نياتر بوونة ئةكرَي
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نة  تةنها هةر كؤلَيرا  ئَيستا ضةند كةس تووشي ئيسهالي بووة لةشةدآلوة  رشانةوة  طرتووة  داوا 
يسة  مي ضوومة هي لةجةنابتان ئةكةيي كةوا ئاطاداري خةَلكي شةدآلوةش بي ضونكة نؤر نؤر ئاوةكةيان ث

جةنابي ثارَينطاري هةولَير كا  نةوناد هادي  وتي ئةوة ضوار بريمان بؤ دةركردن  ئةمي بريةكة ضي لَي 
بكةم ئةطةر تؤردي ئاومان نةبَيت  ئةو بريانةش بووةتة هؤي كةم بووني ئاو  ئاو نؤر كةم بووة لةبناري 

داروبارةكان وش  بوونة  ثَيش  ثرؤذةية  دةرضوو بؤ  سةسي كةئةو بريانةيان لَيداوة ئاوي نةماية  هةموو
شةدآلوة ثرؤذةي هَيناني ئاوي نَيي دةنديل  بؤ ئةوةي باخيةكاني ثَي ئاو بدةيي  ئَيستاش ئةو باخيانة كة 

 .بةناويدا ئةردؤيت هةمووي وش  بووة  سووضي ئةوبريانةية  سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .سعدالديي سةرموو مة

 :بةردَين مة سعدالديي عبداه مولود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو مي جوابي برادةرَيكن ئةدةمةوة كة دةَلَيت هةولَير لةسةر دةرياي ثيسايية  ئةطةر ئةو 
تةوةري موصتةَلةحة موصتةَلةحَيكي خؤش نية بةكاريشي دَييَن ئةتوانَي شتَيكي تر بةكار بهَينَيت  ئةوة

يةكةمي باسةكةم  تةوةري دووةم لة نةتيجةي ئةم دانيشتنة ئاوا روون ئةبَيتةوة كة سةبةبي سةرةكي 
دةكةوَيتة ئةستؤي وةنارةتي سةحة  بؤ مومكينة لةهتان وابَي ئينايانَيكة  وةَلآلهي وا نية  باس ئةوةية 

ي ئةو ئاوة تةوني  ئةكرَيت ئةركي تةسةدي وةبا عائيدي كَيية  يةعين ساص كردني ئةو سامثَلة كة ثَيش
كَيية  نابَي تةشخيص بكرَيت  نابَي بناني ئةو ئاوة لةكوَيوة هاتووة؟ ئينجا تةونيعي بكةن  دةبَي لةبيدايةت 
وةنارةتي سةحة ئةوةي لةطةَل بكرَيت  تةحنيني لةطةَل بكرَيت  لةسةر ئةو مةونوعة و ثرسياري لَي 

ئةوان نية  ئةوجا لةثاشان ئيجرائاتي ئةوة بكرَيت كةتؤرد ضا  ئةكرَيت بكرَيت  كةوا تةسةدي وةبا عائيدي 
 .و ئاو خاوَيي ئةكرَيتةوة و ئايا كلؤري تَي كراوة يان نةكراوة  سوثاس

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .دكتؤر رةمةنان سةرموو

 :رضا حممد عبدالربي رمضا .د بةردَين
 .مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

ثَيشةكي بةخَيرهاتين بةردَين وةنيرة ئةكةم  ثشتطريي لةدسةكاني كا  ئارَين وكا  خورشيد شَيرة ئةكةم  
ئةوةي كة هةية دةربارةي ئاو  ئةوةي كةوا لةكوردستاندا هةمانة مي تةنها طلةيي لةوةنارةتَي  ناكةم  ئَيمة 

َيكيان ثاساوي خؤي هةبَيت  هةندَيكيشيان طلةييةكةمان لة سيستةمي حكومراني كوردستانة  كةرةنطة هةند
لةو تةمةنة نؤرةدا بَي ثاساوة  بؤية شتةكان نةوةنيرَي  ونةوةنارةتَي  ناطرَيتةوة  نؤرجار خةَلكيش 
ئةطرَيتةوة  ضونكة خةَلكةكة نا وشيارة  ئةطةر خاوةني وشيارييةكي باش بَيت لةسةر حكومةت هةَلبةتة 

رووبةرووي كَيشةكان نابينةوة  باس لةثرؤذةي ئاوي سلَيماني دةكرَي   حكومةتيش وئَيمةش وا بَي خةمانة
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كة بة بودجةي ساَلَي  ناكرَيت  خؤ ثرؤذةكةش بةساَلَي  جَيبةجَي ناكرَيت  ضةند ساَلَيكي دةوَيت  دةكرَي 
لة بودجةي ساآلنة ئةوةي بؤ تةمخي بكرَيت  باس لة دوكان ئةكرَيت لةدوكان خةَل  بَي ئاوة  ئةطةر 

كيلؤ مةترة  نؤربةي طةردةكةكاني دوكان بَي ئاون  مي بؤ خؤم ناضار بووم بةجَيي بَيَلن لةبةر  22سلَيماني 
بَي ئاوي وبَي ثرؤذةيي  ثرؤذةكان دةكرَيي تةواو ناكرَيي  ثارةكة سةرف ئةكرَيت ئةجنامي نية  كَي 

ئةوةي بةتةماي جريانيش بَيت بةبَي لَيثرسينةوةي لةطةَلدا كردن  ئَيمة هةر سَيربوويي دةستخؤشي بكةيي  
شيو سةردةنَيتةوة  ئَيمة بَلَيي ئاو وكارةبا هةر بةمةجاني دابيين ئةكةيي ولةو سةريشةوة ثارةمان نية  
باشة ئةمانة شوَينَيكي شوَيين داهاتي  مةسرونة داهاتي ثَيويست جارَي خةَل  ئاطادار بكةيي  مي خؤم ضووم 

دينارة  خؤ ئةطةر ئةمة ثَينج هةنار بَيت وحسابي بكةيي  بةحساب  1522نط ثارةي ئاوم داوة  هي دوو ما
ض داهاتَي  دروست ئةكات تا ئةم وةنارةتة ئيشةكاني خؤي ثَي بردوَينَيت  مي بؤ بةتةماي بانكي دةولي 

وة ويابان   هةتا ئةو سريام ئةكةوَيت  بةرداسو كارةسات دةدةومَيت هيوادارم بةهةستَيكي بةرثرسيارانة
نياتر هةموومان رووبةرووي ئةو كَيشانةو كَيشةي داهاتووش ببينةوة  بةرداسو لة سلَيمانيدا تونَيلَي  
دروستكراوة لةو ديوةوة ضاوةردواني دةكرَيت سةرضاوةي ئاوي باش هةبَيت  كةئةمة ئاسان  وباش ة  ضونكة 

هةموو ثاشةرؤكاني تَيدةضَيت  بؤ بري  ئاوي دوكان لةشوَينَي  راكَيشراوة لةئةخري نودتةي شاري دوكانةو
نةكرايةوة لةنودتةي يةكةمي سةرووي دوكانةوة راكَيشراية  هيةني كةم ثاشةردؤكي دوكاني تَي نةئةردؤشت  

 .ئاوةكة ننيك  بوو لةسةرضاوةي خاوَيين سةر سةدةكةوة  سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .كا  اال يوسف سةرموو
 :بةردَين اال يوسف بؤتاني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةحةدينةت ديارة ئةركي ئةم وةنارةتة نؤر دورسة  حةق واية ئَيمة بؤ ساَلي داهاتوو هةوَل بدةيي 
بودجةي ئةم وةنارةتة نياد بكةيي  هةموومان هاوكاري بي بؤ هيةني مادي و مةعنةوي ئةم وةنارةتة  

كة دورسة بَيت كةئةو برادةرانة هةموويان بةطشو باسيان كرد  كةئيشَيكي نؤري لةئاسو ئةو هةموو ئةر
دةوَيت وثارةيةكي نؤريشي دةوَيت  مي ثَين واية يةكَي  لةخةلةلةكان ئةوةية ثةني هاوبةش وتةواوي 

مليؤن دؤهر  كةضي شةبةكةي  02مةشروعةكا ان نية  بؤ  وونة مةشروعَي  دروست ئةكرَيت  بة 
مليؤن دؤهري تَييوو  كةضي شةبةكةكة  04عةكة ثيسةو تَي  ضووة وةكو ئةوةي ناخؤ  سةرووي مةشرو

ثيسةو موتةكامل نية  شارَي  دروست ئةكرَيت ياخود طةردةكَي  دروست ئةكرَيت  كةضي ئاوةردؤي نية  
  نؤر هاوكارو شارَيكي وةكو دهؤ  نؤر جوان ورَيكوثَيكة  كةضي كةس ئاوردَي  لةئاوةردؤي دهؤ  ناداتةوة

لَيذة نةويةكةي و موساعيديشة كة ئةوة بكرَيت  كةي ئةوة دةكرَيت  طةردة  دروست ئةكرَيـت كةضي دوايي 
دَيي جادةكة تَي  ئةدةن وثرؤذةيةكي تر دَيننة ثَيش  ئةوة موتةكامل نية لةطةَل ثرؤذةكاني تري ناو 

ردستان كةئَيستا لة شَيخان وشوَيناني تر وةنع شارةكة  مي ثرسيارةكةم ئةوةية  بؤ ناوضة دابرداوةكاني كو
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نؤر خراثة  وةنارةت ضي بةرنامةيةكي هةية بؤ ئةو ناوضةية  خةريكيشة نةخؤشي نياد ئةبَيت لةو 
ناوضانة وةكو شَيخان  دووةم وةنارةت ض عةددَيكي هةية بؤ هَيناني مةعمةلةكاني لةناوبردني ثيسي  

ةلةكان هةيةو لةوآلتةكاني دراوسَيش هةية  بؤهي ئَيمة تا ئَيستا يةعين ئةمردؤ هةموومان ئةناني مةعم
ئةو عةدةدة نةكراوة  بَيني لةوآلتي ئَيمةش هيض نةبَيت لةشارة طةورةكان  بيهَيني لةهةرشارَيكي طةورة 
لةدةرةوةي شارةكان مةعمةلَيكي وا طةورة بَيني بؤ لةناو بردني ثيسي وسوود وةرطرتنيش لةسةمادو ئةو 

 .  نؤر سوثاسشتانة
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .رةمنية خان سةرموو
 

 :بةردَين رمنية ابد رشيد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةخَيرهاتين جةنابي وةنير ئةكةم  مي لةخوَيندنةوةي ئةو راثؤرتةي ئةو دينةمت تَيدا كرية  ثرسياري مي 
ة  ئةطةر خوانةكات ثارَينطاي دهؤ  ئةو نةخؤشية بوو  ئةوة ية   ئةوةية  ض ئيستيعدادَيكي وةرطرتوو

 .وةضي كردووة بؤ ئةو ثارَينطاية تا ئةم نةخؤشيةي تَيدا بآلو نةبَيتةوة  سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .شَيخ ستاح سةرموو
 :بةردَين ستاح عبداه ننشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .اوي خواي طةورةو ميهرةبانبةن
بةحةدينةت دانيشتنةكةي ئَيمة  هةدةف لةو كؤبوونةوةية بؤ ئةوةية ئَيمة ثَيش لةو نةخؤشيانة بطريي  
كة تووشي وآلتةكةمان هاتووة  مةبةست ئةوة نية حةتا طوناه و تاوان هي شارةوانية يان هي تةندروستية  

ان ئيهمالي و كةمتةرخةمي لة ضوار وةنارةتة  يةكةم سةحة  يان هي ئةوي تريانة  مي ثَين واية طوناهةكةم
دووةمي شارةواني وسَييةمينيش نراعة  ضوارةم ذينطة ثَينجةميش هةموو حماسنةكان  ئةو نةخؤشيةي 
كةدروست ئةبَيت  نؤري لةو ثيسي وثةَلؤسيةي دروست ئةبَيت  كةلةهةموو شارةكاني كوردستان هةية  

تا ئَيستا حكومةتَيكي  دةوَلةتَيكي  1990ةونوعة هةموو شارةوانيةكانة  لة ئةوةي كةكةمتةرخةمة لةو م
شارةواني ئةوةي ثَيويستة بةئةركي خؤي هةَلنةساوة  ئةطةر حةدينةتَي  بةرداشكاوي دسة بكةيي 

ؤي  مةونوعةكة لَيرةداية  ئةوة نية  ئةوة سلَيمانية و ئةوة هةولَيرة  هةتا ساَلَي  لةمةوبةر سلَيماني بؤ خ
ووآلتَي  بوو  دةبواية بيتوانيياية ئةوةي ثَيويستة بؤ شارةكةي خؤي بكات  هةولَيرةكةش بةهةمان شَيوة  
كةواتة هةموومان تاوانباريي لةو مةونوعةدا بةحةدينةت شارةواني لةهةموو شاروشارؤضكةكان ئيهمالي 

انيةكانة بيكةن لةهةموو شارةكان  هةية و كةمتةرخةمي هةية  بؤية مي داوا ئةكةم  ئةوةي ثَيويسو شارةو
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ئةوردؤ ئةطةر تةماشا بكةن دوو سَي خاَل ئاراستةي جةنابي وةنيرة ئةكةم بةنيسبةت هةولَيرو سةدةت 
ئةوةي تر هي شارةواني بؤ خؤي ئةتوانَيت ئةوةي كة نودسانية بةرضاوي َات وحكومةت جَيبةجَيي بكات  

ة  طةردةكَيكمان هةية توردةق  لَيرة لةسةر رَيطةي موصَل بةآلم تةماشا بكةن لةهةولَير جةنابي وةنير
كؤمةَلَي  نةراعةتي لَي ئةكرَيت  ئةو نةراعةتة  ئةو شينايية بةضي ئاو ئةدرَيت  بةضي بةخَيو ئةكرَيت  
بةضي دَيتة بةرهةم  بةو مةجرايةي كةبةناو شاري هةولَيردا دَيت  ئَيستا ئةو سَلق ونةراعةتة بةوة بةخَيو 

ـت  دَيت لةباناردةكةدا بةئيمةي ئةسرؤشَيت  كةواتة ئةوة ئةبَي عيةجي بكرَيت  بؤ وابَيت  ئةوة ناَلَين ئةكرَي
تاوان وطوناهي وةنارةتي شارةوانية  ئةوة حةدة وةنارةتي نراعة ئةوةي لةبةرضاو بطرتاية  

هةموو شارةكان حةنم ئةكرد رينابة بؤ شارةواني : كةمتةرخةميةكة هي وةنارةتي نراعةية  دووةمي
بةتايبةتي هةولَير كة ثايتةخو كوردستانة  حةنةكةم جةنابت رينابة دروست بكةي تةماشاي مةنتينةكان 
بكةن ئايا هةتا كةي ئةو ثيس وثؤخآلتةي ماَلةكان لةبةردةمي ماَلةكان  لةحاوييةكان حةستةي جارَي  

ة هةَل ئةطرن ئةوةي لةغةيري حاويية بَيت كرَيكارَي  دَيت بةدوو كارمةند لة كؤآلنةكاندا دةردؤن  حاوي
لةوجادة هيض كةس دةسو بؤ نابات  ئةو هةموو موةنةسةي كةهةمانة ئةطةر لةشارةواني نية با داوا 
بكرَيت  بينة شارةواني وخنمةتي شارةكان بكةن  ضونكة ئةوة ثايتةخو كوردستانة  ثَيويستة بةخاوَيين 

ئةطةردَيتةوة بؤ شارةواني  بةآلم روكين سةرةكي شارةوانية  ئةبَي ئةوة  رابطريَيت  مي ناَلَين بةتةنها ئةوة
لةبةرضاو بطريدرَيت  خاَلَيكي تر ئةوةية لةناو وآلتي ئَيمة نؤر بآلوة ساوةر ئةكرَيت   يةعين ئةمردؤ رؤذي 

ةنة بين ئةوة نية  ساوةر لةدؤهراوة لةو مةنتينة رادية مةجنةَلَيكي طةورة َةنة سةر ئاطر  تاية  بد
ودووكةىَل ناخؤشي بؤ خةَلكي بنَيتةوةو ساوةر لةوَي بكرَيت  يةعين هةندَي  شت هةية ئةبَيتة ئةسبابي 

 .ثيسي تكات لَي ئةكةم
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .سوثاس طةيشت سوثاس كا  ارسةن سةرموو
 :بةردَين ارسةن غئور سلَيمان

 .ةنبةردَين سةرؤكي ئةجنوم

بةخَيرهاتين جةنابي وةنير ئةكةم  لَيرةدا ئةمةوَيت دةنيية  بورووذَينن بةرداسو تا ئَيستا لةوانةية باسي 
لَيوة نةكرابَيت  ئةويش دةنييةي مواصةساتي سةنية  نانامن خةلئيةي علمي جةنابي وةنير ضية ئةطةر 

رؤذانةي ئَيستا لةكوردستاندا ئةكرَيت مهندسي سةني بَيت بَيطومان خؤيان شارةنايي ئةو وةنعةن كة ئةو ث
لة دواي راثةردينةوة تاكو ئَيستاكة  بةشَيوةيةكي عليمي وبةمواصةساتي عالةمي نةكراوة  كة طةورةتريي 
كَيشةي بؤ ئَيمة دروستكردووة  ئةطةر بَيت ودَلنيامان بكاتةوة  كة لةو كاتةوةي كةجةنابيان دةستبةكار 

 .  هةية  لةمواصةساتي سةني جَيبةجَيكراوة  ياخود نا؟ نؤر سوثاسبوون تا ئَيستا ئايا جياوانيية
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .كا  جوتيار سةرموو
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 (:جوتيار)بةردَين كرين جميد شريف
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

و ئةهةمييةتي هةيةو بةخَيرهاتين جةنابي وةنير ئةكةم  ديارة ئةمردؤ باسي مةونوعَي  ئةكةيي كةطرنطة
ثةيوةستة بةذياني هةموومانةوة  بةر لةوةيش مةسغووليةتي هةموومانة رووبةرووي ببينةوة  ديارة ئةم 
كؤبوونةوةي ئةمردؤمشان بؤ ئةوةية بتواني هةم لةطةَل جةنابي وةنيردا مونادةشة بكةيي وثرسياري 

 ضارةسةري ئةو طرستة بكةيي  ديارة ئاراستة بكةن ودواجاريش بطةينة نةتيجةية  بؤ ئةوةي بتواني
نةخؤشي كؤلَيرا يةكَيكة لةو نةخؤشيانةي كةوا لةناوةرداسو سةدةي رابردوودا ضارةسةري بؤ دؤنراوةتةوة  
ئَيستاش لة وآلتة نؤر دواكةوتووةكاندا سةر هةَلغةدات  ديارة ئَيمة بةو نةخؤشييةي كةئَيستا سةري هةَلدا 

لةو وآلتة دواكةوتووانة   ئةوةي كةئةمانووت كةوتووينةتة سةر شاردَيي  سةملاندمان كةئَيمة يةكَيكي
ثَيشكةوتي و مةدةنيةت  كةوتووةتة ذَير ثرسيارةوة  جطة لةوة بةثَيي راطةياندني هةندَي  لةوةنارةتةكان 

ة  بةتايبةتي ذينطةو تةندروسو ودةرامةتة ئاوييةكان  ئةَلَيي ئاو وهةواو خاكي كوردستان نؤر ثيس بوو
كةلةضةند ساَلي ئايندةدا ضارةسةري نةكةيي  ثةنَيكمان نةبَيت  تووشي كارةساتي مرؤيي طةورة ئةبي  
ثرسيارةكةي مي ئةوةية بؤ جةنابي وةنير بؤ ئةو مةترسية ض ثرؤذةيةكيان هةية  وة هةماهةنطيان لةطةَل 

ةلياتيان دروستكردووة  شتَيكي ئةو وةنارةتة مةعنيانة ضية؟ ديارة جةنابي باسي ئةوةيكرد كةذووري عةم
نؤر باشة  دةستخؤشي لَي ئةكةيي  بةآلم ثرسيارةكةي مي ئةوةية بؤ لةطةَل وةنارةتي تةندروسو 
ووةنارةتةكاني تر ذووري عةمةلياتيان دروست نةكرد كة لةرداستيدا وةنارةتي تةندروسو ئيشي ضارةسةرو 

وومشان   ئاوي ثا  ئةركي وةنارةتي شارةوانية  ئةو شتانةي هةية   بةثَيي دسةكاني وةنيريش و هةم
كةراستةوخؤ ثةيوةسنت بةيةك ييةوة  ئيشةكان بةتايبةتي لة ئَيستادا  مي ثَيشنيار ئةكةم ئةطةر ذووري 
عةمةلياتي هاوبةشيان نية  ئَيستاش ذووري عةمةلياتةكة بكةنة ذووري عةمةلياتي هاوبةش  شتَيكي باشة  

دَي  لةدةناو ناحيةكامن كردووة  بةرداسو طرستيان لةوةية كة دةسةآلتي مي سةرداني شارةواني هةن
سةرسكردني كةم يي بردي ثارةيان نية  ئةطةر شتَي  بَيتة ثَيشةوة بؤ بواري خنمةتطوناريية  يان طرست 

ثَيويستة ومةشاكيلَي  بَيتة ثَيشةوة  لةبواري ئاوو ئاوةردؤو ئةوانةدا  كة بردَيكي نؤر كةميش بَيت  ئةَلَيي 
نووسراو بكةيي وبيطةيةنينة سةرووي خؤمان وئةوةش بةدوادا ضووني ئةوَيت  هةندَي  جار ثارة لةوة 
نياتر سةرف ئةكةيي تاكو ئةوةي داوامان كردووة  يان جاري وا هةية دوا ئةكةوَيت و تةئخري ئةبَيت  

ةضَيت  جيا لةوة مي بةرداسو ضاككردني ئةو ئيشة يان ئةو خنمةتطوناريية  دةوري نامَينَيت وبةسةر ئ
ثشتطريي ئةوة ئةكةم لةشارةوانيةكاندا كرَيكار يان ذينطة ثارَيني ثَيويست نية  بتوانَي خنمةتي خةَل  
بكات  هةموو هيةكمان دسةمان لةسةر ئةوة كرد شارةكا ان هةمووي ثيسي  هةولَير ثيسة  سلَيماني ثيسة  

اكي نؤر هةية  جةنابي وةنير بؤخؤشي ئةنانَيت ذينطة ثارَيني نؤر كؤآلن بؤطةنيان كردووة  خؤَل وخاش
كةمة  ثرسيارةكةي مي ئةمةية كةجةنابي وةنير ئةنانَي كة كةمة  بؤضي تائَيستا ضارةسةري ئةوةيان 
نةكردووة؟  بةرداسو هةندَي  ثَيشنيار كرا لَيذنةي لَيكؤَلينةوة دروست بكرَيت  بةرداسو مي ثَيشنيار ناكةم 
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لَيكؤَلينةوة دروست بكرَيت  ثرسيار ئةكةم بؤ تا ئَيستا دروست نةكراوة  بةتايبةتي دائريةي ئاوي  ليذنةي
سلَيماني كؤمةَلَي  نووسراويان بةرنكردؤتةوة كة ئةَلَيي جواةان نةدراوةتةوة  حةدة ليذنةي لَيكؤَلينةوة 

ارو كةمتةرخةم كَيية  لةهيةكي ثَيش  دروست بكراية بؤ ئةوةي ضارةسةري يان بياننانياية كةسي خةتاب
تريشةوة مي وةكو ئةوةي سةرداني هةندَي  لةو شارةوانيانةي دةناو ناحيةكامن كردووة  بةرداسو يةكَي  
لةطرستةكانيان ئةوةية ئامَيريان نية خنمةتي خةَلكي ثَي بكةن  لةبةر كةمي ئامَيرو ئةو شتانةدا طرستيان 

اخر ثرسيارم ئةوةية دسة لةسةر شارة طةورةكاني هةولَير وسلَيماني بؤ دروست ئةبَيت  لةطةَل ئةوةشدا ئ
ودهؤ  نؤر كرا بؤ خنمةتطوناري ئاو وثا  وخاوَيين شارةكان  ئةي دةناو ناحيةكان كة بةتايبةتي هةندَي  
ناحيةو دةنا شاري نؤر طةورةن ثَيويستيان بةوةهةية ئاورديان لَي بدرَيتةوة  لةضوارضَيوةي ئةو ثرؤذةو 

 .رنامانةدا  كة جةنابي وةنير دايناوة ئةوانيش جَييان بكرَيتةوةو  سوثاسبة
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 

 .دكتؤرة شوكرية سةرموو
 :شكرية رسول ابراهين. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نةكةم ثرسيارَي  لةجةنابي وةنير بةرداسو مي نؤربةي دسةكامن لةهيةن صربية خانةوة كرا  بةآلم مي حة
بكةم  ئةو هةموو شتة جوانانةي ثَيشكةش كرد  خؤيشي يةكَيكة لةوةنيرة ضاهكةكان كةبةضةند وةنارةتدا 
تَيثةرديوة  وةكو وةنيرَيكي بريؤدراتي هةموو ثلةكاني بردي تاكو طةيشتؤتة وةنارةتي ئاوةدانكردنةوةي  

مي لَيرةدا بةرداسو ئةمردؤ نؤر نيطةران بووم  هةستن كرد دوو وةنير دوَييَن وئةمردؤش كةئةم وةنارةتةية  
لةذووري عةمةلياتةو نةشتةرطةري وهةردةشةشي لَي ئةكرَيت وضاويشي لَي سوور ئةكرَيتةوة  جا مي سَي 

ي ئةم هةموو مةتاليبةي ئَيمة كةدةبَيت بري هةَلكةندرَيت  بؤردييةكان هةموو: ثرسيارم لَيي هةية  يةكَيكيان
ضا  بكرَيي  شار ئاوةدانبكرَيتةوة  ئاو رابكَيشرَيت  ئةمانة هةمووي ئةي بودجةتان ضةندة؟ بةردَينتان 

ئايا خؤتان وةكو : كةهةمووي ساَلَي  و دوو مانط وبيست رؤذة دةوام ئةكةن  ئةمة ثرسياري يةكةم  دوو
وةكو وةنارةت  ئَيوة كَيشةتان خودي وةنارةت كَيشةتان هةية  حةنم كرد كَيشةي خؤتا ان بؤ باس بكةن 

هةية تاكو ئَيمةش بناني لةردَيطةي ئةوةوة  دوو طةياندني ئةو بودجةية بؤ هةرَيمي كوردستان  ضةند 
تةئخري بوو  ثرسياري ئةخريم  ئايا تةنسيق هةية لةنَيوان ئَيوةو سَي وةنارةتةكةي تر  تةندروسو وذينطةو 

 .ئاوةدانكردنةوة  سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)دادر عبداه حممدبةردَين 

سوثاس بؤ هةموو ئةو بةردَينانةي كة نؤر بةتَيرو تةسةلي ثرسيارةكاني خؤيان كردووة  ديارة دوو بةردَين 
 .ئيشارةت ئةكةن كةناويان نةنووسراوة  باشة كاكة سةرموو كا  عادل

 :بةردَين عادل حممد امي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ن سةيرة باس لة كؤَلةكةية  لةكؤَلةكة ئةساسيةكاني ذيان ئةكةيي  كةئاوة وةكو ئةوةي بةرداسو مي ثَي
كةسةرهةَلداني كؤلَيرا كَيشةي ئاو  ئةبَي باسي لَيوة بكةيي  مي بؤخؤم ذياني ئينسان بةسَي دؤناغ 

ةو مةونوعة ئةشوبهَينن  هةوا وئاو نان  يةعين دةت ناَلَين وةنارةتي شارةواني ئةم وةنارةتةي ئَيستا ل
 1990بةتةنها بةرثرسة بةتايبةتي ثرؤذةكاني ئاوو ئاوةردؤ  لةدروست بووني حكومةتي هةرَيمةوة لةساَلي 

وة هةر ثَينج كابينةكة بةرثرسي لة تؤردةكاني ئاوي خواردنةوةو لةئاوةردؤش  ئَيمة ئةو مةونوعانة 
تةوةدوعمان ئةكرد  ئةم نةخؤشية باواديعانة وةكو خؤي باسي لَيوة بكةيي  ئينجا بةرداسو ئَيمة 

لةطةرميانةوة سةرهةَلبدات  لةبةر ئةوةي خراث يي تؤردي ئاوي خواردنةوة لةطةرميانة  بؤ  وونة 
دةربةندخيان ئةو رؤذة وةنيري تةندروسو باسي ئةوةيكرد  كة ظايرؤسَيكي تانة دؤنراوةتةوة لةئاوي 

نان خان ئيشارةتي ثَيدا راستةوخؤ لةئاوي دةربةندخيان  ظايرؤسي جطةر  هةروةها كةهر طوَل
دةربةندخيانةوة ئةو ئاوة دَيتة ماآلن  ثرؤذةيةكيان هةية ماوةكةي ية  ساَلة  ئةوة ية  ساَل وشةش 
مانطيشي بةسةرا ضووة  نانامن وةنارةت ضي كردووة  بؤ ئةو مةونوعة  ئاوي كئري ئاوَيكة ضةنديي جار 

ئَيستا ئاوَيكي بؤ راكَيشراوة لةدونخورماتووةوة بؤ كئري  ئةمة  تةحليل كراوة بؤ خواردنةوة ناشَيت 
بةرداسو ضاوةردواني نةخؤشي سةيري لَي ئةكةيي  ئةو ئاوة ئَيستا هةمووي مةنهؤَلةكان هةَلدراونةتةوة  ئةو 
عةرةبانةي دةورووبةر دَيي لةو ئاوة ئةبةن  رةنطة مةترسي ئةوةشي هةبَيت ذةهراوي بكرَيت  ئينجا 

سو مي ثرسيارَيكن لةجةنابي وةنيرة هةية  باسي ماستةرثةني ئاوي خواردنةوةي شارةكاني هةولَير بةردا
وسلَيماني كرد  باشة ئةثرسن ئةي ئايا شارةكاني تري كوردستان شارةنوور  رانية  طةرميان  دهؤ  ئةوانة 

سو وتي ئاوة  جةنابي ضي بؤ دانراوة؟  ثرسياري دووةمن ئةوةية هؤي كؤلَيرا جةنابي وةنيري تةندرو
وةنيري شارةواني ئةَلَيت نةخَير ئاو نية  بةرداسو مي لَيرةوة ئةَلَين وةنارةتي شارةواني ووةنارةتي 
تةندروسو بةرثرسي لة سةرهةَلداني نةخؤشي كؤلَيرا  مي ثرسيارَيكي ترم هةية لةجةنابي وةنيرة  ئايا 

هاتووة لةسةر كةركوو  بووة  ئايا بؤ كةركوو  كة  بؤ كةركوو  كة ئَيمة هةموومان هةرضي بةسةرماندا
سةرهةَلداني نةخؤشيةكة لة كةركووكةوة دةسو ثَيكردووة  وةنارةتي شارةواني هةرَيمي كوردستان ضي 
كرد بؤ كةركو   سَي ثَيشنياريشن هةية  يةكَيكيان بؤ جةنابي وةنيرة  ثرسياري ئةوة ئةكةم بةرداسو 

ثرؤذةية   ئاوي خواردنةوةي تةندروست لةطةَل ئاوةردؤدا ئةوة مةسةلةيةكي  ثَيويستة ئَيمة ثَيش هةموو
رؤذانةي راستةوخؤي ثةيوةندي بةذياني ئينساني كوردةوة هةية  ئةبَي ئةو مةونوعة بنةبرد بكةيي  ئاوي 
 سانطار دابي بكةيي بؤية مي ثَيشنيار ئةكةم  مينانيةي وةنارةتةكةي ومينانيةيةكي نائاساييش تةرخان

بكرَيت بؤ بنةبردكردني كَيشةي ئاوي خواردنةوة وئاوةردؤ  ثَيشنياري دووةمن بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمانة  مي 
ثَين باشة لةبةر ئةوةي وةنارةتي شارةواني  رووي حكومةتة بةرداسو ئَيمة هةر طلةييةكمان لةسةر بَيت  

مي ثَين باشة وةنيري شارةواني بةهي  لةبةر ئةوةي هةموو خنمةتطونارييةكان لةهي وةنارةتي شارةوانية 
كةمةوة مانطي جارَي  بانط بكرَيتة ئَيرة بؤ طئتوطؤو لَيثرسينةوة سةبارةت بةو هةموو ثرؤذة سةدةتانةي 
كةوا لةكوردستاندا هةية  ثَيشنياري سَييةمن ئةوةية  ئَيمة حةدة ئةم مةونوعة يةكةبكةينةوة  ثَيكهَيناني 
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كةمتةرخةمييةكة لةكوَيوة سةري هةَلداوة؟  مي ثَي لةسةر ئةوة دائةطرم   ليذنةية  بؤ تةحنيق كردن 
 .ثَيشنياري ئةوة ئةكةم  بةرداسو حةدة ئَيمة مودةسريي ئةم مةونوعة موحاسةبة بكةيي  نؤر سوثاس

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .كا  عبدالربي سةرموو

 :رضا ابد عبدالربي بةردَين
 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

ديارة خاَلي طرنط مةسةلةي ئاو بوو كةباسكرا بةتايبةتيش ئاوي شاري سلَيماني  وة  باسكرا تؤردي ئاو 
تةواو نية  تؤردي دووةم ئةوة دورسةو جَيبةجَي نابَيت  بودجة نية مي لةمودابةلةيةكي بةردَيوةبةري ئاو لة 

ساَلي ئةوَيت  هةروةها بريةكان ناتةواون هةروها كلؤر  12دةَلَيت تؤردي ئاوي دووةمي سلَيماني  02/9
تةننين ناكرَيت  هةندَي  جار كةمة هةندَي  جاريش نيادة ئاوةكة تاَل ئةكات  لةم دةرئةجنامةدا 

سةير نةكرَيت لةكوردستاندا ضونكة ئةم ثةتاية  طواريء ثرسيارةكةم ئةوةية  ئايا ئةمة وةكو حاَلةتَيكي 
بةمةرطي سثيش ناسراوة  لةكوردستاني خؤمشان خةتةرةو مردني لَي كةوتةوة  وةكو  ثةتايةكي جيهانيةو

ئاطاداريشي بةردَينان سةرؤ  كؤمار سةرؤكي هةرَين  تةداخوليان كرد لةو مةونوعةدا ئايا ئَيمة 
سةيري ئةم نةخؤشية نةكةيي كةتيمة خَيرخوانييةكان ئةو تيمانةي كةوا ئاوةدان طواريء وةكوحاَلةتَيكي 

دةكةنةوة حكومةتي عَيرادي بةهةموومانةوة ثةرلةماني كوردستان لةراثؤرتةكةدا ئاماذة بةوةبكرَيت  
ضارةسةري ئةم نةخؤشية بكرَيت وبنربد بكرَيت  هةروةها وةكو بةردَينان ئاماذةيان ثَيكرد  هةر كؤلَيرا نية  

تةئكيدي ئةكةمةوة كة نةخؤشي طورضيلةية  هةروةها ظايرؤسي جطةر و نةخؤشييةكاني تريشة  مي 
ثةرلةمان بةسةريدا نةردوات و بةم دانيشتنة كؤتايي ثَي نةهَيني ئاماذة بةوة بكةيي كةضارةسةري بنربد 
بكرَيت  هةروةها ليذنةيةكيش هةبَيت بؤ بةدواداضوون بؤ ئةم نةخؤشية  ليذنةي شارةواني وليذةنة 

سلَيماني ئاوي سلَيماني ضارةسةر بكرَيت  نؤر ثةيوةنديدارةكان تابطاتة ئةجنام بةتايبةت ئةو كَيشةي 
 .سوثاس

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
 .سؤنان خان سةرموو

 :بةردَين سؤنان شهاب نوري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نؤر سوثاس بةخَيرهاتين جةنابي وةنير ئةكةم  ثَيشةكي ئةمةوَيت دسة بكةم دوو رؤذة ئةم مةونوعة 
ية لة عيلمدا دةركةوتووة  ئةَلَيت كؤلَيرا سةبةبةكةي ئاو نية  خؤ خؤي عيلن ئةَلَيت ئاوة  بةحةياتيش تانة

يةعين تةناتةت ئةبواية لةنمين دةدةغةكردنةكة ماسيش دةدةغة بكراية  لةعيلمدا وا ئةَلَيت  ئةطةر ئَيوة 
ثَيكهَيناني : م ثَيمان رابطةيةني  دووةمعيلمَيكي تانةتان دؤنيوةتةوة تَييدا كة سةبةبةكةي ئاو نية  حةنةكة

ليذنة مي هيوادارم ليذنة لة بةردَيوةبةري طشو يةكَي  لةئاوو ئاوةردؤي سلَيماني ئةَلَيت نةخَير ئاو نية  
وتيشيان ثَيكهَيناني ليذنة بؤ لَيكؤَلينةوة مي نانامن لَيكؤَلينةوة لةضي بكةيي ئَيمة  خؤ ئةبَي هةموو رؤذَي  
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نرَيني لَيكؤَلينةوة ئةبَي بكرَيت  ئةمة تةوجيهي جةنابت ناكرَيت وةكو نانةني خان  ئةمة ليذنة داةة
تةوجيهي جةنابت دةكرَيت وةكو شةخصي بةرثرسي يةكةمي وةنارةتةكة  وةكو ئَيستا تؤ تةحةمولي 

بكةيي  ئَيمة مةسغوليةتي وةنارةتةكاني ثَيشووش ئةبَي بكةيت  مةعناي ئةوة نية تؤ ئةوانةي ثَيشوو لةبري 
هةتا ئَيستا رؤذَي  لةرؤذان لة وةنارةتةكةي جةنابتة ثرسيارةكةي مي ئةوةية  ليذنةت دروست كردووة  بؤ 
سةرداني هةموو مةشاريعي ئاوةكان  ساَل ونيوَيكة مةشروعي ئاوي دووةمي سلَيماني لةثةندا بووة 

ستوومانة  كة ئةبواية بكراية  جةنابت وباسكراوة  ئاوي ئيئراني هةولَير تةواو بو سلَيماني هةموو بي
كةوةنارةتةكةت وةرطرت  بةدوادا ضوونت بؤ كرد؟  ئةطةر سةبةبةكانيشيمان ثَي بَلَييت بؤ ضي جَيبةجَي 
نةكرا  نؤر مةمنوون ئةبي  بةرنكردنةوة تةهر لةكوردستاندا هةموو رؤذَيكة  شارةوانيش ئاطاي لَيي نية  

ةكَي  وتةهرَيكي ثَي بةرن ئةكاتةوة  ئاوو ثيساييةكةش دَيتة سةرجادةكة  هةر ثارضة نةويية ئةدرَيت بةي
ئَيوةش لَيي بةرثرسي  ضونكة ئَيوة نابَيت  ئيجانة بدةن بةيةكَي  كة ئاوو ئاوةردؤتان بؤ جَيبةجَي 
 نةكردبَيت  تَيناطةم ضؤن ئةم هةموو ئيجانانة ئةدةن بةو تةهر وعيمارانة؟  يةكَي  لةسةبةبةكاني تري

 03بآلوبوونةوةي كؤلَيرا نةخستين كلؤرة بؤ ناو ئاوةكان  ئةَلَيي ئةو جيهانةي كةلَيي ئةبةسو بةشي 
سةعاتةكة هةر بةهةمان جيهان ئةردوات كةئَيكسثايةر بووة؟  ئي  هيض  03سةعاتة  ئةي ئايا بنامن دواي 

انةوة  ناو عَيراق بةطشو لةدواي كاري نةما  وةكو باس ئةكرَيت كلؤر مةن  كرا بَيتة ناو هةرَيمي كوردست
ئةو تةدينةوانةي كة بةكار هَيناني غاني كلؤر  ئَيوة ثةيوةنديتان كرد بةعَيرادةوة بؤ ئةوةي كَيشةيان لَي 
ئاطادار بكةنةوة  بؤ مةنعكردني داخَل كردني كلؤر كة ئةبَيتة هؤي ثيس بوون و بآلو بوونةوةي نةخؤشي  

رؤكي ثةرلةمان بكةم  ئَيمة وةنيرمان بانطكرد  طئتوطؤمان لةطةَلكرد  مي ية  شت حةنةكةم ئاراستةي سة
ثرسيارو راني دَلي خؤما ان ثَي وت  ئةي دةرئةجنامي ئةمة ضية  دةرئةجناممان ئةوَيت ئَيمة  نؤر 

 .سوثاس

 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
ا بةشداريان كرد  هةرضةند نؤر لةثرسيارةكان تكرار بةردَينان نؤر سوثاس بؤ هةموو ئةو بةردَينانةي كةو

بوو  بةآلم نؤر نؤر طرنط بوو  ضونكة بابةتةكة نؤر بابةتَيكي حةيةوييةو ثةيوةندي بةذياني ئينسانةوة 
هةية  ضةند لةسةري بوةستي كةمة  ئَيستاش ئَيمة ئةو ثرسيارانةي كةوا كران  نؤربةي هةرة نؤري ئةو 

ن كرد  ئَيستا وةنيري شارةواني وةآلمي ثرسيارةكاني ئَيوةي بةٍرَين ئةداتةوة  ديارة بةردَينانة بةشدارييا
 12نؤربةي نؤرتان ئةطةر جةنابي وةنير مواسق بَيت  تةئخريي ئةكةيي دانيشتنةكة بؤ سبةييَن سةعات 

ةياني سوَلتةي دةنائيمان هةية  ضونكة ئةويش وةختَيكي نؤري ئةوَيت  بؤية ئةمانةوَيت ب 11 سةعات 
 .تةواوي بكةيي  سةرموو نانةني خان

 :وةنيري شارةواني/بةردَين نانةني بد وسؤ
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .هيض هرييةكن نية با بةياني بَيت  سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداهبةردَين 
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ةوةآلمةكاني بةردَين جةنابي بؤ طوَيطرتي ل 12باشة كؤتايي بةدانيشتنةكةمان دَيني بؤ سبةي سةعات 
 .نؤر سوثاس  وةنيري شارةواني و

 
                     

 
                                                                                                                                                          

 
  (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه                               ابد عبداه ستسر                 

   ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري س        َيري ئةجنومةني نيشتمانيي           سكرت                
     عَيراق                          – كوردستان                    عَيراق                        – كوردستان                
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 ( 1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 7002\9\76رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 8)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 76/9/7002 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     06/9/0222رَيكـةوتي   شـةممة  ضـوار  رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشـاد مئـو سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بـد عبـداه سـكرتَيري ئةجنومـةن    بةردَين سرست ع, جَيطري سةرؤ  و( كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه

 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (8)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  
ي (8)ةن بردياردرا دانيشتين ذمـارةي  دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنوم, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

بةرنامـةي  , عَيراق –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان سَييساَلي  دووةميخولي طرَيداني 
 :كار بةم شَيوةية بَيت

ئامادةبووني بةردَين وةنيري شارةواني بؤ وةآلمدانةوةي ئةو ثرسيارانةي كةلةهيةن ئةنداماني  -1
 .05/9/0222ي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (2)اراستةي بةردَينيان كرابوو لةدانيشتين ذمارةثةرلةمانةوة ئ

 .بةردةوامبوون لةسةر خستنةروو وطئتوطؤكردني ياساي دةسةآلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستان -0
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كار, مردؤمان دةكةينةوةبةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئة

ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
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شةممة رَيكةوتي  ضوار ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)دن لة كاتي خولي دووةمي هةَلبذار(8)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا06/9/0222

ئامادةبووني بةردَين وةنيري شارةواني بؤ وةآلمدانةوةي ئةو ثرسيارانةي كةلةهيةن ئةنداماني  -1
 .05/9/0222ي ي رؤذي سَي شةممة رَيكةوت(2)ثةرلةمانةوة ئاراستةي بةردَينيان كرابوو لةدانيشتين ذمارة

 .بةردةوامبوون لةسةر خستنةروو وطئتوطؤكردني ياساي دةسةآلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستان -0
بةخَيرهاتين بةردَين وةنيري شارةواني خوشكة نانةني وكا  سعد وةنيري هةرَين بؤ كاروباري ثةرلةمان 

بؤ وةآلمدانةوةي ثرسيارةكان  تكا ئةكةيي ئةكةيي  ئَيستا داوا لةبةردَين وةنيري شارةواني ئةكةيي  سةرموو 
لةوةنيري شارةواني ئةو ثرسيارانة وةآلم بداتةوة كة ثةيوةندي بةنةخؤشي كؤلَيراو بابةتةكةوة هةية  
ضونكة نؤر لةثرسياري بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان  نؤر دوور بوون لةبابةتةكة  ئةوانة ثَيويست 

 .عدةتا سبةوةآلمدانةوة ناكةن  سةرموو مامؤس
 :وةنيري هةرَين بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةبارةت بةبردطةي دووةمي بةرنامةي كاري ئةمردؤ كة بةردةوامبوونة لةسةر طئتوطؤكردني ياساي 

َين حاكن نورالديي  كة دةسةآلتي دادوةري  تةبيعي لةهيةن بةردَين وةنيري داد كا  ساروق جيمل وبةرد
جَيطري سةرؤكي حمكةمةي تةميينة ئةبواية ئامادةبووناية لَيرةدا  تةبيعي داواي ئيعتيناريان كرد  لةبةر 
ئةوةي كا  ساروق ئةمردؤ كؤبوونةوةيةكي دانوني هةية  خؤي سةرؤكي ليذنةكةية بؤية نةيتواني ئامادة 

كاني ترةوة هاتوون  كا  حاكن نورالدينيش لةطةَل بَيت  وة بةشَيكي تري ئةنداماني ليذنةكة لةشارة
دادوةرة بةردَينةكان كؤبوونةوةيةكي هةية  سةبارةت بةمةسةلةي ئةو ثرؤذةية كةئةمردؤ برديار وابوو لَيرة 
بةردةوام بي  بؤية داواي تةئجيلي دانيشتين ئةمردؤ ئةكةن  بؤ كاتَيكي تر  مي داوا لةبةردَينتان ئةكةم  

 .هةبَيت ئةوة دواَرَيتئةطةر ئيمكان 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةت دانيشتين بةتةكة باسي ئةكةيي  بةآلم بةنيسسوثاس بؤ بةردَينت ئةوة وةخَو كةدَيينة سةر با
كة ليذنةيةكي بيووك    ثةرلةماني كوردستان موهين تر وطرنط ة لةوةي بةردَينَي  وةنير يان حاكمَي 

ر ئةوة مي ثَين واية هةرضةند دةراري نيهائي بؤ ئةم بةردَينانة ئةنداماني دانيشتين خؤي هةبَيت  لةبة
ثةرلةمان ئةطةردَيتةوة بةآلم ثَين واية  هةيبةت وسامي ثةرلةمان ئةبَي رابطريَيت لةكاتَيكدا كةهاتينة سةري 

ي لةسةر مي ئةيهَيَلمةوة بؤ ئةو بةردَينانة كة ض برديارَي  بدةن  مي رةئي خؤم ئةوةية بةردةوام ب
 .جةنابي وةنير سةرموو بؤ وةآلمدانةوةي ثرسيارةكان. بابةتةكة

 :وةنيري شارةواني/ بةردَين نانةني بد وسؤ
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةردَينان ئةنداماني ئةجنومةني نيشتماني رؤذتان باش
لةكؤية  كة دؤَلَيكة ديارة يةكةم ثرسيار كة كا  شَيردَل حةوَيني كردي  جةنابي باسي دؤَلي رةناني كرد 

لةناوي شينة رةنة بؤ با  ورةن دياريكراوة  بةآلم ئَيستا خانووبةرة لةدةورووبةري دروست بووة  كة 
خانووبةرة لةهةر شوَينَي  دروست بَيت ئةو خانووبةرةية  دةبَيتة هؤي ئةوةي كة ثيسايي دورست بَيت 
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ايي وكشتوكاَل  بةتايبةتيش ئَيستا كة كارة كةببَيتة هؤي ئةوةي كةئةو شوَينة نةشَيت بؤ سةون
خنمةتطونارييةكان لةبةر بَي ئيمكانيةتي تةواو نية لةهةموو ناوضةكاني كوردستان  لةبةر ئةوة ئَيمةش 
لةطةَل تؤيي حةمتةن تةئيسريي كردووة  كة بةئاوي ثيس ئاو دةدرَيت بةداخةوة  شينايي لةنؤربةي 

ةئاوي ثيس ئاو دةدرَيت  بةنيسبةتي خاَلي نبَل كؤكردنةوة  كة لةشوَيين شوَينةكاني كوردستان هةتا ئَيستا ب
تايبةت نيةو ننيكة لةشارةكان  بةرداسو ئةوة بابةتَيكي طرنطة ئَيمة وةكو وةنارةت نؤر نؤر بايةمخان بة 

كةي ثاككردنةوةي شارةكان وموعالةجةي نبَل بةشَيوةيةكي نانسو كردووة  لةبةر ئةوةي لةدةرةوةي بابةتة
بكةيي دةستيشمان ثَيكردووة لةهةنَي   يئةمردؤ ودوَينَيمانة  رةنطة دةرسةت نةبَيـت بةتَير وتةسةل باس

شوَيي  لةكاتَيكي تردا بةتَيروتةسةلي باسي ئةوةتان بؤ ئةكةم  بةردَين كا  شَيخ اه  ثرسيارةكةي ئةوة بوو 
ارةتي تةندروسو و شارةواني ثةيوةنديدار كةجياواني هةية لةنَيوان لَيدوان ياخود روونكردنةوةي وةن

 بةكؤلَيرا  ياخود ئاو كؤلَيراي لَي ثةيدابووة  نانامن ئَيمة تةبيعي مي بةرثرسيارم لةو نانيارييانةي كةدوَييَن
لة راثؤرتةكةمدا دام  وابنامن دوَييَن لة راثؤرتةكةشن ثةنام بردة بةرئةجنامي ثشكني كة لةو ماوةيةدا 

تاديطةكاني ئاو هي سلَيماني وهي تاديطةكاني وةنارةتي تةندروستيش  هةروةها تيمةكاني كراوة لةهيةن 
هاوبةش لةنَيوان هةردوو وةنارةتدا  ئاماذةشن ثَيكرد ئةجنامي ئةو تاديكردنةوانةش هةية  مي بةدةتعي 

اتة شاري نةم وت  ئاو لةهةموو كوردستان ثاكة  مي ئيستنادم كرد لةسةر سةرضاوة ئاوةكان كةئاو دةد
سلَيماني  ضونكة بابةتي ئَيمة ئاوي شاري سلَيمانية  وةبآلوبوونةوةي كؤلَيرا لةشارةكة  ئةو راثؤرتةي 

ضوارضَيوةي طئتوطؤ ئةكرَيت  راثؤرتَي  بوو تايبةت بوو بةئاوي سلَيماني  كةبؤمي هاتوو وترا لة
م ديار بوو  ئيستيناديشن لةسةر ضي وبآلوبوونةوةي كؤلَيرا لة شاري سلَيماني  لةبةر ئةوةي مي سنورةكة

كردبوو  دياربوو هةمووشي لةهمة دؤكيؤمَينتةكان  رةنطة ئةو ليذنة بةردَينانةي كة طةرداشي بؤ ئةو 
مةبةستة لةهيان دةست بكةوَيت  لةذووري عةمةلياتي سلَيماني هةية  لةهةموو شوَينةكانيش هةية  بةردَين 

ئَيمة هةية تؤردي ئاو دروست بكةيي  ئايا ئةو تؤردانة بةثَيي  دكتؤرة هالة باسي كرد كةلةبةرنامةي
مواسةساتة  ئاماذةشي بةوة كرد كةهةموو تؤردةكاني ئاوي هةرَين ئةنبَينة  بةردَين دكتؤرة هالة حةمتةن هةر 
كارَي  بكرَيت بةثَيي مواصةسات ئةبَي تؤردي ئاويش بةبةردةوامي دروست كراوة  بةآلم بةشَيوةيةكي 

ار كة ئيمكانيةت وبودجةي هةرَين تةحديدي كردووة هةمووي بةمواصةسات كراوة ئةو تؤردانة  سنوورد
داهاتووش ئةكرَيت حةمتةن بةثَيي مواصةسات ئةكرَيت  هةموو تؤٍرةكاني ئاوي هةرَين ئةنبَين  ئةوةي لة

ي ئةسبَينة  كة كيلؤ مةتر02كيلؤمةترة تةنها  322نية  شاري سلَيماني تؤردةكاني ئاوي كؤني لة حدودي 
دةكاتة ردَيذةيةكي نؤر كةم  ئةوة بؤ نانياريتان كاريش ئةكرَيت لةسةر ئةو رَيذةكةمةي كةهةية  بةردَين 

 ؟دكتؤر ناص  هةمان ثرسياري هةبوو كةئَيستا وةآلمن دايةوة سةرضاوةكاني ئاو ثاكة يان نا
لةناوضةكةدا كراوة  نؤربةي تؤردةكاني بةردَين سارا خان باسي ناوضةي ثشتدةري كردو ئةو كاولكارييةي كة 

ئاو تةدَيندراونةتةوة  ثَيويستة طرنطي ثَيبدرَيت  ئَيمةش ثشتطريي لةراي جةنابتان ئةكةيي  حةمتةن 
هةموو ئةو شوَينانةي كةكاول كراية يان رَيذةي كاولكردنةكةي نياترة  لةئةولةوياتي ئيشوكاري ئَيمة 

ةوياتي خؤماني دابنَيي  هةروةكو خؤشت ئاماذةت ثَيكرد لةو ئةبَيت  واجبيشمان ئةوةية كةلة ئةول
 .ئيشي لَي دةكرَيت بةثَيي ئيمكان ناوضةية شتَي  كراية بةس ئينشااه لةداهاتوودا نياتر
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بةردَين كا  ديلمان باسي ئةوةي كرد كةلة مانطي حونةيراني رابردوو سةرمانطةي تةندروسو سلَيماني 
ووة  ئايا ضي كراوة لةو واني رايطةياندووة كةئاوي سلَيماني لةطةَل نَيراب تَيكةَل بئةوةي راطةياندووة   شارة

 بوارةدا؟
بةردَينان ئَيمة دوَييَن لةراثؤرتةكةماندا نؤر بةرووني ئاماذةمان ثَيكرد كة طرستةكاني ئاو ضية لةسلَيماني  

ئاوةكة لةوةتةي شارةكة دروست يةكَي  لةطرستة سةرةكيةكانيش ئةوة بوو كةتؤردي ئاوةكة كؤنة  تؤردي 
بووة تؤردكة هةية  ثَيويسو نة  بةصيانةكردن بةَلكو ثَيويسو بةطؤرديي هةية  يةكَي  لةثرؤذة س اتيذية 

مليؤن دؤهر  ضونكة شةبةكةي  452درَيذخايةنةكان كة باسن كرد و طؤذمةيةكي نؤري دةوَيت  لةسنووري 
دروست بووة ئةو شةبةكةي نةطؤرداوة  ئةوة ثرؤذةيةكي س اتيذيية  شارَيكة دةطؤرددرَيت  ئةو شارة ئةوةتةي

ثارةي دةوَيت وكاتي دةوَيت  بةس ماناي ئةوة نية كاري لةسةر ناكةيي  ئاماذةم ثَيكرد كةكارمان تَيدا 
كردووةو طةيشتووينةتة دؤناغي باش لة طئتوطؤكردن بؤ ئةوةي بتواني ئةو بودجةية دابي بكةيي 

طةيي بةو ثرؤذة طرنطة  ئينجا بَيطومان ئةو شةبةكةية كؤنة راستة  لةنؤر شوَيي وهةرضي نووة ب
كةشةبةكةي كؤن هةبَيت  ئةو شةبةكةية موعةرةنة هةندَيكجار ليكي تَيداية هةية  كوني تَيدا هةية  

  ئةوةي كة دةكرَيت ضارةسةري هةنووكةيي ضية  تيمي ضاككردنةوةو صيانة هةية لةبةردَيوةبةرايةتيةكان
ئةو تيمانة هةَلدةسنت بةكار دواي ئاطاداركردنةوة  لةهيةن خةَلكةوة  يان خؤي هةسو ثَيدةكات  ئةو 
تيمانة هةَلدةسنت بةضاككردنةوةي  ضارةسةركردنة هةنووكةييةكة ئةوةية كةضاكبكرَيتةوة  تةبيعي لةو 

ويش يان ليكة يان نَيرابة يان شوَينانة كة بؤردي ليكي هةبَيت  ئةكيد ئةطةري ئةوةي هةية كةئاو ثيسة ئة
ييةكة حةمتةن شو ثيس ثيساييةية كةلةناو خاكةكة هةية و تَيكةَل بةئاوةكة ئةبَيت  كة شكاش بؤرد

ئةضَيتة ناو بؤردييةكة  نة  بةوةي كةوا هيةنَي  ئاطادارمان بكات يان ثةتاية  بآلو بَيتةوة  ئةوة يةكَيكة 
ئاوةكاني ئَيمة ئةوة هةية  ئةطةر بيينة هةموو دائريةيةكي ئاو لةئيشة سةرةكيةكان كةرؤذانة دائريةي 

ئةوة ئةبيني  تيمَيكي تايبةتي طةردؤ  هةية هةَلدةستَط بة صيانةي بؤرِدييةكان  بَيطومان ئَيستا ئةو تيمانة 
آلتي نياتر بةهَين كراون بؤ ئةوةي نياتر كؤن ؤَلي صيانةكردني ئةو بؤردييانة بكةن  ئَيستا تيمةكان دةسة

نياتريان ثَيدراوة  ئامَير و شو نياتريان ثَيدراوة  بؤ ئةوةي بتواني نياتر وخَيراتر ئةو كاري 
ضاككردنةوةية ئةجنام بدةن  هةر كا  ديلمان لةيةكَي  لةثرسيارةكاني ديارة ئاماذةي بة يةكَي  

ش كؤلَيرا كلؤر نةنَيردراوة؟ تةن كلؤر ضووةتة سلَيماني  ئايا بؤ ثَي 2لةخاَلةكاني راثؤرتي مي كرد  كةوتي 
ئةو بردانةي كةمي ئاماذةم ثَيكرد  ئاماذةم بةوة كردووة كة دواي بآلوبوونةوةي نةخؤشي كؤلَيرا ضيمان 
كردووة وةكو ئيجرائات بؤ ئةوةي كؤن ؤَلي ئةو نةخؤشية بكةيي  ياخود ئةوةي كةواجيب ئَيمةية ئاوة  

مةبةستن حاَلةتَيكي تاريغة ئةوةي كةكراوة  هةموو كؤن ؤَلكردني جؤري ئاو و ضاككردني بوو  
سةرمانطةكاني ئاو لةهةموو شوَينَي  كلؤري خؤيان هةية  مةخانني خؤيان هةية  هي ئةو ماددةية و 
بودجةي خؤيان هةية بؤ كرديين وبةبةردةواميش ئةيكردن وبةكار دَيني  يةكَيكة لة ئيشةكاني كة دةيكةن  

كي ثا  كةرةوةي ئاوة ئةوةي كةمي ئاماذةم ثَيكرد  تةنها شتَي  بوو ئيناسةكرا ضونكة ماددةي كلؤر ماددةية
وةكو حاَلةتَيكي تةواري ئةطةر كةموكورديية  هةية ياخود لةشوَينَي  طرست هةية يان ماددةكة نياتر بةكار 
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 ست لةبَيت بةكاري بهَيني  هةروةها ثرسياري سَييةمي ئاوي سلَيماني بؤ ئةجنام نةدرا؟ ئةطةر مةبة
راثؤرتةكة  ئاماذةمان ثَيكرد لة سلَيمانية ئةوةي كة_ثرسيارةكة وابنامن مةبةسو ثرؤذةي ئاوي دوكان

منيش ئاماذةم ثَيكرد    هةندَي  دؤكيومَينتيش هةية لة ذَير دةسو ئةنداماني نووسينطةي سلَيماني
َيويستة بكرَيت  دؤكيومَينتةكاني ثرؤذةيةكي كؤنة ثَيش نياتر لة دووساَل بري كراوةتةوة كةئةو ثرؤذةية ث

وة بوو ثرؤسةي ئامادةكردني ئةو  0225منيش لةرَيطاي ليذنةكةوة يةكةجمار ثَين طةشت  لة ساَلي 
يش دراوة بةمناوهت  0226ثرؤذةيةو دينايي كردني دةسو ثَيكردووة  ئاماذةشن ثَيكردو لةسةرةتاي 

ق لةهي مي نةبَيت بؤ ئةو ثرؤذةية  لةهيةن ليذنةيةكي بةرداسو بؤ ئةجنام نةدراوة  رةنطة وةآلمي دةدي
تايبةت سةرثةرشو ئةكرَيت لةذَير مةسغولياتي وةنارةت نية تائَيستا تا ئةم كاتةش هةوَليشمان داوةو 
بةردةواميش ئةبَيت كة ئَيمةش وةكو وةنارةت لَيثرسراوَيو ئةو ثرؤذةية وةربطرَيي بؤ ئةوةي لة رووي 

كةيي كة ئةو ثرؤذةية بةشَيوةيةكي رَيكوثَي  ولةكاتي خؤي بةئةجنام بطات  بةردَين تةكنيكي نةماني ب
دكتؤر نوري تاَلةباني هةمان ثرسيار هؤي دواكةوتين ئةو كؤمثانياية ضية؟  ومت مي لةبةر ئةوةي هةتا 

م نية  ئَيستا نةكةوتووةتة مةسغوليةتي وةنارةتي شارةواني  هةتا ئَيستا وةآلمي دةديني ئةو ثرسيارة
هةروةها بةردَيني دةَلَيت سةدان بري لةناو شاري سلَيماني هةَلكةندراوة  بؤ هةَلكةندراوة و كَي ئيجانةي 
ثَيداون؟  بةرداسو بةردَينم ئَيمة ئاماذةمان ثَيكرد كة طرسو كةم ئاوي هةية لةسلَيماني  طرسو كةم 

هاووآلتية   هةر ماَلَي  كة ئاوي نةبَيت  ئاوييةكة بووةتة هؤي ئةوةي ئةو بريانة لَيبدرَيي  كة هةر
حةمتةن ثةنا دةباتة بةر هةر رَيطاية  بؤ ئةوةي ئاوي دةست بكةوَيت  يةعين لَيداني ئةو بريانة 
ثَيويستيةكي هاووآلتيان بووة  ئةوة شتَيكي روون وئاشكراية  ئةمة لةطرسو كةم ئاوي هاتووة  ئةو بريانةش 

دراوة  بةآلم راست ئةكةن ئةو ئاوة كةلةو برية سةحتيانة دَيي ئاوي حةمتةن بة نةروورةت رَيطاي ثَي
تةندروست ني  بؤية بريةكة سةحتية  كةسةحتيش بوو ئاوةكةي ثا  نية  ئةطةر  تَيكةَل بووني لةطةَل 
ئاوي ثيس هةية  كَي ئيجانةيان دةداتي بري لةهةموو شوَينَي  هيةني ثةيوةست لة ثارَينطاكان ئيجانةيان 

اتَي  رةنطة بةهةردووه هةم ثارَينطا بَيت هةم بةردَيوةبةرايةتي ئاوي ذَير نةويي بَيت  ضونكة سنووري دةد
ئةوانة  كة ئةوانيش بةرةئي مي حةدة ئةوان سةهحيةتيان هةبَيت بةردَيوةبةرايةتي ئاوي ذَير نةويي  كة 

ي  رةنطة هةر لةردَيطاي كةم ئاوي بؤ هةموو بريَي  ئيجانة بدةن  لةرووانطةي ثاراستين ئاوي ذَير نةوي
لةشارةكة  سةرمانطةي ئاوي سلَيمانيش بةهةمان شَيوة ئةوةندةي ئَيمة بةدواداضوونةوةمان كردووة  تةنها 
بةتيمَي  رَيطايان داوة بؤ ئةو كارة  جةنابيشي ثرسيار دةكات ض هاوكاري كراوة بؤ كةركوو  دواي 

َيمة بؤ كةركوو  وناوضةكاني خؤمشان ئةوةي كةدةكرَيت بآلوبوونةوةي ثةتاي كؤلَيرا  بةرداسو ئ
وضارةسةري هةنووكةيية ئَيمة دةيكةيي  ئَيمة وةكو وةنارةتي شارةواني تةنَي  كلؤريشمان نارد بؤ 
كةركوو  بؤ هةمان مةبةست بؤ ئةوةي هاوكاريان بَيت بؤ ثاككردنةوةكة  لةهةمان كاتيشدا ثةيوةندميان 

و  عايد بةوانةو هةموو وبةغدا لةبةر ئةوةي كةئَيوة ئةناني رةمسيةن كةرك بةبةغداد كرد  بةئيدارةي
شتةكانيان لةوَيية  ئَيمة ثةيوةندميان ثَيوةكردن بؤ ئةوةي هاوكاري نياتريان بكةن  لةرَيطاي ئةوَيشةوة 
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كورتي وابنامن كةمييةيةكي باش كلؤريان ثَيطةيشت  بةردَين شَيخ ادهن ثرسيارةكةي ئةوةية كة ئايا كةمو
ئاوي سلَيماني ئةطةردَيتةوة بؤ كابينةي تانةي حكومةت يان ثَيش   بةردَين هةروةكو خؤشت ئاماذةت ثَيكرد 
ثَيش ثرسيار كردني ئةو ثرسيارة ئَيستا كَيشةكة بةرثرسيارَيو هةموومانة نة  هةر وةنارةتي شارةواني 

 تةنها ئاو  ئةو كَيشةية وةكو ئاماذةم يان تةندروسو  بةآلم ئةطةر مةبةستت كَيشةي ئاوةكةية بةطشو
ثَيكرد هةموو هيةكيش ئةناني كَيشةيةكي كؤنة هي ئَيستا نية  بةآلم ئَيمة لةسةرةتاي وةرطرتين 
لَيثرسراوَيو ئةو وةنارةتة كةئاو ثةيوةندي ثَيوة هةية  هةموو هةوَلَيكمان دا كةدةست بكةيي 

بي لةهةوَلدا ان وةئومَيدةواريشي وةكو وةنارةت هةست بةضارةسةركردني ئةو كَيشةية  بةردةواميش ئة
بةطرنطي ئةو لَيثرسراوَيتية بكةيي  مةسغوليةتي ضارةسةركردني ئةو ثرؤذةية دووبارةي دةكةمةوة كةوا 
َرَيتةوة سةر وةنارةت  بؤ ئةوةي بتواني ضارةسةري بكةيي  بةردَين كا  ئارَين دةَلَيت بةثلةي يةكةم 

اني بةرثرسة لةبآلوبوونةوةي نةخؤشي كؤلَيرا  هؤكاري ئةم نةخؤشية ئاووئاوةردؤية  وةنارةتي شارةو
بةردَينان مي دةمةوَيت شتَي  روون بكةمةوة دةربارةي ثةتاي كؤلَيرا هةتا ئَيستا ئةو ثةتاية  نةدؤنراوةتةوة 

ستا نةطةشتووةتة  هؤكةي ضية؟ هي ئةمساَل هؤكارةكةي ضية؟  وةنارةتي تةندروسو خةريكة  بةآلم تا ئَي
ئةجنام بَيطومان كةطةشتة ئةجنام  بآلوي دةبَي بكاتةوة كة ئةو ثةتاية بآلوبووةتةوة لةو ميكرؤبة كؤنةي 
كةنؤربةي بةردَينتان ئاماذةتان ثَيدا دوَييَن كة هةبووةو لةعَيراديش هةر هةبووة  ياخود ئةو ميكرؤبة 

ةردووكيةتي  ئةطةري ئةوةش هةية كةكةسَي  ئةو ئةمساَل بةتانةيي هاتووةتة ناو كوردستان ياخود ه
نةخؤشيةي بةردَين دكتؤر سواد ئاماذةي بةنؤر هيةني ئةو نةخؤشيةدا  ئياتيمال هةية نةخؤشَي  
هَينابَيتية كوردستان  ئةمانة هةموو هؤنة ئةبَي ديراسةت بكرَيت وبطةنة ئةجنام بؤ ئةوةي بناني ضية 

َيمة باري ئاوو ئاوةردؤمان خراثة مي دوَييَن ئاماذةم ثَيكرد  دةشيَلَين و هؤكةي تاضارةسةري بكةيي  راستة ئ
هةموومشان دةيَلَيي كةوةنعي ئاوو ئاوةردؤ و بواري تري خنمةتطوناري لةكوردستان نالةبارة  ئةويش 

ة دةطةردَيتةوة بؤ كةم ئيمكانيةتي بؤ نؤر هؤي تريش كة نؤربةتان ئاطادارن لةو شتة  ئةوة ناطةيةنَيت ك
ئَيمة لةهةمان كاتدا هةموو جوهدَي  بةهةموو هيةكدا سةرف بكةيي بؤ ضاككردني باري ئاوو ئاوةردؤ 
كةنؤر طرنطة لةسةر ذياني هةموو هاووآلتيية  لةهةموو هيةكةوة  بةآلم لةهةمانكاتيشدا ناكرَيت بةبَي 

ةوةش بةجَي بَيَلي بؤ هيةني ديراسةت  بةبَي لَيكؤَلينةوةي نانسو ئَيمة ئةو برديارة بدةيي  دةبَي ئ
ثةيوةنديدار كةوةنارةتي تةندروستية  ناشكرَيت كة نوو ئةو تؤمةتة َرَيتة سةر هيةنَي  بةبَي هيض 
ديراسةتَي  وبنةماية   يةعين بةرداسو مي وا هةست ئةكةم لة دانيشتين دوَينَيوة كةئَيمة شتةكةمان دوور 

وبووةتةوة لةكوردستان بةهةموومان خةري  بي  ئةو ثةتاية خستؤتةوة لةجياتي ئةوةي كةثةتايةكة بآل
ئةجنامةكةي ضيةو ضؤن ضارةسةري بكةيي  ضي بكةيي ئَيستا تا ضارةسةري هةنووكةيي بؤ بدؤنينةوة؟  
ئَيمة تةنها خةريكي ئةوةيي كَي كةمتةرخةمة  ئةو كةمتةر خةمة بةبَي بنةماية  يةعين بةرداسو 

  لةناوةرؤكي مةونوعةكةو ضارةسةركردنةكةي دةردةضي  ثةتايةكة خةريكة هةرواشي لَيهاتووة
بآلوبووةتةوة لةكوردستان  هةموومان مةسغولي لةوةي كةكاري جدي بؤ بكةيي  هةركةس لةسنووري 



 450 

لَيثرسراوَيو خؤي كاري جدي بؤ بكةيي  كة نةهَيَلي لةداهاتوو  ئيستاكةش ضؤن ضارةسةري هةنووكةيي 
ي بكةيي؟  هةموو كةسَي  بةرثرسيارة لَيي  هةموو حكومةت بةرثرسيارة لَيي  بؤ بكةيي وكؤن ؤَل

ئةنداماني ثةرلةماني بةردَين هةريةكةو لةئاسو خؤي بةرثرسيارة  هاووآلتيانط كوردستانط هةموويان دةبَي 
وينائي كة ابةند بوون بةرَينمايي ثهاوكارمان بي  لةهةموو هيةكةوة  لةهيةني خاوَيي راطرتي  لةهيةني 

ثَيويستة وةنارةتي تةندروسو بآلوي بكاتةوة  لةسةر هاووآلتيان و  بةدواداضوون هةبَيـت كةئايا دةيكةن 
يان نا؟  ئةوة مةسةلةيةكي طرنطة هةموومان لةكوردستان دةبَي خةريكي بي نابَي ئَيمة ئةو مةسةلة 

َةينة ئةستؤي سآلن وةنارةت ياخود طرنطة ثشتطوَي َةيي و خةريكي ئةوةبي كةبةبَي بةَلطة تؤمةت 
سآلن هيةن  ياخود سآلن سةرمانطة  ئومَيدةوارم كارةكان لةمةودوا بةوشَيوةيةو بةو ئاراستةية سةير بكرَيت  
ئةنداماني ثةرلةماني بةردَينيش بةدواداضوونةكةيان لةو روانطةيةوة بَيت  باسي ئةوةيكردووة كةسلَيماني 

ني كةموكورديةكان بكرَيت  نؤر بةردَينان نؤر باشة دةستخؤشي دياريكرد ضي كةمةو هةولَير ضي كةمة 
هيةن ليذنةكانيان ض لَيرةبَيت  سينط سراوانيةوة هةرضي كةموكورديية لةهيةن ئةنداماني ثةرلةمان لةبة

ر كةطئتوطؤ دةكةيي  ثَيمان باشة سةردا ان بكةن ئاطادارمان بكةنةوة ثَيي  حةمتةن ئةوة ئيشةكا ان نؤ
دةوَلةمةندتر دةكات  موتةكامل تر دةكات  بةآلم نانامن مي دةمةوَيت ئاماذة بةشتَي  بكةم  مي وةنيري 
شارةواني كوردستامن  وةنيري هةولَير بةتةنها يان سلَيماني بةتةنها ودهؤ  نيمة  ثةني مي كةدام ناوة بؤ 

اثؤرتي مي دوَييَن كةتةنها باسي سلَيمانين ؤ بؤ هةموو كوردستامن داناوة  بةآلم رضارةسةركردني ئاوو ئاوةرد
كرد لةبةر ئةوةي بابةتي مونادةشةمان سلَيمانية  نؤريشن ثَي خؤشة لةدةرسةتَيكي نني  باسي هةموو 

هةموو كوردستان ثةنةكةمان ضي بووةو لةو ماوةية ضيمان كردووة   ثةني وةنارةت بكةم  لة
؟  بةآلم مي باسي سلَيمانين كرد لةبةر ئةوةي بابةمتان كةموكوردتيةكان ضي كةلةهةموو كوردستان هةن

سلَيمانية  نينامي داخلي ثةرلةمان وادةخوانَيت كةمي لةسنووري بابةت دةرنةضن  ثَين وتراية تؤ 
لةسنووري ئةو راثؤرتة باسةكان دةكةيت  وةآلم دةدةيتةوةو طئتوطؤ دةكةيت لةطةَل ئةنداماني ثةرلةمان  

مي سنورداربوو  تةنها مي باسي ئاوو ئاوةردؤي سلَيمانين كردو ئةواني تري تَيدا  لةبةر ئةوةية راثؤرتي
نةبوو  لةبةر ئةوة بةردَينان تكام واية هةموو كؤبوونةوةكان واباس بكرَيت كةباسي هةموو كوردستان 

وا  بكرَيت نة  شارَيكي تايبةت وواباس بكرَيت كةضي لةوَي كراوةو ضي كةموكورتي هةية  بةشَيوةيةكي
ئَيمة دةبَيت نؤر هةست بةهيةني نةتةوايةتي ولَيثرسراوَيو طةورة بكةيي  بةرامبةر بةو بابةتة  باسي 

دسةكاني وةكو باسن كرد هةمان كةموكورتي هةية لةهةموو ناوضةكان سؤرانة هةولَيرة   هةمان شت لة
ردؤي كوردستان بكةم  باسي بريي ئةوة باسكرا ومت ثَين باشة لةدانيشتنَيكي تايبةت باسي هةموو ئاوو ئاوة

ئاوي كرد كةكارةباي لَي رائةكَيشرَيت  ئَيمة بةرنامةي كارة بَيطومان وةنارةتي كارةبا هيةني ثةيوةنديداري 
راستةوخؤية بة بابةتي كارةباو ئةو سةرثَييييانةي  كة دةكرَيت لةبواري كارةبا  ئَيمة بةبةردةوامي 

تةنها بريي   هةية  تيمي هاوبةمشان هةية بؤ هبردني ئةو سةرثَييييانة تةنيسيق لةنَيوان هةردوو وةنارةت
ئاو ئةو تيمة هاوبةشةمان هةية  بةردةواميش وةكو وةنيري ثةيوةندي وطئتوطؤمان هةيةو ئاطاداريشي 
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لةو وةنعة  بةردَينيشتان دةناني لَيرة دةذيي نؤرجار ثةنامان بردؤتة بةر ثاَلثشو لةهيةني تريش بؤ 
ردني ئةو تةجاوناتة  ئيشيشي لةسةر كراوة  بةآلم بةداخةوة ديارة هاووآلتيان لةو روانطةوة هاوكار ني  هب

داوايان لَي ئةكةيي هاوكار بي بؤ هبردني ئةو سةرثَييييانة  جةنابيشي ئاماذةي بةوةكرد كة وةنيري 
ام ثةرلةمان ثَيويستة لةهةموو شارةواني نية سةد نةوي باش لةطريساني نةبَيت  نانامن بةردَينان  ئةند

كةسَي  نياتر بةشَيوةيةكي ياسايي دسة بكات  ناكرَيت هةموو وةنيرَي  وةكوية  سةير بكرَيت  ئةطةر 
بةَلطة هةية لةسةر هةر وةنيرَي  كة ئاوها ئيستيغةلي مةوديئي وةنيئي خؤي دةكات  نةوي بةو شَيوةية 

كةش بكرَيت وموحاسةبة بكرَيت بةشَيوةي ياسايي  ناكرَيت دابةش ئةكات  ثَيويستة بةَلطة هةبَيت وثَيش
بةو شَيوةية باسي طةندةَلي بكرَيت  طةندةَلي نؤر لةوة طةورةترة كة بةو شَيوةية باس بكرَيت  ثَيويستة 
بةبةَلطة بَيت و ثَيويستة هةتا نووة ئيجرائات وةربطريَيت لةسةر ئةو بةَلطانة  بةردَين ناننان خان لةسةر 

سلَيماني رؤيشيت  وابنامن _يةكاني لةراثؤرتي ئَيمة دةَلَيت وةنير نؤر نوو بةسةر ثرؤذةي ئاوي دوكانتَيبين
ئةوةم روونكردةوة لةذَير دةسةآلتي مي نية نانياري ثَيويستن نية  بؤية بةخَيرايي لةسةري رؤشتن  دةَلَيت 

ي وةآلمي ئةوةشن دايةوة  هةركاتَي  ناوي كؤمثانياكة ضية  ناوي تووذةَلةية  موتابةعةي ئَيمة ضية لةسةر
بَيتة ذَير دةسةآلتي ئَيمة موتابةعةي دةكةيي وبةدوايدا دةضي  بةردَين كا  عومسان باني ماراني ضةند 
ثرسيارَيكي هةية  كةدةلَََيت ضةند كؤبوونةوة ئةكرَيت لةطةَل سةرؤ  شارةوانيةكان ضةند سةرداني شاروو 

ةرطاي وةنارةت واآل بَيت  سةرؤكي شارةوانيةكان ناتواني بطةنة وةنير بؤ شارؤضكةكانت كردووة  ثَيويستة د
ئةوةي نووسراوةكانيان بطةيةننة وةنير  بةردَين كا  عومسان بةردَين ئةنداماني ثةرلةمان  نانامن ئةوة 
لةضةند ثرسيارَيكي تريش هي ئةندام ثةرلةمان دووبارة بوويةوة  شَيوةي كاركردن ثةيوةندي بةشَيوةي 
كاركردني ئيداري وةنارةتةوة هةية  لةبةر ئةوة ثَين خؤشة بؤتان روون بكةمةوة شَيوةي ئيداري وةنارةت  

ة و ئةركةكاني يةكجار ثةرت بَيطومان وةكو نؤربةتان دوَييَن ئيشارةتتان ثَيدا  وةنارةتَيكي نؤر طةورةي
شارةواني هةية لةهةموو  120هةنار كارمةندة  وةنارةت  42ن  ذمارةي كارمةنداني وةنارةت وبآلو

كوردستان  ئةو وةنارةتة بةرسراوانة ثَيويسو بةهةيكةلَيكي ئيداري هةية  ياساي وةنارةمتان كةطؤرديوة 
ياساي وةنارةتي تانةمان داناوة  لةسةر ئةو بنةماية دامان ناوة  لةسةر ئةو بنةمايةي كة ئَيستا هةية 

ن بةسيستةمي وةنارةت  وةكو بةردَينتان ئةناني نينامي هةيكةلي وةنارةت دانراوة  لةسةر تةتوير كرد
داخلي وةنارةت هةَلنوآلوي ياساي وةنارةتة  تةتويري ئيداري نؤر بايةمخان ثَيداية  بةشة ئيدارييةكةمان 
نؤر موتةتةور بَيت  ئةطةر دوَييَن تةنها جةنابتان سةرجني ئةو خوهنةي كةوا تةنها لةبواري ئاو كراوة 

 ت  ئةوة ئةطةيةنَيت كة ضةند كارمان لةسةر تةتويري سيستةمي ئيداري كردووة  كة نؤرلةدةرةوةي وآل
تةمي ئيداري ثَيشكةوتوو طوجناو ئةمردؤ  هيض كارَي  ناتواني ئَيمة ضاوةرَي بكةيي كة ثَيويستة بةبَي سيس

َيشكةوتووة  بةسةركةوتوويي بكرَيت  ئةوة هةمووي دةكرَيت ئةو خاآلنةي كةباسن كرد ئةو سيستةمة ث
وةنارةت  دةتواني بةسعلي هةمووي تةماشا  كةباس كرا كراوة  ضي بؤ تةتويرو ض بؤ كةمكردنةوةي رؤتي لة

بكةن  بةشَيكي نؤري ئةوة كةوتووةتة كاركردن  بةشَيكي هةروا خةريكي دروستكردني ئةو دةنطا تانانةيي 
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ئةو هةيكةلةي كةلةخوار ئَيمةوة هةية  وةنارةتةكة واية كة كةبكرَيت  بَيطومان سيستةمي ئيداري لة
هةريةكةو ئةبَي دةوري خؤي ببينَيت  بةردَيوةبةري طشتية ئةبَي ئيشي خؤي بكات  لة ئةوةوة بؤ خوارتر بؤ 
بةرثرسي سةرمانطةكان ئةوان  بةآلم ئةوة ماناي وانية وةنير لةطةَل سةرؤكي شارةواني دانانيشَيت ياخود 

رد لةبةر نرووريةت  لةبةر طةورةيي وةنارةتيش ئةوانةي كةمي دةبيني بَيطومان نايطاتَي  وةكو ئاماذةم ثَيك
بةبةرنامة مي دةبيني  بةآلم بةردَينينة ئةوةي ئيستسنا كراوة لةبةرنامةكان سةرؤكي شارةوانيةكانة  
 سةرؤكي شارةوانيةكان لةبةرنامة ئيستسنا كراون بؤ ديتين مي  هةموو سةرؤ  شارةوانية  مي تةوجيهامت

داوةتة نووسينطةي خؤم وتيتن هةر سةرؤ  شارةوانية  دَيت بةتايبةتي ئةوانةي كةوا لةشوَيين دوور دَيي 
هةموو  يان لةدةروةي وةنارةت دَيي  هةركاتَي  هةر لةحنةية  ويستيان مي ببيني ئةوان موستةسنان لة

ي سآلن سةرؤ  شارةواني ضاوةردَيت ئةطةر لةكؤبوونةوةش بووم وةرةدةيةكن بؤ بنَيرنة ذووةرةوة بَلَي  شتَي 
ئةكات لةنووسينطة  هةر سةرؤ  شارةوانية  هاتبَيتة هي خؤم ذمارةي موباشريي مؤبايلي خؤم داوةتَي بَي 
لة ذمارةكاني نووسينطةم وذمارة نؤرماَلةكان  بةهةمووشيامن طوتووة  شةو ورؤذ ئةطةر ديتيان كارَي  

دين ثَيوة بكةن كةبةهةيكةلةكةي خوار مي بةردَيوةبةري طشتية ضط هةيةو ثَيويسو بةمي هةية  با ثةيوةن
نةكراوة  ئةوة ذمارةي مؤبايلي منة لةهتان ثةيوةندين ثَيوة بكةن  ئةبَيت واش بَيت كةوةنارةتي مي 
شارةوانية  مي رَيطا نةدةم بة سةرؤ  شارةوانية  مي ببينَيت ياخود كاتي ثَيويست بَيت  بَي لةوةش كة 

واي دةكةن خؤشن بةرنامةم هةبووة بانطن كردوون ولةطةَليان كؤبووينةتةوة  ية  يةكيش بانطن خؤيان دا
كردوون  سةرؤ  شارةواني هةبووة نة  لةكاتي كؤبوونةوة بةكؤمةَل بةتةنها بةدوو سةعات وسَي سةعات 

نة  بؤ ئةوةي  لة ذووري خؤم لةطةَلي دانيشتووم بؤ ئةوةي طوَيي لَي رابطرم بنامن طريوطرستةكان ضي 
بتواني سةرؤ  شارةوانية  نووسراوَي  بطةيةنَيـتة مي  طةياندني سيستةمي نووسراو لةبةر ئةوةي 
شارةواني ئيشي نؤر بةثةلةية و خَيراية  تةحةمولي تاخري بوون ناكات  بةهةموو سةرؤ  شارةوانيةكان 

نَيرن بةتايبةتي ئةوانةي كةخَيران  وبةرثرسي سةرمانطةكامن طوتية  بةردَيطاي ئيمَيل نووسراوةكانتان ب
رةنطة دوو رؤذ  سَي رؤذ َايةنَيت هةتا سةيارةية  و يةكَي  ئةنَيرَيت  هةتا ئةوة دةنَيريت ئةويش بنَيرة 
تؤ بةئيمَيل بينَيرة بؤ ئةوةي كات نةردوات وئَيمةش ئيجرائات بكةيي لةسةر ئةو نووسراوةي تؤ  ئةو 

ةت بؤ ئةوانةي كةئةيانةوَيت ثةيردةوي بكةن  ئيمَيلي وةنارةت وئيمَيلي سيستةمةش ئَيستا كاراية لةوةنار
شةخصي خؤشن وةكو وةنير داومةتة هةموو مةسغول سةرمانطةكان  سةردا ان بؤ شارو شارؤضكةكان  ئَيمة 
سةردا ان كردووة دةشيكةيي وبةردةوامي  رةنطة لةداهاتوودا نياتريشي بكةيي  رةنطة مي وةكو ئاماذةم 

شارةواني نيارةتي هةر هةموويامن نةكردبَي لةماوةي ئةو ساَل وضوار مانطةدا  بةآلم  120كرد هةر ثَي
بةردةوام مي سةرداني مةيدانين كردووةو بةردةواميش ئة  لَيي  ئَيمةش ثشتطريي لةو واديعة ئةكةيي 

ان ئاطاداري كَيشةكان بي لةراي ئةندام ثةرلةمان دةكةيي كة سةرداني مةيداني ثَيويستة  بؤ ئةوةي لةمةيد
وضارةسةري طوجناوي بؤ ببينينةوة  كا  دلَير باسي بريي سوري دةكات كةئَيستا حاليةن لةهةولَير 
وسلَيماني كار دةكات  بةردَينان وةكو ئاماذةمان ثَيكرد بريي سوري لة ثَيويستية  كاري كردووةو كار دةكات  
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َيرا تاوتوَيي ئةو بابةتةمان كرد لةطةَل ثارَينطارةكان ولةطةَل بةآلم ئَيمة لةدواي بآلوبوونةوةي ثةتاي كؤل
ليذنةكاني ثةيوةنديدار وابنامن ئَيستا كار دةكرَيت لةسةر ئةوةي رابطريَيت  هةمان ثرسياري ناردني كلؤر 

رةتي دةكات  بؤ كةركوو  ئةويشمان وةآلم دايةوة  بةردَين كا  بةَلَيي  ئاماذة بةوة دةكات  كةلةراثؤرتي وةنا
تةندروسو باسي كَيشةي ئاوي سةحتي وتَيكةَل بووني لةطةَل ئاوي ئاوي ثيس  وابنامن ئَيمةش بامسان كرد 
وئاماذةمان ثَيدا كة ئةو كَيشةية هةية لةبةر ئةوةي كة بريةكان سةحتية و دوَل نية ئيلكيوانيية  ئةطةر 

ني ضي كردووة لةو بوارةدا وابنامن مي دوَييَن تَيكةَل بوونيشي هةية لةطةَل ئاوي ثيس  ئايا وةنارةتي شارةوا
ئاماذةم ثَيكرد و دووبارةشي دةكةمةوة  كة ئَيمة ثةني هةنووكةييمان هةية  باسن كرد صيانةي كاتية كة 
رؤذانة ئةكرَيت لةهيةن تيمةكاني ضاككردنةوة  لةهةمان كاتيشدا ثةني مامناوةنيدميان هةية  ئةو ثةنةية 

م كردو ئاماذةشن ثَيكرد كة ضةند رَيذةيةكي  0222د  كة بة درَيذي باسي ثةني كةئاماذةمان ثَيكر
ضاكيشمان بؤ بواري ئاوو ئاوةردؤ داناوة  لةبةر ئةوةي بوارةكة طرنطة  كةموكورتي تَيدا هةية  ئةوة 
بةرنامةي مامناوةنديشمانة كة ثَيشبيين ئةكةيي بةبودجةي حكومةت جَيبةجَي بكرَيت ساآلنة  وةكو 

اماذةشن بةو ثرؤذانة كرد كة لةذَير ئةجنامدانداية  دةكرَيت بةآلم بةردَينان ئَيوة هةمووتان ئيمكانيةتي ئ
سنوورداري حكومةت دةناني  بةرنامةكاني ئةجنامداني ثرؤذةكاني ثةن بةثَيي ئيمكانيةتي سنوورداري 

ماذةم ثَيكرد  هةم وةكو درَيذ خايةن دارايي هةرَيميش بةردَيوة ئةضَيت  درَيذخايةنةكان ئةو ثرؤذانةن كة ئا
حكومةت دةبَيت بودجة بةثَيي توانا بؤي دابنَيت  هةميش دراوة بة رَيكخراوو بانكة نَيودةوَلةتيةكان  
ضونكة يةكجار طوذمةكانيان نؤرة  بةردَينيشي ئاماذة بةوة دةدات كة ئايا تةنها تةونيعي كلؤر ضارةسةرة بؤ 

حتي رابطريَيت وبريي ئيلكيواني لَيبدرَيت  بةردَين نةخَير  ئَيمة ناَلَيي تةنها راطرتين ئةم ثةتاية  بريي سة
كلؤر ضارةسةرة ئَيمة دةَلَيي نؤر ضارةسةرمان كرد  هي هةنووكةيي  هي مامناوةند هي درَيذخايةن  بةآلم 

ةر نياتر ئةوةي كة دةكرَيت بؤئةوةي كةوا كلؤر ماددةيةكي ثا  كةرةوةية  بؤ ئةوةي كار بكةيت لةس
بةثةلة ثاككردنةوةي ئاو  ئَيمة ناَلَيي كلؤر ضارةسةري هةموو كَيشةي ئاو دةكات  ياخود ئاو لةهةموو 
شتَي  ثا  دةكاتةوة  بةآلم ماددةيةكي ثاككةرةوةية  ثَيويستةو خَيرايةو ثَيويستيشة بةكار بَيت بؤ 

ت   بةردَينان حةمتةن بري كراوةتةوة ثَيش  ثاككردنةوةي ئاو  راطرتين بريي سةحتي وبريي ئيلكيواني لَيبدرَي
نة  ئَيستا لة لَيداني بريي ئيلكيواني لة سلَيماني  يان لة هةر شوَينَي   بةآلم لةسلَيماني مكةونات 
وثَيكهاتةي داتي نةوي رَيطا نادات  سةركةوتووش نابَيت لة لَيداني بريي ئيلكيواني ئةوةية هؤيةكة كة بريي 

اية  نة  نةنانراوة يان كةمتةرخةمي كراوة  نةخَير بريي ئيلكيواني سةركةوتوو نية  ئيلكيواني لَينةدر
لَينادرَيت لةسلَيماني  هؤيةكةشي دةطةردَيتةوة بؤ مكةونات  بؤية ثةنا براوةتة بةر بريي سةحتي  ثرؤذةي 

ةردَين كا  شَيخ ئاوي دوكان بؤ جَيبةجَي نةكراوة  ئةوة نؤر دووبارة بووةتةوة و وةآلميش دراوةتةوة  ب
جعئر دةَلَيت ئاوي دةربةندخيان ئاسان ة لة ئاوي دوكان كةكاري لةسةر بكرَيت  نانامن ضؤن ئاوي 
دةربةندخيان ئاسان ة بؤ راكَيشاني بؤ سلَيماني  بَيطومان دوكان ننيك ة و موناسب ترة بؤ راكَيشان  ئةوةش 

َيبةجَيكردني ئةو كارانة هةمووي نانستي  خةَلكي بةرداسو هةَلبذاردني سةرضاوةي ئاو ياخود شَيوةي ج
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ثسثؤرد ونانسو بَيطومان بردياري لةسةر ئةدات  دوَينَيش ئاماذةم بةوة كرد كةئَيمة لةطةَل هةر ضوار نانكؤي 
كوردستان عةددمان هةية  بؤ دينايي كردن وئامادةكردني ثرؤذةي ئاوةكان  بؤ ئةوةي بةهيض شَيوةية  

مليؤن دؤهر لة حةدي  422ةكي نانسو خوانةخواستة لةدوارؤذدا  ئاماذةي بةوةكرد نةكةوَينة هةَلةي
ثرؤذةية  بؤ هةولَير وابنامن ئاو بةسريدؤ ئةضَيت ئةوانة  وابنامن ئةطةر تَينةطةيشتنَي  هةبَيت لة 

 تةنها مليؤنة بَيت كةمي ئاماذةم ثَيكرد لةراثؤرتةكة  ضونكة نانامن 422بابةتةكة  ئةطةر مةبةست ئةو 
مليؤنة لةطةَل هةموو طوذمةكان مةبةستن ثرؤذةي  422مليؤنةية ئاماذةم ثَيكرد  ئةو  422مي ئةو 

درَيذخايةن بوو  هي هةولَيريش بؤ طؤرديين تؤردي ئاو بوو  هي سلَيمانيش بؤ طؤرديين تؤردي ئاو بوو  نة  بؤ 
ئَيمةش لةطةَليدايي ئاو بةسريؤ ئةضَيت  راكَيشاني ثرؤذةي ئاو بؤ هةولَير  ئاو بةسريدؤ ئةضَيت  راستة 

بةرنامةي تةوعيةمان هةية وكار ئةكةيي هَيشتا لةسةر بةهَينكردني ئةو بةرنامةيانة  بؤ ئةوةي هاووآلتي 
هاوكارمان بَيت  بةرداسو ئاو سامانَيكي نؤر بةنرخة بةسريدؤ نةضَيت  هةروةها باسي سراوانبووني شارةكاني 

ورة ئةبَيت  كاري خنمةتطوناري بؤ ناكرَيت  ئةويش هةر بابةتَيكي طرنطة  سراوان كرد كةبةبَي بةرنامة طة
بووني شارة بةثَيي ثةن بةرداسو لةبةر ئةوةي كةبابةتي ئَيستا نية  خؤشااَل ئة  بةنووتريي كات باسي 

راكَيشانة بؤ  هةمووبوارةكاني وةنارةت بكةيي كةثةيوةنديدارة بةوةنارةتي شارةواني كةيةكَي  لةوانة ثةن
شارةكان  ضي كار كراوة لةهةندَي  شار بةتايبةتي شاري طةورة دؤناغي باشي برديوة  شاري هةولَير  
سلَيماني  دهؤ   ئَيستا ماستةر ثةنةكاني لةذَير ئةجنامدانة  نانامن تا ض رادةية  ئاطاتان لَيية  دراوةتة 

وني شارةكان دابنَيت  ئةوةي كةثةيوةنديدارة بةكارة كؤمثانياي نؤر ثسثؤرد بؤ ئةوةي نةخشةو بةرسراوان بو
خنمةتطونارييةكان  يةكَي  لةهؤكارة سةرةكيةكاني نةوي دابةشكردن لةهيةن سةرؤكايةتي ئةجنومةني 

وة لةثارةوة لةسةرةتاي دروست بووني كابينة نةوي دابةشكردن راطريا   8/6/0226وةنيران راطريا  لة 
مةت بتوانَيت بةئيمكانيةتي خؤي كارة خنمةتطونارييةكان بطةيةنَيت  ئةو لةبةر ئةوةية بؤ ئةوةي حكو

كاتة ئةو نةوييانةي كةدابةشكراوة لةو شوَينة تانانةي كةدروست بوون خنمةتطونارييةكان موتةكامل بَيت 
ةبةر دوايي دةست ثَيبكاتةوة  بةردَين كا  رشاد ئاماذةي بةوة كرد با ضاوةردَيي دةرني درَيذخايةن نةبي ل

  هةروةها ئاماذةي 0228ئةوةي كاتي نؤري ئةوَيت  بودجةي ضا  دابنرَيت بؤ شارةواني لةساَلي 
بةهةندَي  بؤرِدي ئاوي طةردةكي عةرةبان لةهةولَير كرد وض ئيجرائات كراوة  بةردَينان دةرني درَيذخايةن 

ؤر دةخايةنَيت  بؤ  وونة مةبةستن لةوةية  نة  دةرني درَيذخايةنة  وةرطرتنةوةي دةرنةكة لةئيمة ن
تةبيعي ئةوانة بانكي نَيودةوَلةتي  رَيكخراوي نَيودةوَلةتي  سيستةمي سابو خؤيان هةية كةكار ئةكةن  
سيستةمةكةيان ناطؤرددرَيت كةكار ئةكةن بؤ  وونة  بانكي نَيودةوَلةتي ياباني كةطئتوطؤمان هةية 

ساَل دةرنةكة وةر ئةطرنةوة دةتواني ئَيمة ناوي  32  ئةوانة بة لةطةَليان  دةربارةي ثرؤذةكاني ئاوو ئاوةردؤ
ساَل بيدةيتةوة  لةبةر ئةوة مةبةستمان  32لَي بنَيي نة  دةرن  بةَلكو نياتر وةكو مناةية  دةدرَيت بة

لةدرَيذخايةن ئةوةية  كة بةماوةيةكي نؤر دوورو درَيذ وةرئةطريَيتةوة  نؤر سوثاس بؤ ئةوةي كةدةَلَيت 
دجةيةكي باش دابنرَيت  بَيطومان نؤر خؤشااَل ئةبَيي كة هةموو هية  هاوكارمان بَيت بؤ ئةوةي بو
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بودجةيةكي باش دابندرَيت بؤ شارةواني  كةلةبةرذةوةندي هةموو خةَلكي كوردستانة  بةردَين ئةو بؤردييةي 
وة جةنابيشتان باش  شارةنان  طةردةكي عةرةب ئةوةي كة ئاماذةتان ثَيكرد طةردةكَيكي نؤر كؤنة لةهةولَير 

ضونكة ماوةيةكي نؤر دوورو درَيذ ئةندامي شارةواني هةولَير بووي  ديارة لةكاتَيكيش كة جةنابت ئةندام 
بوويت هةوَلتان دابَيت كة ضؤن ضارةسةري ئةو كَيشةية بكرَيت  حةمتةن جةنابت مةبةستت كؤآلنة 

ن مةترو نيوَيكة  هيض ئامَيرَي  ناطاتة ئةوَي  لةبةر ئةوة كؤنةكانة كة ثانيةكةي ئيكجار كةمة مةترَيكة يا
ئةطةر ئةوَيش نية  ضونكة رةنطة جةنابت   نةتوانراوة بةئامَير ئيش بكرَيت  ئةطةر مةبةستت ئةوَيية

ثَيش مي كارت كردبَيت لةسةر ئةو بابةتة  راستة ئاوي بؤردي لةسةر نةويية كة بؤردييةكان كؤن بوونة  
ةكةي بطؤردن ولةسةر نةوييان داناوة  لةهيةن هاووآلتيانةوة دةكرَيت وةكو ئَيوة ئاطادارن ويستوويانة خةت

بةرَيوةبةرايةتي ئاوةكان  بةرثرسي لةراكَيشاني تؤردي ئاو لةناو هةموو طةردةكةكان  بةآلم كة دةطاتة بةر 
دةضي لةجياتي بؤردي سؤندة  دةرطاي ماَلةكان  ماَلةكة خؤي  بةشدار بوو  ئةوة ئةركي ئةوة راي دةكَيشَيت 

بةكار ئةهَيني  راستة ئَيمة ثشتطريي بةردَينتان دةكةيي ئةوة دةبَيتة هؤي ثيس بووني ئاوةكة  ئةوة 
سةرثَييية  ثَيويستة عيةجي ئةو سةرثَييييانة بكرَيت  بةدواداضوونةوةي ئَيمةش بؤ بابةتةكان تيمي 

م ثَيكرد  رةنطة حاَلةت هةبَيت سةرثَييي لةسةر بكرَيت  بةآلم ديارة هةروةكو ئاماذة  لَيثرسينةوة هةية
بةردَين كا  كرخي دةَلَيت ثَينج هةنار حةبي كلؤر وتةنكي ئاو ضارةسةري وةنعةكة ناكات  لةبةر ئةوةي لة 

ي خةَلكي شاري سلَيماني ئاوي نية  ثَيويستة كاري جدي تر بكرَيت  بةردَينان ئةوةي كةباسن كرد وةكو 62%
ؤرةكة  تةنكي ئاوة  ئةوة حاَلةتَيكي تةواريغي بةثةلةية ضي بكرَيت بؤ ئةوة ثاش بآلوبوونةوةي بابةتي كل

ثةتاي كؤلَيرا  حاَلةتة تةواريغةكةية ئةوة ضارةسةرَيكي هةميشةيي نية  ئةوة كلؤرة بةكاردَيت ياخود 
رضي نووة كون ؤَلي جؤري تةنكي ئاوة دةنَيردرَيت  ئةوة تةنها لةسنووري ئةو كارانةية كةكرا بؤ ئةوةي هة

ئاو بكرَيت  ئةوة حةمتةن بةجؤري ئاو ئَيمة ئاماذةمان ثَيكردو ثةن هةية  بؤ ضارةسةري بنةردةتي  ئةكيد 
ئةوة ضارةسةري بنةردةتي نية  ئةوة حاَلةتَيكي تةواريغة ثاش بآلوبوونةوةي ثةتاي كؤلَيرا كرا  تةبيعي 

هاوكاري خةَل  دةبيت بؤ ئةوةي ئاوي ثا  َواتةوة  راستة ضةند تؤ تةنكةري ئاو نياد بكةي ئةوةندة 
ئةوة ضارةسةر نية تؤ بةتانكي ئاو  ئاو بدةيتة خةَل   بةآلم هةر نةبَيت ذمارةية  لةخةَل  دوتار دةكةيت 
لةوةي بيَيت بةتانكةر ئاو بكردَيت  كؤن ؤَلي ئةو ئاو نةكراوة  ئةو تانكةرانةي سةرمانطةي ئاوي شاري 

بةكاري دَيني وئاوي ثَيدابةش دةكةن سةرضاوةكاني ئاوي ثاكة  ئةو بةرثرسيارة لةو ئاوةي كة  سلَيماني
بةآلم لةدسةكاني مي هةر ئةوةندة   دةيداتة هاووآلتيان  بةردَين كا  شَيروان حةيدةري هيض ثرسياري نةبوو

م طوت دةبَي هةموومان كةوتي لةم هةلومةرجة ئةبَيت هةموومان هاوكاري يةك ي بي  بةرداسو منيش وا
هاوكاري يةك ي بي  نؤر بةجدي كار بكةيي  شةو لةسةر رؤذ دابنَيي  هةتا بتواني كؤن ؤَلي ئةو حاَلةتة 

شارؤضكةي دوكان ئاوي ئاوةردؤ تَيكةَلي ئاوي سلَيماني دةبَيت   لة بكرَيت  نةسريي خان ئاماذةي بةوةكرد كة
وكان ن نية  بةشَي  لة ئاوةردؤي شاري دربةي شارؤضكةكاني كوردستابةردَين راستة ئاوةردؤ نية وةكو لةنؤ

دَيتةوة ناو ئةو سةدةي دوكان كة سةرضاوةية  بةآلم ئةو ئاوةي دوكان ئةو ئاوة بةتةبيعي نانَيردرَيت بؤ 
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  شاري سلَيماني وَورَيتةوة  ئةوة بة ثرؤسةيةكي يةكجار دوورو درَيذو موتةكاملي موعالةجة تَيثةرد ئةبَيت
وَيستطةي دوكان وَيستطةيةكي دروستةو سةنية لةهةموو روويةكةوة  ئةو وَيستطةية كار دةكات 
وبةبةردةوامي كار بؤ نوَيكردنةوةو بةردةوامي دةكرَيت  ئةو ئاوة بةو شَيوةية ناردواتة سلَيماني تا مةترسي 

  ثرؤسةي موعالةجةو هةبَيت  تةبيعي ئةطةر ئاوةردؤ هةبَيت ئةو ئاوةردؤية نةيةتة ناو ئةو ئاوة
ثاككردنةوةي ئاوةكة ئاسان  ئةبَيت  هةرنان يش ئةبَيت لةسةر حكومةت  بةآلم ئةوة موعالةجة ئةكرَيت 
ئةو ئاوة موعالةجة ئةكرَيت  بةهةموو شَيوةيةكي نانسو ئينجا دوايي دةخرَيتة ناو بؤردييةكاني 

ت باسي ئةو نووسراوانةو هةندَي ذمارةي طواستنةوةي ئاو بؤ شاري سلَيماني  بةردَين كا  حممد رسع
نووسراوي دا كة كراوة لةهيةن بةردَيوةبةرايةتي ئاوي سلَيماني بؤ وةنارةت  ض ئيجرائاتي لةسةر كراوة  
بةرداسو لةراثؤرتةكةي ئَيوة نياتر بوو لةو ذمارةيةي كةدوَييَن ئاماذةي ثَيكرد  ئَيوة ئةو راثؤرتةي 

ني كردبوو  ئاماذةي بة بيست نووسراو ئةكرد  لةبةر ئةوةي مي لةهم بوو نووسينطةي سلَيماني كةسةردا
طةيشتة دةستن  حةمتةن كة ثَيش ئةوة  بَيمة ئَيرة ئَيمة كارمان لةسةر كردووة ئةو نووسراوانة 
نووسراوةكان ية   بةية  هةية هةمووي لةهمان  كةضي ئيجرائاتَي  كراوة  بةآلم جةنابي دوَييَن 

  6996سَييةميان  3246  ئةوي تريان 304)شةش نووسراو دا  شةش نووسراوةكة ذمارة ئيشارةتي بة 
ئةم نووسراوانة هةموويان ضي ئيجرائات لةهيةن وةنارةت كراوة  ضونكة ئةم ( 6239ضوارةمييان 

ن يا  نووسراوانة هةمووي ض ئيجرائات لةهيةن وةنارةتةوة كراوة  ضونكة لةراثؤرتةكةدا ئاماذةي ثَيكراوة
نةكراوة  ضي كراوة ئةوة هةموو بةدؤكيومَينت وةآلمةكان و ئيجرائاتةكان مةوجودة كةي بةردَينتان 

كة (6096  لةطةَل 6404)ويستتان تةماشاي بكةن  بةآلم بةردَين دوو نووسراو دوَييَن ئاماذةت ثَيكرد  
  وسراوةكةتان  هةلَيكن بؤ رةخسادوَييَن ئاماذةتان ثَيكرد  ئةو كؤبوونةوةيةم بؤ رةخسا  ضونكة نةبوو لة نو

ووةتة وةنارةت  نةشهات و كة بةدواداضوونَيكي بؤ بكةم  لةبةر ئةوةي هي ئَيمة ئةو ذمارانة صادير نةكرابوو
ذمارةكان هةبَيت   ئاوي سلَيمانيةوة كرد  وتي نووسراوي وامان نية  رةنطة هةَلةية  لةكةثةيوةندميان بة

ذمارة دروستةكةتان دةستكةوت  ئاطادارمان بكةنةوة  ئةوي تريش هةمووي  لةبةر ئةوة ئومَيدةوارم ئةطةر
جةنابتان داواي  دؤكيومَينتةوة هةية كةضي كراوةو ضؤن وةآلم دراوةتةوة  دَلنياش  لةوةي كة بة

ئةو ئيجرائاتانة كةوا لةهيةن وةنارةتةوة كراون  ثَيكهَيناني ليذنة ئةكةن  دَلنيابي لةوةي كة
ةوة بؤ سةرمانطةكة ئةطةر سةرمانطةكة هةر كةموكورتيةكي هةبَيت  كة جَيبةجَيي نةكردبَيت ونَيردراونةت

ئاسو بةردَيوةبةرايةتي طشتيش لةناو وةنارةت  دَلنيابي لةوةي كةليذنةي  ياخود هةر كارمةندَيكي تر لة
نانياريانةي كةهةيةو  لَيكؤَلينةوة دادةندرَيت وهةموو كةسَيكيش حةدي خؤي وةرئةطرَيت  بةآلم ئَيستا ئةو

ثرسيارةكاني كا  حممد رسعت دةَلَيت  ئيجرائات لةسةر دؤكيومَينتةكان وةردةطريَيت  هةروةها يةكَي  لة
تانةكردنةوةي تؤردي ئاوي كؤن وداناني تؤردي تانة بؤ  ئاوي دوكان  ئةويش وةآلممان دايةوة  ثةلة بكرَيت لة

ساَلَي  دامان نابوو  بةثَيي ئيمكانيةت هةوَل دةدةيي ئةوةي ثَيش  0222طةردةكة تانةكان  ئةوة لةثةني 
كةبؤمان تةرخاندةكرَيت  ئَيمة جَيبةجَيي بكةيي  لةهةمانكاتيشدا ئَيمة نووسراوي تايبةتيشمان كردووة  
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ئةطةر بكرَيت حكومةت لةبةرثةلةيي بابةتةكة بودجةيةكي بةثةلة لةهةر شوَينَي  بَيت  بؤي تةرخان 
دةرخستةكان ئامادةية  دينايينةكان ئامادةية  هةموو شتَي  ئامادةية  ئَيمة   مادةيةبكات  ئةوة ئا

ضاوةرواني بودجة ئةكةيي بؤ جَيبةجَي كردني  بةرداسو نؤر سوودمان لة لَيدوانةكاني هةمووهية  
َيرا كرد وةرطرت بةتايبةتي بةردَين كا  حممد رةسعت كةوة  ثسثؤردَي  ئاماذةي بةهؤكارةكاني نةخؤشي كؤل

كةيةكَي  لةهؤكارة سةرةكيةكاني بآلوبوونةوةي ئاوة  نؤر شو تريش نؤر سوثاس بؤ ئةو روونكردنةوة 
نانستيانة كةثسثؤردي جةنابتة  رةنطة جةنابت لةهةموو كةس نياتر بتوانيت بة دوَلي باسي بكةيت  ببورن 

ئةبَي بناني هؤكارةكاني ضية  منيش دكتؤر سوئاد  بةردَين كا  هيوا دةَلَيت ئةم نةخؤشية دةرئةجنامة 
وابنامن ئاماذةم بةوةكرد كة دةرئةجنامةو ديراسةتي هؤكارةكاني بكرَيت  ثَيشنياري ئةوة دةكات كة 
بةدواداضوونةوةي ثَيشنيارةكاني نووسينطةي سلَيماني بكرَيت  ئةوةشن ئاماذة ثَيكرد  بَيطومان 

ارةكان  بةردَين كا  رؤميؤ دةَلَيت لةراثؤرتةكة باسي بةدواداضوونةوةي هةمووي دةكرَيت هةموو ثَيشني
مةبالغي خةياَلي ئةكرَيت  ض ثرؤذةية  بةكؤتايي نةطةيشتووةو رةخنةي خةَل  نؤرةو نياديش دةبَيت  
بةردَينان ئةمة مةبالغي خةياَلي ني  رةنطة لةوة نؤر نياتريشمان ئةوَيت  ئةطةر ئَيوة تةماشاي ثةني 

ؤ هةموو كوردستان دةبيني ضةندي ثَيويستة بؤ ضارةسةري بنةردةتي بابةتي ئاوو درَيذخايةن بكةن  ب
ئاوةردؤ  دةبَي ئَيمة بةشةساسيةت ئةوة عةرني ثةرلةمان وهةموو خةَل  بكةيي  ئةطةر ئَيمة ةانةوَيت 

ةو ذَيرخان وبونيةي تةحو كوردستان ضا  بكةيي  ثَيويستة ئةو مةبالغة خةياَليانة  ئةوة ثَيويستة ب
مةبلةغانةش دةكرَيت  ناكرَيت ئةو مةبلةغانة بةثَيي نةخشة  بةثَيي دةرخستة  بةثَيي خةَلكَيكط ثسثؤردة 
كةدياري كردووة  ئةوةشي دةوَيت  هةموو وآلتَيكيش ئةطةر بيةوَيت ذَيرخاني خؤي ضا  بكات نؤر 

راوة  كة ثةيوةندي بة بواري مةبالغي ثَيويستة  بةتايبةتي وآلتَيكي وةكو كوردستان وَيران هييي بؤ نةك
ثرؤذةي س اتيذي و خنمةتي ذَيرخاني كوردستان بكات  كة ئاوو ئاوةردؤش يةكَيكي لةوانة  لةبةر ئةوة 
بةردَينان ئَيمة دةبَي بةشةساسيةت مةبلةغةكان دياري بكةيي ودةبَي بشَلَيي ض ئيمكانة بكرَيت وضيش 

وَليش بدةيي وهاوكاري يةكيش بكةيي  ضونكة ئةوة ئيمكان نية بكرَيت  بةدياري َةيي ودةبَي هة
بةئيمكانيةتي حكومةت ناكرَيت  لةدةوَلةمةندتريي حكومةت ذَيرخاني ئابوري وثرؤذةي س اتيذي بة 
ئيمكانيةتي حكومةت ناكرَيت  ئةو بانكة نَيودةوَلةتيانة  ئةو رَيكخراوانة بؤ ئةوة كراوة و بؤ ئةو دةوَلةتانة 

دةرن بدات  هاوكاري دةوَلةتان بكات بؤ ئةوةي ذَيرخاني خؤيان بةهَين بكةن    بداتدانراوة  كة كؤمة  
طةورةتريي دةوَلةتيش ثةناي بردؤتةبةر ئةوانة  راستة  ئةرَي وةَلآل ثارةي نؤري دةوَيت  بةآلم ئَيمة دةبَي 

بنَيي كةضؤن كاري لةسةر بكةيي  دةبَي دياريشي بكةيي كةضةند ثارةي دةوَيت بؤ ئةوةي ثةني بؤ دا
دادةندرَيت  باسي بودجةي حكومةتي هةرَين دةكرَيت كةثَيش مانطَي  ياخود نياتر ثةرلةماني كوردستان 
ثةسةندي كردووة  راستة بَيطومان ئةو بودجةية هةية بةشةساسيةتةوة  بةدةدينيةوة دةَلَين بةشَي ئَيمة 

َيرادية  بةردَينان بةس بناني ضةند مليار ديناري ع 096   0222لةوةنارةتي شارةواني لة بودجةي 
سنووردارة  ئةطةر بةراورد بكرَيت لةطةَل ئةو هةموو كارانةي كة هةية  لةطةَل تةنها ذمارةي ئةو 
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سةرمانطانةو ئةو شارةوانيانةي كة بةندة بةو وةنارةتة  ضؤن سةرف ئةكرَيت وضي لَي دةكرَيت؟ ئةوة 
لةسةر ئةساسي ثَيويست لةهةموو سةرمانطةكان كؤ كراوةتةوة  تةبيعي ئةو ثارةية ئةساسةن كةثةن دانراوة 

ئةو بودجةيةش دابةش ئةكرَيت بةسةر هةموو سةرمانطةكاندا لةهةموو كوردستان  لةردَيطاي ئةوانةوة 
سةرف ئةكرَيت دةشكرَيت لةهةموو كاتَي  ئَيوة وةكو ثةرلةمان ضاودَيري سةرسكردني ئةو ثارةية بكةن و 

ئةوة دةكرَيت بكرَيت  بةرداسو ثَيشماخنؤشة ئةوة بكرَيت وبةو بودجةيةش بؤضيش بةكاردَيت  
مليار دينار  ئةوة بودجةي كارمةندانيشماني تَيداية  بؤ نانياري بةردَينتان كةومت  096كةبةرمانكةوت 

بةآلم هةنار كارمةند دةدات  جةنابي ئاماذة بةوة دةدات كة ثرؤذة بةساَلي  و دوو تةواو نابَيت  42خؤي لة 
كةي دةست ثَيدةكات  وابنامن بامسان كرد كةدةست ثَيكراوةو ضيش دةستثَيكراوة  ض لةذَير ئةجنامدانةو 
ضيش بةئةجنام طةيشتووة  ضيش دةست ثَيدةكرَيت لةو بودجةيةي كة هةية ئَيستاكة  باسي تةنسيني كرد 

ةتَلوبة بكرَيت لةنَيوان وةنارةتةكاندا  لةنَيوان وةنارةتةكاندا  ئَيمةش دةَلَيي ئةرَي وةَلآل تةنسيق نؤر م
هةشة تةنسيق ئَيمة ئةو وةنارةتانةي كة لةطةَل ية  كار دةكةيي وكارةكا ان هاوبةشة بةبةردةوامي 
لةئاسو وةنيرةكانيش وبؤ خوارتريش تةنسيق هةية  بةآلم رةنطة ثرؤسةي تةنسينةكة ثَيويسو لةهةموو 

ةموو بوارَي  تةنسيق نؤر ثَيويستة  كةبكرَيت وئيشي تيمي هاوبةش بوارةكان بة بةهَينكردن هةبَيت  لةه
بكرَيت حةمتةن دةرئةجنامةكانيشي باش  ئةبَيت  باسي ئةوة دةكات كة ئاماذةمان بةوة كردووة لة سةدان 

دةرئةجنامي ثشكنينةكاندا ودووبارةشي  تةنها بة سامثَل ثيسة  ئَيمة ئاماذةمان بة 0سامثَل تةنها 
كراويش بامسان كرد  ئةو ثشكنينانةش مةوجودةو هةية  يةعين لةهةموو  لة ماوةيةكي دياريئةكةمةوة 

دةكرَيت دوايي خنمةتطوناري  ئةوة  شوَينَي  هةية  ئَيمة ئيستنادمان لةسةر ئةوة كردووة  نةوي دابةش
وآلتيان  وبةهاراطرتين نةوي ئةوةية  تا خنمةتطوناري بطةيةندرَيت  يوابنامن وةآلمن دايةوةو وتيشن هؤ

ثرسيارةكان نؤرة ئةطةر هاوكارم بي لةداني ماوة بؤ ئةوةي تيش  َةينة سةر هةموويان  نؤر سوثاستان 
ئةكةم و هةوَليش دةدةم خَيرا    بةردَين كوَيستان خان ئاماذةي بةوة كرد كة كَيشةي ئاوو ئاوةردؤ لةهةموو 

ثَيكرد كةلةهةموو كوردستان هةية  بةآلم راثؤرتةكةي  كوردستان هةية  بةَلَي بةردَين هةية  منيش ئاماذةم
هةموو  مي دووبارةي ئةكةمةوة تةنها باسي سلَيماني كرابوو  ئةطةر مةبةستت راثؤرت بوو  بةَلَي لة

كوردستان هةية ئةو كَيشةية وئةو كةموكورديية  جةنابي ئاماذة بةوة دةكات بآلوبوونةوةي كؤلَيرا بةشَيوةي 
ئةندامي بةردَيني تريش ئاماذةيان ثَيكرد  هةروةكو جةنابي دكتؤر سوئاد ئاماذةي ثَيكرد   علمي لةئاو هةية 

بةَلَي ئاو يةكَيكة لةهؤية سةرةكيةكاني بآلوبوونةوةي نةخؤشي  بةآلم وةكو ومت ئَيمة ضاوةردَيي ئةجنامي 
يةكي سةرةكية بؤ ضييةوة بووة  بةآلم ئاويش هؤ كوردستان هةية لة ئةوة دةكةيي كةئةوةي ئَيستا لة

بآلوبوونةوةي  لةبةر ئةوة ئَيمة لةسةر بابةتي ئاو دةوةستي و دةبَي بايةخي ثَيبدةيي  هةرضي هةية 
بكرَيت بؤ ئةوةي ئةو ئاوةي دةطاتة هاووآلتيان ثا  بَيت  جةنابي ئاماذةي بةوةكرد كةوةنارةتي شارةواني 

ةسلَيماني  بةردَين ذووري عةمةلياتي سلَيماني لةطةَل وةنارةتي تةندروسو ذووري عةمةلياتي هةبَيت ل
لةسةر ئاسو ثارَينطا دانراوة  لةسةر ئاسو وةنارةت نةبوو  بةرداسو بةردَيوةبةري طشو سةرمانطةي 
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سلَيماني لةوَيية  بةردَيوةبةري ئاويش لةوَي ئةندامة  لةذووري عةمةلياتةكة لةبةر ئةوةي لةئاسو وةنارةت 
ةلياتةي كة منيش ئاماذةم ثَيكرد لةراثؤرتةكةم ئةوة تةنها ذووري عةمةلياتة نية  ئةو ذووري عةم

ثةيوةندة بةئاو  تةنها بةئاوة و بابةتي تر نية  ضونكة ئَيمة وةكو وةنارةتي شارةواني تةنها بابةتي ئاوو 
ةنها لةسنووري ئاوةرؤكة ثةيوةندي بة ئَيمةوة هةية لةثةتاي كؤلَيرا  ئةوةي كةلةئاسو وةنارةت دامانناوة ت

دةسةآلتي وةنارةتة كة ئاوة  لةبةر ئةوة لةسنووري مي نية  ئةوةمشان دانا بؤ بةدواداضوونةوةو ثاَلثشو 
سةرمانطةكا ان لةسلَيماني ياخود لةهةر شوَينَي  كة ثةتاي كؤلَيرا لَيي بآلوبووةتةوة ياخود ئةطةري هةية  

و بةرثرسي هةردوو سةرمانطةش ئةندام بوون لةوَي  كاريش بةآلم ئةوةي سلَيماني لةسةر ئاسو ثارَينطا بو
دةكةن لةوَي هةتا حاَلي حانر  كةموكوردي لةوَيستطةي دوكان هةية  حةدة كاري لةسةر بكرَيت  لةيةكةم 
رؤذةكان كاري لةسةر كراوةو ئةو ثرؤذانةي كةدوَييَن بامسانكرد  لةبودجة بةئةجنام طةيشتووةو لةذَير 

ةوة نؤربةي وَيستطةي دوكان وسةرضنارة  نؤربةي ئةو كارانة دةبيين صيانةو ضاككردن ئةجنامدانداية  ئ
وثةرةثَيداني ئةو دوو وَيستطةية  ئةوة دياريكراوةو لةهيةن سةرمانطةي ئاوي سلَيماني دياريكراوة  كة ئةوة 

رَيت و كاريش لةئةولةوياتة و كةموكورديش دةبَيت و ئَيمةش كاري لةسةر دةكةيي بؤ ئةوةي ضارةسةربك
لةسةري بةردةوامة  لةهَيناني ثةمثي تانة لةمونةخة لة ضاككردنةوةي ئةوةي كة هةية  كار هةر 

سةرداني ئةو وَيستطةيةم  9بةردةوامة لةهةردوو وَيستطةكة  بؤ نياتر تيش  خستنةسةري مي ثار مانطي 
وة  ناَلَين تةواو كرابوو بةس كردوو  كةموكوردييةكانيمان دةرخست  بةرداسو ئةمساَل كةسةرم لَيداية

واديعَيكي ترم بيين  كارمةندةكاني ئةوَيش كاري لةسةر دةكةن ودةستخؤشيشمان لَيكردن وهانيشماندان 
نياتر كاربكةن وكةموكوردييةكان دةرَةن  وةكو دةيَلَين هةندَي  كةموكورديش دةبَي كة ئةجنام نةدراوة  

ةيردةو بكةيي  سيستةمي كاركردنة داراييةكة لةبري نةكةيي  بةآلم ئةبَي ئَيمة سنووري ئيمكانيةتي دارايي ث
بةرداسو ئيمكانيةتة داراييةكةية كةنةتوانراوة هةموو كةموكورديية  كةئةوة ئومَيدي هةموومانة 
نةمَينَيت  كلؤري تَيدةكرَيـت تةصئية ناكرَيت  تةصئية بة ثرؤسةيةكي نؤر دووروودرَيذ تَيدةثةردَيت 

اذةم ثَيكرد  لةو رؤذانةي كة مي لةسلَيماني بووم لةذووري ثارَينطاي سلَيماني يةكَي  لةو ثَيش يش ئام
لةوَي ( undpi)تيمانة ئةو رَيكخراوة جيهانيانةي كةهاتبوون بؤ هاوكاري ئَيمة ئةندانيارَيكي تةكنيكي 

ؤنة ئَيستاكة  رؤذي ئةطةردايةوة  لةدوكان دةهاتةوة  ئةو لةحنةي كة هاتة ذوورةوة ومتان ئاوي دوكان ض
تة بؤردي وتي بوو وتي ئةو ئاوةي كةئَيستا لةدوكان كة تةصئية ئةكرَيت دواي تةصئيةكردن كةدةخرَي0/9

وآلتاني ئةوروثي ئةو ئاوةية كةبةكاردَيت  كا  تةلعةت دسةي كرد  بةآلم ثرسياري بةثَيي ستانداردي 
جي ئاوي سلَيماني بةبريي ئيلكيواني بكرَيت  نةبوو  كا  حةمة رةشيد ئةويش ئاماذة بةوة دةكات كة عية

ئةوة وةآلممان داوةتةوة  كة بريي ئيلكيواني سةركةوتوو نية لةسلَيماني  بةردَين حممد حكين ئاماذةي 
بةوةكرد كة ئَيمة سةرداني مةحتةكاني دوكان دةكةيي  ئةي مةسغولةكان ضي دةكةن؟ ئَيمة دةستخؤشيان 

ةستت ئَيمة بةرثرسةكاني وةنارةتي شارةواني بَيت  ئَيمة يةكةم شوَيي لَيدةكةيي  بةردَين ئةطةر مةب
كةسةردا ان كردووة  كة بةردةواميشي لَيي وَيستطةي دوكانة  بةردَين كا  بارنان شتةكاني باسي كؤلَيراو 
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رةتي نةوي دابةش ئةكرَيت بةبَي خنمةتطوناري  ئةوة هةمووي وةآلم دراوةتةوة  دةَلَيت ئاوي هدَي لةوةنا
 لة  ئاوةدانكردنةوة طواس اوةتةوة  بةَلَي بةثَيي ياساي هةردوو وةنارةت طواس اوةتةوة  ثَيش سَي مانط

لة هةردوو وةنارةت دةرضووة  ثرؤسة  تةسلين دةسو ثَيكردووة   بةثَيي سرماني وةناري كة 2مانطي 
  لةبةشَي  لةناوضةي طةرميان كؤتايي لةهةندَي شوَيي كؤتايي ثَيهاتووة  لةكؤية ئَيستا كؤتايي ثَيهاتووة

ئةوي تريشي ئَيستا هةر بةردةوامة دةورو تةسليمةكة  بةردَين كا  حامت باسي ئةوة دةكات كة   ثَيهاتووة
نؤربةي  او نية  ثَيويستة ضارةسةر بكرَيتئاوي كةهر لةرووباري سريوان دَيت وئاوي سريوانيش طوجن

ئاوي كةهريش   ضارةسةركردن راستة ناطوجنَيت وثا  نية بؤ خواردنةوةئاوةكان هيض ئاوَي  بَيطومان بةبَي 
هةر خؤي يةكَيكة لةو شارؤضكانةي كةخؤي ئاوي ثرؤذةي هةية  ئَيستا ئاوي ثرؤذةي كةهر لةذَير 
ئةجنامدانداية  ثرؤذةكة نني  بووةتةوة لةوةي كة تةواو بكرَيت  رَيذةي ئةجنامداني طةيشتووتة نني  لة 

  ئَيستا ثَيويسو بةبةعنَي  كار هةية بؤي بكرَيت  ئةويش خةريكة دةكرَيت وبةم نوانة %82يان % 92
كؤتايي ثَيدَيت ئةو ثرؤذةية وضارةسةري ئاوي كةهريش دةكات وهي نؤر شوَيين دةورووبةريشي  طوَلنان 

وي ثرؤذةي خان هةمان شت باسي ئاوي كةهرو رنطاري دةكات كة مةصئايةكي كؤني هةية  ئةوة هةمان ئا
كةهر كة ئاماذةم ثَيكرد كة كؤتايي ثَيهات رنطاريش سوودي لَي دةبينَيت  ئةو ثرؤذةية بةبنةرةتي كَيشةكة 

جار سةرداني مي بكات  بةردَين  3ضارةسةر دةكات لةو ناوضةية  بةردَيني باسي ئةوة ئةكات كةويستوويةتي 
َييت سةرضاو  دابةشكردني نةوي  وابنامن ئةويشن برديار لةسةردانةكةت بدةو هةركاتَيكيش دَييت بةخَير ب

هةنار  122هةنارة  ئَيمةش كارمان بؤ ئةوة كردووة  122جواب دايةوة  باسي مووضةي كرَيكار دةكات كة 
بَيت  بةآلم دياريكردني مووضة لةسنووري دةسةآلتي سةرؤكايةتي ئةجنومةن ووةنارةتي دارايية  رةنطة 

رةي كة لةعَيراديش دادةندرَيت  ئومَيديش دةكةيي كةوا طؤرانكاري بةسةردا نؤرجار ثابةند بيت بةو سنوو
بَيت  لةهةندَيكيش طؤرانكاري بةسةردا هاتووة وبةرةو نياتر رؤشتووة  طَيةس خان باسي ئةوة دةكات 

وةها لةئارادايةو ضاوةردواني دةرن نةكرَيت  وابنامن روو ان كردةوة دةرنةكة بؤ ض مةبةستَيكة  هةر وباءكة
 وباءلةئارادايةو دةبَي هةموو جوهدَي  سةرف بكرَيت بؤ ئةوةي كؤن ؤَلي  وباءئَيمةش لةطةَل ئةودايي كة 

بكرَيت  بةآلم دةرنةكة بؤ ثرؤذةي درَيذخايةنة نة  بؤ عيةجي ئةمردؤية  بؤ عيةجي بنةردةتي ودوارؤذة 
ويست دابي نةكرَيت  وابنامن عيةجي ئةو ئةو دةرنة  عيةجي بريي سةحتي بكرَيت هةتا ئاو بةطوَيرةي ثَي

برية سةحتيانة ناكرَيت  كة ئةوة بووةتة بةديلي ئاو  بةردَين كا  خورشيد شَيرة ئاماذةي بةوة كرد كة ئَيمة 
يةكةم  دواكةوتي لة ضوو ان بؤ سلَيماني وئيجرائاتكردن  وابنامن نؤر بةتَيروتةسةل بامسان كرد ئَيمة لة

ي ثةتاكة وةكو هيةنَيكي بةرثرس لةئاو ضيمان كردووة  نة  لةيةكةم رؤذ ولةيةكةم رؤذي بآلوبوونةوة
رؤذةكاني  شتَي  بكةن  نة  لة وسةعاتةكانيش  بؤ دؤكيومَينت ونانياري ئةتواني بةردَينتان تةماشاي هةمو

هةر  يةكةم ودووبارةشي ئةكةمةوة يان سةعاتةكاني يةكةم ودووةم  كة ض كارَيكمان كردووة  بةآلم
سنووري كاري خؤي كار دةكات كة ئةو  سنووري خؤي كار دةكات  وةنارةتي تةندروسو لة وةنارةتةو لة

ثةتاية بآلوبووةتةوة  وةنارةتي شارةواني لةسنووري كاري خؤي كار دةكات كة بةرثرسة لةئاو  جةنابتان 
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لة دانيشتنةكةي ثَيشوو  دوَييَن  ئاماذةتان بةوةكرد كةبةردَينتان سةرداني هةموو بةردَينةكانتان كردووة 
 كردني ئاوةردؤ لة تةنها سةرداني ئَيمةتان نةكردووة  بؤ جَيبةجَي ئيستسنائي ئَيمةتان كرد  وتتان كة

جَيبةجَيي ناكةيي  مي نامةوَيت ئةو تةوةدوعة بكرَيت  نؤر  كرد كة هةولَير جةنابيشت ئاماذةت بةوة
تَي  دةكرَيت ثةنيشمان بؤ داناوةو بردياريشمان داوة كة بودجةي بةئةكيديش ناكرَيت  بؤ ناكرَيت هةموو ش

بؤ ثةيدا بكةيي  ئيمكانيةت هاوكارمان بَيت هةموو كارَي  دةكرَيت  نانامن بؤ ئةندام ثةرلةمانَي  ثَيشبيين 
 مليؤن و ثرؤذةي درَيذخايةنط كرد  وابنامن ئةوانةم 322بكات كة ئَيمة ئةو كارة ناكةيي  جةنابي باسي 

جواب دايةوة  لةبةر كاتيش وابنامن سةرؤكايةتي ئةجنومةن ئيشارةت دةدات  وةباسي هةموو ئةو شتانةم 
كرد كة ثةيوةنديدارة بةو بابةتةوة  بةردَين كا  حممد سرج بةهةمان شَيوة باسي سةرضاوةي ئاوي سلَيماني 

د  با دووبارةي نةكةمةوة  دةكات و ثيس بووني دوكان و ئةو شتانة  ئةوةش وابنامن هةمووميان باسكر
هاووآلتي طةورةتريي سامانة  بةَلَي طةورةتريي سامانة لةسةر هةموومشانة ئةوةي هةية بيكةيي بؤ 
خنمةتكردني وثَيشكةشكردني خنمةتطوناري وخؤشكردني ذياني  جةنابي ئاماذة بةوة دةكات كةثةنةكان 

ت ومامناوةندو درَيذخايةن هةية  هةريةكةو دةبَيت درَيذخايةني  وابنامن ئاماذةم ثَيكرد  كة ثةنةكان كور
كاري لةسةر بكرَيت  بةردَين دكتؤر سوئاد ئاماذةي بةوةكرد كةكَيشةكة كؤنةوة هؤكارةكاني هةروةكو ئاماذةم 
ثَيكرد وةكو ثسثؤردَي  سوثاسي دةكةم بؤ ئةو روونكردنةوانة  ئاماذةي بةوةكردووة هةروةكو ثةني 

ورت ومامناوةنديش هةبَيت  ئةوة هةية بةردَينتان هةموو ثةنةكان ئةطةر هةر درَيذخايةن هةية هي ك
كاتَي  بتانةوَيت تةماشاي بكةن  ضيش كاركراوة لةسةري وضيش دةبَي كار بكرَيت لةسةري  جةنابي 
ئاماذةي بةوةكرد كةهةندَي  جار بةياننامة ياخود تةصري  دةدرَيت لةهيةن هةندَي  منيش لةطةَل 

 هيض هيةنَي  حةق نية لةو كاتةدا تةصررتي نا مةسغوهنة بدرَيت لةهيض هية  وجيهةتَي   ئةوة بةردَينمت
ضارةسةر بي نة  دةركردني تةصررتات كة   خنمةتي دؤنةكة ناكات  هةمووهية  دةبَي هاوكار بي

طومان  بةردَين كا  طَيرةشَيوَيين دروست بكات ياخود راستيةكان بشارَيتةوة  مةبةستيشن هةموو هيةكة بَي
ئارام باسي ئاوي دوكان دةكات  ئةوةمان وةآلم دايةوة كا  ئارام باسي ئةوة دةكات  كة لةطةجنينةي سةرضنار 

ئامَيري كلؤر هةية بةكار نةهاتووة  بةدواداضوونةوةي ئةو بابةتةمان كردووة  كا  ئارام نية  122
ت  بةآلم ضةند ئامَيرَيكيان هةية بؤ ئياتيات دانراوة ئامَيري كلؤر هةبَيت  بةكار نةهاتبَي 122لةسةرضنار 

كار نةكةوتووة تا ئَيمة بيطؤرديي  كةي لةكار  كارة واتة لة دةَلَيي ئةو ئامَيرانةي كة ئَيستا كار دةكات لة
ئامَيرة  ئةو ئامَيرانة بةَلَي لة  5تا  3كةوت ئةو تانانة كةبةثَيي نانياري بةدةسو ئَيمة طةيشتووة سنوري 

رؤذنامة جةنابت ئاماذةت ثَيكرد  مي ئةَلَين رؤذنامة وةآلمي ئةوةشن دايةوة  بةردَين كا  نرار باسي هةمان 
بابةتي كرد  سةرؤ  شارةواني رَيطاي ثَيبدرَيت  وابنامن وةآلمن دايةوة  ئةوةش كؤبوونةوة بكرَيت  نيارات 

كرَيكار هةية  ئةوة دامةنراندني كرَيكار  13بكرَيت ئةوة هةمووين وةآلم دايةوة  نةبووني كرَيكار تةنها 
كراوةية  دةسةآلتَيكي تايبةمتان وةرطرتووة بؤ دامةنراندني كرَيكار لةسنووري هةر شارةوانية   هةر 

سنووري شارةوانيةكةي خؤي ناردوويةتي يةكسةر  شارةوانية  ضةند كرَيكاري ناردبَيت دؤنيبَيتيةوة لة
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 13ئَيمة لةو بابةتة دوايي ثَيداضوونةوة ئةكةيي بناني بؤ تةنها  لةسنووري بودجةي خؤي دامةنراوة 
كرَيكاري هةية  يان كرَيكاري دةست ناكةوَيت دةبَيت هؤيةكةش ئةوة بَيت كةدةسو ناكةوَيت  ئةطينا هيض 
شتَي  نية يان رَيطرَي  نية لةبةردةم دامةنراندني كرَيكار  بةردَين كا  اال داسن سوثاس كةديار بوو 

ةمةبةسو دةرنةكةمان لةبانكي نَيودةوَلةتي حاَلي ببوو كة بؤ ض مةبةستَيكة  بالئعل بؤ ئةو مةبةستةية ل
كة جةنابت روونتكردةوة  ضارةسةركردني كاتي ئاو بكرَيـت وئاو ثا  بكرَيتةوة دوايي بطوانرَيتةوة  ئةوةش 

ة تا ثا  نةكرَيتةوة  كا  تارق باسي ئاوو ئاماذةم ثَيكرد كة بةهيض شَيوةية  ناكرَيتة بؤردييةكاني طواستنةو
ئاوةردؤي كرد كةنؤر ننيكة لةبريي ئيلكيواني  وابنامن مةبةسو كا  تارق ئةوةية كةنة  بةعومق ننيكة  
رةنطة لةتةنيشو لَي دةدرَيت  بةَلَي مةرج هةية بؤ لَيداني ئةو بريانة  ئةو بريانةش لةنةبووني ئاوةردؤ لَي 

ضارةسةري كَيشةي ئاوةردؤ نامَينَيت  بةآلم مةرج هةية بؤي دابندرَيت  شارةوانيش دةدرَيت  حةمتةن بة
لةسةريةتي شارةوانيةكان بةدواداضوونةوةي ئةو مةرجة بكةن  ئاوي سةرنةوي طةردةكي عةرةبان وابنامن 

ا ضية؟ وةآلمي ئةو ثرسيارةم دايةوة  بةردَين خةمان خان دةثرسَيت بةرداي تؤ هؤي بآلوبوونةوةي كؤلَير
وابنامن وةآلمي ئةوةشن دايةوة  مي هيةنَيكي ثسثؤرد نين وئةطةر ثسثؤرديش   بةتةنها ناتوامن برديار بدةم 
هؤي ضية  ئةوة ديراسةتي دةوَيت دةبَي ضاوةردَيي ئةو ديراسةتة بكةيي كةلةهيةني ثسثؤردو ثةيوةنديدار 

ن بةنووتريي كات ئةجنامةكان دةربيَيت بؤ ئةوةي كةبةرداسو وةنارةتي تةندروستية دةكرَيت  ئومَيدةواريش
بتواني كة ضؤن رَيطاي لَي بطريي  ئيجرائات ضي كراوة دواي بآلوبوونةوةي ثةتاي كؤلَيرا  ئاماذةم بةوةشدا 
دوَييَن لةراثؤرتةكةم ئةطةر ثَيويست بةووردةكاري نياتر هةية  ئامادةم وةكو دؤكيومَينت هةمووي 

ان شَيوة ثارةي خةياَلي ودرَيذخايةن  ئاماذةم بةوةشدا كة بؤضيمانة ئةو ثارةية  ثَيشكةش دةكةيي  بةهةم
ئاماذة بةوةكرا كةنبَل هةية لةهةموو شوَينَي   ئةويشن وةآلم دايةوة و ومت ئةوة بةرنامة دانراوة  

ي دةستيشي ثَيكردووة لةشارة طةورةكان كةضؤن موعالةجةي ئةوة بكرَيت  بابةتي ئَيمةية ضونكة كات
دةوَيت  بةآلم هةر كاتَي  دةتانةوَيت ض لةوةنارةت بَيت ض لَيرةدا بَيت ضي كراوة لةو بابةتةوة بؤتاني روون 
بكةينةوة  تَيبيين بةردَينيان وتي وةنيري ضاه  نية يان لةئيعةم بةدةرناكةوَيت  بةردَين خةمان خان نانامن 

د كة ثَيوةر ئيعةم بَيت  نانامن رةنطة ئيعةم نةبَي  ثَيوةر ضية بؤ ضاهكي ئةطةر وةكو خؤت ئاماذةت ثَيكر
مليار دينارة بودجةي وةنارةتي  096كا  ئةنوةر ثرسيار دةكات كةبودجةي وةنارةت ضةندة ومت 

  ثارةكة ضؤن سةرف ئةكرَيت؟ طومتان لةهيةن سةرمانطة ثةيوةنديدارةكان 0222ثةسةندكراوي ئيمساَلمان 
كيش حةدي موتابةعةتان هةية بؤ سةرسكردن و وردةكاري ئةو ثارةية  ثةني سةرف ئةكرَيت و هةموو كاتَي

خةدةمات هةبَيت لةطةَل نيشتةجَي وابنامن ئةوةمشان باسكرد  باسي تةوعيةي كرد لةردَيطاي كةناَلةكاني 
  ئامساني  باسي ئةوةمشانكرد  ومت دةستمان ثَيكردووةو ئومَيدةواريشن هةموو كةناَلةكاني راطةياندن نة

تةنها كةناَلي ئامساني هةموو هاوكارمان بَيت لةهؤشداري كردني خةَل  وتةوعيةكردنيان  بةردَين كا  بكر 
ستاح ئاماذةي بةبووني كؤلَيرا لةكؤنةوةكردو ئَيمةش هةر ثشتطريي لَي دةكةيي وهةرواشة بابةتةكة  

بةس مي  ؟مناني مةبةسو ضيةنؤر نة  جةنابي باسي خاَلَيكي كرد ناعةدالةتي هةية لةدابةشكردني ثةن



 465 

هةر مةسغومل لةو ماوةي كةخؤم بةرثرسيارم لةو وةنارةتة  بؤية دوَينَيش هةندَي تيشكن خستة 
مةوجودةو دانراوة ونؤريشن ثَيخؤشة سةيري  0222  ئةوةش وردةكاري ثةني 0222سةرثةنةكاني 

نامان بردة بةردوو شت ثَيويستيةكان بكةن  نؤر بةديراسةت نؤر خؤمان لةطةَل هيةككرد كةدامان نا و ثة
هةروةكو بةردَينتان ئاماذةتان ثَيكرد  هةروةها ذمارةي دانيشتواني هةر شوَينَي  كةئةوة هةموو ثةنَي  
لةسةر ئةو ئةساسة دادةندرَيت  وردةكارييةكاني مةوجودة دةتواني سةيري بكةن  جةنابت دووبارةي 

كا  حممد رسعت هةية منيش ئاماذةم ثَيكرد ئةوةي هةية  ئةوةتكرد ئةو ثَيشنيارانةي كةلةراثؤرتي
بةدواداضوو ان بؤكرد  ئةوةشي كةماوة هةمووي دةكرَيت  دَلنياش  لةوةي لةهةر كارمةندَي  بينيمان 
كةمتةرخةمي هةية ئةوة دَلنيابي لةوةي كةئيجرائاتي لةسةر وةردةطريَيت  ظيان خانيش باسي ئةوة دةكات 

ي بةكار نةهَيناوة بؤكارةكاني  بةرداسو بةردَينان وةلةو بابةتي ئةمردؤمان نية  بةس مي كة وةنير بؤ ئيعةم
هةر لةدَيذايي كاركردمن ئةوةي موتابةعةي مين كردبَي  نؤر كةم بةكارم هَيناوة  رةنطة راست نة  لةو 

خؤمي ئةنامن  بةآلم بابةتةدا  بةآلم نؤر نؤر كةم ئيعةم بةكاردَينن  ئيشي خؤم دةكةم  ضونكة بةواجيب 
لةهةندَي كاتيش راست ئةكةن ئيعةم ثَيويستةو ديارة نؤريش ثَيويستة  ضونكة ديارة بووةتة ثَيوةر لةو 

ساَلةي كةكارم كردووة   16بابةتةدا  بةآلم مي ناسراوم بةوةي كة ئيعةم بةكار ناهَينن  لة درَيذايي ئةو 
ئةوة دةسةملَيني كةكؤلَيرا لةئاوةوة بووة  ئةوة وابنامن نؤر بةردَين ظيان دنةيي باسي ئةوي كرد بةَلطةكان 

باسي ئةو بابةتةمان كرد  ومتان ئَيمةش ضاوةردَي ئةكةيي هيةني ثةيوةنديدار نةتائيج دةربهَينَيت  جةنابي 
باسي طةورةبووني شاري هةولَيرو ماستةرثةني كرد  مي بةشَيوةي طشو باسي ماستةرثةمن كرد 

لة سَي شارة طةورةكة دةسو ثَيكردووة  هةولَيريش لةطةَلي دةبَيت  بةآلم باسي ئةوةيكرد كةخؤشبةختانة 
كةض تةنسينَي  هةية لةطةَل وةنارةتي ثةندانان  بةردَين ظيان خان ماستةر ثةن مةبةست ماستةرثةني 

ي ئابووري بؤ هةموو ناوشارة  شَيوةي تةونيعي ناو شارة  جياوانن مةسغوليةتةكان وةنارةتي ثةندانان ثةن
كوردستان دادةنَيت  ثةني تري درَيذخايةن بؤ هةموو بوارةكان دادةنَيت  بةآلم ئةوةي ئَيمة تةنها 
مةسغوليةتي ئَيمة تةنها نةخشةكةية هي شارةكان  كةدةَلَيي تةختيت عائيدي ئَيمةية واتة تةنها نةخشةي 

ةبةستة لةطةَل هةموو هيةنَيكي ثةيوةنديداردا  شارةكان عائيدي ئَيمةية  تةنسينيشمان هةية بؤ ئةو م
بةتايبةتي وةنارةتي ثةندانان  بةردَين شرييي خان داواي ديتين وةنير ئةكات  هةركاتَي  جةنابت مةجالت 
هةبوو بةخَير بَييت سةرضاوان  ئامادةيي ثَيشوانيت لَي بكةيي وضيشت مةبةستة باسي بكةيي  باسي ئاوو 

ات بةردَين بابةتي ئةمردؤمان نية لةبةر ئةوة باسي ناكةيي  كاتَيكي تر باسي ئةكةيي  ئاوةردؤكاني ناخؤ دةك
بةردَين صربية خان ئةويش باسي ئةوة ئةكات هي كؤلَيرا كةئايا ضي كراوة بؤ حاَلةتي لةناكاوو دانيشتين 

َيمة بةبةردةوامي لةناكاو كراوة  بةردَينان بة دوورودرَيذي بامسانكرد  نة  ية  دانيشنت كراوة  ئةوة ئ
بةبةردةوامي هةمانةو ئةبَيت بةردةواميش بي  لةو   دانيشتنمان هةية  لةطةَل هيةنة ثةيوةنديدارةكان

بابةتة هةتا كؤن ؤَلي تةواوي بابةتةكة ئةكةيي يان هي نةخؤشيةكة  باسي خؤَل وخاشا  ئةكات  ئةويش 
ئاتي حاسن ناكرَيت بةرامبةر كؤمثانياكان ئاماذةي ئاماذةمان ثَيكرد كةلةكاتي طوجناو باسي ئةكةيي  ئيجرا
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بةوةشكرد كةئيجرائاتي حاسن ناكرَيت  وةَلآلهي وابنامن ئَيوة لةرؤذنامةكان وبآلوكراوةكان ئةخوَيننةوة كة 
رؤذانة ض ئيجرائات ئةكرَيت ياخود ئَيمةش وةكو وةنارةتي شارةواني تاكو ئَيستا ضةنديي كؤمثانيامان 

  بة سةرماني رةمسي داوامان لةسةرؤكايةتي كردووة لةبةر ئةوةي لةدةسةآلتي ئَيمة خستؤتة ليسو رةش
نية  ئةويش بةهاناي داواكةوة هاتووةو هةروةها لةهةموو هيةكيش كةئةبيني خةم هةية ئيجرائات 

كة ئةكات  ئةوةي بؤ  452مليؤن و  422وةردةطريَيت  بةردَين كا  سةردار بةهةمان شَيوة ئاماذة بة 
ةولَيرو سلَيمانط باسن كرد ئةوة روونكردنةوةم دا كةبؤضي مةبةستَي  بةكار دَيي ئةو ثارانة  جةنابيشي ه

ئاماذة بةوة دةكات كةوةنيري ئَيستا بةوةنيري خؤمان دادةنَيي  بَيطومان مي ئَيستا وةنيري شارةواني 
ساَلَي  وضوارمانط نياترة  ئةو  كوردستامن  نانامن تَينةطةيشتن باسي سلَيماني ئةوانة بةردَين ئَيستا

دووئيدارةية نةماوةو حةمتةن ئَيستا هةر وةنيرَي  لةكابينةي ئَيستادا هةبَيت وةنيري هةمووانة  سةخرية 
خان باسي تؤردي ئاوي شةدآلوةي كرد  ئةوةش بابةتي ئَيمة نية  حةندةكةن كاتَيكي تر وةآلمي ئةدةينةوة 

وة  بةرَين دكتؤر رةمةنان باسي ثرؤذة ئاوي سلَيماني كرد  كة كةض بةرنامةية  هةية بؤ ئاوي شةدآل
بةساَلَي  تةواو نابَيت  بةآلم خؤ دةبَيت دةسو ثَيبكرَيت وتةواو بَيت  ئَيمةش دةَلَيي دةبَي دةسو 
ثَيبكرَيت وتةواويش بَيت و هةموو جوهدَي  سةرسبكرَيت  بؤ ئةوةي تةواو بكرَيت  باس لةوة دةكات كة 

واو نابَيت وثارةش سةرسدةكرَيت  ئةو ثرؤذانةي كةوا تةواو نابَيت وثارةش سةرسدةكرَيت  لةتةواو ثرؤذة تة
بووني ثرؤذة بابةعامي باس نةكرَيت ثَيمان باشة باسبكرَيت بؤ ئةوةي وةآلم هةبَيت  وة دياريش بكرَيت كة 

وان هيةنة ثةيوةنديدارةكان ضي كراوة بؤ تةواو كردني  كا  اال يوسف دةَلَيت ثةني هاوبةش نية لةنَي
تانة نةكراوة  ئاوةردؤ لةدهؤ  نية  بةرنامةي   مليؤن لةناخؤ سةرسكراوة  بةآلم تؤردي ئاوي كؤنةو 04

مليؤنة ثرؤذةي ئاوي  04وةنارةت بؤ ئةوة  بةردَين نؤر بةثةلة ئةطةر سةرؤكايةتي رَيطام ثَيبدات  ئةو 
كارة ثَيويستة دةبَي ئاو بطةيةنَيتة ناو شار تؤرديش بابةتَيكي ترة ناخؤية  ئةوة ئةو طوذمةية ثَيويستة  ئةو 

لة هةولَير و سلَيمانيش هةية  لة هةموو شارةكان كَيشةي تؤرد هةية  ئةويش دةبَي ثارةي بؤ سةرسبكرَيت  
ي ئةوة دوو شو لَي  جياوانة  نابَي بَلَييت مي تا ئةوة نةكةم ئةوي تر دةكةم  دةبَي ئةوةش بكةيت وئةو

تريش لةثةنة دةبَي بودجةي بؤ دابندرَيت  دةبَي هةر بكرَيت ئةوة نيشانةي ئةوة نية كةثةني هاوبةش 
نية  نةخَير هةموو كارةكان بةيةكةوة ناكرَيت دةبَي ثةن هةبَيـت وهةمووشي بةدؤناغ جَيبةجَي ئةكرَيت  

ابةتة بةثَيي ئيمكانيةتي دارايي ئةوةشي كةباسكرا لةدهؤ  و ضيكراوة بؤ شَيخان  ئةوة هةمووي هةمان ب
ئةكرَيت  ئاماذة بةهَيناني مةعمةلي نبَل دةكات  مي ومت ئةبَي بةدرَيذي باسي بكرَيت  ضونكة مةعمةملان 
هَيناوة ودةبَيتيش مةعمةلي نبَل بةو نوانة دَيتة شاري هةولَير وكاريشي لةسةر كراوة  ئةوة بابةتَيكة ئةبَي 

ةضي كراوة وضيش دةكرَيت  بةردَين رةمنية خان ئةَلَيت ض ئيستيعداد كراوة بةدوورودرَيذي باسي بكةيي ك
بؤ شاري دهؤ  بؤ نةخؤشي  ئةوة ئةوانيش ئيستيعداد بؤ هةموو شوَينَي  وةرطرياوة  لةهيةن وةنارةتي 
تةندروسو ولةهيةن وةنارةتي ئَيمةشةوة ئةوةي كةوا ثةيوةنديدارة بةئاو ذووري عةمةليات لةهةموو 

نةكان دانراوةو ويناية دانراوة  بةردَين كا  شَيخ ستاح دةَلَيت ئيهمالي لةهةموو شارةوانيةكان هةيةو نبَل شوَي



 462 

كؤناكرَيتةوة  نياتر بابةتةكاني لةسةر شارةوانيةكانةو ثا  وخاوَيين ونبَلة  ئةويش ومت بابةتَيكةو نؤر 
كةدةَلَيت رينابة هةبَيت لةسةر ثا  وخاوَيين  طرنطة دانيشتنَيكي دةوَيت بةتايبةتي بؤ باسكردني  راستيشة 

بالئعل رينابة شارةواني ئةبَيت بةردةوام بَيت لةطةَل ئةو سيستةمةي كة هةية ئةو ئيمكانياتة كة ضةند 
سنووردارة  بةآلم رينابةي شارةواني دةبَيت بةردةوام بَيت لةسةر ثا  وخاوَيين شارةكان  بةردَين كا  ارسةن 

ورووذاند وتي ئايا لةرووي تةكنيكيةوة ضي كراوة بؤ ثرؤذةكان  هةرضةندة بابةتَيكي خاَلَيكي طرنطي 
دوورودرَيذة كاتَيكي نؤري ئةوَيت  بةآلم بةكورتي لةو ماوةية نؤر شت كراوة حةتا لةهيةني ياساو هةيكةلي 

كة بؤ كؤن ؤَلي جؤري وةنارةت بةردَيوةبةرايةتيةكي طشتيمان دانا بةناوي بةردَيوةبةرايةتي طشو ثرؤذةكان  
دانرا  كةئةوة نةبوو لةهةيكةلي وةنارةتي شارةواني كةضةند ساَلة دانراوة  ئيشي تايبةتيشي كؤن ؤَلي 
جؤرية لةوةنارةت وئيشي بةردةواميشي لة سةر ئاسو ثارَينطاكان دانراوة بؤكؤن ؤَلي جؤري كة يةكَيكة 

بؤ ئةوةي ثرؤذةكان درَيذخايةن بَيت وئةو ثارةي بؤ  لةكاري ئَيمةو نؤريش طرنطة ئيهتيمامي ثَيبدرَيت
سةرسكراوة بةسريدؤ نةردوات  تَيبيين ئَيمة لةسةر ئةو كارانةي هةتا ئَيستاكراوة بةرةو ثَيش ضوونَي  هةية 

  لةبواري تةكنيكي  بةآلم هَيشتا ماويةتي ئةوو بةرةو ثَيش ضوونة  بةدي دةكرَيت  و موهحةنة دةكرَيت
لةئاسو متوحي ئَيمةو ثَيويست نية  بةآلم وةكو ومتان هةيكةلةكان دانراوةو خةَل  كاري  بةآلم هَيشتا

لةسةر دةكات  ئومَيد دةكةيي كة بطةينة ئةجنامَيكي ضا   نؤر طرنط بوو ئةو خاَلةي تةكنيكية  بةردَين 
ةنراوة  ئةوةمان كا  جوتيار باسي هةمان شت دةكات بؤ ذووري عةمةليات لةطةَل وةنارةتي تةندروسو دان

وةآلم دايةوة ئاوو هةواو خا  نؤر ثيسة ئةوة ثيسة بالئعل ذينطة ئةتؤ بَلَييت ذينطةي كوردستان نؤري 
دةوَيت كةكار بكرَيت لةسةري  ثا  بكرَيتةوة ئَيمة وةكو وةنارةتي شارةواني جطة لة ئاوو ئاوةردؤ كارمان 

كنيكي  بةآلم ئةو دةرسةتة نية ئَيستا بةتَيروتةسةلي لةسةر نبَل و موعالةجةي نبَليش كردووة بةشَيوةي تة
باسي ئةوةتان بؤ بكةم كةثةيوةنديدارة  ئةو خاآلنةي كةوا ثةيوةنديدارة بةوةنارةتي شارةوانيةوة ثاكي 

كردوومانة دةسةآلمتان  راطرتين ذينطة  باسي دةسةآلتي شارةوانيةكان كةنية  يةكَي  لةو كارانةي كة
يمان كةم نةكردؤتةوة ض دةسةآلت هةبووة لة سةرمانطةكان  بةآلم نيادمان كردووة  نيادكردووة  دةسةآلت

ضةنديي سةرماني وةناري هةية بةنياد كردني دةسةآلتةكان  لةروانطةي ئةوةي كة دةسةآلت هةبَيـت يةكَي  
نةبوو ثَيش  بؤ لةكارةكان  كةهةيكةملان طؤردي بةثَيي ياسا لةهةر ثارَينطاية  بةردَيوةبةري طشتيمان دانا  

ئةوةي دةسةآلت نياد بَيت  ضونكة بةردَيوةبةري طشو بَيطومان دةسةآلتي نياترة  لةخةَلكي تر 
دةسةآلتةكاني نياتر بَيت ورؤتي كةم بَيتةوةو ئيشةكان بةخَيرايي تر بردوات  بؤ دةناو ناحيةكان ضي 

ماني بوو  بؤهةموو دةناو ناحيةكان ضي كراوة تةنها باسي شار كرا  لةبةر ئةوةي بابةتي ئَيمة شاري سلَي
كراوة  ئةوة وردةكارييةكان هةية  ئةكرَيت باس بكرَيت يان راثؤرتتان دةوَيت ثَيشكةشتان بكرَيت  بةردَين 
دكتؤرة شوكرية باسي ئةوة دةكات بودجة ضةندة  ثرسياري كرد كة ضؤنيش سةرف ئةكرَيت  وابنامن ئةو 

ي راست ئةكات  هةموو شت بةبودجة جَيبةجَي ئةكرَيت  بودجةي ضا  ثرسيارةم وةآلم دايةوة  جةنابيش
هةبَيت ئيشي ضا  دةكرَيت  ئايا تةنسيق هةية لةنَيوان هةر سَي وةنارةت  بةَلَي تةنسيق هةية لةنَيوان 
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هةموو وةنارةتة ثةيوةنديدارةكان  بةردَين سؤنان خان ئاماذة بةوة دةكات كة كؤلَيرا عيلن دةَلَيت لةئاوة  
ئةوة وابنامن ئةو بابةتةمان باسكردو ومتان ئةوة هيةني ثسثؤرد هةية كة وةنارةتي تةندروستية  كاري 
لةسةر دةكات بيدؤنَيتةوة كة ضية هؤكةي  ئةوة بامسان كرد بةدرَيذي  مةسغوليةتي هةموو هيةكيشة 

ئةبَيـت كار بكةيي بةردَين تةئيدي جةنابت ئةكةم هةموو هية  مةسغولة لةو هيةنةوة  هةموومشان 
لةوهيةنةوة  هةموو كةس لةسنووري مةسغوليةتي خؤمان  بؤ ئةوةي ئةوة بؤ هةنووكةيي وموستةدبةليش 
ئةو نةخؤشية نةمَينَيت  لة يةكَي  لة ثرسيارةكاني بةردَيني ئايا ليذنة دانراوة بؤ سةرداني هةموو ثرؤذةي 

نارةت بةردَيوةبةرايةتي ئاو هةية  بةَلَي لةئاسو هةموو ئاوو ئاوةردؤكان  بةردَين جطة لةوةي لة هةيكةلي وة
ثارَينطاية  ليذنةي تايبةتي بةدواداضوونةوةمان داناوة بؤ ثرؤذةكاني ئاوو ثرؤذةكاني تريش  كة باسي 
سيستةمي ئيداريشن كردو  طؤردانكاري نؤر مةبةستن بوو  ضونكة بؤ هةموو شوَينَي  بطةردَيييتةوة تؤ 

تةمَي  هةية  كة كؤن ؤَلي ئيشوكارةكان بكات  لةهةموو روويةكةوة  باسي ثرؤذةي ئاوي ثَيويستيت بة سيس
سلَيماني دةكرَيت  ئةويش وابنامن وةآلمن دايةوة  جةنابي دةَلَيت ئيجانة نةدرَيت بةتةهرةكان هةتا ئاوو 

رةواني  بةآلم ئةو هيةنةي ئاوةردؤ دروست دةبَيت  بةردَينان ئَيمة تةنها ئيجانةمان لةسةرة وةكو وةنارةتي شا
كة برديار دةدات كة كارَي  يان ثرؤذةية  دروست بكرَيت  نؤر هيةني تر هةية بةتايبةتي ئَيمة وآلتَيكي 
ئَيستا لة ثةرةثَيداندايي  لة ئاوةدانكردنةوةيي  ياساي وةبةرهَينا ان هةية  ناتواني رَيطة بطريي لة 

هيةنةيي كة هةموو مواسةدات وشو ئصوَلي خؤي وئيجانةي  دروست كردني تةهر  ئَيمة تةنها ئةو
وةبةرهَينان وهةموو شتَي  وةردةطرَيت  ئَيمة تةنها ئةو هيةنةيي كةئيجانةي بيناي دةدةييَن  ئةوةية بة 

ثشتطريي لةوة دةكةم  كة نة  تةنها هةر تةهر هيض ئاوةدانيية  % 122لةهيةني تر ئةكرَيت  بةآلم مي لة 
شانبةشاني طةياندني خنمةتطوناري بةتةواوةتي بؤ ئةو شوَينانة  جيهاني كلؤر ئاماذةي بةوةكرد  نةكرَيت 

سةعات  03سةعاتةكة ئيكسثايةر دةبَيت  مةبةست لة  03سةعات ئيش دةكات  ثاش  03جيهاني كلؤر 
 03ئةو  سةعات كار دةكات  ئةو جيهانة ثاش 03كاردةكات  ماددةكةي كةتَيي دةكرَيت كةتَيي دةكرَيت 

سةعاتة دةبَي دووبارة ماددةكةي تَيبكرَيتةوةو ثردبكرَيتةوة  ئينجا بةردةوام بَيت لة كاركردن  باسي خاَلي 
كلؤر دةدةغةكراوة كة داخَلي عَيراق نابَيت  ضيمان كردووة  تةبيعي بَيطومان كة داخَلي عَيراق نابَيت لةبةر 

لةو شتانةي كةبةكار دَيت بؤ كاري تريؤرسو بةآلم ئَيمة وةنعة ئةمنييةكةية  ضونكة ماددةي كلؤر يةكَيكة 
ثةيوةندميان بةوةوة نية ثةيوةندي بةبةغداوة بكةيي لةبةر ئةوةي كارمان نةوةستاوة  ئَيمة كارةكا ان 
بةردةوامة  لةكرديين كلؤر ودابي كردني بؤ هةرَين  لة هةردوو  وآلتي توركيا وئريان ولة سنوورةكاني 

 .ةبَيت  نؤر سوثاسخؤمان داخَل د
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نؤر سوثاس بؤ جةنابي وةنير  سوثاس بؤ طشت ئةو ثةرلةمانتارانةي كةوا طوَي بيسو وةآلمةكاني وةنير 
 .بوون  ئَيستاش ئةضيينة سةدةرةي دووي بابةتةكةمان  كوَيستان خان سةرموو

 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه
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 .مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو
 .ئةطةر يارمةتين بدةن ية  دوو موهحةنةي بيوو  هةية باسي بكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر لةسةر ئةم مةونوعةية وةنيرةش وةكو وةنيرةكاني تر كة دواي ئةوةي وةآلمي خؤي دايةوة 
ثؤرتةكاني تةشريئيان ضوو  ئةطةر موهحةنةيةكتان هةية ئةتواني بؤمان بنووسي  ضونكة ئَيمة هةر را

ليذنةي تةندروسو  ليذنةي ثةرلةماني بةردَينمان ناردؤتة حكومةت  بؤ جَيبةجَي كردني  ليذنةي ياسايي 
تةشريئتان بَينة شوَيين خؤتان  بةردَينان ئَيستاش بردطةي دووي بةرنامةي كاري ئَيمة  بةردةوام بوون 

وردستان  بةردَين وةنيري هةرَين لةسةر خستنةروو وطئتوطؤكردني دةسةآلتي دادوةري لةهةرَيمي ك
 .موهحةنةيةكي هةبوو سةرموو

 
 :وةنيري هةرَين بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي لة بيدايةتي دانيشتنةكةش ئاماذةم ثَيكرد  تةبيعي ئةوةي جةنابت وتت مي مةبدةئيةن باوةردم 

باشة ئيعتيبار بؤ ئَيستة و لةمةودواش سةرؤكايةتي ثةرلةمان بةنامة يان ثَييةتي  نؤريشن ثَي 
بةنووسراوي رةمسي لةهيةن ئَيمةوة كة هيةني ثةيوةنديداري رةمسي  موساتةحةي ئةجنومةني وةنيران 
بكات  كةبؤ لةمةودوا بةثَيي نينامي داخلي كة ثرؤذةية  دةخرَيتة بةرنامةي كار  لةوةخو دياريكراوي 

وةنير ئامادة دةبَيت  مةسرونة ئامادة بَيت و هيض موبةرديردَي  نةبَيت  بؤ ئةوةي تةئجيل بكرَيـت مي  خؤي
ديسان ئةوة ئةخةمة بةردةمي جةنابتان و ئةنداماني ثةرلةماني بةردَينيش  مةسةلةن ئَيمة بةتةمايي 

سَي دةسةآلتة طرنطةكةي  درَيذةي ثَيبدةيي مونادةشةي ياسايةكي طرنطة  ضونكة يةكَيكة لة ياساي هةر
كوردستان كة دةسةآلتي دةناية  لةبةر ئةوةي وةنيري عةدل ئامادة نية  وة حاكن نورالدينيش وةكو 
جَيطري حمكمةي  تةمين ئامادة نية  مي جارَيكي تريش داواي لَيبووردن ئةكةم  ئةو مةسةلة َرَيتة 

جةنابيشت ئاماذةت ثَيدا بؤ لةمةودوا دةنطةوةو تةئجيل بكرَيت بؤ هةستةي داهاتوو  بةآلم وةكو 
بةنووسراوَيكي رةمسي يان لةردَيطةي ئَيمةوة ئةجنومةني وةنيران ئاطادار بكةينةوة كة ئةو مةونوعة 

 .دووبارة نةبَيتةوة  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرنتريي دةسةآلتة لة بةرداسو رةئي ئَيمة بةردَين جةنابي وةنير ئةوةية ئةمة ثةرلةماني كوردستانة  
هةرَين  دودسيةتَيكي تايبةتي خؤي هةية  كةبةرنامةي كاري خؤي دانا  وةنيرة بةردَينةكان ئاطادار ئةكاتةوة 
كة لةبةر هةر هؤية  نةيةت  ثةرلةمانتارة بةردَينةكان لَيرةدا بةئةمانةتةوة  بةئيخةصةوة  بةدَلسؤنييةوة 

ةجنام ئةدةن  وةكو ثَيش يش حاَلةتَيكي وا هةر بؤ ئاطاداري مونادةشةي بةندةكان ئةكةن وكارةكةش ئ
جةنابت وةنيري شارةواني كة ئامادة نةبوو  ئَيمة بةهةمان شكل ياساكةمان دةركرد  لةبةرذةوةندي 
وةنارةت وحكومةتي هةرَيمي كوردستان وخةَلكي كوردستان ئةبَيت  ئَيستاش ئةوة ئةمَينَيتةوة بؤ ئةو 

 .نانة  مي دةخيةمة دةنطةوة  ليذنةي ياسايي سةرموونثةرلةمانتارة بةردَي
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 :ريبةردَين شَيروان ناص  حيد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هاتؤتة ئةم  0226مي حةن ئةكةم بةتةسصيل بيمة ناو ئةو بابةتةوة  ئةوةلةن ئةو ياساية  لةساَلي 
تةي جةنابي وةنيري هةرَين ثةرلةمانةوة  نؤر جار حكومةت خؤي تةئكيدي كردووة  ض مباشر ض بةواسي

بؤ كاروباري ثةرلةمان  كة تةئكيديان كردووة  ئةو ياساية بؤ تةئخري بووة ئةمة ية   دوو  ئةم ياساية لة 
دانيشتين ئيستسنائي هاتة بةرنامةوة  ثاش ئةوةي كةبةرنامةي تر هةبوو  ئةو ياساية دةستةي 

ية لة خولي ئَيستا خراية بةرنامةي كار مةسرون سةرؤكايةتي تةئجيلي كرد بؤ ئةم خولة  سَي  ئةم ياسا
وابوو ئةو ياساية  كؤتايي ثَيبَيت ئينجا بةرنامةي تر دابندرَيت بؤ ئةوةي ئةو ياساية بةثيرد ثيردي ثةسةند 
نةكرَيت  ضونكة هيض ياسايةكمان بةو شَيوةية ثةسةند نةكردووة  لة سَي ضوار دانيشتين ثةرلةمانيدا 

ثةسةند بكرَيت  ئةوةش خةردَيكي سةنيعي نينامي داخليية  جطة لةوةش جةنابي  نةتوانرا ئةو ياساية
وةنيري عةدل يان جةنابي سةرؤكي دادطاي تةميين ئةوةلةن سةرؤكي دادطاي تةميين دوو جَيطري هةية  
ئيمكان هةبوو ئيمردؤ يةكَي  لةجَيطرةكاني بهاتاية  مةعنولة هةر سَيكيان هةر ئيشيان هةية  دووةميش 

ؤيان ئيلااح ئةكةن ئةم ياساية جيابوونةوةي دةسةآلتي تَيداية  مةسةلةية مينانيةي تَيداية مةسةلةي خ
ضاككردني باري سوَلتةي دةنائي تَيداية  مةسةلةي سةصَلي سوَلتاتي تَيداية  خؤيان ئيلااح لة ئَيمة ئةكةن 

بوو كةويستن بؤ بةردَينتاني روون  ئةو ياساية بؤ كؤتايي ثَينايةت  مي نانامن بةراسو وبةحةدينةت ئةوة
 .بكةمةوة  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  ادهن
 :ابد بارناني عثما بةردَين ادهن 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ظَي مةبةسَو مي ثرسيارَي  وةكي ثسثؤردَيكي بواري ياسايدا لةجةنابي سكرتَيرَي ثةرلةمانَي هةي  ئايا 

ة حاَلةتةي ثةيرةوي ناظخؤيية ثةرلةمانَي ض دبَيت  ئةطةر ثةيرةظَي ناظخؤيي بؤ ظة حاَلةتةي نةصةكا بؤ ظ
وانح وديار نةبي  ئايا لَيرةدا جَيي هةندَي نية  كة ئَيمة لةسةرا راوةستي وبؤ ظة حاَلةتا بؤ ئةظرؤ بؤ 

 .داهاتيش ض شتة  بَيتة ديار كرن  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةنابي سكرتَير سةمووج
 :بةردَين سرست ابد عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاس بؤ كا  ادهن بؤ ئةو ثرسيارة  هةر ماددةية  هةر بابةتة  لةبةرنامةي كار تةئجيل بكرَيت  
مةسرونة ئةطةرَي   سةبةبَيكط بؤ هةبت  ئةطةر دوو رةئي هةبت يةكَي  لةطةَل تةئجيل بت  يةكَي  دذ  

ةئجيل بت  مةسرونة بيخةنة بةردةم ثةرلةمانتاراني بةردَين رةئي خؤيان لةسةر بدةن  يان تةصويت ت
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لةسةر بكةن  تةئجيل بت لةدووي دةناعةتي خؤيان ئةو سةبةبة يان ئةو داواكاريية لةجَيطاي خؤيةتي 
يةكَي  موئةيدي  يانيش موبةرديرد نية تةئجيل بت  بؤية مي داوا ئةكةم بةرداسو دوو كةس دسان بكةن 

تةئجيل بت يةكَي  ندي تةئجيل بت  دوايي تةصويو لةسةر بكرَيت  داعيش نية بةردةئي مي مونادةشة 
بةردةوام بت لةسةري  ضونكة ضةند مونادةشةي لةسةر بكةيت لةطةَل تةئجيل ونةتةئجيل كردنة باحةسن 

 .بكرَيت باش ة  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رمووكا  خؤرشيد سة
 :رشيد سلين شَيرةبةردَين خو

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي تةئيدي رةئيةكةي كا  شَيروان ئةكةم ئةو تةجروبةمشان كردووة  وةكو جةنابت ئيشارةت ثَيكرد  لة 
مونادةشةي دانوني بةلةدية ديسان وةنيري بةلةدية نةهات  كةضي ئَيمة ئيشةكةمان كرد  جةنابي وةنيري 

سةرؤكط مةحكمةي تةميينيش يان هةر كةسَي  كةنوَينةري بَيت  دةبوواية ئاطاداري  عةدل و جَيطري
ثةرلةمان بكةنةوة ثَيش دانيشنت  هةر لةدوَينَيةوة كةئةوان كاريان هةية  وةكو خؤشت وتت دةراراتي 

 .ثةرلةمان طةورةترة لةبةر ئةوة مي داوا ئةكةم ئيستيمراريةت بةكؤبوونةوةكة بدرَيت  سوثاس
 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

 .كا  سةردار هةركي سةرموو
 :ركيةبةردَين سةردار صباح بونو ه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وة ئةو 0226مي لةطةَل ئةوةدام ئةم كؤبوونةوةية تةئجيل بكرَيت  كا  شَيروان باسي ئةوة ئةكات كة لة 

َيمة باش  شارةناتريي  يةعين لة هاتووةتة ئَيرة  هةندَي  كةس وا بريي هةبووة بؤ تةئجيل كرد  ئ
وة هاتووةتة ئَيرة تاكو ئَيستا تةشري  نةكراوة  بؤ ثةلة بكرَيت ئةم هةستةية ياخود ئةو ضةند 0226

رؤذة  ضةند رؤذَيكي تريش باتةئجيلي بكةيي لةبةر ئةهةمييةتي دانونةكة وةكو كا  سعديش جةنابي 
تر ئةكةيي  سةصَلي سوَلتاتة  مينانيةية  ثَيويستيمان نؤر  وةنير باسي كرد  ئَيمة باسي ياساي دةسةآلتَيكي

ثَيي هةية لةئارائي هةم جةنابي وةنيري عةدل ضونكة موختةصة   هةم ئارائي مةحكةمةي تةميين  
ضونكة ئةويش موختةصة  سَي بةرداسو حةن ناكةم مةسةلةكة هةيبةتي ثةرلةمان يان دودسيةتي 

ة  ضةندجاري تر كؤبوونةوة تةئجيل بووة  لةبةر ئةوةي كة وةنيري ثةرلةمان  ضونكة سابينةمان هةبوو
ثةيوةنديدار ئامادة نةبووة  وةكو وةنارةتي ناوضةكاني دةرةوةي هةرَين  هةروةها لةطةَل بؤضوونةكةي كا  

 .سعدم كة بؤ ئاييندة ئاليةتَي  دابندرَيت كة وةنير دائيمةن ئامادة بَيت  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةردَينان ئَيستا بةردَينَي  لةطةَل ئةوةية كة بةردةوام بي وبةردَينَيكيش لةطةَل ئةوةداية كة تةئجيل بكرَيت  
بؤية ئَيمة ئةخيةينة ثَيش ئَيوةي بةردَين كة دةنطي لةسةر بدةن  كَي لةطةَل ئةوةداية كةوا ياساكة تةئجيل 
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  سةرموون كَيي لةطةَلدا نية كة تةئجيل بكرَيت  بكرَيت بؤ دانيشتنَيكي تر بادةست بَلند بكةن تكاية
 .نؤر سوثاس 11بةنؤرينةي دةنط دواخر بؤ رؤذي سَي شةممة سةعات 
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 ( 9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 7002\10\7رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 7/10/7002 رَيكةوتي ةشةممسَي 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   0/12/0222رَيكــةوتي  شــةممة ســَي رؤذيي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير   
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــو س ــاد مئ ــدنان رش ــةردَين ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

ردَين سرســت عبــد عبــداه ســكرتَيري  بــة, جَيطــري ســةرؤ  و( كمــال كــةركووكي.د)بةردَينحممــد دــادر عبــداه
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (9)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

ي (9)ايةتي ئةجنومةن بردياردرا دانيشتين ذمـارةي  دةستةي سةرؤك, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيراق –خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان  سَييةمي ي ساَليدووةمخولي طرَيداني 

 :كار بةم شَيوةية بَيت
بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنةردوو و طئتوطــؤ كردنــي ثــرؤذةي ياســاي دةســةَهتي دادوةري لــة هــةرَيمي    -1
 .وردستانك

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , قئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيرا
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شةممة رَيكةوتي سَي ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي (11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(9)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا0/12/0222
لــة هــةرَيمي  بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنةردوو و طئتوطــؤ كردنــي ثــرؤذةي ياســاي دةســةَهتي دادوةري  -1

 .كوردستان
بةخَيرهاتين بةردَين كـا  سـاروق وةنيـري داد  بـةردَين كـا  سـةعد وةنيـري هـةرَين بـؤ كاروبـاري ثةرلـةمان             

بـةخَير بـَيي سةرضـاو  داوا لـة     , سـةرؤكي دادطـاي تـةميين دةكـةيي     بةردَين كا  حـاكن نورالـديي ياريـدةدةري   
يشي  ديارة لة دانيشتين ثَيشوو سةبارةت بـةو ثرؤذةيـة لـة    ليذنةي ياسايي دةكةم بَيي لة شوَيين خؤيان دابن

تكايــة بيخوَيننــةوة ( 33)كــة مونادةشــةش كــرا تؤنَيــ  وابــنامن دةنطمــان بــؤ داوة  مــاددةي  ( 34)مــاددةي 
 .ليذنةي دانوني

 
 

 :بةردَين كرين حبري عبداللة
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشي ثَينجةم
 مؤَلةت وماة خانةنشيين

 :ضل و ضوارماددةي 
دادوةر ماة مؤَلةتي ئاسايي و بة مووضةي تةواوي هةية لة ماوةي خنمةت كردني هةر لة هةشت : يةكةم

 .رؤذ ماة رؤذَيكي هةية
ثَيويستة لةسةر دادوةر لة هةموو ساَلَي  مؤَلةتي ساآلنةي خؤي كة لة مانطَي  كةم  نةبَيت : دووةم

ةتةي وةرنةطرَيت  بؤي كؤ ناكرَيتةوة  تةنها ئةو بةشة نةبَيت كة وةربطرَيت لة حاَلةتَيكدا ئةطةر ئةو مؤَل
 .لة سَي رؤذةكة ث  بَيت

دةكرَي ئةو مؤَلةتة ئاساييانةي كة بةثَيي بةندي دووةم لةم ماددةيةدا بؤي ماوةتةوة بؤي : سَييةم
 .كؤبكرَيتةوة  بةآلم نابَي لة ساَلَي  ث  بَيت

 .خنمةتةكاني ثَيش ي دا هةيبووة بؤي دةطةردَيتةوةمؤَلةتةكاني دادوةر كة لة  :ضوارةم
 :مصطفىبةردَين عبدالكرين ابوبكر 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 الفصل اخلامس

 اإلجازات واحلقوق التقاعدية 
 : املادة الرابعة واألربعو 

 .ة خدمتهيستحق القاضي اجازة اعتيادية براتب تام مبعدل يوم واحد من كل مثانية أيام من مد :أواًل
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على القاضي أ  يتمتع يف كل سنة مبا ال يقال عان ثالثاني يوماًا مان اجازتاه السانوية املساتحقة لاه ويف           :ثانيًا
 .حالة عدم متتعه بها فال يدور له منها اال اجلزء الذي يزيد على ثالثني يومًا

 .ملادة مبا ال يزيد على سنة واحدةجيوز تراكم اإلجازات اإلعتيادية اليت تدور وفق البند ثانيًا من هذه ا :ثالثًا
 .تدور للقاضي اإلجازات اليت استحقها عن خدماته السابقة :رابعًا

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا لةطةَل دةدي ماددةكةيي و هيض تَيبينيمان نيية  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةعئةر سةرمووكا  ج
 :معروف مصطفى جعئر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ماددةي ضل و ضوار بردطةي يةكةم مي ثـَين باشـة هةشـت رؤذ بكرَيـت بـة دة رؤذ  بؤشـي هـةبَيت هـةر سـَي          

 .رؤذةكة ثَيكةوة وةربطرَيت  بؤ ئةوةي بتوانَيت لة مانطَيكدا سَي رؤذ وةربطرَيت  نؤر سوثاس
 :ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي

كا  جةعئةر ئةوة حكومةت داواي كردووة  ليذنةي ياساييش رةئي وايـة كـة ثَيشـنيارَيكت هـةبَيت  يـةعين      
دةبَيت حوجةتَي  هةبَيت  بؤ ئةوةي بتـواني مونادةشـةي بكـةيي  هةشـت رؤذةكـة بـؤ دة رؤذ  كـا  حـاكن         

 .نورالديي سةرموو
 :ادطاي تةميينجَيطري سةرؤكي د/ مة علي بةردَين حاكن نورالديي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمة لة حنودي تةداعود دةَلَي ثرؤذةكة دةَلَي بؤ ماوةي ساَلَي  ئيجانةكاني راتيب بؤ سةرف دةكرَيت  ئةمـة  
حةدمان داية دادوةر ئةطةر لة ثاندة ساَل خنمـةتي هـةبوو بَلـَيي دةرضـَيت  ثـاندة سـاَلةكة ئةطـةر هـةر لـة          

بؤ ئـةوةي دةور  ( ما زاد عن سنة)ساَلةكة دةثات ناكات  لَيرة ئةطةر لة نةصةكة بَلَيي ثاندة رؤذةكة بَيتةوة 
نةبَيتةوة  بؤ ئةوةي ئةو ساَلة ئيستيانادةي موكاسةئةكةي ببَيت  هةتا ساَلَي  مانطةكةشي بؤ دةور بَيتةوة  

َي  ئةطةر مانطَي  وةرنةطرَيت لة ساَلَي  ث   ئي  بؤ ئةوةي ثرؤذةكة نياتر دةور نةبَيتةوة  ضونكة هةر ساَل
 :ثانيااً )رؤذي بؤ هةية بة حيساب ئةمردؤ هةشت رؤذو رؤذة   لة بردطةي دووةم دةَلَي ( 35)دةسووتَي  ساَلي 

على القاضي أ  يتمتع يف كل سنة مبا ال يقل عن ثالثني يومًا من اجازته السنوية املستحقة له ويف حالة عدم 
رؤذةكـة ثـاندة رؤذي بـؤ    ( 35)يةعين لـة  ( ال اجلزء الذي يزيد على ثالثني يومًامتتعه بها فال يدور له منها ا

ئـةوة سـاَلةكة دـةثات دةكـات لـة      , دةور دةبَيت  ئةطةر ثاندة رؤذ دةور ببَيـت لـة ثـاندة سـاَلدا ثـاندة رؤذةكـة      
وكاسةئـةي    بـؤ ئـةوةي م  (ال تدور له ماا زاد عان سانة واحادة    )بردطةي ضوارةمدا  ئةطةر لةوَي ئيناسة بكةيي 

 .ساَلةكةي ئيستاناق بَيت  ضونكة بة ثاندة ساَل موكاسةئةكةي ئيستاناق نابَيت  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 (.ال يزيد عن سنة)خؤي لة هية  ساَلَي  نؤر نيية  كا  حاكن نووسراوة 
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 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 
بؤ ئةوةي موكاسةئةي موستةحةق بَيت لة حاَلةتي تةداعود راتيب ساَلَيكي دةدةنَي ئيناسـاتي تـةراكوم  بـةَهم    
لة بردطةي دوو ئةطةر بَلَي ئةو مانطة ئةطةر هةموو سـاَلةكة تةمـةتوع نـةكات لـة ثـاندة رؤذةكـة نيـاتر بـؤي         

رضوو ساَلةكة دةثات ناكات  بـةو ثـاندة رؤذانـة سـاَلةكة     دةور نابَيتةوة  واتا ئةطةر ثاندة ساَل خنمةتي بؤ دة
 .دةثات ناكات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جا ئةطةر دةثاتي نةكات ضية  با دةثات نةكات  وةكو وةنير  وةكو ئةواني تر  وةكو ئةندام  كةسـَي  دسـةي   
 .يية  سؤنان خان سةرمووتري نيية  هينةكةي حاكن نؤر ئةوة نيية با دةثات نةكاتي  يةعين ئةوة شةرت ن

 :بةردَين سؤنان شهاب نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةبارةت بة موكاسةئةي تةداعود بوون  مي هاوردام لةطةَل ئةوة  ضونكة ئةو كةسة موكاسةئةكـة وةرناطرَيـت   

وة ثـردي  هةتاكو ية  ساَل ئيجاناتي موتةراكيمةي نةبَيت  تةصادوة كرد  ضونكة مـي ئاطـادارم خـةَل  هـةبو    
نةكردؤتةوة  ساَلةكة بة حاَلةتي ئيستيسـنائي بؤيـان كـردووةو موكاسةئةكـةيان بـؤ سـةرف كـردووة  يـةعين         

/ طوناحة كةسَي  ئةوةندة ساَلة خنمةتي هةبَيت  لةبةر ئةوةي نورسَيكي هةبووة  يان شتَي  هةبووة  دووةم
َيـت  بـؤ ئَيمـة رةبـو بكـةيي بـة ئومـوري        ئيجانة حةدَيكي تةبيعي هةموو ئينسانَيكة  ئةطةر ئيجانة وةربطر

 .تةداعودييةوة  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مامؤستا كاكة سةرموو
 :مصطفى ابوبكر عبدالكرين بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
َلَي  تَيثـةردي  بردطةي سَييةم مةبةسو ئةوة نيية  ئايا ئةطةر ساَلي تةواو نةكرد نايدرَيَو  دةَلَي ئةطةر لة سـا 

نياتر لة حددي ساَلَي  نابَيت بيدرَيَو  بةَهم ئةطةر ساَلَي   نؤ مانط بَيت  هةشت مانط بَيت  حةوت مانط 
 .بَيت  هةتا دواندة مانط دةيدرَيَو  نة  بَلَيي نايدرَيَو  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اني هي بكةيي  لَيرة باش هاتووة  باسي ئـةوةش  موهحةنةكان شتَيكي ئةوتؤ ني بة حةدينةت يةعين بتو
ناكـاتي موســتةحناتةكةي شــةش مــانط  ئــةوة عيةدــةي بـاوةرد ناكــةم بــةو بردطةيــةوة هــةبَيت  ئــةوةي كــا    
جةعئةريش طوتي كةس تةئيدي نةكردةوة  لةبةر ئةوة ماددةكةي هةموو دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطـةَل  

؟ نؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس          ئةو ماددةيـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة    
 .بةكؤي دةنط وةرطريا  تكاية ماددةكةي تر
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 :بةردَين كرين حبري عبداللة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي ضل و ثَينج

ة دادوةر بؤ ئةجنومةني دادوةري هةية مؤَلةتي خوَيندن ض لة دةرةوةي عَيراق و ض لة ناوةوة ب: يةكةم
بدات  ئةطةر سَي ساَلي خنمةتي دادوةري تةواو كردبَي و بة مووضةي تةواو و بؤ ماوةي دوو ساَل  بؤ ئةو 
بابةتانةي كة ثةيوةندي بة تايبةمتةنديةكاني دادوةري و داد هةية بؤ بة دةست خستين برٍِوانامةي 

 .   بكاتةوة ماجستَيرو دكتؤرا  بؤي هةية ئةو ماوةية بؤ ساَلَيكي ديكةش درَيذ
دةكرَي مؤَلةتي خوَيندن بؤ جاري دووةم بدرَي بةو كةسةي مؤَلةتي خوَيندني يةكةمي تةواو كردبَي : دووةم

و بردوانامةي ماجستَيري بة دةست هَينابَي  ئةو مؤَلةتة بؤ دووساَلة بؤ بةدةست هَيناني بردوانامةي دكتؤرا 
دةيةدا ئةويش دواي بةسةرضووني ساَلَي  لةسةر دةست لةم ماد( يةكةم) لة هةمان بابةتةكاني لة بةندي 

بةكاربوونةوةي بة سةرمانبةرايةتيةكةي و بؤ ئةجنومةني دادوةريش هةية ئةو مؤَلةتة بؤ ساَلَيكي ديكةش 
 . درَيذ بكاتةوة

مؤَلةتي خوَيندن بة خنمةتي دادوةري دةذمَيردرَي و ديدةميشي بـؤ مـاوةي دووسـاَل ثـَي دةدرَي بـؤ      : سَييةم
ةو كةســةي بردوانامــةي دكتــؤراي بةدةســت هَينــابَي و بــؤ مــاوةي ســاَلَيكيش بــؤ ئــةو كةســةي بردوانامــةي     ئــ

 .ماجستَير بةدةست دةهَييَن
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 : املادة اخلامسة واألربعو 

 القضاء اجازة دراسية خارج العاراق أو داخلاه   جمللس القضاء أ  مينح القاضي الذي أمضى ثالث سنوات يف :أواًل
ملدة سنتني براتب تام للتخصص يف موضوع له عالقة باإلختصاصات القضائية والعدلية واحلصول على شهادة 

 .املاجستري أو الدكتوراه وله متديد هذه اإلجازة ملدة سنة أخرى
ألوىل وحصل على شاهادة املاجساتري ملادة سانتني     جيوز منح اجازة دراسية ثانية ملن انهى اجازة دراسته ا :ثانيًا

من هذه املادة وذلك بعد مضاي  ( أواًل )لغرض احلصول على شهادة دكتوراه يف نفس املواضيع املذكورة يف البند 
 .سنة من مباشرته بوظيفته وجمللس القضاء متديد هذه اإلجازة لسنة أخرى

قدمًا لغرض الرتفيع والعالوة ملدة سنتني ملن حيصل علاى   تعترب اإلجازة الدراسية خدمة قضائية ومينح :ثالثًا
 .شهادة دكتوراه وسنة واحدة ملن حيصل على شهادة املاجستري

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من لـة  ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا لةطةَل دةدي ماددةكةيي و هيض تَيبينيمان نيية  بةَهم ية  كةليمة هةية نانا
تةب  ثةردية  يان نا  ئةوة جةنابي سةرؤكي دادطاي تةميين لَيرةية  هةندَي  مورداجةعةتيش كرا لةو بةينـة  
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دةَلَيي ئةوةي كة ئيجانةي ديراسي وةردةطرَيت لة ئةسناي خدمـة بَيـت  ئـةوة بـؤ تةرديـةش حيسـابة  نـة         
ئةطـةر تـةونرتَيكمان بـداتَي بـةردَين      تةنها بؤ تـةرسي   بـؤ تـةداعود  بـةَلكو بـؤ تةرديـةش حيسـابة  ئـةوةش        

 .جةنابي جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين  ئَيمة مةمنون دةبي  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو حاكن
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ؤ تةشــجي  بــؤ خوَينــدن  بــؤ شــةهادةي بــةرن وةرطــرتي  كةواتــة لَيــرة  خــؤي ئيجــانةي ديراســي دةدرَيــَو  بــ
نووسيوويةتي عةهوة و تةرسي   ئةطـةر كةليمـةي تةرديـةش ئيناسـة بكـةيي مـاني  نييـة  بـةس تَيبينيـة           
ــَين         ــي دةَل ــت  م ــب وةردةطرَي ــاَلة رات ــدة س ــةطرت  ئةوةن ــةهادةكةي وةرن ــا ش ــلي هَين ــة سةش ــةو داني ــةر ئ ئةط

 .سوثاس، (تسرتد منه رواتب الذي صرف عن تلك الفرتة)اسة بكةيي سةدةرةيةكي بؤ ئين
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئــةوة دــةراري خــراث بــة ئةســةري رةجعــي  ئــةوة نــاكرَينت  بــةَهم ئــةوة نابَيــت ثارةكــةي ســةرف كــردووةو   
كـةيت  صـنئي   دةتوانيت تؤ ئيجرائـاتَيكي ئيـداري لـَي وةربطريـت تـةرسيعي نة     , عائيلةي هةيةو سةشلي هَينا

 .رابطريت  ئةوانة دةكرَينت  بةَلَي كا  حمةمةد سةرةج
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مــي موهحــةنةم لةســةر سةدــةرةي ســَييةم هةيــة  يــةعين ئَيمــة تةبعــةن هــةر لــة مــةجالي دــةنا نييــة  لــة     

لة مانةشدا خةَل  وةنارةتةكة  يان ئـةو  مةجالةكاني تريشدا  لة مةجالي ثةروةردة  لة مةجالي تةندروسو 
هينة ثَيويست بةوة دةكات لة ئيختيصاصاتي تايبةتي تردا دكتؤرا  يان ماجستري بَينَيـت  لـةواني تـردا هـةر     
بةثَيي دةواعيدي تةداعوديية  يةعين ئيناسة نابَيت  مةسةلةن ئةمة بكرَيت بة دوو سـاَل بـؤي  بـؤ دكتـؤرا      

َي  نياتر  يةعين ئةمة وا دةنامن جياوانيية لة نَيـوان ئـةوانيش دروسـت دةكـات      بؤ ماجستري بكرَيت بة ساَل
يان دةبَيت ئةمة بكرَيتة دانونَيكي عام مشولي ثةروةردةش بكات  مشولي صاة  يان هةر بـوارَيكي تـر بكـات    

جياوانييـة    ئةوةي بؤ بة دوو ساَل حيساب بكرَيت  يـان ئةمـة لَيـرة بَلـَيي    , كة دكتؤراو ماجستري دةهَينَيت
 .دروست دةكات  بؤضي ئةمة هةر لة دةنا هةبَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خوَينـدني  , كا  حمةمةد سةرةج جياواني هةية  ةانةوَيت و نةمانةوَيت  جياواني مةسـةلةن خوَينـدني بـاهَ   
يـةعين سـةردي هةيـة    دكتؤري سةردي هةية لةطةَل خوَيندني باَهي تاريخ  خوَيندني حمامياتي  يان دانياتي  

لةطةَل ثةروةردة  هةر يةكة بوارَيكي تايبةتي خؤي هةية  ئةهميةتي هةموويان طةورةنة  بةَهم بؤ خوَيندن 
 .هةر يةكة مومكينة وةخو موحةدةدي هةبَيت  ناوةكان دةنووسي  كا  شَيخ ئةدهةم سةرموو
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 :بارناني ابد عثما  ادهن بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ي موهحةنةكا بيووكي هةي لةسةر خالة ئَيكـَي لـةظَي مـاددةي ضـل و ثَيـنج  لـة دةسـتثَيكيدا كـة دبَيـذَيت          م
  مي موهحةنةية  لةسةر ناظَي عَيرادَي هـةي  ئايـا نـاتواني بطـؤرديي     (اجازة دراسية خارج العراق او داخله)

 .  سوثاس(خارج الوطن او داخله)بة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حةنةيةكي هينة  ئةطةر بَلَيي خارجي ئينلين باش  نيية  دةرةوةي هةرَين  بكةينة هةرَين  ئةو وةخو موه
 .بةغداش دةطرَيتةوة  ئةو وةخو دةرةوةش دةطرَيتةوة  كا  بةكر سةرموو

 :بةردَين بكر ستاح عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
َيويستة نةوابت و تةعليمات دابنرَيت بـؤ ئـةو كةسـانةي    مي ثشتيواني لةو رةئيةي حاكن نورالديي دةكةم  ث

ــا ئــةوة       ــخوَينَيت  ج ــاَل دةردوات و ناش ــي ئــةوها هةيــة دوو س ــونكة ه ــين دةخــوَيني  ض ــارجي ئينل ــة خ كــة ل
موناسةسةشي تيا نيية  هةندَي  كةس هةية مةسةلةن بةهؤي مونةنةمةيةكةوة لـة خؤيـةوة دةضـَيت دةَلـَي     

داوا لَيرة دةكات دةَلَي هةموو ئةو مةعاش و موخةسةساتانةم بؤ سةرف بكةن   نةمالةيةكن وةرطرتووة  دَيت
 .لةبةر ئةوة مةسرونة ئةوة رةبت بكرَيت بة نةوابت و تةعليمات  كة كَي دةتوانَيت ئةوة َوَييَن  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تـةعليمات دابنـَيي  كـة دةضـي بـؤ      نؤر سوثاس كا  بةكر  بـةَهم ئـةوة بـة نينامـي داخيلـي خؤيـان دةتـواني        
 .خوَيندن نةوابو خؤيان تايبةتيان دةبَيت  ضرؤ خان سةرموو

 :بةردَين ضرؤ علي بة امي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت ساَلةكاني ئيجانةوة دسة دةكةم  سين دانوني بؤ تةواو كردني ماستةر دوو ساَلة  بؤ تةواو كردني 

َيـرة هـةردووكيان وة  يـة  دانـراوة  بـؤ جياوانييـة  دانـةنراوة لـة بـةيين عـةددي           دكتؤرا سَي سـاَلة  بـؤ ل  
ساَلةكاني ماستةرو دكتؤرا  ضونكة وة  ديراساتي عوليا دوو ساَل خؤي بة دانوني بؤ ماستةرو سَي سـاَلة بـؤ   

سـتةرو بـؤ   تةواو كردني دكتؤرا  لَيرة هـةردووكي وةكـو يـة  دانـراوة  دوو سـاَل و تةمديـدَيكي نيـادة بـؤ ما        
 .دكتؤراش  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حاكن نورالديي جوابَيكت هةية بؤ ئةو ثرسيارةي ضرؤ خان
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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,   جــائينة دوو ســاَلي بــدرَيوَ بــؤ ئيختيصاصــاتي دــةنائي  ئةطــةر ئيجانةكــة دوو ســاَل بَيــت  يــان ســَي ســالَ   
ئةطةريش تةواوي نةكرد ساَلَي  تةمديـد بكرَيـت  ئـةوجا ئةطـةر لـة مةرحةلـةي ماسـتةر بَيـت  ئةمـة لَيـرة           

 .شتَيكي تيا نيية  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ظيان خان سةرموو
 :بةردَين ظيان سليمان حاجي بشار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي ثرسيارةكة ضرؤ خان باسي كرد  بةرداسو منيش ثشتطريي بؤضـوونةكاني كـا  حمةمـةد    بةشي يةكةمي 

سةرةج دةكةم  ئةوةش لةسةر ئةوةية ماوةي ياسايي بؤ خوَيندني ماستةر دوو ساَلة  شـةش مـانطيش حـةدي    
حــةدي تةمديــدي ,تةمديــدي هةيــة  ســَي مــانط  ســَي مــانط  مــاوةي ياســايي خوَينــدني دكتــؤرا ســَي ســاَلة    

َلَيكيشط هةية  شةش مانط  شةش مانط  ئةوة لة دانوني خوَيندني ديراسـاتي خوَينـدني بـاَه وايـة  جطـة      سا
لةوةش لَيرة لة بردطةي دووةمدا لةم ماددةيةدا ئةويش دةَلَي دوا بةسةر ضووني ساَلَي  لةسةر دةسـت بـةكار   

دةكـةيت  ئـةوجا بـؤت هةيـة     بوونةكةي  ياساكةي ئَيمة وايـة ئةطـةر ماسـتةرت وةرطـرت دوو سـاَل خنمـةت       
بييت تةددميي دكتؤرا بكةيت  بؤ لَيرة ئةو جياوانية بؤ ئةم توَيذةي كؤمةَلة هةبَيت  دواي ساَلَي  بتوانَيت 
بةردةوامي لة خوَيندني دكتؤرا بدات  با بؤ هةموويان وةكو ية  بَيت  ئةو سورسةية وابنامن لَيرة ثَيويسـت  

 .ناو توَيذةكاني كؤمةَلطاي خؤمان لةو بارةيةوة  سوثاس ناكات ئَيمة ئةو جياوانيية َةينة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةعدةديي سةرموو
 :بةردَين مة سعدالديي عبداللة مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ولاه متدياد هاذه    )دةنيةي خوَيندني ديراساتي عوليا  لة ديراساتي عوليا ئةو دةنيةية حةسـن كـراوة  لَيـرة    

ئةوة نيادة  ضـونكة دةبَيـت ماسـتةرةكةي بـة دوو سـاَل تـةواو بكـات  شـةش مـانطي          ( الجازة ملدة سنة اخرىا
كؤرساتة  ساَلَيكي نووسـينة  شـةش مـانطي تـري بـؤ تةمديـد دةكـةن دةكاتـة دوو سـاَل  ئـةو دوو سـاَلة لَيـرة             

مـةيي ئيجـانةي ديراسـةي    نيادةية  يةعين كةواتة لة ثاشانيش لة بردطةي دووةم باسي ضي كـردووة  باسـي   
كرد بؤ دكتؤرا  لةوَي دةيدي ناكات ئةطةر تةمديدي ساَلَيكي تيا بَيت  هيض ئيشكالَي  دروسـت نابَيـت  ئـةوة    

 .لة ثاش موباشةرةتةكةي
لَيرة ( وذلك بعد مضي سنة من مباشرته بوظيفته بعد اجازته االوىل)يةعين بردطةي دووةم / نودتةي دووةم

 تعترب)ئةطةرنا رَي  ناكةوَيت  لة بردطةي سَييةميش ( بعد اجازته االوىل)بؤ نياد بكرَيت ثَيويستة ئةوةندةي 
  يةعين مودةشط لَيرة بؤي نيـاد بكرَيـت  باسـي دبلـؤم نـةكراوة بـؤ تـةرسي         (االجازة تعترب مدة)نا  ( االجازة

 .لةطةَل رَينمدا( ملدة ستة اشهر اذا حصل على دبلوم)
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤرة شوكرية سةرموو

 :شوكرية رسول ابراهين.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةردَيوةبةري خوَيندني باَه بووم لة نانكـؤي سـةَهحةدديي  ئـةو بابةتـةي كـة ضـرؤ خـان و         0220مي ساَلي 

دوو سـاَلة بـؤ    ظيان خان و كا  سةعدةديي ئاماذةيـان ثـَي كـرد بـؤ تةحديـدي سـاَل  لـة دانونـدا ئـةو سـاَهنة          
ماستةرو سَي ساَلة بؤ دكتؤرا  بةس بؤي هةية ئةطـةر تـةواوي نـةكرد  ضـونكة سـاَلَي  تـؤ ديراسـةي تَيـؤري         
دةخوَيين  دوو ساَليش بؤت هةية بؤ ئةتروحةكةو سةرضاوة كؤبكةيتـةوةو بـؤ نووسـينةكانت  ئينجـا دوايـي      

َيذة بة خوَيندن بـدةيت  ئـةم دوو سـاَلةش    بؤت هةية سَي مانط تا شةش مانط  شةش مانط تا ساَلَي  تؤ در
بةرداسو ئةمة شتَيكي تانةية لة دةسةَهتي دادوةري  ثَيويست ناكات لَيرةدا هةبَيت  ضونكة دانون , بؤ ديدةم

 .ية  دانونة بؤ دةبَيت جياوان بَيت لة بةيين خوَيندني باَهو لة بةيين دادوةريدا  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سيارانةي كة دران ليذنةي ياسايي وةَهمتان هةية  يان كا  ساروق  كا  نورالديي هـيض موهحـةنةتان   ئةو ثر
 .هةية  سةرموو مامؤستا كاكة

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تـةوة لـة نانكـؤ     كا  سةعدةديي باسي ئةوة دةكات كة طواية بؤي تةمديد دةكرَيتـةوة  بـةَلَي تةمديـد دةكريَ   

هةرضي ئةوةي دةيةوَيت ئيجانةكةي بؤ تةمديد بكرَيتةوة بة راتب  نة  بةو شتةي  لةبةر ئةوةية ئةوةيان 
 .داناوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تووة بؤ ئيجانةي ديراسي تايبةتـة بـة دةسـةَهتي دادوةري  حـةق     مي ثَين واية ئةو نةوابتةي لة دانونةكة ها

نيية ئَيمة لَيرة ئةو نةوابتةي لَيرة هاتووة تَيكةَلي بكةيي لةطـةَل ئـةو نةوابتانـةي كـة لـة جاميعـة هـاتووة         
 بؤية مي ثَين واية ئةوةي داردش اوة لَيرة لة جَيطاي خؤيةتي  ئةطةر هةنـدَي  ئيمتياناتيشـط دايـةتي  ئـةوة    

 .سوَلتةي دةنائي خؤي دةناني بؤ ئةو ئيمتيانةي داوة؟ نؤر سوثاستان دةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةوةي كـا  ســةعدةديي طـوتي كــة ئيناسـة بكــرَينت  ئـةوة مةسهومــة بـَي ئــةوةي ئيناسـة بكــرَينت  كـة دةَلــَي         
دةكـات مةدصـةدي ئـةو     يـةعين ثـاش ئـةوةي كـة خوَيندنةكـةي تـةواو      ( بعد مباشارة وظيفتاه  )دةطةردَيتةوة 

موباشةرةية  نة  موباشةرةي ثَيش   يةعين شتَيكي مةسهومة نؤر تةبيعييـة  ئـةوةي ضـرؤ خـان لـة دووةم      
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ثشـتطريي  , وةَهمي دراوةتةوة شةرحي كردووة لة هينةكاندا  ظيان خان ثشتطريي لةوةي كرد وةَهمي درايةوة
شوكرية ئةويش وةَهم درايةوة  لةسةر دبلؤمةكـة مـاوة    لة حمةمةد حةكين كرد ئَيمة وةَهممان داوة  دكتؤرة

 .باس نةكراوة لَيرة  ئةطةر حاكن نورالديي سةرموو
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

شـتَيكي ئةكادميييـة ئيجانةكـة     بةنيسبةي ئيجانة دةَلَي لةطةَل وةنارةتي خوَيندني باَه بَيـت  خوَينـدني بـاهَ   
دةدات  بةَهم ئَيرة بؤ تةتبيناتي دةنائيية  تـةتبيناتي دـةنائي جوهـدي دةوَيـت بطـةردَيت بـةدواي دـةراراتي        
دةنائي و ئةوانة  تةتبيني عةمةلية  ئةوةي ئةوان ئةكادمييية  ئةكادميي ئيسـتيمراريةتي تةدريسـة  لةبـةر    

 .دةرةكانيش شتَيكي باشة هيض عةيبَيكي تيا نيية  سوثاسئةوة ئةو سةرق و جياوانيةي هةية  سة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية نودتةي نيناميت هةية سةرموو
 
 

 :شوكرية رسول ابراهين.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وَي تـةواوي دةكـةن    لةبةر ئةوةي هةر خوَيندنَيكي ماستةر  يان دكتؤرا كة دَينة نانكؤيـةكاني كوردسـتان لـة   

لةبــةر ئــةوة مــادام مودةكــة هةيــة لــة نانكــؤدا  مودةكــةش ثَيويســتة  ئَيســتا دوو رةئــي هةيــة  دوو ســاَل بــؤ   
 .ماستةرو سَي ساَليش بؤ دكتؤرا بةردَينت دةتوانيت بيخةيتة دةنطدانةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مان سةرمووئةوة ثَيشنياري خؤتة  كةسي تر ئينترياحي نةكرد  كا  ديل
 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دوو سـاَل  , ماجستَيرةكةية  داني دة ساَل لة خدمةي سيعلي لة دةنا, مي سيعلةن دسةكةم لةسةر شةهادةكةية

َيـت  لـة   خةرجيي مةعهد  سَي ساَليش بؤ داني ئيش دةكات  ئةوجا حةدي هةيـة ئيجـانةي ماجسـتَير وةربطر   
ماددةي ثَينج حةدي داوةتَي تةدريس بكاتي لة نانكؤيةكان  لة نانكؤيةكان دائيمـةن دةبَيـت مـودةريس  يـان     
ماجسـتري بـَينت  يـان دكتـؤرا بـَينت  ئـي  ثرســيارةكة مةعهـدي دـةنا ض شـهادة بـة حـاكن دةداتـي  شــةهادةي             

 .ة نانكؤ دةرس بَلَينت  نؤر سوثاستةئهيل و ئيعدادة  يان ماستةرة  يان دبلؤمة كة موئةهلط بكاتي ل
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خةمان خان سةرموو
 :مان نرار اسعدةبةردَين خ
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرة ئةوةي باسي ساَلةكان دةكاتي دوو ساَل و سـَي سـاَل مـي  وونةيـةكي بةسـيت دةهَينمـةوة ئـةمردؤ وةكـو         

دةكـات  مـي باسـي سةرةنسـا دةكـةم  لـة سةرةنسـا ماجسـتري بـة يـة            كا  جةمال كة دائيمةن باسي ئةمريكا 
خـةَلكي دةرةوة بـووم  لةبـةر    ,ساَلة  مي خؤم بة دوو ساَل تةواوم كردووة  لةبةر ئةوةي كَيشةي نمامن هةبوو

 .ئةوةي دوو ساَل ئةطةرنا بة ية  ساَل تةواوم دةكرد  ئةمة ية 
سةردا بَيت  هةندَي  جاريش بةتايبـةتي ئةوانـةي ديراسـةي    خاَلةكةي تر  رةنطة نانكؤي ئَيمةش طؤرداني بة

ئيوارانيان هةية  رةنطـة بتوانَيـت بـة سـاَلي يةكـةم بيـَيت تـةواوي بكـات تـةنيا يـة  سـاَل بيـةوَيت ئيجـانة              
وةربطرَيت بؤ  وونة بؤ ماجستري ئةطةر هي كوردستانيش بـاس بكـةيي  لةبـةر ئـةوة هـيض ثَيويسـت ناكـات        

دام بؤ نانكؤيةكاني تر دوو ساَلة بيكةيي بة سَي ساَل  رةنطة كةسـَي  هـةبَينت هـةر لـة بـواري      بَلَيي وةَلَة ما
ئيشةكةي خؤي ديراسةت وةردةطرَيت ثَيويسو بة سَي ساَل نةبَيت بؤ دكتؤرا ية  ساَل ئيجانةي بوَيت  دوو 

كي ئةكادميييـة  كـة   ساَل بؤ خؤي ئيش دةكـات  ئةمـة لـة هيـة  لـة هيـةكي تـر ماجسـتريو دكتـؤرا بـؤ خـةلَ           
بيةوَيت لة نانكؤ دةرس بَلَيتةوة  لةبـةر ئـةوة بـؤ ئَيمـة لَيـرة باسـي دـاني دةكـةيي  باسـي سـوَلتةي دـةنائي            
دةكةيي  بؤ بَلَيي ماجستريو دكتؤرا  رةنطة خةَلكَي  بَيت بؤخؤي دةضَيت لة ديراسةية  لـة سـةنتةرَي   لـة    

ت بـوو لةسـةر ماددةيةكـدا شـةهادةية  وةردةطرَيـت  سـتاذَي        شوَينَيكدا بةتايبـةتي ئةطـةر لـة دةرةوةي وهَ   
ــَيي لــة ســةن نانكــؤ ســاَلَيكي      , دةكــات بــةَهم شــةهادةكةي بــة ماجســتريو دكتــؤرا حيســاب ناكرَيــت  هــةر دةَل

 .خوَيندووة  يان دوو ساَلي خوَيندووة  لةبةر ئةوة با ناوي ماجستريو دكتؤراي لَي نةنَيي
تؤرا بـؤ ببَيـت بـة خدمـة  يـةعين ببَيـت بـة خنمـةتي دـةنائي  لَيـرة تـةنيا بـا             بةرداسو ماجستريو دك/ دوو

ماددةكة وا بردوات مةجليسي دةنا بؤي هةية لة حاَلةتي ثَيويست ئةطةر يةكَي  بيةوَيت ديراسـةتي بكـات و   
ا ئيجـانةي بــداتَي بـؤ دوو ســاَل  بـؤ ســَي سـاَل  ئــةوة دةمَينَيتـةوة ســةر يـةعين ســوَلتةكة بـؤ مةجليســي دــةن       

 .ةَينَيتةوة ئةم وةختة  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ئةسَلي مةشروعةكةمان ئيجانةي ديراسيية  ئيجانةي ديراسي لة دانوني خدمةي مةدةني دياري كراوة 

دةَلَيي هةر شتَي  ( 39)ماددةية لَيرةش نةنووسي لة ماددةي ضؤن ضؤن دةدرَيت  يةعين ئَيمة ئةطةر ئةم 
نــةهاتووة  لــة دــانوني خدمــةي مــةدةني و لــة دــانوني تــةداعودي مــةدةني ئومورةكــاني موعالةجــة دةكــات  
يةعين ئةوة مةونوعةكة ئةسَلي مةسةلةكةي ئَيمة ئيجاناتي ديراسيية  ئةوة نيية شةهادةي دكتؤرا ضةندي 

اوَيت  يـان ئةطـةر دةمانـةوَيت دةسـةَهتي دادوةري جيـا بكةينـةوة دةدَيكـي بـؤ بنووسـي          دةوَيت و ضةندي ن
 .بناني شتةكان ضؤنة  بةَهم ئةسَلي دانونةكة ئةوة موعالةجةي هةموو دانونةكان دةكات  نؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نا موســـتةديل بَيـــت  بؤيـــة ئـــةو ئَيمـــة خؤمـــان لَيـــرة دانونَيـــ  دةردةهَيـــني  بـــؤ ئـــةوةي دةســـةَهتي دـــة
موهحةناتانةي ئاماذةتان ثَي كرد لةوَي نووسراوة لةوَي دةسـةَهتي جـَي بـةجَي كردنـة نايطرَيتـةوة  شـتَيكي       

 .تايبةت ئةوة ية 
مةونوعي سةنةواتي ديراسي لة وَهتَيكةوة بـؤ وَهتَيكـي ديكـة سـةرق دةكـات  خـةمان خـان ئامـاذةي         / دووش

سا ماجستري ساَلَيكة  ئةوةندةي مي بنامن ئةوَيش ساَلَي  نيية  ساَلَيكيش مودةدميـةي  بةوة كرد كة لة سةرةن
ماتريني ثَي دةَلَيي دةبَيت ثاش ئةوة  بؤ ئةوةي موعادةلةي بةكةلؤريؤمسان بكـات  راسـت دةكـات بـؤ     , هةية

َلَي  نمـان دةخـوَيني    خؤيانة  يان دةبَينت ئيسثات بكاتي  ئةوةندةي مي بنامن لَيرة خوَيندكارا ان دةضي سا
ماترين وا بَيت ثَيي دةَلَيي  ئينجـا دةضـَيت   , ساَلَيكيش دةخوَيني بؤ شةهادةكةيان وةكو بةكةلؤريؤس وا بَيت

دبلؤم عالي وةردةطرَيت  لةوَيشدا جاميعة بؤ جاميعة سةرق دةكـات  جاميعـةي سـؤربؤن وةكـو خـةمان خـان       
وَينَينت ناضَينت بؤ ماستةرو ئةوانـة لـة ئيـنطل ا نـةوعَيكي     باسي كرد  جاميعاتي تر سةرةنسي ئةو ساَلة نةخ

لة ميسر نةوعَيكي ترة  ئةوةي لَيرةدا هاتووة دةَلَيي بـؤي هةيـة سـاَلَي  تةمديـد بكـاتي نؤربـةي نؤري       , ترة
لةبةر ئةو هؤيةية  ئةو وةنعةية كة لةو جاميعةية دةخوَينَينت  ئايـا ئـةو جاميعةيـة سيسـتةمي ضـؤنة بـة       

دةيدات  بة سَي ساَل دةيدات دورسة  تةبعةن جاميعةكة نامةي بؤ دةنووسَيت  بؤ ئةو جَيطايةي كة دوو ساَل 
هاتووة  يةعين بؤ دةسةَهت بؤ هةرَيمي كوردستان  دةَلَي ئـةو خوَينـدكارةي كـة دةخوَينَيـت لَيـرة نـاتوانَينت       

لـَي دةكـةيي كـة سـاَلَيكي بـؤ تةمديـد       بةو مودةي بؤتان داناوة  لةبةر ئةوةي ئَيمة سيستةممان واية  داواتان 
بكةن  ئينجا بؤي تةمديد دةكةن  مي ثَين واية ئةوةي لَيرةدا هاتووة باشـة  ئـةو موهحةنتانـةي كـة داوتـان      
بؤضوونةكان دةوَلةمةند دةكات  بـةَهم لةرداسـتيدا بـة دينـةت وةرطـرياوةو دةبَيـت ئـةوةش بـناني كـة ئَيمـة           

وةنارةتي تةعليمي عالي هوانة  ئةم دةسةَهتة بؤ خؤي دةبَيت سيستةمَيكي ئةوةي لَيرة دةريدةكةيي  ئةوةي 
تايبةتي خؤي هـةبَيت  بؤيـة غـةيري ئـةو موهحةنةيـةي كـا  شـَيخ ئةدهـةم كـة عَيرادةكـة كـرا ئينلـين و             
ليذنةي ياسايي ثشتطريي لة ثرؤذةكةي كردووة  حاكن نورالدينيش دسـةكاني هـةر ديئـاعي لـة خـؤي كـردو       

ئةو ماددةية بةو طؤردانكارية  كيَي لةطةَلداية دةسو بةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي    , ةنطدانةوةدةخيةمة د
لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بة نؤرينةي دةنط وةرطريا  تةنيا دةمَينَيت ئاماذة بـؤ ئـةو   

ةية ضاكي بكةنـةوة  نـةوة  وةكـو    لة كورديةكةي غةَلةتَي  ه( 33)ماددةية بكةم كة دةنطمان بؤدا ماددةي 
خؤي بردوات سييةكة نووسراوة سَي  تةبعةن عةرةبيةكة ئةسَلة  بةَهم تاكو لة ضاث كردن دووبارة نةبَيتةوة 

 .حةوتةكةي لةسةر هببةن و تةواو دةبَينت  تكاية ماددةكةي تر
 :بةردَين كرين حبري عبداللة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي ضل وشةش
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ساَل دادوةر خانةنشي دةكرَي  ئةوةي خانةنشي دةكرَي ماة ئةوةي  (65)كردني تةمةني  دواي تةواو -1
هةية  ئةوةي وةري دةطرت لة مووضةو دةرماَلة بةر لةخانةنشي بووني وةري بطرَيت  سةرؤكي هةرَين بؤي 

 .ساَل ث  نةبَيت( 5)هةية ئةو ماوةية درَيذ بكاتةوة بةآلم لة 
 .ادوةر كؤضي دوايي بكات مووضةي خانةنشي بووني هةمان مووضة ودةرماَلي جاران دةبَيتكاتَي د -0
ي ئةم ماددةية خانةنشي بكرَي  (1)دةكرَي دادوةر بةر لة تةواو كردني ساَلي دياري كراو لة بردطة  -4

ةو حاَلةتةش ئةويش  يان لةسةر داواكاري خؤي و بةثَيي ياساي مةدةني يان لةبةر هؤكاري تةندروسو  ل
 .ي سةرةوةي بةسةردا ثيادة دةكرَي(0)حوكمةكاني بردطة

لةسةر ( دةيكةوَي)دادوةري خانةنشي كراو  دةبَي مووضةي مؤَلةتة ئاساييةكاني ثَي بدرَيت  كة  -3
 .بنةردةتي كؤي مووضةي مانطانةي بةر لة خانةنشي بووني و دةبَي لة ساَلَي  ث  نةبَيت

 :مصطفى بكرابو بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 : املادة السادسة واألربعو 

حيال القاضي على التقاعد بعد اكمالاه اخلامساة والساتني مان العمار ويساتحق احملاال علاى التقاعاد ماكاا             -1
( 5)يتقاضاه من راتب وخمصصات قبل احالته على التقاعد وجيوز لرئيس األقليم متديد ذلك ملدة ال تتجاوز 

 .واتسن
عنااد وفاااة القاضااي أثناااء اخلدمااة يكااو  راتبااه التقاعاادي املصااروف للمعااال ماكااا  يتقاضاااه ماان راتااب        -0

 .وخمصصات وتصرف للمستحقني
من هذه املادة بناًء علاى طلباه أو   ( 1)جيوز احالة القاضي على التقاعد قبل اكماله السن احملددة يف الفقرة  -4

 .أعاله( 0)ة ألسباب صحية وتطبق حبقه أحكام الفقر
مينح القاضي احملال على التقاعد رواتب اإلجازة اإلعتيادية اليت يستحقها كاملة على أسااس جمماوع ماكاا      -3

 .يتقاضاه شهريًا قبل احالته على التقاعد على أ  ال تزيد على سنة واحدة
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةيةمان لة ليذنةي دانوني مونادةشة كرد  لةناو ليذنةي دانوني دوو رةئي هةبوو  ئَيمة بة تةسسيل ئةو ماد

سـاَل  ( 65)ئةكسةريةتي ليذنةي دانوني لةطةَل ئةوة بوون  كة حـةددي ئـةعةي سـين تـةداعودي بـؤ دـاني       
ةمَينَيت بَيت  ئةو تةمديدةي كة ثَينج ساَلة بؤ حةستا ساَل  كة دةسةَهت دراوة بة سـةرؤكي هـةرَين  ئـةوة نـ    

سـاَلةكة بَيـت  رةئـي ئةدليـةتيش هـةبوو  ثـاش ئـةوةي ئَيمـة كؤبوونـةوةمان لةطـةَل سـةرؤ  و            ( 65)تـةنها  
سـاَلةكة  ( 65)ئةنداماني دادطاي تةميين كرد  لةوَيش بة حةدينةت رةئي جيا جيا هةبوو  هةندَي  لةطـةَل  

( 65)ةطــةَل ئــةوة بــوون نــة  بــوون  هةنــدَيكيش لةطــةَل تةمديدةكــة بــوون  هةنــدَيكيش بــة حةدينــةت ل 
ســاَل بــوون  بــة ئيعتيبــاري ئــةوةي لــة بةغــدا ســين  ( 64)ســاَلةكةو تةمديــدي لةطــةَل بَيــت  بــةَلكو لةطــةَل  

يـة  بـؤ ئـةو جياوانيـة هـةبَيت  مـي ناضـمة نـاو تةساسـيلةوة           (64)ية  مـوةنةسينيش  (64)تةداعودي داني 
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ونادةشة كردندا هةر كةسة تةبريراتي خؤي بدات  رةنطة هةر رةئيةية  تةبريراتي خؤي هةبَيت  لةكاتي م
 .دوا رةئيش  رةئي ئَيوةي بةردَينو ئةنداماني ثةرلةمانة  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيش ئةوةي دسة بدةم بة ئَيوة لة طوَي لة رةئي كا  ساروق وةنيري داد و حاكن نورالـديي بطـريي  سـةرموو    

 .كا  ساروق
 :وةنيري داد/ يل صادقبةردَين ساروق ا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بة دةراري ثةرلةمان عومري حاكن كرايـة حـةستا سـاَل  تـةبيعي ديـارة ئةسـباب        0223كاتي خؤي لة ساَلي 

سـاَل  بـة   ( 65)هةبووة كة كراوة بةحةدينةت  مي نانامن ئَيستا سةبةب ضية كة كةم دةكرَيتةوة  دةكرَيتـة  
كن ضةندي نياتر مومارةسـة بكـات ئةوةنـدة نيـاتر خيـربةي دةبـَينت  بةتايبـةتي        بؤضووني ئَيمة تةبيعي حا

مةحكةمة بةرنةكا ان وةكو مةحكةمةي تةميينو مةحكةمةي ئيستيغناف  بةرداسو ثَيويستيان بة حـاكمي  
سـاَلي تـةكويي   ( 62)وا هةية كة خيربةي طةلَي  نؤريـان هـةبَيت  مـي ثـَين وايـة ئـةو خيربةيـةش لـة ثـاش          

سـاَلة  بـؤ   ( 64)ت  يةعين نياتر دةبَيت  ئَيمة ثَيمان باشة خؤي سين تةداعودي لة هـةموو وةنيئـةكان   دةبَي
ساَل حـةدي  ( 64)ةكة شتَيكي بةجَيية  يةعين ئةطةر حاكن طةيشتة (64)حاكميش وةكو شتَيكي ئيختياري 

ثَيمان باشة  ضـونكة لـة   ساَل ئَيمة ( 22)هةبَيت بؤ خؤي خؤي تةداعود بكات  ئةطةرنا يةعين بةهي كةمي 
نؤر دةوَلــةتاني دةرةوةش  يــةعين حــاكن لــة هةنــدَي  شــوَيندا ئةطــةر وان نــةهَينَيت يــةعين هــةر تــةداعود  
نابَيت  تا دةطاتة حةستاو ثَينج  يان هةشتا ساَل  يةعين بةرداسو ئَيستا لة كةم يي شوَيي لـة ئـةوروثا  ثـَين    

ساَلة  بؤية ئَيمـة ثَيمـان باشـة  هـةر بـة يـة  ئـةوة بكرَيتـة         ( 68)واية لة ئةَلمانيا كة حةددي ئةدنايةكةي 
حةستا ساَل  بةتايبةتي ئَيوة لة جةلسةي ثَيشووش مونادةشةي ئةوةتان كرد مةسةلةي تةعي بووني حـاكن  
حةددي ئةدنايةكةتان داناوة  بةَهم حةددي ئةعةيةكة هةر ماوة  يةعين ئَيستا حاكمَي  دةتوانَيت تةمـةني  

يــش (65)ســاَل بَيــت بــووة حــاكن  مانــاي وايــة هــةر لــة  ( 63)ســاَل بَيــت ببَيتــة حــاكن  كــة تةمــةني ( 63)
دةتوانَيت خؤي تةداعود بكات بة ية  ساَليش  يةعين ئةوة هةمووي ثَين وايـة ئـةوة لـة جَيـي خـؤي نييـة        

ت  يـةعين تةمـةني   حةستا ساَلةكة باشة  بةَهم ثَيويسـت ناكـاتي مواسةدـةتي هـيض جيهـةتَيكي تـري تَيـدا بيَـ        
 .ساَل بة دَلي خؤي بَيت  كة طةيشتة حةستا ساَليش ئيجباري بَينت  نؤر سوثاس( 64)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حاكن نورالديي سةرموو
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ مة علي بةردَين حاكن نورالديي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةكـةم  بـؤ  وونـة ئَيمـة بةدرَيـذايي تـاريخ تةماشـا دةكـةيي لـة بيدايـةتي           مي تةئيدي جةنابي كا  ساروق 
( بــين اميــة وبــين عبــاس )لــَي بَيــت و خولــةساي راشــديي  (  .د)دةوَلــةتي ئيســةمييةوة نةمــاني ثَيغةمبــةر  

خةليئة دادوةريان تةعي كردووة  تةبعةن هيض تةمةنَيكيان تةحديد نةكردووة بـؤ تـةداعودي  ئـية خـؤي     
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دةرضــوو بَيــت  يــان هةنــدَي حاَلــةتي نــادر بــووة خــيةف كةوتؤتــة بــةينيان عــةنل كــراوة  بــؤ ئــةو    دادوةر 
ايها القاضي قام عزلنااك   )دةَلَي ( سةج )مةسةلةية دةوترَيت لة نةماني بةني عةباس هةتا داني نووسيةتي 

عين تا ئَيستا هيض تةعديل بووة  ية 0223ئةوة وةخو خؤي بؤ تاريخ طوتراوة  جا ئَيستاش لة ساَلي ( فقم
طؤردانكاريية  نةبووة  ثَيويستَي  نةبووة كةوا تةمةنةكةي بـؤ دابنرَيـت  ئةطـةر مةبةسـت ئةوةيـة ديـادةي       
بَلَيي طةجنةكان بَينة ناو ئةوة مةجال هةية  خؤ مةحكةمةي تةميين ئَيستا ثاندة ئةندامي  با ببنة بيسـت  

 .ي  نؤر سوثاسو بيست و ثَينج ئةندام  ثَيويستيش هةية كةوا بَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  مـي هـةر   (واهلل ماا عاذرتين اال هاذه القافياة    )طوتي ( ايها القاضي قم قد عزلناك فقم)تةواوت نةكرد  دةَلَي 
ئَيمة لَيـرة ئـةو دـةرارةي ئَيمـة دةيـدةيي  ئـةوة ثَيمـان راسـت ة  هـةر وَهتَيـ   هـةر            / رةئية  نادةم  يةكةم
ي خــؤي هةيــة  كــة دــةرار دةداتــي  بــؤ ئــةوةي بــنانَينت كــَي باشــ ة  لةبــةر رؤشــنايي     هــةرَيمَي  ثةرلــةمان

تَيطةيشتين خؤشي  يةعين مي دةَلَين بةغـدا ئةطـةر بـاش بَيـت وةريـدةطرَيت  ئةطـةر بـاش نـةبَينت خؤمـان          
ــةن وَهت         ــة س ــي دةرةوة ل ــاس كردن ــدةطريي  ب ــَينت وةري ــاش ب ــةر ب ــةوروثا ئةط ــةي ئ ــةيي   وون ــيين دةك ه

ةندةية  لة سةن مَيـذوودا وابـووة  بـؤ دةوَلةمةنـد كردنيـةتي  يـة  لـة مةسـةلةكان كـة ئَيمـة باسـي لـَي             ئةو
دةكةيي تةندروسو ئينسان باش ة لـة جـاران  جـاران تةمـةن ئةطـةر ضـي ئـةو هـةموو كوشـتارةش هـةبوو            

ةدةلي مــردن  بــوو  ئَيســتا ناوةنــدي تةمــةن حةستايــة  يــةعين مةعــ ( 62)ئريهــاب نــةبوو ناوةنــدي تةمــةن 
مةعةدةلي ذيان حةستاية  بؤ ئةو كةسانةي كة تةندروستيان باشة  كة وةعيان باشة  رةنطة ث يشة  تةبعةن 
لَيرة ئةطةر ئياصائيات وةربطريي نؤر كةمة  رةنطة لة عَيراددا ئَيستا ثـةجنا بَيـت  بؤضـي ثةجنايـة؟ لةبـةر      

ةر ئةوةيـة خـةَل  بـة طةجنايـةتي لـة شـةردةكاندا       ئةوة نيية  ئةطـةر تـةبيعي بـذيت ثـةجنا سـاَل دةذيـت  لةبـ       
دةكوذرَينت  شـةهيد دةبـَينت  ئةوانـة وةردةطريَيـت  جـا تةدسـيمي دةكـةن تةمةنةكـة ثـةجنا دةبـَينت  ئةطـةر            

 .شةردو ئريهاب و ثَيكدادان نةبَينت  مردني تةبيعي حدودي حةستاية  ئةمة ية 
بـة رةئـي مـي تةمـةن نابَيـت منيـاس بـَينت  وةعـي          داني ضةند بة تةمةن بَيت خيربة وةردةطرَيت / دووش

هين موهيمة  ئةوة ناضَيت كرَيكاري بكاتي مَيشكي بـةكار دةهَينَيـت  دةسـو    ذئينسانةكة موهيمة  دودرةتي 
بةكار دةهَينَيت  بؤ ئةوةي بتوانَيت عةدالةت بكاتي  ئةوة منياسي نياترة لةوةي  ئةوةش كَي دـةرار دةداتـي   

ر دةدات  ئـةوة كةسائـةتي هةيـة  يـان نييـة  لةبـةر ئـةوةي لـة تةمةنـدا رةضـاوي ئـةوة            مةجليسي ديادة دةرا
بكرَيت  راستة هةمووتان حةدتان هةية  بةَهم مي حةق دةدةمة خؤمان شةش  حةوت كـةس دسـةي بكـاتي     
دواتر ئةطةر رةئيةكان تةرخان كرا  مةسةلةن تةوةجوهةكان ضـؤن بـوو  ئـةو وةخـو دةتـواني تةشخيصـي       

سـاَل  ليذنـةي ياسـايي    ( 65)ي  كا  سرسةت موهحةنةيةكي هةية  دةَلَيت ثرؤذةكة ئينترياحي كردووة بكةي
نياتر  كا  حاكن سـاروق وةنيـري داد  كـا  حـاكن     ( 65و  64)ئيختيةسيان هةية لة بةيين خؤيان لةنَيوان 

  (65)هةنـدَي  هةيـة دةَلـَي     نورالديي ثَييان واية حةستا بَيت  لة ليذنةي ياسايي طومت ئيختيةستـان هةيـة   
  لةبةر ئةوة يةعين ثَين باشة كة دسة دةكةن بة موحةدةدي رةئيةكان بَلَيي  ئةو (68)هةندَي  هةية دةَلَي 

 .تةمةنة باشة  يةعين كورتي بكةيي  سةرموو كا  ئياسان
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 :بةردَين احسان عبداه داسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
( 59)دمياهيَي كؤمةَهيةتي دةست نيشان كرن مةعـدةه كوردسـتانَي بـؤ ثيـاوان     ديت خاندنا مي بةلكو لَيرة 

ساَلة  جا تا مةعدةه عومر بَيـت  دةبَيـت بـناني خـةَلكَي كوردسـتانَي راسـتة وةكـو        ( 65)ساَلة  بؤ ئاسرةتان 
يت  ئةوروثا نينة  يان خؤش بووية  يان طةلة  خؤش نةبووينة  يـةعين خةلـة  ذي شةسـت سـاَلَي دادكـةو     

سـاَل ثـتيَن  ئةطـةر    ( 65)بةرةو ثري بوونةو ئيدي حةستا ساَل نةشَيت خوار بكةتةن  بةر هةندَي ديتنـا مـي   
طةيشتة شةست و ثَينج ساَلَي خانةنيشي بكرَيت  ثَيش ئةويش مواسةدة بكرَيـت خانةنشـي بكـاتي  ئـةوةي     

 .ديكةش ئةو ثَينج ساَلةي نيادة دبَيذم نةمَينَينت باش ة
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 

 .كا  ئارام سةرموو
 :بةردَين ئارام رسول مامند

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
شت مي / سةرةتا بةخَيرهاتنةوةي جةنابت دةكةيي و هيواداريي سةسةرةكةتان سةركةوتوو بوو بَيت  يةكةم

ثَيشـنيار كـراوة     (65)بطـرة كـةم يش  بـةَهم كـة     ( 65)لةطةَل ئةوة دام تةمةني خانةنشـيين دادوةر نـة    
/ ئةوة بة باش  دةنامن لةبةر ضةند هؤكارَي   كة حةن دةكةم عةرني جةنابتان و بةردَيناني بكةم  ئةوةلـةن 

ئةطةر بَيتو تةمةني خانةنشيين هةبَيت دةرسةتَي  دةدات بة دادوةرةكاني تر لة دؤناغةكاني تري دادطـا كـة   
ي تري دادطا  بؤ  وونة لة دادطاي لَيكؤَلينةوة بؤ دادطـاي  بتواني بةرةو ثَيش بيي و سةركةون بؤ دؤناغةكان

ــاي            ــؤ دادط ــوونةوةش ب ــاي تَيهةَلي ــة دادط ــوونةوة  ل ــاي تَيهةَلي ــؤ دادط ــةكان ب ــاي تاوان ــة دادط ــاخود ل ــار  ي ك
 .ثَيداضوونةوة بةو شَيوةية يةعين بةردةوام نةسةسَيكي نوَي لةناو سوَلتةي دةنادا دةبَيت  ئةمة لة هية 

ي تر  ئَيمة دةبَيـت هـةوَل بـدةيي و دةرسـةتيش بـدةيي بـة طةجنـةكان  كـة داخيلـي سـوَلتةي دـةناو            لة هيةك
مةجليسي دةنا ب   طةجني ئَيمة كة داواي دةرسةت دةكات  كة بةشداري بكات لة سوَلتة  هةمووي نايـةوَيت  

ية  لةو بوارانـة سـوَلتةي    ببَيتة ئةندامي ثةرلةمان و وةنير  دةيةوَيت لة بوارةكاني تردا دةرسةتي هةبَيت 
دةنائيــة  كاتَيــ  مودارةنــة لةطــةَل ئــةوروثا دةكرَيــت  يــاخود لةطــةَل وَهتــي تــر  يــاخود لةطــةَل شــوَيين تــر   
بةرداسو رَيذةي ذيان لةو وَهتانة جياواني هةية لةطةَل هةرَيمي كوردستان  دةكرَيت لة ثاش ثاندة ساَلي تر  

راق و كوردســتان باشــ  بــوو  ئَيمــة ئــةو ياســاية تةمديــد بكةينــةوة  ثــاش مودةيــةكي تــر  ئةطــةر نورة عيـَـ 
جارَيكي تر  مي لةطةَل ئةوةش دام كة ئَيمة هةرضي نووترة مةعهدي دـةنائي داةـةنرَيني  بـؤ ئـةوةي كـة      
دادوةرةكا ان بةشَيوةي بَي هيةنانة لة مةعهد دةربيي  بتواني سوَلتةيةكي دةنائي سةربةخؤ هةبَيت  بؤية 

جارَيكي تر ثَين واية واجييب ئَيمةية لة ثةرلةمان  كة بةرداسـو ئَيمـة ئـةمردؤ برديارَيـ  دةدةيـي لةسـةر       مي 
تةمةني خانةنشيين  دةبَيت رةضاوي داخواني جيلَيكي كؤمةَلطاكةمان بكـةيي  كـة ئـةويش ضـيين طةجنانـة       

ة بـة دةسـت نيشـان كردنـي     كة ثَييـان خؤشـة بةشـدار بـي لـة دةسـةَهت و دةرسـةتي ئـةوةيان ثـَي بـدةيي  كـ           
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سـاَلةكةم   ( 65)خانةنيشيين دةرطايةكي ببَيت بؤ ئةوان  بؤ ئةوةي مي دووبـارة تةئكيـد دةكةمـةوة لةطـةَل     
 .نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سرسةت رةئيةكي هةية سةرموو
 :بةردَين سرست ابد عبداللة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
( 65)دةكــةن  هةنــدَي  تةئيــدي ( 64)ار مياــوةر ثَيــ  دَيــي  هةنــدَي  تةئيــدي هــةموو رةئيــةكان لــة ضــو
دةكةن  بـة رةئـي مـي لـة جيـاتي ئـةوةي       ( 22)دةكةن  هةندَيكيش تةئيدي ( 68)دةكةن  هةندَي  تةئيدي 

سي كةس دسان بكةن  هةر عومرَي  لةو ضـوارانة دوو كـةس موئةيـةدي لةسـةر دسـان بكـةن  دوايـَي بيخـة         
يدائةن لة عومري بيوو   هةتا دةطاتة عـومري طـةورة  داعـي نييـة  ئَيمـة دوو سـةعات دوو       تةصويت ئيبت

 .كةس دسة دةكات لةو ضوار مياوةرة دةرناضي  يةعين ض ئيناسةية  لةسةر دةكةيي  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

شـة  يـةعين ئـةوةي لةطةَليـةتي     تةئيد دةكةن وا نييـة  ئـةوة ثَيشـنيارَيكي با   ( 65)كا  ئياسان و كا  ئارام 
  كةسـَي  هةيـة داوا   (64)ثَيويست ناكات دووبارة بكرَيتةوة  ئةوةي داوا دةكـات  يـان دسـةي هةيـة بكرَيتـة      

بـَينت و  ( 65)  ئةوة وجهةي نةنةريدا شةرحي كرد لةسةر ئـةوةي لةبةرضـي دةيـةوَيت    (64)بكاتي بكرَيتة 
 .تَي نةثةرَيت  كا  ئارام سةرموو

 :ارام رسول مامندبةردَين ئ

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي لةطةَل ئةو ثَيشـنيارةي كـا  سرسـةت نـين  لةبـةر ئـةوةي ئياتيمالـة هـةر ئةنـدامَي  موبـةريري خـؤي            
هةبَيت  بؤ ئةوةي باس لة تةمةنةكة دةكات  يةعين حةدي خؤتة رةئي ئةندامان وةربطريت لَيـرة بةطشـو    

 .ت  نؤر سوثاسو هي بَي( 65)نة  بة تةنها لةسةر 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي ثةخشان خان سةرموو
 :بةردَين ثةخشان عبداللة نةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ســةرةرداي ئــةو رةئيانــة  رةئيــةكي ئةســَلي ثرؤذةكــة هةيــة  كــة مــةجالي تةمديــدي تيايــة  ئــةوةش يــةعين    

 .مونادةشة دةكرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .يش رةئي خؤم هةية بةرداسو  كا  شَيروان سةرموومن
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةعلينن لةسةر دسةكةي ثةخشان خان بـة حةدينـةت  حـةق وايـة ئةوةلـةن مودتـةرةحي ليذنـةي دـانوني         

كـات  مةرحةلـةي   ئةطةر هاتة مةرحةلةي تةصويت ئـةوةي كـا  سرسـةت ئيشـارةتي ثَيـدا دوو كـةس دسـة ب       
 .يةكةم دةبَيت تةصويت لةسةر ئينترياحي ليذنةي دانوني بكرَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر مودتةرةحات هاتة ثَيش  مودتةرةحي ليذنةي دانوني ئةسَلة  بةَهم ئةطةر مودتةرةحات هاتة ثـَيش   
هةيـة بـؤ مونادةشـة كـردن       خؤتان طوتتان رةئي موختةليف هةية  باشة هةر يةكة ية  دةدينـةي / دووش

 .كا  باثري سةرموو
 :بةردَين باثري كامة سليمان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةربـارةي خـاَلي يةكـةم لـة مــاددةي ضـل و شـةش  كـة بـاس لــةوةي دةكـات و ليذنـةي ياسـاييش تةئكيــديان            

بــادي تــري ضــي و  ســاَل بَيــت  وةكــو( 64)ســاَل بَيــت  مــي لةطــةَل ئــةوة دام تةمــةن ( 65)كــردةوة تةمــةن 
ساَلي خانةنشي بكرَيـت  لةبـةر ئـةوةي    ( 64)توَيذةكاني كؤمةَهيةتي  بؤ ئةوةي جياكاريية  نةكرَيت و لة 

بةتايبــةتي ئــةو / ســاَلي ئَيمــة دةنانــي هــةم تَيكردايــي تةمــةن رَيطــا بــةوة نــادات  هــةم دووةمــيش ( 62)لــة 
ن  كة داني هةسـتةكاني كـة بينينـة  كـة بيسـتنة      ساَلي بةرةو سةرةوة دةضي هةستةكانيا( 62)كةسانةي لة 

بةرةو هواني دةضَيت و لة دادطايي كردنيشدا ية  وشة  ية  ثيت بثةرَينرَيت شَيوةي دادطايي كردنةكةيان  
بـةرةو سـةر هةسـتةكاني ئينسـان بـةرةو هواني      ( 62)يان شَيوةي دةرارةكـةي دةطؤردَيـت  مـي ثـَين وايـة لـة       

يسنت  هةم دينت  لة وَهتي ئَيمةش كة وَهتَيكة  تةندروسو وةكـو ثَيويسـت نييـة     دةضَيت  بةتايبةتي هةم ب
خنمةتطوناريةكاني وةكو باست لَي كرد  ئةوةي كة دةَلَيت تةمةني ئـةوة بـووة وةكـو ثَيشـ  ئـةوة نييـة  بـة        

  ئـةوة لـة   ثَييةوانةوة ئَيستا ذينطة ثيسـي واي كـردووة تةمـةن كـورتي بـردوات  نـة  بـةرةو ئـةوةتر بـردوات         
لة هيةكي ترةوة  دان بة خةَلكي تريش  بؤ ئةوةي ئةوة بكات  ئاَلوطؤردي دةسـةَهت و دةسـتاو دةسـو     .هية 

ــرة          ــة لَي ــت  ئَيم ــةوة بَي ــةي ئ ــةو دانيان ــةر ئ ــت ئةط ــت  دةكرَي ــريش بَي ــةَلكي ت ــت و خ ــةَهتة بكرَي ــةو دةس ئ
بـة راوَيـذكار  وةكـو ئةوةيـة  سـوودي لـَي        سةدةرةية  نياد بكةيي  كة لة دواي خانةنشي كردنيةوة بكـر َ 
مةوديعةكـةي  بةتايبـةتي خـةَلكي شـةردي     ,ببينَيت لة تواناكةي  ئةطةر بةخؤي بَيت لةوانةية شوَينةكةي ـ  

ئَيمةي كوردستان نؤرمان حةن لة دةسةَهتة  كةم  كورسي بةردةدةيي بةثَيي ياسـا بـةر نـةدةيي  بؤيـة مـي      
ساَل وةكو ضي و توَيذةكاني تر بَيت  بؤ خؤمشان لـة ياسـا وا نةكـةيي كـة      (64)تةئكيد لةوة دةكةمةوة كة 

ئةو ضي و توَيذانة بة يةكجاري  ئَيستا كؤمةَلَي  ياساو رَي و شـوَينمان طرتؤتـة بـةر  كـة دـاني و حاكممـان       
اني بـؤ  سوَلتةي دةنائيمان بة تةواوي تايبةمتةنديةكمان ثَيدا  هةم لة خانةنشي كردني  هـةم سرسـةت ثَيـد   

خوَينــدني  هــةم لــة ئــةوةي كــة تــةواو جياكــاري دةكــات  ئــةوةش ضــي و توَيــذةكان لَيــ  ننيــ  ناكاتــةوة      
 .تةبةدةيةكي جياوان دروست دةكات لة ئاماجني كؤمةَهيةتيةكان وةكو ثَيويست نابَيت  سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  جةمال سةرموو
 :نبةردَين اال حممد داس

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
و جـةنابي سـةرؤكي هـةرَيميش بـؤي هـةبَيت      (65)تةبيعي مي ثرداو ثرد تةئيدي نةصي ثرؤذةكة دةكةم  كة 

ساَلة  لة هـةموو عالةمـدا  خـؤ    ( 65)لة هيةكي تريش  ستاندةردي تةداعودي  .نيادي بكات  ئةمة لة هية 
 .كدا نةبَيت  ئةوة ية ئَيمة هيض شتَي  بكةيي كة لةطةَل هيض شوَينَي

بةنيسبةت دانيةكانةوة  مي دوَييَن موداخةلةيةكمان هةبوو لةطةَل يةكَي  لة بـرادةرة دانيـةكان لـة    / دووةم
سـاَل و يـة  رؤذ ناكـةم  تـةبيعي ئةمـة غـةدرَيكي       ( 65)راديؤي نةوا  ئةو وجهـة نـةنةري وابـوو طـوتي مـي      

ةمة ماة هةية  ئَيمة مـةسرونة ماسـةكانيان بـؤ تـةئمي     طةورةية  وةكو ضؤن ماسثةروةرو دادوةرو ئةم سيست
بكةيي  خةَلكيش حـةدي هةيـة لةسـةر دادوةرةوة  حـةدي هةيـة بةسـةر ئـةو كةسـةي كـة توانـاي خنمـةتي            

ــة ثشــتيواني لــةوة دةكــةم      ــات  لةبــةر ئــةوة مــي بؤي ــاَل نؤر ( 65)هةيــة  دةبَيــت خنمــةتي جــةماوةر بك س
ــةي تة   ــةَلكَي  ناحي ــةر خ ــتاندةرة  ئةط ــت  س ــةواو بَي ــو ت ــةبَيت و   ( 65)ندروس ــةواوي ه ــي ت ــةر تواناش ئةط

 .ئيستيئادةي لَي بكرَيت لة هيةن سةرؤكي هةرَيمةوة  ئةوة شتَيكي نؤر نؤر ثريؤنة  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  كا  حاتةم سةرموو
 :بةردَين حامت حممد جان حسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة / لةطةَل ئةوةم كة لة دةدي ياساكةو ليذنةي ياسايش ثَييان باش بووة  لةبةر دوو هؤ  ية  منيش هةر

ئينرارمان كردووة لة ثةرلةمان  كة جطة لةو سةرمانبةرانة تةداعود بكرَيي  بـا بـةيين حـاكن و ئـةواني تـر      
 .ساَلةكة نؤر باشة( 65)دوو ساَل بَيت 

 .ولنةم بكةيي  كة ثَينج ساَل تةمديد وةختةكة بكات  نؤر سوثاسحةديش نيية كة سةرؤكي هةرَين م/ دوو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر سوثاس  خةمان خان سةرموو
 :بةردَين خةمان نرار اسعد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ؤ وَهتَيكي ساَلة ستاندةردَيكي عالةمي بَيت  ضونكة ئةمة لة وَهتَيكةوة ب( 65)مي ثَين وا نيية بةرداسو ئةم 

ــت بــة بــريي خؤمــان     .دي دةطؤردَيــت  ئةمــة لــة هيــة   لــة هيــةكي ديكــةوة  ئَيمــة مةســةلةية  هةيــة دةبَي
( 64)تةمـةني خانةنشـيين دادوةر كـراوة بـة      0223ي سـاَلي  (42)بهَينينةوة  ئةويش بةثَيي ياساي ذمارة 

  مـي ثـَين وايـة لـةم حاَلةتـة ئَيمـة       ئةوةكةي تريش لة حةستا ساَلي وجوبيية( اختياري)ساَل بة رةنامةندي 
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ثابةند بي بةم برديارةي ثةرلةمان ئةمة لة هية   برديارَي  يةعين رَين طرتنة لـة برديـارَيكي ثةرلـةمان  لـة     
ئـةم برديـارةي داوة لـة هيـةكي تـر  مـي ثـَين وايـة بةرداسـو هـةتا تةمـةني حـةستا سـاَليش بـة                0223ساَلي 

جليسي دةنا  بةَهم بة هيض شَيوةية  لةطةَل ئـةوة نـين  هـيض دةسـةَهتَيكي تـر       كراوةيي بهَيَلدرَيتةوة بؤ مة
يان سةرؤكي هةرَين بَيت دةست لة كاروباري وةربدات  ضونكة ئَيمة باسي دةسةَهتي دةنائي دةكـةيي  باسـي   

بطريي   0223سةربةخؤيي دةنا دةكةيي  لةبةر ئةوة مي ثَين واية ئَيمة رَين لةو برديارةي ثةرلةماني ساَلي 
ئةوةكةي تريش بة كراوةيي بهَيَلدرَيتةوة بؤ مةجليسي دةنا  ئةوان خؤيان برديار بـدةن ئةطـةر نةروور بـوو    

مةجليسـي دـةنا سـةَهحيةتي هـةبَيت تةمديـدي كارةكـاني ئـةو        , دانيية  بةردةوام بَيت لـة كارةكـةي خـؤي   
 .دانية بكاتي  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ر سةرمووكا  دلَي
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَين واية ئَيمة لةطةَل ئةو دسةيةي ثَيشي كا  عةدنان  بةرداسـو نةرورةت وايـة ئَيمـة ثـَيش هـةموو شـتَي        
سةيري ئيمكانيةتي واديعي خؤمان بكةن لة هي ئَيمة ض ثَيويستة  لة ثاشـان سـوود لـة دةروبـةري خؤمشـان      

ي  ئَيمة دانونَي  دادةنَيي كة بطوجنَيت لةطةَل كؤمةَلطاي ئَيمةدا  لة هةمان كاتيشدا دةبَيت سوودي وةربطري
لــَي وةربطــريي و ئيســتيمرايةتي هــةبَيت  بؤيــة مــي ثــَين وايــة ئــةو ضــوار ثَيشــنيارةي كــراون لــةناو ئةوانــة  

اوة بـؤ حـاكن  كـة نةرورةت وايـة     سـاَل مةعـدةلَيكي طوجنـ   ( 65)ثَيشنيارَيكي تر هةية  ثَين واية طوجناو ترة 
حاكن لةو تةمةنةية تةجروبةيةكي باش و ئيستيمراريةتي هةبَيت  بةَهم دةكرَيت لة ثاَل ئةوة ثَيـنج سـاَلي   
بواري ثَي بـدرَيت  كـة بـة ئيجبـاري نـةبَيت  ئيختيـاري بَيـت لـة هي خـؤي  بـةَهم نـة  لـة هيـةن سـةرؤكي               

دةرارة بدات  ثاش ئةوةي كة كةسائةو ئةهليةي دانوني ئيمكان هةية هةرَيمةوة  دةبَيت مةجليسي دةنا ئةو 
بَي  كة لة رووي جةستةيي و عةدَلييةوة تواناي ئةوةي هةبَيت ئيستيمراريةت بكات  ئةو كاتة بـؤ خـؤي لـة    

بكاتة ئيختياري  حةستا بكرَيتـة ئيجبـاري  ثـَين وايـة باشـ يي و طوجناوترينـة  بـؤ ئـةو حاكمـةي كـة           ( 65)
 .يةوَيت بةردةوام بَيت  سوثاستان دةكةمخؤي دة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  رؤميؤ سةرموو
 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي لة خيةلي ئةو مونادةشةيةي كة دةكرَيت  سيعلةن ئةو نوكتةيةم دَيتةوة بري دةَلَي سةرؤكةكان و مةلي  

وةرداست كة بوون بة حاكن دةبَيت جةنانةكةيان لةسةر كورسـيةكة بَيتـة خـوارةوة     و ثاشاكاني رؤذهةَهتي نا
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بة رةئي مي هةر شتَي  كة نؤر ورد بَيت  يان حةساس بوو  بةرداسو دةبَيت ماوةي كار كردنةكةشي دةبَيت 
 .مةسةلةكة نؤر تةحديد بكرَيتةوة

  ئياسان دةكةم  بةرداسـو منـيش ئـةو    مةسةلةي تةمةني ئينسان  منيش ثشتيواني لة دسةكةي كا/ دووةم
مةسةلةيةم بيست  ضونكة جةنابتان باسي ئةوةتان كرد  باسي ذيانتان كرد كة طؤردانكـاري تيـا كـراوة  ذيـان     
باش  بووةو خؤش  بووة  بةَهم طريوطرستةكان بةرداسـو ئةطـةر وةكـو خؤشـيان نـةماون لـة هةنـدَي رووةوة        

 .تةنياتريش بووينة بؤ خةَلكي ئةم وَه
ئايا ض جياواني هةية لةنَيوان خنمةت كردني مامؤسـتايةكي سـةرةتايي لةطـةَل سةرمانبـةرَيكي     / خاَلَيكي تر

ئاسايي لةطةَل دادوةرَيكدا  مةسةلةكة  مةسـةلةي عـومرة  مةسـةلةيةكي سسـيؤلؤجية  مةسـةلةيةكي توانـاي       
ةرةو دواوة بــريو بؤضــوونةكاني مَيشــكة  بةرداســو ئينســان ئةطــةر طةيشــتة حــةددَيكي ئــيش كــردن  ئــي  بــ 

 .دةطةردَيتةوة
مةسةلةي ئيمتياناتيش  بةرداسـو مةسـةلةي ئيمتيـاناتيش بـؤ دادوةران  مـي لةطـةَل       , مةسةلةيةكي تر/ سَي

ئةوةم  بؤ هةموو خةَلكي كوردستان ئيمتيـانات هـةبَيت  بـةَهم لـة كـاتي تـةداعود بوونـدا  هـةر بـة جارَيـ            
م خةَلكاني تر  ئايا ئَيمة دةمانةوَيت ئةم خةَلكانة تةشـجيعَيكيان بـؤ بكـةيي  يـان     دةروانةكة كراوةتةوة  بةَه

 .خةَلكاني تريش ثَيويستيان بةوة هةية  كة تةشجي  بكرَيي  بؤ ئةوةي دوا رؤذَيكي باشيان هةبَيت  سوثاس
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةردار سةرموو
 :ركيةردار صباح بونو هةبةردَين س

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
ثشتطريي لة رةئيةكةي ليذنةي دانوني دةكةم بةو بردطةيةي سةبارةت بة سةرؤكي هةرَين هبدرَيت  بةرداسو 
ئةوة تةدةخولة لةنَيوان سوَلتةي تةنئيني و سوَلتةي دةنائي  مةسةلةي سةسلي سـوَلتات  ئَيمـة هـيض نابَيـت     

حةدة موساوةمات بكات  لَيرة باسـي كـرد بَيـت و بيدةينـة     , تموساوةمةكمان تَيدا هةبَيت  تةمديدَي  هةبَي
 .ئةجنومةني دادوةري  ئةمة ية 

بةرداسو ثشتطريي لـة رةئيةكـةي كـا  سـاروق وةنيـري دادو كـا  نورالـديي نوَينـةري دادطـاي تـةميين           / دوو
يةعين ثَين واية لةو دةكةم  كة تةمةني تةداعودي يان كراوة بَيت  يان حةستا ساَل بَيت  لةبةر ئةم هؤيانة  

رةغبـةت  خـاَلي   / بابةتةو لة هةموو بابةتةكان دوو خاَل هةية  دةبَيت ئَيمـة رةضـاوي بكـةيي  خـاَلي يةكـةم     
 .بةرذةوةندي طشو/ دووةم

ساَل لةو دانونةي حةديان هةيـة ئيختيـاري تـةداعود    ( 64)لة رةغبةت  ئَيمة لَيرة دةست نيشا ان كردووة 
ــةو   ــةَل ئ ــرَيي  لةط ــةيان    ( 64)بك ــانات و تةداعوديةك ــوق و ئيمتي ــل حن ــاَلةي كام ــدام  %122س ــو ئةن ة  وةك

ثةرلـةمانيش نييـة  كـة ثشـتطرييش دةكـةيي بةرداسـو  باشـة لةطـةَل ئـةو تةداعوديـةي كـة حـةديان هةيــة              
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ت ساَلي  بةَهم خؤي دةيةوَيت بةردةوام بَيت  ئةمة ماناي ضية  ماناي واية دةيـةويَ ( 64)تةداعود بكرَيي لة 
 .خنمةتي هةرَيمةكةي بكات  بؤ رَيطاي لَي بطريي

ةوي عةدالةت بكات  ئَيمة بؤ رَيطاي لَي بطريي  ئـةو دادوةرةي كـة كـا  جـةمال     دةيةوَيت خنمةتي رَيرد/ دوو
سـاَليش دةتوانَيـت تـةداعود    ( 64)ساَل يـة  رؤذ ئامـادة نيمـة بـةردةوام    ئـةو لـة       ( 65)باسي كرد دةَلَي 

بةرذةوةنـدي  وةكـو هـةرَيمي كوردسـتان  وةكـو      / نةكـة رَيطـاي ثـَي دةدات  لـة خـاَلي دووةم     بَيت  ضونكة دانو
هةرَين نؤر تةكاليف تةحةمول دةكات  تاكو ئةو خيرباتـة  ئـةو دادوةرانـة ثةيـداي دةكـات  دروسـو دةكـات         

ةنائي و باسي مةنعي ئيجاناتي ديراسي دةكات  باسي خنمـةتي دـ  ( 35)هةر لةو دانونةي مةسةلةن ماددةي 
تةرسي  و عةهوة هةمووي كـراوة  دةوَلـةت تةحـةمولي نؤر دةكـات  تـاكو ئـةو خيرباتـة لـة هي ئـةو دادوةرة          

 .دروست بَيت  ئةوة ية 
دادوةران خؤيان نؤر ماندوو دةبي و هية  دةبي  هةتاكو ئةو خيربةية دروست دةبَيت  بؤية ئَيمة بـؤ  / دوو

بَيت تةداعوديةكةي نياد بكةيي  بؤ ئةوةي كة ئةو خيرباتانـة بـة سـريدؤ    ثاراستين ئةو خيرباتانة  بةرداسو دة
ديسـان دةبَيـت   , اف نـةبَيت   بؤ ئةوةي جةستةي دادوةري ئيستنننةدةيي  دةبَيت تةداعوديةكةي نياد بكةيي

ساَل  يةعين دةتوامن ضةند  وونة ( 65)ئَيمة تةمةني تةداعودي بةرن بكةينةوة  ستاندةردي عالةمي نيية 
ــاَلة  كوَيـــت ( 22)ســـاَلة  ســـوريا ( 22)َينمـــةوة  مصـــر ب ــاَلة  بـــةريتانياو ( 25)ســـاَلة  كةنـــةدا ( 25)سـ سـ

ســاَلي  خــودي ئــةمريكا كــة كــا  جــةمال باســي كــرد لــة  ( 20)وابــنامن نؤربــةيان ...ئوســتورالياو ئريلةنــدةو
 .ميسؤريساَلة وةكو ويةيةتي ( 22)ساَلة  ئيجباري ( 68)هةندَي  ويةيةت سين ئيختياري 

خاَلَيكي ديكة  يةعين ناحيةي كةسائةو عةتائة  ئَيمة با لة ثةرلةماني خؤمان باسـي بكـةيي  يـةعين نؤر لـة     
ئةنداماني ثةرلـةمان  ئةوانـةي ياساناسـي كـة نؤر ئـةكتيظي  نـاتواني ناويـان بَلـَيي  لةبـةر ئـةوةي تةمـةن            

يـني باشـ يي ئةنـدام ثةرلةمانـةو باشـ يي      سـاَل دةب ( 65)شتَيكي شةخصية  بةَهم تةمةنيان لة سةرةوةي 
ياساناسيشــة  مةســةلةي طــةجنان  ئــةو ســنة تةداعوديــةي كــة بكرَيتــة حــةستا ســاَل بــةهيض شــَيوةية  رَيطــا   
ناطرَينت لةوةي كة طةنج بكرَيتة دادوةر  ئَيستا نؤر لة طـةجنان ئاطـادارن دةبَيتـة دادوةر  بـةَهم لـة ئةصـناة       

تةميينة  بةرداسو طةجنةو لةوَي نامَينَيت  خيربات لةوَي وةردةطرَيت  خيرباتيش حماكن  ئةوةي ئستيغناسة  
 .دائيمةن ثاش ئةوانة دةست ثَي دةكات  لةطةَل رَينم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  مةه سةعدةديي سةرموو
 :بةردَين مة سعدالديي عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
راية  حـةني لـَي بَيـت نيـاتر خنمـةت بـة ئيشـةكةي بكـات  لةبـةر دـودرةت و تادـةتي            ماناي ئةوة نيية كاب

نهنييةتي  ئياتيمالة حةني لة كورسـيةكةيةتي ةَينَيتـةوة  ئيشـي دـاني ئيشـَيكي شـادة  يـةعين مومكينـة         
دةسـةرمووَيت عـومري ئؤمـةتي مـي لـة      (  )رؤذَي سي دةعوا دةبينَينت  ئةوة نةبةتة  يةعين ثَيغةمبـةر  
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ساَلي بيَيتة مةحكةمة  دودرةي نهين ( 68)ساَلية  لة ثاشان ئةو حاكمة كة لة عومري ( 22تا  62)يين بة
و دودرةي ضاوي و دودرةي مَيشكي نةعيف دةبَيت  راسـتة صـاحَيب تةجروبةيـةكي نؤرة  بـةس ئياتيمـالي      

ساَلة  يان عومري شةست ( 62)هةية  يةعين ماندوو بووني نياتر ثَيوة ديار بَيت لة كابرايةكي كة عومري 
احلاكم او القاضي على التقاعد قبل اكماله اخلامسة والستني من رتال )و دصور ساَلة  لةطةَل سةدةرةي يةكةم 

( بعـد )لَيرة ئةو ( بعد)  ئةطةر ئةوهاي لَي بكةيي باشة  ضونكة (عمره اال بناءًا على طلبه، او السباب صحية 
ةكـةش دابنـَيي باشـ ة     (عنـد )ةكةي ه بدةيي  (بعد)يمالي هةية ئةطةر ئةو ماناية ناطةيةنَيت  يةعين ئيات

 .ة ئةو مانايةي ناطةيةنَيت و لةطةَل رَينمدا(بعد)بةس 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شةعبان سةرموو
 :صادق طاهر حممد شعبان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بـةس مـي تَيبينيـةكن هـةي لةسـةر دةرماَلـة       , ساَلي( 65)نَي ئةذيت ثشتطرييا ليذنةي ياسايي دكةم بؤ تةمة

 .هةي  وةخَو داني خانةنشي دةبَيت دةرماَلةي بؤضية  سوثاس
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية سةرموو
 :شوكرية رسول ابراهين.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةوة هـةمووي بـة وردي  تةماشـا دةكـةم هـةمووي لـة جَيـي        بةرداسو كة رةشنووسي ثرؤذةي ياسايين خوَينـد 

ة ثَيـنج  (65)ة  لَيـرةدا  (65)خؤيةتي  جـا بـةردَينتان خسـتؤتانة مونادةشـة كردنـةوة  راي ليذنـةي دـانوني        
ساَليشي داناوة بؤ مواسةدةي ئةطةر لة حاَلةتَيكدا درَيذ بكاتةوة  مواسةدةي سةرؤكي هةرَين  دواي ئةوة ديـن  

كة كةسية لةم ضوار خاَلةدا كؤ بؤتةوة  لة دةرماَلة بَلَيي  لة مةسةلةي راتـب و مووضـةي تـام    هةرضي ماة تا
بَلَيي  ئي  ثَيويست دةكات مي بيكةم بة حةستا ساَل؟ بة دانون دانراوة لَيرةدا  ثَينج سـاَلي بيـَيتةوة سـةري    

بكـة هـةر دانييـة  سـةردانيمان      سـاَلةكة حـةددَيكي طوجنـاوة  بـاوةردم ثـيَ     ( 65)هةر دةكاتة حةستا  كةواتة 
كردووة  باش يي  وونةش دادوةر كا  عبدالربي رؤذَي  ضريؤكَيكي بؤ خوَيندمـةوة وتـي هَينـدة هـية      
دةبي  جـاري وا هةيـة نانـت ثـَي ناخورَيـت لـة جةذنـدا  ضـووة ضـةند منـاَلَيكي داوةتـةوة دايكـي لـة بـاوكن               

كي ية  دَلي ئةو دايكة خؤش بووة لةطةَل ئةو باوكـة داسـيية    سةندؤتةوة  ضةند منداَلَيكي داوةتةوة بة داي
ئةمة لة هي مي بوو بة ضريؤكَي   كـة شـتَيكي ضـاكي كـردووة  كةواتـة ئـةم هـةموو دادوةرانـة رؤذ بـة رؤذ          
لةطــةَل كَيشــة كؤمةَهيةتيــة ناخؤشــةكانة  ض لــة جيــا بوونةوةيــة  ض لــة دنييــة  لــة هــةموو شــتةكاني كَيشــة  

ن دةذيي  مي بَين ئةوةندة ماندوويان بكةم حةستا ساَليان بؤ دانَين وةَلَةهي طوناحة  ئينسـان  كؤمةَهيةتيةكا
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تةمةني ضةندة؟ بةرةو ضةند دةردوات؟ خؤشي دةَلَيت هةر كـاتَي ويسـو تـةداعود بَيـت دةتوانَيـت تـةداعود       
ةكـةم و ثَيـنج ساَليشـيان    (65)بَيت  كةواتة ئانادييةكي تاممان داوةتَي  جا لةبةر ئةوة مـي بةرداسـو لةطـةَل    

 .دةتوانَيت داوا بكات( 68)ماوةتةوة  ئي  ئةوةي دةيةوَيت ببَيتة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شةودي سةرموو
 :بةردَين شودي حسي ابراهين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نمـةت كردنـي دـاني نؤر    ديارة كاري نهين نؤر دورست ة لة كـاري عـةنةلي  بؤيـة ثـَين وايـة لـة سـةترةي خ       

هية  دةبَينت  تا دةطاتة ئةو عومرةو ئةو تادةتةو ئةو تةركينة بةو شـَيوةية وةكـو خـؤي نامَينَيـت بـةرةو      
كةم بوونةوة دةردواتي  مي ثَين واية ئةوةي لةو تةمةنةش لة سةترةيةكي نةمةني خنمةت دةكاتي باي خؤي 

هــةروا مةحصــور نــةكرَيت  كــة  , ؤ خــةَلكي ديكــةشخيــربةت هــةر وةردةطرَيــت  بــا رَيطــا خــؤش بكــرَينت بــ  
بةداخةوة  يةعين عةدَليةتَي  هةية لة هي شـةرديةكان بةشـَيوةيةكي طشـو  ئَيسـتا مـي بـةياني بـردؤم لـةو         
ثةرلةمانة  ثَين واية ئةوةي دواي مي دَيت ئةدائي وةكو مي نابَيت  ئةدائي مي باش ة با بةو دةناعةتةوة بؤ 

ساَل ( 65)خود با بَلَيي بة عاتيئةوة بؤ مةسةلةكان نةضي  ثَيويستة ئةو عومرة لة مةسةلةكان نةضي  يا
نياتر نةبَيت  ثيَِن واية نياتر بووني  ضـونكة ئـةوة حـةدي خـةَلكي تَيدايـة  دةبَيـت نؤر بـة دينةتـةوة ئـةو          

و حنودــة بــة بــؤ ئــةوةي ئــةو حــةق , برديارانــة بــدرَيت  بؤيــة مــي ثــَين وايــة لــةو عــومرة نيــاتري نــةدةييَن
 .دينةتةوة تةركيني بكرَيتة سةري  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيردَل سةرموو
 :بةردَين شَيردَل عبداللة حوَيني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كؤمةَلَي  مةرجي داناوة  بؤ دامةنراندني حاكن  بؤ ثلة بـةرن كردنـةوةي    ( 31و  42و  45و  43)ماددةي 
جانة هةمووي باسي لة رةوشت باشي و لة صاةت باشي و لة شةهادةو بـةحس تةدـدين و راثـؤرتي    ئةو مةر

لةسةر بنووسرَيت و تةدين بكرَيت  يةعين ئةوة كاري ئينسـانَيكي ئيعتيـادي نييـة  ئينسـانَيكي تايبةتـة بـؤ       
بـؤ دانـةناوة     كارَيكي حةساس  ئةو شروتة لـة هـةموو موةنةسَيـ  دايـة  موةنةسـةكاني دي ئـةو شـروتانةتان       

لةبةر ئةوة بة رةئي مي ئةطةر ئةوة عةدَلي باش بَيت و صاةتي بـاش بَيـت و حـاكمَيكي سـةركةوتوو بَيـت       
 .بة هيةني كةمةوة عومري لة حةستا ساَل كةم  نةبَيت بؤ تةداعود كردنةكةي  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  تةَلعةت سةرموو
 :توسيق صاحل حممد طلعت بةردَين
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سـاَل بـةردَييان بكـةيي  ثـَين خـؤش نييـة       ( 64)ثَيش ماوةية  ياساي خانةنشيين مامؤستايا ان دةركرد بـة  

ئةمردؤ جياواني بكرَيت لةنَيوان ضينَي  لةطةَل ضـَينَيكي ميللـةمتان  ئَيمـة ثَيويسـتة يـة  رَيـني ميللـةمتان        
و لة كـارو لـة ياسـا  بـةَلَي ياسـا سـةروةرة  دادوةران ياسـاي دةثـارَينن  بـةَهم          بثارَينيي و يةكسان بي لة ماف 

, مامؤستايان بةردي بناغةي نانست و ئةدةب و سةني  وةَهمَيكن هةية بؤ حاكن نورالديي ئةطةر رَيطا هةبَيت
سو دةطاتة ئائاسو داني طةياندنة سةر سوَلتان و خةليئان  منيش ميسالَيكن هةية بؤ مامؤستايان  يةعين 

  بةنيسـبةت تـةداعوديش ئيمتيـانات و    (كااد املعلام ا  يكاو  رساوال     -قم للمعلم وفه جتيبال )ثَيغةمبةرةكان 
ية  حةن ناكةم %82حةواسين نؤر دةدرَيتة دادوةران لةطةَل رَينمدا بؤيان  ئةوةش دذ بة ياساي تةداعودة لة 

ســاَلي بــؤ ( 65)ا ئــةو حةدــةي بدةنــة خؤيــان  ئــةو جياوانييــةش هــةبَيت  حةنيشــن نــةدةكرد ليذنــةي ياســ
 .سةرةوة دادوةران تةداعود بي  نؤر نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عادل سةرموو
 
 

 :بةردَين عادل حممد امي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةتـواني تةشـبيهي   ثَيويستة ئَيمة لة بريمان نةضَيت بةرداسـو كـاري دادوةر  كارَيكـة مومارةسـةية  يـةعين د     

بكةيي وةكو ئيشي دكتؤر  ضةند عةمةليات بكات  ئةوةندة شارةنايي نياتر ثةيدا دةكات  دادوةريش هةر بة 
هةمان شَيوة  ئةطةر مودارةنة بكـةيي لـةنَيوان مامؤسـتايةكي جاميعـةو ئةطـةر دكتـؤراي هـةبَيت لـة دـانون          

متةن ئةوةي نانكـؤ وةكـو دادوةرةكـة نانانَيـت  لةبـةر      لةطةَل دادوةرَيكدا كَيشةية   نيناعَي  بَيتة ثَيشي حة
ئةوةي مومارةسةي كردووة  بةرداسو مي لةطةَل بردطة يةكي ئةو ماددةية نين  كة دةَلَيت دةبَيت لة تةمةني 

ــربةو        ( 65) ــةو خي ــةن دادوةر مومارةس ــذايي تةم ــو ومت بةدرَي ــةوةي وةك ــةر ئ ــت  لةب ــةداعود بكرَي ــاَلي ت س
  مي ثَيشنياري ئةوةم هةية ئةطةر برديارَيكي ثَيشـوو هةيـة وةكـو خـةمان خـان باسـي       مةعلوماتي ث  دةبَيت

للقاضاي طلاب احالتاه    )كرد  ئةوة تؤنَي  تةعديلة  مي نةصَيكن نووسيووة  ئةطةر ثَيتان بـاش بَيـت  دةَلـَين    
ام بكـات   دةو( 65)  يةعين لةسةر ئـارةنووي خـؤي لـة    (على التقاعد عند اكمال اخلامسة والستو  من عمره

يـةعين لـة حـةستا سـاَل تـةداعودي      ( وحيال على التقاعد يف كل االحوال عند اكماله السبعني سنة مان العمار  )
 .بكةن  رةنطة ئينساني شةردي تؤنَي  لة رووي صاي و ئةوانة ئةوة بَيت

كا  سـةردارو  سةبارةت بة درَيذ كردنةوةي ثَينج ساَلةكةي سةرؤكي هةرَين  دةبَيت ئَيمة بناني ئَيمة وةكو 
 سـوَلتاتة  سـةرؤكي   برادةراني ليذنةي دانوني ئاماذةيان ثَي كرد روكين ئةساسي دميوكراتيةت سةسـل بـةيين  

َي بَيت  رةئيسي سوَلتةي تةنئينيية  ئةمة سوَلتةي دةنائية  كة ئَيمة هةنطاوي نؤر ثريؤنمـان  هةرَين هةر ك
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ةطـةَل رةئـي برادةرانـي ليذنـةي ياسـايين  كـة ئـةو        ناوة  بؤ ئةوةي دةسةَهتي دـةنا جيـا بكةينـةوة  منـيش ل    
 .دةسةَهتة بة سةرؤكي هةرَين نةدرَيت  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عومسان سةرموو
 (:باني ماراني)عبداه دادر عثما  بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
حاكن كراوة بَيت  يةعين هةتا تواناي دةربارةي مةسةلةي تةمةن منيش لةطةَل ئةوةمة خؤ مةبدةئييةن بؤ 

هةبَيت  ضونكة مادام هةموو ئيمتياناتَي  لة كاتي خانةنشي كردني دةيـدرَيَو  كـة خـؤي ئـارةنووي هةيـة      
ساَل ئانادة  ئةطةر خؤي خانةنشي بكات  بةَهم كـة خـؤي خانةنشـي    ( 64)خنمةت بكاتي  مةسةلةن تؤ لة 

ق نييــة مودارةنــةي حــاكن لةطــةَل موةنةسَيــ  بكرَيــت  ئةطــةر هــةر  ناكــات  ديــارة توانــاي هةيــة  بؤيــة حــة 
تةمةنيش دياري دةكـةن  لـة وَهتـي ئَيمـة سـَي دةسـةَهت هةيـة  دةسـةَهتي سـةرؤكايةتي هـةرَين  دةسـةَهتي            
ثةرلــةمان  دةســةَهتي مةجليســي دــةنا  حةدــة بــؤ هةرســَيكيان ديــاري بكرَيــت  حــةق نييــة هــةر كةســة بــة  

َيي هةندَي  ئةوة بكةيي  سَي دةسةَهت هةية خؤمان ئةوة بكةيي  مادام دةبَيت تةمةني ئارةنووي خؤمان ب
هةرسَيكيان دياري بكرَيت  ئةطةرنا دةبَيـت كـراوة بَيـت بـؤ هةنـدَي   ناكرَيـت ئَيمـة بـة كـةيئي خؤمـان بـة            

ةرَين  ئَيمة ئَيستا هةندَي  شت بَلَيي باشة  بة هةندَي  شت بَلَيي خراثة  يان مةسةلةي ئةوةي سةرؤكي ه
دةَلَيي سةسلي سوَلتات دةكةيي  ئةطةر سةرؤكي هةرَين هةر كةسَي  بَيت  لةطةَل رَينم بـؤ سـةرؤكي هـةرَين    
مةسةلة ئةوة نيية وا تةسةور بكةن  سةرؤكي هةرَين هةتا دنيا مـاوة مةدصـةدم ئـةوة نييـة كـا  مةسـعود        

كةسـَي  ببَيتـة سـةرؤكي هـةرَين حـةدي ئـةوةي نييـة         ئَيستا وا تةسةور بكـةن بَلـَيي مةدصـةدم ئـةوة  هـةر     
تةداخولي دةسةَهتي سوَلتةي دةنائي بكات  ئةطةر ساَلي بؤ درَيذ كردةوة  ماناي ئَيمة ضيمان كـردووة  بؤيـة   

ساَل ئيختياري بَيت حاكن خانةنشي بكرَيت  ( 64)مي لةطةَل ئةوةمة  حةدة هةموومشان لةطةَل ئةوة بي 
 .ئيجباري بَيت  لةطةَل رَينمدا( 22)خؤشة تةمةن دياري بكةن  ئةطةر هةر ثَيتان

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عومةر سةرموو  كا  حمةمةد حةكين نودتةي نينامي هةية
 :بةردَين حممد حكين جبار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .يةكن هةيةنؤر جار لَيرة دةَلَيي نودتةي نينامي هيييش دةرناضَيت  بةَهم مي تَيبين

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دسةمان بة كا  عومةر بردي طومتان نودتةي نينامي هةية  ئةطـةر تَيبينيـت هةيـة دوايـَي نـاوت دةنووسـن        
 .تةعليق نابَيت  دةبَيت نودتةي نينامي بَيت  سةرموو ناوت دةنووسن دوايَي دسة بكة  كا  عومةر سةرموو

 :بةردَين عمر عبدالربي علي
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 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
برادةرةكامن نؤربةيان باسي ميهنةي حاكميان كرد  بة تةئكيد جةنابي كا  نورالديي و كا  سـارودي وةنيـر   
باشـ و شـارةناترن لـة ميهنـةي حـاكن  ميهنـةي حـاكن حةدينـةت ميهنةيـةكي عةمةلييـة  نـة  ئـةكادميي              

بكات  خيربةي نيـاتر ثةيـدا دةكـات  ئَيمـة بـا       يةعين بة واتا ئةو حاكمةي كة نؤرتر مومارةسةي ئيشي دةنا
لةبريمان نةضَيت لة ماددةكاني ثَيشوودا بامسان لة تةحديد كردني عومري حاكن نةكرد  بامسان لة حةددي 
ئةدنا كرد  حةددي ئةعةمان تةحديد نةكردووة  بة واتا حاكن لة هةموو عومرَيكدا دةتوانَيت تةعي بَيـت  

ة حاكن مةسرونة خدمةية  تةددين بكات  مةسرونة بـة دـةدةر ئـةو ئيمتيـانات و     ببَيت بة حاكن  كة بوو ب
حنودةي دةدرَيَو تةداعوديية  ضةند ساَلَيكيش بتوانَيت خدمةي خؤي تةددين بكات  لةبةر ئةوة مي ثـَين  
واية عـومري حـاكن بـؤ تةداعودييةكـةي بـة دوو مةرحةلـة تةحديـد بكرَيـت  مةرحةلـةي يةكـةمي ئةطـةر            

ساَليش بَيت  بةَهم بيَيتة ئيختياري هةروةكو جةنابي وةنير باسي لةسةر كرد  مي ( 64)َل نةبَيت سا( 65)
ســاَلي بَيــت  بــةَهم بــة ئيختيــاري بَيــت  لةبــةر ئــةوةي عــومري   ( 64)ثــَين وايــة ئــةوة رةئيــةكي نؤر باشــة  

ي  بؤ ئـةوةي هـةتاكو   تةعينمان تةحديد نةكردووة  كةواتة با عومري تةداعوديةكةش نابَيت تةحديد بكةي
حاكن رةغبةتي خؤي هةبَيت لة ئيشةكةي خؤيدا  بتوانَيت بةردةوام بَيت لة ئيشـةكةي خؤيـدا  بـؤ  وونـة     
ئَيمة حاكمان نؤر هةبووة لة مةحكةمةي تةمييني هـةردوو ئيـدارةي ئةوسـاكةو ئَيسـتاش  بَلـَيي ئةمسـالي       

كة نة ماون  ئةوانة هةمووي سـةرووي حـةستاو   خوا لَيخؤش بوو كا  رةشيد  كا  حةمة صاحل  كا  عةنين 
ثَينج ساَليش بوون ئةدايةكي نؤر باشيشيان هةبوو  خاوةن خيربةيةكي نؤر نؤر باشيش بـوون  سووديشـيان   
ــة        ــةوَيت  ب ــةكي بك ــت ث ــةرووي شةس ــَيتة س ــاكن بي ــةرت نييــة ح ــدووة  ش ــتان طةيان ــةناي كوردس نؤر بــة د

ئيشـي حـاكن بةرداسـو سةسـلة لـة      , تـةوة خيـربة ثةيـدا دةكـات و    ثَييةوانةوة بة رةئي مي حاكن ضةند ةَينَي
بةيين حةق و ناحةق  عةدالةت و ناعةدالةت  لةبةر ئةوة دةبَط ثياوَي  بَيت نؤر داَل بوو بَيـت  نؤر شـارةنا   
بَيت  ئةم شارةنا بوون و داَل بوونةش بةضي دَيتة دي؟ بة مومارةسةي عةمةلي دَيتة دي  لةبةر ئةوةي مي 

ساَلةكة بة ئيختياري بَيـت  لةبـةر ئـةوةي عـومري تـةعينمان تةحديـد نـةكردووة  عـومري         ( 64)واية ثَين 
 .تةداعوديةكةش تةحديد نةكةيي بة رةغبةتي خؤي بَيت  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .شَيخ سةتاح سةرموو
 :بةردَين ستاح عبداه ننشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تين جـةنابت دةكةمـةوة  مـي ثرسـيار دةكـةم سـةرق ضـية لـة بـةيين مـوةنةف بةطشـو و            ثَيشةكي بةخَيرها

ســاَليدا تــةداعود دةبَيــت  جــا بؤيــة هــةموو ( 64)حــاكن  كــة مــوةنةسَيكي ســةدريي بةســتةنمان لــة تةمــةني 
تووشي كةم نةشاتي و تووشي كةسل و مةلةلَي  ( 62)ئينسانَي  بة دةناعةتي خؤم واية  كة عومر طةيشتة 

ساَليدا وةكو هةندَي برادةر باسيان كرد  مي خؤم رةئين لةطةَل ئةوةيـة  ( 64)بَيت  بؤية وا باشة ئَيمة لة دة
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نياتر  بؤ ئةوةي رَيطةي بةو هوة رَيطة نةدرَيت ( 65)ساَلي رَيطة بكرَيتةوة بؤ تةداعودي  بةَهم لة ( 64)لة 
لـةو مةكانـة ثـريؤنة    , كـرد  بـَيي لـةو سـاحةية    طةجنيش بدةيي وةكو هةنـدَي لـة بـرادةران باسـيان      خةَلكاني

سـاَلةكة  بـؤ   ( 65)  بـةَهم ئةطـةر هـةر ناكرَيـت     (64)دانيشي دةوري خؤيان ببيني  جا مي رةئي خؤم وايـة  
 .لةطةَل رَينو سوثاسن, ئةوةي رَيطاي خةَلكانَي  نةطريي بَيي بتواني ئةو دةورة ببيني و

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نيناميت هةية سةرموو يا شَيخ نودتةي
 :ابد بارناني عثما  ادهن بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
( 65)و ( 64)لة دةستثَيكا ظة ماددةدا جةنابَيتة ئيشارة ثَي كر  كة ضةند مودتةرةح هـةي لةسـةر عـةمرَي    

ة يـة دةدينـة    هةر دوو نةسةر ثَي بـاخظي سـةر هـةر سـاه هـةر يةكـ      نياتر  يان كةم   جةنابَيتة طو( 22)و 
ئةظة بؤ هةر سالة   ضارا  ثَينجا ثَي ئاخاظا  ئةن دبَيذم عيةجَي  بكة  ثَيويسو هةموو شتَي  دةوري ية  

 .شت خرظة ببيت  ظا مودتةرةحا بَيخة دةنطدانَي و لَيي خةهس بي  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي دةبول نةكرا  داوايـان كـرد هـةموويان دسـة بكـةن       سوثاس يا شَيخ بؤ نودتةكةت  بةَهم ئةو ثَيشنيارةي م
 .ثَيشنياري كا  سرسةتيش بوو  ظيان خان سةرموو

 :بةردَين ظيان سليمان حاجي بشار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو بة رةئي منةوة  مي دةَلَين ئةو مودتةرةحةي ليذنةي دانوني هةر لةم ماددةية نؤر باش ضارةسـةر  

ساَليةكة مي لةطةَليمة كة ئةعة حةد بَيت  ثَيش ئةويش لة بردطـةي سـَي دةَلَيـت دةتوانَيـت      (65)كراوة  لة 
سـاَليةكة داواي خانةنشـي كـردن بكـات بـة هـةمان مووضـةو دةرماَلـةي         ( 65)بةر لة تةواو كردني عـومري  

رؤكي هةرَين  هةر جاراني خؤي  مي لةطةَل ئةوةمة وةكو نؤربةي برادةران  كة ئةو دةسةَهتة نةدرَيتةوة سة
دةسةَهت لة بارةي خانةنشي كردن نةدرَيتة هيض هيةنَي   نة مةجليسي دةناو  نة سةرؤكي هةرَين  بةثَيي 
ياسا ضارةسةري بؤ بكرَيت  بةرداستيش هةندَي  لة برادةران كة باسي خيربة دةكةن  هةموو سـلكَي  ئةطـةر   

مومارةسـةي سـاَهنةي خـؤي نيـاتر مومارةسـةي لـَي ثةيـدا        سةيري بكةيت  تا نياتر تَيدا شارةنا بيت بةثَيي 
دةكةيت  بةَهم ئةوة نيية بةرداسو ئةو دسةيةش لَيـرة دةكةمـةوة  خـةَلكي ئَيمـة نؤر حـةني لـة كورسـيية         
نؤر نؤر حــةني لــة كورســيية  نــة  لةبــةر ئــةوةي توانــاي خنمــةتي هةيــة لةســةر كورســيةكة دادةنيشــَيت   

حةني لة كورسيية  نؤر جار لةسةر كورسـيةكة دادةنيشـَيت رَيطـة لـة خـةَلكي       نةخَير هةر لةبةر ئةوةي كة
ديكة دةطرَيت  كة نَيتة سةر ئةو كورسية  ئةو كورسية ئيشغال نةكات  ئةمة بةرداستيش بةو تةمةنةية  كـة  

 ,ئَيمــة حــةستا ســاَليةكة بــؤي بــةجَي بهــَيَلي  بةرداســو روحــي موناسةســة لــةناو ســلكي دادوةريــش دةكــوذيي 
نـاهَيَلي روحـي موناسةسـةكةش لـةناوي دروسـت بَيـت  بتوانَيـت طةجنـةكان بـةرةو ئـةو هيانـة بـردؤن  جطــة             
لةوةش بةرداسو مي خؤم لة بيست و شةش ساَلي تةعي بووم وةكـو مامؤسـتاي جاميعـة ماسـتةرم وةرطـرت      
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وتــةوة  دائيمــةن وانــةم لــة هةستةيةكــدا دةط( 46)تــةعي بــووم  لةبــةر نــةبووني مامؤســتا هةنــدَي  جــار   
ساَلي تر مي دةبَيت لةو حاَلةتة    بةثَيي ئةو ئامارةي كـة كـا    ( 42)حيسابي ئةوةم دةكرد  دةمطوت واي 

ناوةنـد تةمـةن لـة هي ئَيمـة  ئـةوة ئـةو حاكمـة  يـان هـةر هيـةنَي  بَيـت هـيض             ( 59)ئياسان بةياني كـرد  
خـؤي بكـات لـة ماَلـةوة ثـَيش ئـةوةي ةرَيـت          خؤشيةكي لة ذياني نةبيين  نةيتواني دوو سـاَل ئيسـراحةتي  

بةثَيي دسةي جةنابيشت كة حةستا ساَل دياريت كرد كة ناوةندي تةمةن بَيـت  بـا ئـةو ثَيـنج سـاَلة بـؤ ئـةو        
ةَينَيتةوة  لةو ثَينج ساَلة ئةو هةموو خيربةو شارةناييةي كة وةرطرتووة بـا بتوانَيـت لـة رَيطـةي نووسـيين      

ي بــؤ كــةي دةمَينَيتــةوة  هــةموو شــارةنايان  هــةموو ئــةو مامؤســتايانةي كــة لــة  كتَيــب  ئــةي كتَيــب نووســ
دةرةوةنة لة دواي تةمةنيان  كة كاتي مومارةسة كردنيان نامَينَيت لة مـاَل دادةنيشـي  ئـةو هـةموو خيـربةو      

بـؤ ئـةوةي   شارةناييةيان وةرطرتووة لة رَيطةي كتَيب دادةرَيذن  بؤ ئةوةي لةبةر دةسو طةجنان حـانر بَيـت    
 .بتواني سوود لة مومارةسةكةيان وةربطرن  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

منياسةكان جياوانة  هةر يةكة لة تةجروبةي خؤي دسة دةكات  لة ديدو رؤشنبريي خؤيةوة دسة دةكـاتي و  
هـةموو ثلةيـة    نؤر جاريش يةعين بةرداسو هةندَي جار ئةطةر دةنطيش ناكةيت نـاكرَينت  نـاكرَينت ئَيمـة    

وةكو خـؤي تةماشـا بكـةيي  جـارَي ئةطـةر شايسـتةي ئـةو ثلةيـة بـَينت يـا رةبـي سـةد جـار موبـارةكي بَيـت                 
ثَيويست ناكات باسيشي بكةيي  ئةطةر شايستةي نةبَينت  ئـةوة ئسـلوبي خـؤي هةيـة بـؤ هبردنـي  ئيسـلوبي        

شي نـةخاتي  ئَيمـة نـاكرَينت مةسـةلةن     دميوكراتي هةية  دةنا هةية تةديمي دةكات  سنئةكةي رادةطرَيت ثَي
دكتؤرَي  ذياني ئينساني بَيتة بةر دةست و ئةطةر دكتـؤرَيكي بـاش بَيـت ذيانةكـةي رنطـار دةكـات  نـاكرَينت        
حيسابي بكرَينت لةطةَل سةرمانبةرَيكي تر  يـةعين دنيـا وا خوَلنـاوة  ئَيسـتا دةبَيـت لـة هـةموو كاتَيكـدا بـري          

جياوانيية بة رؤذَي  و دوو رؤذ جيا نةكراوةتةوة  تةبيعةتي ئينسان ئةوةي  بكةينةوة  ئةي سةن سنف ئةو
دةوَيت  موجتةمةع جياية  تةبةداتة  وةنارةتي جيـاواني هةيـة  دانييـة  دكتـؤرة  موهةنديسـة  هـةر يةكـة        
ئيشي خؤي دةكات  هةموو ثَيكةوة هي دةكةن  ئةو جياوانييةي كة هةية لةبـةر رؤشـنايي ثلةكةيـةتي  كـة     

َيويست دةكاتي هةندَي  شت وةكو دكتؤر و لَيرةدا كة باسي داني دةكةيي لةوَي ذياني ئينساني بـة دةسـتة    ث
لَيرةش هةمان شت عةدالةتي دةدةيتة دةسو  بؤية دةبَيت تؤنَيـ  تايبةمتةنـدي بـدةيَو  دوايـَي مةسـةلةن      

ستا  داني رةنطة ثـاندة سـاَلي بوَيـت     يةكسةر دةبَيتة مامؤ, ئاماذة كرا مامؤستا يةكسةر كوليةي تةواو دةكات
 .دواندة ساَلي بوَيت  ئينجا دةبَيتة داني  شرييي خان سةرموو

 :بةردَين شرييي عبدالربي دينؤ

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئيش ظَيرَي نوكة ئةن رَينم هةية بؤ كا  عومساني طوت  هةر كةس  نابَيـت ئـةظ دسـة بكـات و ئةظـة بكـات        

ئانادي جيهانا مةسرونة ثةرلةماني ئةندام ئـاناد بَيـت  هـةر دسـة  هـةبَينت بَيـذينت  هـةر         ئةن بَيذم ئةطةر
يةكة رةئيا خؤ دياري بكاتي  دي بناني و دي  بؤضوونَيت وي هةر بابةتَي  هةبيت  راستة بةلكـةم هـةمي   
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كـرو تـةوني  كـر     ئيختيصاصَي هةر دانونَي   بةس هةر ئَيكَي ئانادة  برادةرا طةلة  شريوكة مـةونوع ديـار  
سـاَلي عـةمر بَيتـة تةحديـد كرنـَي  مـادام       ( 65)دانَي طةل هةندَي طةل ئةن تةئيدي ليذنا دانوني دكـةم بـؤ   

هةر سلكة  هةبَينت ئَي عةمري هاتيتة كرنَي تةربيةو هةر جيهةتَي  هـةبَيت  مـةسرونة دادوةري ذَي ئـةو    
يلي  ئـةم بَيـذيي ئـةم سـةح كردنـي ئـةظ دةوَلـةتا        ساَل باشة  ئةم نةدةينة مناب( 65)سةدف نةظة كري بَينت 

ثَيشكةظيت سةح كرنا ئةوروثا  ئةم تةدليد بكةن  ئةم سةح كرنا شةخصـَي خـؤ نَيـدة نَيـدة وةسـتاينة  ئـةم       
سةح كرنَي مةشَيت ساَلي مةدابيلي وان وةكي ساَلي دياري كرن  يةعين جياواني هةية  ئةن تةئيـدةت دكـةم   

 .ساَل  نؤر سوثاس( 65)بؤ 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  نانا سةرموو
 (:نانا)خضر بةردَين دادر سعيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطــةر ئَيمــة لــة نؤربــةي مةيدانــةكان ثَيويســتمان بــة طــةنج هــةبَيت  بــةَهم ثــَين وايــة لــة مةيــداني دــةنا    

لـة طةجنـةكان  ئَيمـةي طــةنج     ثَيويسـتمان بـة خيـربةي ثريةكـان هةيــة  نؤر جـار خـةبرية ثريةكـان ضــاهك ن       
خةوي بةيانيا ان طرانة  باوةرد بكة ئةوان خةويان نؤر سوك يشة  هةندَي  جار ثَيشـي ئَيمـة را دةكـةن بـؤ     
ئيشوكاريان  ئيختيارةكان ناخؤش يي شت ئةوةية كـة بـَي ئـيش بـي  كـة تـةداعود كـرا نؤر لـة هي نـاخؤش          

ةماشـاي تـةداعود دةكـةم لـة دوو رووةوة  لـة روويةكـةوة كـة        دةبَيت  بةَهم بؤ مةسةلةي ثـريو طـةجني مـي ت   
تةداعود ئةطةر ماسَي  بَيت بؤ سةرمانبةر ماة خؤيةتي حةدة ئةو ماسةي نوو بةكار بَينَيـت  بـؤ خـؤي داوا    

باش بَيت  بةَهم رووةكةي تري ئةطـةر وةربطـريي  حـةدي    ( 64)دةكات ماة خؤي نوو داوا دةكات  لةوانةية 
ةوَلةت لةسـةر ئـةو سةرمانبـةرة  لةسـةر ئـةو دادوةرة  كـة نؤر ثَيـوة مانـدوو بـووة  كـة ثَيـي            موجتةمةع و د

طةياندووة كة موخةصةصاتي باشـي بـؤ دانـاوة  حةدـة ئيشـي نيـاتر بكـاتي  مـادام لـة توانايـدا هةيـة  بؤيـة             
دانـراوة بـؤ ئـةو    بؤ دادةنَيي لةطـةَل ئةوةشـدا ئمتيـاناتي بـاش     ( 65)تةمةني نياتري بؤ دادةنَيي  تةمةني 

دانيةي كة تةداعود دةبَيت  مي ثَين وا نيية دانيةكان سوور بـي لةسـةر كورسـيةكانيان ئةطـةر توانـاي تَيـدا       
سـاَلي حـةدي خـؤي هةيـةو داواي تـةداعودي دةكـات        ( 64)نةمَينَيت  ئيمتياناتي باشي هةيةو  كة طةيشـتة  

ةتر  بةَهم لةبـةر ئـةوةي ثَيغةمبـةر دةسـةرمووَيت     ثيََويست ناكات ب سَيي لة دياري كردني عومرَيكي سةرةو
  يةعين حاَلةتي صاي و نةسسي  دـاني ئةوانـة هـةمووي    (ال يقضي القاضي حني يقضي وهو غضبا ( ) .د)

نةرورة  جَيي خؤيةتي مةجليسي دةنا ساَهنة داواي سةحسَيكي توبي بكات  مةسةلةن سةحسَيكي ئيلنامي بؤ 
ةيةنيان هةية  ئةطةر ديو لةو سةحصة توبيانة ناتوانَيت ئةدائي واجيب خؤي ئةو دانيانةي تةمةنَيكي موع

بكات  ئةسبابي صاي تةواو نيية  دةتوانَيت ئةو كات مةجليسي دةنا بة برديارَي   ئةوجا لة تةمةني حـةستا  
ا طةيشتة ساَليدا  حةستاو دوو ساَلية  هةر كاتَي  بة تةدريري توبي  يان بة تةدديري ليذنةي مةجليسي دةن

 .دةناعةت تةداعودي ثَي بكات  نؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .طوَلنان خان سةرموو

 :بةردَين طوَلنان عنين دادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي ثشتطريي لة رةئي كا  عومسان و كا  عومةر دةكةم  بةرداسو دانيةكانيش دَينـة سـلكي ديـادةوة  ئَيمـة     
بؤ سةركردةكان و  نة بـؤ ئةنـدامي ثةرلـةمان تةمـةني بـةرنمان ديـاري نـةكردووة  بؤيـة         نة بؤ وةنيرو  نة 

ئةوانيش سةرمايةي ميللةتي  يان سةرمايةكي كة بؤ بةرذةوةندي طشو ئيش دةكةن  ناكرَيت تةمةنيان بـؤ  
يان دياري بكةيي  لة روويةكي تـرةوة بـؤ سـةير  سـوودي طشـو بكـةيي  ئَيمـة هـةموو ئيمتيـانة مادديـةكان          

دةدةيــيَن  ثــاش خانةنشــينيش  بؤيــة ئــةو ســوودي لــةوة نييــة  ئةطــةر دةوام بكــات  يــان نــةكات  مووضــةو     
دةرماَلةكــةي بــةردةوام دةدات بــة ئيختيــاري بَيــت  ئةطــةريش هــةر ئيلــنام بَيــت لــة دواي حــةستا ســاَليةوة     

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حمةمةد صاحل سةرموو
 

 :احل امساعيلبةردَين حممد ص
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي سةرةتا دةبَيت بَلَيي ئةوة مةنندة دةكرَيت  كة داني لة كاري خؤيدا  بَلَي لة سـي سـاَليةوة دةبَيـت بـة     
داني  بةحةدينةت دةبَيت نؤر خؤي ماندوو كـرد بَيـت  بـؤ ئـةوةي كارةكـاني وةكـو ثَيويسـت  بـؤ تةسـبيو          

ةدالةت كارةكاني ئةجنام دابَيت  لةو بارةشةوة تةبعةن كاري داني  يان ئةوةتـة  عةدالةت  بؤ جَيطري كردني ع
دةبَيت بري لةوة بكرَيتةوة  بؤ ئةوةي كة تةجرميي ئينسانَيكي بـةري  نـةكرَيت  يـان تةبريغـةي ئينسـانَيكي      

ندوو دةبَيـت   ساَل ثَين وا بَيت ساَهنَيكي نؤرة  ئينسان بة حةدينةت ضا  تيايدا ما( 49)موجرين نةكرَيت 
يش حـةدي  (65)ساَلةوة ئيختياري خؤيةتي  لة ( 64)بؤية مي ثشتطريي لة رةئي ليذنةي دانوني دةكةم لة 

 .نيهائي بَيت بؤ تةداعود كردني  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حمةمةد حةكين سةرموو
 :بةردَين حممد حكين جبار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دسةم بكرداية هةر دةبووة نينامي  يةعين بةردةوام دسةم بكرداية  بةس ئياتريامةن  بة حةدينةت منيش

بؤ جةنابت  ضونكة دةناعةمت نةبوو نودتةي نينامي بَيت  مي رةئي خؤم دةَلَين ثـَيش ئـةوةي دوو تـةعليق    
ةتةكاني تر لةسةر ئةوةية ئَيمة لة ماددةكاني ثَيش  هةم لة ستاندةر هماندا بةراورد بة وةنار/ بدةم  يةكةم
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رةئي كا  حاكن نورالـديي  هـةم لـة نؤر شـو ديكـةدا  مةسـةلةن رةئـي ئَيوةمـان بـة ثةسـند وةرطـرت  ئـةو             
ماددةية لةوانة ئةوةتر بوو  كة رةئي ئةو وةرطريي و يةكسـةر تةصـويو لةسـةر بـدةيي  لةطـةَل رةئيةكـةي       

بوو باسي تةمةني رةئيس حنبةكان كرا  يةعين  ليذنةي دانوني  مي لةم دوايية لَين تَيكيوو  يةعين ثَين وا
نؤري لَي دروست بوو  خؤ هةر تةمةني دادوةرةكانة  نانامن بؤ وا هيين لَي دةرضـوو  ئةطـةر نـانامن برايـاني     
ليسو سةونو نةرد بة ئامؤذطاري  بة برايانة لَين وةربطرن  بة حةدينةت هةندَي  شـت كـة دةبرَيتـة بـابي     

ةمتداو حةنم كرد براية   يان خوشـكَيكي ليسـو نةرد بَلـَي حـةستا  برايـة   يـان       هيين حنبييةوة  مي دين
نــةبوو  يـةعين وةكــو شــتَيكي حنبـي لــَي دَيــت  ئينسـان نــةختَي  دَلــي    ( 65)خوشـكَيكي ليســو سـةون بَلــَي   

ــة          ــة َرَيت ــةو دوو رةئي ــة  ئ ــن ئةوةي ــي و رةئيش ــتَيكي حنب ــة ش ــيت بكرَيت ــتَيكي بةس ــةر ش ــت  ئةط دةطريَي
دانةوة  بطةردَينةوة بناني رةئي كا  حـاكن نورالـديي رةئيةكـةي خـؤي وت  لـة نؤر شـو تريشـدا ئَيمـة         دةنط

 .طةرداينةوة سةر رةئي ئةوان  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاس كا  حمةمةد  خؤي مي ية  شتت بـؤ تةئكيـد دةكةمـةوة  ئةوةنـدةي مـي بـنامن هـيض تـةوجيهَيكي         
ةمةن هي بَيت  رةنطة مةسةلةن مي رةئيةية  بَلَين  يةعين مةكتةبي سياسـي بـؤ   حنبي نيية  بؤ ئةوةي ت

دابنيشَيت بَلَي دةبَيت تةمةن ئةوةندة بَيت  بةَهم رةئية  بَلَين بةو ئيعتيبارةي كاديرَيكي حنبين  رةنطة وا 
ةرد دايــة وا تةسـةور بكــةن ئــةوة رةئيـةكي حنبييــة  لةبــةر ئــةوة برادةرَيكـي تــر دســة دةكـاتي لــة ليســو ن    

تةسةور دةكاتي  ئةوةندةي مي بنامن هيض تةوجيهَيكي حنبي نيية بؤ تةمةنةكة  بةَهم تةبعـةن ئةنـداماني   
سراكسيؤنةكان مونسةجيمي لةطةَل يةك ي  رةنطة دسةيان لة بةيين خؤيان كرد بَيـت  رةئيـةكيان تةوحيـد    

 .هةر حاَل كا  دكتؤر نوري سةرموو كرد بَيت  ئةوة مةونوعَيكي ترة  بةَهم هيين حنبي نيية  بة
 :نوري ايل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وا دةنامن كةوا ئَيمة بةشَيكي لة وَهتاني جيهانـدا  ئـةو وَهتانـةي كـةوا بـةرةو ثَيشـكةوتي دةضـي لـة بـواري          

دةيانـةوَيت بـة خواسـو خؤيـان     دادوةري و ئةكادمييدا  هيض تةمـةنَيكيان دانـةناوة بـؤ ئـةو كةسـانةي كـةوا       
درَيــذة بــة خنمــةت بــدةن  بةتايبــةتي لــة بــواري كــار كــردن لــة دادوةري و لــة ئــةكادميي لــة نانكؤيةكانــدا    
ثَيويستة رَيطا بةو كةسانة بدرَيت  كةوا ئةنموونَيكي نؤريان هةية  كةوا توانايةكي نؤريان هةيـة لـة بـواري    

ة نانكؤي سؤربؤن  ثرؤسيسؤر مانؤرن بـاب و كـورد ثَيكـةوة مامؤسـتا     ئةكادمييدا درَيذة بة خنمةتيان بدةن  ل
بوون لة عةيين نانكؤدا بة بةردةواميش ديراسات و لَيكؤَلينةوةيان بَةو دةكردةوة  كا  عومةر ئامـاذةي بـؤ   
ناوي ضةند دادوةرَي  كرد  كةوا جَيطاي شانانيي بؤ وَهتةكةمان  بةتايبةتي خوالَيخؤش بـوو كـا  رةشـيد و    
كا  صاحل و ئةوان خـوا دةسـت بـة تةمةنيانـةوة بطرَيـت  كـة تـا ئـةو رؤذةي لةسـةر كـاردا مـابوون  لـة نؤر             

سـاَل بكرَيـت بـة تةمـةني خانةنيشـي كـردن       ( 65)طةجنان باش  بوون  مي لةطةَل ئـةوة دام كـةوا تةمـةني    
دادوةري  بؤ ئةو دادوةرانـةي  بؤدادوةران ئةوةي ئارةنووي هةية  بةَهم با دةسةَهتيش بدةيي بة ئةجنومةني 



 326 

كةوا ذمارةشيان نؤر نؤر كةمة  طةيشتؤنةتة ثلةي سةرةوة  بتـواني درَيـذة بـة خنمـةتيان بـدةن  تـاكو ئـةو        
 .ماوةي كةوا دةتواني خنمةت بكةن  نؤر سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر ناص  سةرموو
 :رمضا  غئور ناص .بةردَين د

 .ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك
بة تةئكيد خانةنشي كردن شتَيكي خـؤش نييـة  ثـَين وايـة نؤرينـةي هـةرة نؤر  خـةَل  حـةني لـَي نييـة           
خانةنشي بكرَيت لة كاتي خؤيدا  لةبةر ئـةوة بؤيـة راو بؤضـووني جيـاوان هةيـة لـةبارةي ئـةم بابةتـة  بـؤ          

ني ثةرلـةمان رةئـي دوو كوتلـةيان طـوت      ئةوةي ديسانةوة نةَلَيي دوو كوتلة رةئي نؤربةي خةَل  كة ئةنداما
مي ثشتطريي لة رةئيةكةي كا  تةَلعةت دةكةم  ئَيستا رةئيةكةي خؤشن بة بةَلطة باس دةكةم  جارَي رؤذانة 
حاكن  دادوةر ضةنديي كَيشة دَيتة بةر دةسو كـة ضارةنووسسـانن  دةبَيـت برديـاري لةسـةر بـدات  بَيطومـان        

كاريطةريةكي نؤري دةبَيت لةسةر ئـةو دادوةرة  تةنانـةت كاريطـةري دةبَيـت     ئةم جؤرة كَيشةو برديار دانةش 
لةسةر  يةعين ماندوو بوونَيكي نؤري بؤ ثةيـدا دةبَيـت  ض مانـدوو بـووني سيكـري بَيـت  ض مانـدوو بـووني         

ؤ جةستةيي بَيت  بؤية مي ثَين واية بة ثَييةوانةوة ثَيويستة نووتر ئَيمة سرياي كةويي و هاوكـاري بـي  بـ   
ئةوةي بتوانَيت ئةو تةمةنةي كة دياري كراوة  ئةطةر خوا عومري درَيذ كرد ضةند سـاَلَيكيش حبةسـَيتةوة    

يان كرد  بةَهم باسي ئةوةيان كـرد كـة   (64)ساَلةكةم  دوو  سَي برادةري تريش باسي ( 64)بؤية مي لةطةَل 
دي بـوو  خـةمان خـان دةَلَيـت ئَيمـة      ماندوو دةبي  ظيان خان بوو  مامؤستا مةه سـةعدةديي بـوو  كـا  شـةو    

برديارمانـداوة كـة تةمـةني خانةنشـيين دادوةر حـةستا       0223دةبَيت رَين لة بردياري ثةرلةمان بطريي سـاَلي  
ساَل بَيت لةطةَل رَينمدا بؤ ئـةو بؤضـوونةي  باشـة ئَيمـة لـة هـةمان سـاَلدا برديارمانـدا تةمـةني مامؤسـتاش           

ئةطةر رَينلَينان بَيت لة ياسا  مي ثـَين وايـة ئةمـة هـيض عيةدةيـةكي      ( 64)ساَل بَيت  بؤ كردمان بة ( 68)
نيية بة رَينلَينان لة ثةرلةمان  ذيان نةبةت بووة  ئَيمة نابَيت بةراوردي ئةوة بكةيي خةَل  لة ئـةمريكاو  

ةراورد لة كةنداو لة وَهتاني ئةوروثا ضؤن دةذيي و هـي دةكـةن  بؤضـي بـؤ ئيمتياناتـةكان ئَيمـة خؤمـان بـ        
ناكةيي لةطةَل ئةوروثاو لةطةَل وَهتاني ثَيشكةوتوو  بةَهم بؤ تةمةنةكة خةريكي بةراوردي دةكةيي لةطـةَل  
ــةكةي        ــوةي مةعاش ــت ني ــةداعود دةبَي ــة ت ــا ك ــاَل دادوةرة  ئينج ــؤ س ــةتي ن ــاي نَيودةوَل ــةوان  دادوةري دادط ئ

بوو ثَيويست بوو جارَيكي تر بؤ نؤ ساَل تةمديدي وةردةطرَيت بؤ ئاطاداري  ئةطةر نؤر نؤر بةتواناو لَيهاتوو 
ئيمتياناتي دةدةييَن لة % 122ئيمتياناتي دةدةنَي  ئَيمة لَيرة نة  ثةجنا لة سةدا  ئَيمة % 25دةكةن  ئينجا 

رووي ئيمتياناتةكةوة  مي لةوانةية نؤر طلةيين نةبَيت ذمارةكةيان كةمة  هيض موشكيلةية  نييـة  بـا ئـةو    
سـاَل نؤر  ( 64)يان بدرَيَو  بةَهم لة رووي تةداعودييةوة  مي ثَين وا نيية ئـةوة دروسـت بَيـت    ئيمتياناتانة

ساَل ( 64)نؤر لة جَيي خؤيةتي  كة جَي بةجَي ببَيت  بةَهم مي مةرجيشن هةية لةطةَل ئةوةدا  نة  تةنها 
سي دوو ساَل  سي سـاَلمان لَيـرة    بَيت  دةبَيت بة مةرجَي  ثاندة ساَل خنمةتي دادوةري هةبَيت  ئَيمة راستة
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دانا  بةَهم ديارميان نةكردووة  لَيرة دةتواني دياري بكةيي  بة هيةني كةمةوة دةبَيت ثـاندة سـاَل خنمـةتي    
ساَليش ببَيت بة دادوةر  ئينجا لة ( 38)دادوةري هةبَيت  ئينجا خانةنشي بكرَيت  ماناي واية دةتوانَيت لة 

َيـت  باسـي ئـةوة كـرا ئَيمـة بـؤ سـةرؤكةكان و ئةوانـة تةمـة ان ديـاري نـةكردووة             ساَليدا تـةداعود ب ( 64)
دادوةر سةردي هةية  هةتا ئةندام ثةرلةمانتارَي  دةتوانَيت راوَيذكاري هـةبَيت  دادوةر ناتوانَيـت راوَيـذكاري    

دة بـاش بَيـت بـؤ    هةبَيت  دادوةر خؤي دةرار دةدات  كة دةراريدا دادوةر دةبَيت لـة هـةموو روويةكـةوة ئامـا    
ساَلي تـةداعود بـوو  سيعلـةن دادوةرَيكـي باشـةو لَيهـاتووةو       ( 64)ئةوة  ئةطةر ئةو دادوةرة ثَيويسو كرد لة 

يةكةم نـة نيـادو  نـة    (64)ثَيويستيمان ثَي هةية  دةتواني عةدد بكات  با طرَيبةست بكات  بؤية مي لةطةَل 
 .كةم  لةطةَل رَينمدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر كةمال سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداللة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ساَل  بةردَين جةنابي وةنير كة رَيـنم بـؤي   ( 65)لةرداستيدا ئةم ياساية لة ئةجنومةني وةنيرانةوة هاتووة بة 

َي بكات  بة ثَييةوانةوة ثَيشنيارَيكي تري هةية  كة ئةندامة لةو ئةجنومةنة كةضي لَيرة لة جياتي ديئاعي ل
خستة روو  بةنيسبةت ليذنةي ياسايي نؤر بؤضوونةكةيان لـةجَيي خؤيـةتي نؤر دروسـتة كـة بـة نؤرينـةي       
دةنط وةريانطرتووة  بةثَيي ئوصولي ليذنةكان و دةنطدان و ثرؤسةي دميوكراتي هةموو ئةو بةردَينانـة ثَيـي   

ــة   ــتيوانيان ل ــدن و ثش ــريو     ( 65)ثابةن ــؤ ب ــنم ب ــةَل رَي ــتيدا لةط ــةن لةرداس ــبةت تةم ــردووة  بةنيس ــاَلةكة ك س
بؤضوونةكاني ئةو بةردَينانةي كة بـريو بؤضـووني جياوانيـان هةيـة  جَيطـةي رَيـنة  بـةَهم تةمـةن تةئسـريي          
طــةورةي هةيــة لــة دادوةر  تةئســريَيكي نؤر بــةدوةتي هةيــة لــةوةي ئــةو ئينســانة تــا ض تادــةتَي  دةتوانَيــت  

َيكي دروست بدات  عومر شةرم لة كةس ناكات  بةدةني ئينسان ضةند سـاَلة بيـَينت تادـةتي سيكـري و     دةرار
بــةدةني كــةم  دةبــَينت  وردتــر نــابَينت  لةوانةيــة ضــةند كةســَي  ئيستيســنا دةربيــي  هــةتا نــؤةت ســاَليش  

كردنــةوة  توانــاي  تادــةتيان هــةبَينت  بــةَهم بــة عــام بــة نؤرينــةي لــةو ســتاندةردة دةردةضــي  توانــاي بــري   
بةسةرداضوون  ئةمة هـةمووي دابيليـةتَيكي باشـط دةوَيـت  كـة باسـي جـاران كـرا حـاكن كـةم بـوو  خـةَلكي             
ثسثؤرو نانا كةم بوو  بؤية مـةجبور بـوويي بهـَيَلي و هـةوَل بـدةن و ةَيـني  تـاكو ئيسـتيئادة لـة خيربةيـان           

ةطةَل يةك ي  ئةوانة لـةبي ضـاودَيري ثنيشـكي    بكةن  بةنيسبةت ئةوروثاو كوردستانيش بةراورد نةكرَيت ل
بـاش و ثـةروةردةي بـةدةني باشـي لـة نؤر رووةوة  طـةلَي  طــةلَي  سـةرديان هةيـة لةطـةَل ئَيمـة  ئَيمـة لــةو            
وةنعةي كة تيايي بةردَينتان هةمووتان لةبةر ضاوتانة  لة ض وةنعَيكي ذيان دةذيـي  هـةتا خواردنـةكان  لـةم     

ذ بامسان كرد  كة نيوةي دةرمانةكان ئَيكسثايةرة  نيوةي خواردنةكان ئَيكسثايةرة  ثةرلةمانة ثَيش ضةند رؤ
ئينجا لةناو ئةم طَيذاوةو لةناو ئةم موحيتة ئاَلؤنة  ئينجا سةير بكة ئةو ثةروةردةيةي بةدةني ئةو ئينسانة 

طـةنج  ئَيمـة    روحي و نةسسي و تواناي سيكري ضةند دةمَينَيت كـة عـومري بطاتـة حـةستا سـاَل  بةنيسـبةت      
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نابَيــت طــةجني لــة بــري بكــةيي  خــةَلكَيكي نؤرمــان ئــةمردؤ خوَينــدني ياســا تــةواو دةكــةن  وةكــو بــةردَينتان     
برديارتاندا لة سي ساَلي حةديان هةية بينة ئةو مةجالة  بـةَهم لـة عةينـةن كـات لـةو سـةرةيانةوة دةطـريي        

ية ئةوانيش حةديان هةية جَيطـاي باشـيان هـةبَينت و    ناهَيَلي و سلتةرةكة لة ئاخرييةوة بؤيان دادةنَيي  بؤ
مةجالي باشيان هةبَيت  خنمةتَيكي نؤر طةورةشة بة دادوةران كة بةو عومرة طةورةية بـة ئيمتياناتيانـةوة   
بردؤن تـةداعود بـي و دابنيشـي  هـيض لـة ئيمتيـاناتي كـةم نةكراوةتـةوةو ئياتريامـةن بـؤ شةخصـيات و بـؤ             

ــة    ــة م ــةتي ل ــؤ خنم ــةبات و ب ــي و      خ ــةَهم ماَلةكةش ــت  ب ــريؤني بَي ــدراوةو ث ــةي ثَي ــةو مةجال ــةنا  ئ جالي د
خَينانةكةشي ئياتياجي ثَيية  لة جياتي ئةوةي بةياني تا ئَيوارة لة دةوام بَيت و شةويش تا بةياني كاغـةن  

بؤيـة   َوَينَيتةوةو شةتب بكات و موهحةنة وةربطرَيت  لةطةَل خَينانةكةي ذيانَيكي بةختةوةر بباتـة سـةر   
مي ثَيشنيار دةكةم لة شـةرديش نودتةيـةكي تـر مـاوة بـة حةدينـةت هةنـدَي  بـرادةر ئاماذةيـان ثـَي كـرد             

بـةَهم بـاوةرد بكـةن هةيـة      هةندَي  مي رَينم هةية ناَلَين ئةو حاكمة بةردَينانةي ئَيمةي ئـةمردؤي كوردسـتان   
ت بردواتـةوة سـةر كورسـيةكةي  بؤيـة ئَيمـة      َوَينرَيت  ئةطةر نةختَي  تادـةتي بَيتـةوة  دةيـةويَ    ياسينيشي

دةبَيت هاوكاري ئةو بةردَينانة بي بة ئياتريامةوة ذياني تةبيعي خؤيـان ببةنـة سـةر  بؤيـة مـي ثـَين وايـة        
عومر تةحديد بكرَيت بة ياسا  نةخيةينة بةر رةبةتي رةغبةتي خؤي  ياخود رةغبةتي مةجليسـَيكي تـر    

ري هةبَيت ةَينَيت  يةكَي  كةسَيكي هـةبَيت نـةتوانَيت ةَينَيـت  بؤيـة بـة      كةسَيكي ت,كة ئياتيمالة يةكَي  
دانون لة ثَيش ئةو حاكمة بةردَينةش مةعلوم بَيت لةم حةددة ئي  بؤ خؤي دةردوات بؤ ذياني تةبيعي خـؤي  

سَي  سـاَل نيـاتر نـةبَينت و هـيض مـةجالي هـيض تـةر       ( 65)بة رَينو ئياتريامةوة  بؤية مي لةطةَل ئـةوةم لـة   
 .نةبَيت  بؤ ئةوةي تةمديد بكات  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نؤر ســوثاس بــؤ هــةموو ئــةو بةردَينانــةي كــة دســةيان كــرد  بةرداســو يــةعين رةئــي جؤراوجــؤر هةيــة بــة     
نؤرينـةو  , حةدينةت موختةليئي  ئةو ئيختيةسةش هـيض شـتَي  حـةمسط ناكـات غـةيري دةنطـدان نـةبَينت       

ــة   كةمينـــة  ذما ــان بـ ــةردَين ئاماذةيـ ــداماني بـ ــة ئةنـ ــة  لـ ــاَلدا  ذمارةيـــةكيش ( 64)رةيـ ــاَلياندا  ( 65)سـ سـ
كؤمةَلَي  دسةي بـةدواوةي دةكـرا  كـة دةَلَيـت     ( 64)ساَليدا  بة تةسسيةتةوة  كة دةَلَيت ( 22)ذمارةيةكيش 

ي ثَيشـنيارةكةي وا  ساَل هةروا  كة باسي حةستاش دةكرَيت بةو شَيوةية  تةبعةن رةئـي ليذنـةي دـانون   ( 65)
بَينت و دةسـةَهتي سـةرؤكي هـةرَيميش  يـةعين كـةس بـؤي نـةبَينت نيـادي بكـات  نؤر لـة           ( 65)كردووة لة 

هةنـدَي  طوتيـان دةسـةَهتي سـةرؤكي     , سـالَ ( 64)برادةران كة دسـةيان كـرد  هـةتا كـة هةنـدَيكيان طوتيـان       
تي ئةجنومةني دةنا هةبَينت بؤ نياد كردنـي تـا   هةرَيمي تيا بَيت بؤ نياد كردني  هةندَيكيش طوتيان دةسةَه

يش ذمارةية  ئاماذةيان ثـَي كـرد  كـة دةسـةَهتي ئةجنومـةني دـةنا هـةبَينت بـؤ نيـاد          (65)حةستا ساَلي  لة 
كردنــي  هةندَيكيشــيان وتيــان حــةستا ســاَل بــَينت  لةبــةر ئــةوة دةبَيــت ئَيمــة بــة دةنطــدان حــةمسي بكــةيي   

كَي دةسةَهتي نياد بوونةكةي هةيـة  يـةعين نيـادي بكـةيي  ئـةوةل جـار       / ةميشيةكَيكيان تةمةنةكةي  دوو
 .تةمةنةكةي تةسبيت دةكةيي ثَين باشة  كا  حاكن ساروق دسةت هةية سةرموو
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 :وةنيري داد/بةردَين ساروق ايل صادق

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ال هةية  دةَلَي بؤ وةنير ئةو مةشروعة لـة  مي تةنها تةعلينَيكن لةسةر دسةي براي بةردَينم كا  دكتؤر كةم

ئةجنومةني دةنائي هاتووة  ئةو وةختة بةخؤي لةوَي بووة سةرثةرشو بـة ئيعتيبـار مـي رةئيسـي ليذنـةي      
دانوني ئةجنومةني وةنيران  ضؤن مي ئةوةم كردووةو ئَيستاش ديئاعي لَي دةكةم  ديارة جـةنابي ئاطـاي لـَي    

ةوة هاتووة  ئـةو ليذنـةي دانونيـةي لـة     0226رلةمان لة مانطي حةوتي ساَلي نيية ساَلَي  نياترة هاتؤتة ثة
ئةجنومةني وةنيران دانراوة كة مي سةرؤكايةتي دةكةم  ثاش يةكطرتنةوةي وةنارةتـي داد بـووة  واتـا ثاشـي     

ردَين ئةو مةشروعة ساَلَي  و دصور ثَيشي ئَيسـتا لـة هيـةن سـَي  ضـوار دادوةر دانـراوة دايانـة بـة        , مانطي دوو
رةئيسـي ونةراو جَيطـري لـةو كاتـةوة كتــابَيكي رةمسـي هـاتووة بـؤ ثةرلــةماني كوردسـتان  بـةَهم ديـارة ئــةو           
وةخو ثَييان ثَيويست نـةبووة بيطـؤردن  بـةَهم ئَيسـتا لةبـةر هةنـدَي مةسـائيلي ديكـة  ثَيويسـت ناكـات مـي            

ثــاش ئــةوةي ســاَلَي  لــة ثةرلــةمان   كــة,لةبــةردةم ثةرلــةمان لةبــةر ض غايةيــة  ئــةو دانونــة هاتــة طــؤردَي   
كةوتووةو باس نةكراوة  بةَهم حةن دةكةم جةنابي بنانَيت مي تةئيدي ئةو مةشروعةم نةكردووةو ئاطاشـن  

 .لَيي نيية  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ي كة هاتووة لة هيةن دةسةَهتي دادوةرييةوة هاتووةو دةسةَهتي دادوةري خؤيان ئةو ثرؤذةيان ئةو ثرؤذةية

ئامادة كردووة بة رَيطاي ئةجنومةني وةنيرانةوة بؤ ئَيمة هاتووةو جةلسةي ثَيش يش تةساسيلمدا بؤ تـاخري  
 .بووة  ئةسبابي تاخري بوونةكةي مةعلومة  ئةوة ية 

شن دةكرد  ئةوةند ديئاع لة درَيذ بوونـةوةي تةمـةني حاكممـان دةكـرد  ئةوةنـدة      مي حةنم دةكرد و تةمانا
ديئاعمــان لــةو مةعهــد دةنائيــة كــرد بوايــة  ئَيمــة ســوَلتةي دــةنائي خؤمــان تَيكماندايــة  ئَيمــة لــة دــانوني   

وني وةنارةتي داد مةعهد دةنائيمان دانا  حةق واية ئَيمة سشار َةينة سةر حكومةت بة نووتـريي كـات دـان   
مةعهدي دةنائي ثةسند بكاتي  بؤ ئـةوةي ئَيمـة بتـواني نةوةيـةكي دـةنائي تـانة دروسـت بكـةيي دوور لـة          
ــة       ــةوةي ك ــةنا  ئ ــةربةخؤي د ــثاندني س ــة ضةس ــةنائي و ئةمةي ــدةي د ــة ئاين ــةتي  ئةمةي ــةت و حنباي سياس

ة عومرةكـة سـاَلي   روويداوة بةرداسو هةمووي بة خؤمـان تَيكمـان داوة  مةسـةلةكةي عومرةكـة دَيـنت  راسـت      
دةردؤيي نؤر تةبيعيـة ئـةمردؤ    0228طؤردانكاري بةسةر عومرةكةي داهات  ئَيمة ئةمردؤ بةرةو ساَلي  0223

رةئيةكي تر هةبَيت  دانوني سوَلتةيةكي دةنائي تر هـةبَيت بـة روانطةيـةكي تـر تةماشـاي دـانوني سـوَلتةي        
نؤر مونادةشة كرد  لة ناحيةي عومرةوة سيعلـةن   دةنائي بكةيي  ئَيمة لة ليذنةي دانوني ئةو مةونوعةمان

ستاندةرد  ستاندةردَيكي عالةمي نيية  بةَهم دةبَيت ئَيمة تايبةمتةندي خؤمشان بناني  لـة عَيـراق دـانوني    
خدمةي دـةنائي نييـة  ئـةوةي كـة ئيعتيمـادي لةسـةر دةكـةيي دـانون خدمـةي مةدةنييـة  دـانون خدمـةي             
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سـاَل يـة  رؤذيـش    ( 64)اَل دانراوةو ئَيستاش لة بةغدا عومري داني لة س( 64)مةدةنيش لةسةر ئةساسي 
تةجاون ناكات  بةطوَيرةي دانوني ئةو دانونةي كة ئَيستا دانراوة  ئَيمـة طومتـان مـام ناوةنديةكـة وةربطـريي      

ةكة عـومرَيكي موعتـةديل بَيـت     (65)ةكةي وةردةطريي  رةنطة (65)يةكةي بةغدا وةرنةطريي  ئَيمة (64)
مة لة هية   لة هيةكي تريشةوة بةردَينان مي لـةناو حاكمـةكان بووميـة لـةناو ئيجتيماعةكـةش دسـةية        ئة

مةيان طوت عومري حاكن واي لَي نةكةن  واي لـَي بَيـت   طوترا  كة ئَيستا بؤ ئَيوةي بةردَيني دةطريدمةوة  بة ئَي
ة ئَيمـة طوتـووة  بؤيـة دواي طةَهَلـة     لة مةحكةمةوة بؤ مةدبةرة  ئةوة دسةي حاكمةكان خؤيانة  ئـةوةيان بـ  

كردني ئةو مةعلوماتة  ئَيمة هاتينة سةر ئةو دةناعةتة ئةو عومرةي وا لَي بكةيي  مةسةلةي ئيستيغناف و 
تةميين  خؤمان لة حاكمةكان طوَيمـان لـَي بـووة  دةَلـَيي مـاوة بـة ئَيمـة نادرَيـت بـةرةو ثـَيش بـردؤيي  بـةَلَي             

ة  لـة بيدائةمـة  سـبةي توموحـامت هةيـة وةكـو هـةر سةرمانبـةرَيكي تـر بيـمة           ئةمردؤ مي لة حماكمي دنيامـ 
  لة ئيستيغناسن ماوةية  مامةوة لةوَي  توموحامت هةية بيمة تـةميين  ئةطـةر ئَيمـة عومرةكـة     ئيستيغناف

نيــاد بكةينــةوة  ئــةو مةجالــة بــةس دةبَيــت بــؤ ئــةوةي نــةتوانرَيت ئةوانــة بــة ثلــةي طــةورةتر بــردؤن هــةر  
َيكيش توموحاتي هةية  بةنيسبةت حـةددي ئـةعة  حـةددي ئـةعة لـة ثرؤذةكـةدا هـاتبوو  لَيـرة لـة          ئينسان

سـاَل  ( 35)ساَل نياتر نةبَيت  ليذنةي دـانوني طـوتي حـةددي ئةعةكـةي     ( 32)ثةرلةماني كوردستان كة لة 
نةكــةدا نــةهاتووة  بَيــت  بــةَهم دةنطــي نــةهَينا  ئَيمــة نةرةرمــان نييــة  ئــةوةش مانــاي ئــةوة نييــة لــة دانو   

مةجليســي دــةنا نــةتوانَيت حــةددي ئةعةيةكــة دانَيــت لــة دــانوني ثَيشــ  ئــةو حــةددة نــةبووة  بــةَهم بــة   
بـوو بـة ثـةجنا سـاَل  ديـارة كـراوة  مـي بـة حةدينـةت          , دةرارَيكي مةجليسي دةنا ئةو دـةرارة تةسـبيت كـرا   

ة دةسةَهتة  بةس خواي تةبارة  و تةعالة لة ئةوةندة دةَلَين  دةَلَين دةسةَهت خؤشةو هةر كةسيش حةني ل
دةوانيين سةماوي حةددي بؤ ذيان داناوة  بة هةمان شـتيش دـةوانيين وةنعـي نؤر تةبيعييـة حـةددَي  بـؤ       
تةداعودي دابنَيت  حةق واية حاكميش ماوةيةكي نؤر باشي هةبَيت  بؤ ئةوةي ئينصراف بكـات  بـؤ ئـةوةي    

ايبواردووة  بيَيت تةمةنَيكي تر رابوورَيت لـةناو مـاَل و منـداَلي خـؤي بـة      لةو تةمةنة درَيذةي كة لة دةنا ر
 .طونةرانَيكي خؤش   نؤر سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نؤر سوثاس  رَيطا دةدةم بـة كـا  كـةرين وةكـو ليذنـةي دـانوني  ضـونكة طوتيانـة ئةكسـةريةتة  بـؤ ئـةوةي            
 .اتئةدليةتةكةي ليذنةي دانوني رةئي بد

 :بةردَين كرين حبري عبداللة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةمةوَيت ئةو بؤضوونة راست بكةمةوة  كـة لـة تةدريرةكـةش هـاتووة  نؤرينـةي ئةنـداماني ليذنـة لةطـةَل         

ساَل نياتر بَيت  يان كراوة بَينت  يان حةستا سـاَلي بـَينت  هـةر لَيـرةدا ئـةو ئةندامانـة       ( 65)ئةوة دابوون لة 
يان لَيرةدا ئةو رايةيان دا  نؤرينةي ئةندامان كا  نانا  كا  دلَير  مي  كا  تارق  دكتـؤر نـوري هـةر    نؤرينة
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ثَينجمان  نؤ ئةندام كؤبووينـةوة لـةو نـؤ ئةندامـة ثَينجـي لةطـةَل ئةوةدانـة نيـاد بكرَيـت  ضـواريان لةطـةَل            
 .بَيت و سوثاس( 65)ئةوةدانة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

/ نؤرينةو كةمينةي ليذنةي ياسايي لَيرةدا كؤتايي ثَي هـاتووة  مونادةشـة تـةواو بـووة  يةكـةم      بة هةر حاَل
 .تةحديدي تةمةني تةداعوديية  يةعين تةصويو بؤ دةكةيي

تةصـويت بــؤ ئــةوة دةكــةيي  ثاشــي ئــةو تةحديـدة  ثاشــان نةتيجةكــة دةنانــي  ئايــا حــةدي ئــةوةي   / دووةم
يسي دةنا تةمديد  بكاتةوة  يان نا  ض صيغةية   يةكةم جار تةمةنةكة هةبَيت سةرؤكي هةرَين  يان مةجل

تةحديد دةكةيي  تةمةنةكةش وةكو ئيتيئادمان كرد لة سةرؤكايةتي يةكةم مودتـةرةحي كـةم يي تةمـةن    
  بـةَهم  (22)  ئةطـةر سـةري نـةطرت    (65)  دوايـَي ئةطـةر سـةري نـةطرت     (64)دةخيةينة دةنطدان  يـةعين  

سةري طرت  ئةو وةخو هي دةكةيي  كَي لةطةَل ئةوةيـة تةمـةني خانةنشـي كردنـي دـاني       ئةطةر كامةيان
ساَل بَينت دةسو بةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  نـةخَير جةبرييـة  كـَي لةطـةَل ئةوةيـة تةمـةني دـاني          ( 64)
كةيي  بَيت  كا  سرسةت وةكو ئةوةي تةجروبةي نياتري هةية طوتي لة كةم ي تةمةن دةست ثَي دة( 64)

  نودتـةي نينامييـة كـا     (22)  دوايـَي  (65)يةكة دةست ثَي دةكةيي  دوايَي (64)لةبةر ئةوةي لة تةمةني 
 .عومسان سةرموو

 
 (:باني ماراني)دادر عبداه عثما  بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بدرَيت تةواو( 22)و ( 65)ة  تةمةني (65)هةر تةئيدي ( 64)

 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

 .نةخَير وا نيية  سةرموو
 :بةردَين ئارَين عبداللة ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة بيدايةتي كا  شَيروان داواي ئةوةي كرد  كة رةئي ليذنةي ياسايي لةبةر ضاو بطريَيت  حةدـة هـي ئـةوان    

 .بدرَيتة دةنطدان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةينة مونادةشـة  خـؤ ئةطـةر وا    درة سةرؤكايةتي دةرار دةداتي  ئةي بؤ دةيئَيمة لَيرة دةرار دةدةيي كاكة  لَي
بَينت ليذنةي دانوني ضي دةَلَينت دةيدةينة دةنطدان و تةواو  كة بووة مونادةشةو دسةتان لةسةر كرد  ئَيمة 

دةرار  لَيرة ئيشمان ئةوةية ضاومان لة هةمووتانة تةديمي بكةيي  بناني ض مودتةرةحَيكي تانة هةيةو ضي
بدةيي  ليذنةي ياسايي مودتةرةحي خؤي هةيـة  ئةطـةر بيدايةتةكـةي دسـةتان نـةكرد بوايـة  ئـةوة دةخـرا         
دةنطدانةوة  كة هةمووتان دسةتان كردو داواتان كرد  سَي ثَيشنيار هاتؤتة ثَيشةوة  يةكَيكيان رةئـي ليذنـةي   

يشـيان حةستايـة بـة عـام  دسـةش لةسـةر       يـة  يةكَيك (64)ةكةي داوا كـردووة  يـةكَيكيان   (65)دانونيية  كة 
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ئةوةي كرا ليذنةي ياسايي دةَلَي حةنة دةسةَهتي سـةرؤكي هـةرَين بكرَيـت  لَيـرةدا هةنـدَي  ئاماذةيـان ثـَي        
كرد سةرؤكي هةرَين دةسـةَهتي هـةبَيت تةمديـد بكـات  هةنـدَيكيان وتيـان نـةخَير  ئـةو دةسـةَهتة بدرَيتـة           

لةي دةسـةَهتي تةمديـد كردنةكـة بـة جيـاوان دةنطـي بـؤ دةدرَيـت  ئَيسـتا          ئةجنومةني دةنا  بؤية ئةو مةسـة 
تةصويت تةنيا بؤ تةمةني خانشـي لـة كـَي دةسـت ثـَي دةكـات  يـةعين جـةبري  لـة يةكةمـةوة دةسـت ثـَي             

سـاَلي بـَينت  ئـةوة ناكرَيـت     ( 64)دةكةيي ضوار  ثَينج ئةندام نياتريش دسةيان كرد  كة دةَلَيت لة تةمـةني  
سـاَل بَيـت دةسـو    ( 64)ينةية  دسةيةكتان هةية  كَي لةطةَل ئةوةية تةمةني خانةنشـيين دادوةر  هةر دةد

ــةوة؟   ــةرن بكات ــةني    ( 64)ب ــتا تةم ــةطرت  ئَيس ــةري ن ــةوة س ــة  ئ ــاَلي ئيجباريي ــة  ( 65)س ــاَليةكة دةخةين س
دةسـو بـةرن    سـاَلي بـَينت ئيجبـاري   ( 65)دةنطدانةوة  كَي لةطةَل ئةوةية تةمـةني خانةنشـي كردنـي دـاني     

( 64)ئةندام لةطةَل داية  كَي لةطةَل ئةوةدا نيية دةسو بـةرن بكاتـةوة؟ ئوصـولي دةنطـدان     ( 35)بكاتةوة؟ 
( 65)ساَليةكة دةنطمان بؤدا ضوار  ثَينج كةس دةنطيان بؤ دا  ئةوة مةحسـوم بـووة  ئـةو دةنطـي نـةهَيناوة       

يـاترن  بـناني ئـةو دةنطدانةكـةش نؤرينةيـة       كةس دةنطي بؤدا داعةكةش لة هةشـتا كـةس ن  ( 35)ساَلةكة 
ةكةيـة  يـان نـا     (65)يان كةمينةية  هةندَي  هةية بَي دةنطة  بؤية لةبةر ئةوة دةبَيـت بـناني كـَي لةطـةَل     

سـاَل بَيـت   ( 65)ئةو وةخو دةضينة سةر حـةستا سـاَليةكة  كـَي لةطـةَل ئـةوةدا نييـة تةمـةني خانةنشـيين         
ة  (35بـة   32)ةكـة دةنطـي هَينـا  ضـونكة     (65)ةس لةطةَل دا نييـة  كةواتـة   ك( 32)دةسو بةرن بكاتةوة؟ 

دةنطــي دابــَينت  دةتوانَيــت لــة  ( 64)حــةدي خؤيــةتي  دةتوانَيــت دوو جــار دةنــط بــدات  هــةر كةســَي  لــة   
 .يش دةنطي بداتي  تةبيعيية  بةَلَي كا  عومسان(65)

 (:باني ماراني)عبداه دادر عثما  بةردَين

 .ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر
ئةوة ئيلتيباسَيكي دروست كرد  دةبواية بتطوتبوايـة كـَي لةطـةَل حـةستا سـاَلية  بةرداسـو هةنـدَي  دةنطيـان         

 .نةدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة ئَيمة دةرار دةدةيي كا  عومسان  ئَيمة طومتان لة كةم يي تةمةن دةست ثـَي دةكـةيي  مودتـةرةحاتي    
 .تان خان سةرمووجياوانم كرد  كوَيس

 :بةردَين كوَيستان حممد عبداللة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
َةنـة دةنطدانـةوة  ثَيويسـت بـوو دةنطدانةكـة وا بَيـت        ( 22)و (65)و (64)ئَيوة سةرؤكايةتي دةرارتانـدا  

ةنطدان  َرَيتة د( 22)و ( 65)نيية  ئيلتيباسي دروست كرد  بؤية داوا دةكةيي ( 65)مةسةلةي كَي لةطةَل 
 .ئةوةكةي تريان دةنطَيكي نياد بوو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .داعيدةي دنيا لة هةَلبذاردن  كا  دلَير سةرموو
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 ئيختياري بوو  حـةستاش ( 65)مي دةنطن لةطةَل هيض شتَي  نةدا  لةبةر ئةوة مي ثَيشنياري ترمان هةبوو  
 .بوو بة ئيجباري  يةعين ئيختيارةكة نةما لةو بةينة  سوثاس( 65)ئيجباري بوو  ئَيستا 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو مودتةرةحةي جـةنابت تـةنيا دوو كـةس طـوتي  لةبـةر ئـةوة نـةبووة مودتـةرةح  نـاكرَينت هـةر شـتَي             
 .نودتةي نينامي  سةرموو كوَيستان خان

 :داللةبةردَين كوَيستان حممد عب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةوةتي دةنطدانة  ئَيمة ئةوةمان نةكردووة  كَي لةطةَل ئةمةيةو  كـَي دذيـةتي  جـا سـَييةم ثَيشـنيار َةينـة       
دةنطدانةوة  ئةمة يةكةم جارةو تانةية ئةم شَيوة دةنطدانة  بؤية داوا دةكةيي حـةستا َرَيتـة دةنطدانـةوةو    

 .سوثاس
 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

يــش نــةدةخرا (65)حةســن كــرا بوايــة  ( 64)باشــة موشــكيلة نييــة  ئةطــةر حةســن نــةكرا بوايــة  ئةطــةر   
نةدةدرا دةنطـدان  مـةعنول نييـة  تـؤ     ( 64)دةنطدانةوة  ئةطةر لة حةستاش دةستمان ثَي كرد بواية  ديسان 

دةنطدانَيكـدا رةئيـة    رةئيـت بطؤرديـت  بـةَهم مةعنولـة لـة هـةر        كـة حةدت هةية لـة هـةر سـَي مودتةرةحة   
دا ضــل كــةس دةنطيــدا لةطــةَلي نييــة  ضــل و ثَيــنج كةســيش  (65)نــةوعَي  بَيــت  ئــةوة مةنتينــة  كــة لــة  

لةطةَلداية  دةنطدانةكة بوو  حةستايةكة عةيين شتة ناكرَيتةوة  بةَهم لـةوَي حةسـن كـرا  ناكرَيـت بيـينةوة      
ةيئي خؤيــةتي  كــَي دةَلــَي دةنطــي نــةداوة  ســةري  تــةواو حةســن كــراوة  حــةدي خؤيــةتي دةنطــي نــةداوة كــ 

مودتةرةحَيكتان هةية  دةنطي نةهَيناوة  ماناي ئـةوة نييـة  دابنيشـي تـةعي لـة دةنطدانةكـة بـدةيي  خـؤم         
ةكة  لةطةَل دةنطي خـؤم بـووة   (65)ةكةي خؤم دةنطن دا  دةنطي خؤشن ذمارد دذي (65)دذي , دةنطن دابوو

ــن     ــة دةنط ــة ك ــةوة نيي ــاي ئ ــة مان ــل  ب ــةمولي     ض ــان تةح ــان كردم ــةوةي خؤمش ــة ئ ــَين واي ــي ث ــةهَيناوة  م ن
مةسغووليةت دةكةيي  حةن دةكةن لة هةموو دنيادا بثرسي  ئةوةي كردوومانة راستة  يان لة حةستا دةسـت  

كاميان نؤرينـةي هَينـا ئـةوة حةسـن دةبـَينت  ناكرَيـت بـرادةر  رةئيـة  كـة دةنطـي            65ثَي دةكةيي  يان لة 
سـةرني بكـةيت بـة تـوروق و هـي و ئةوانـة  ئـةوة هـةردوو حـاكن لَيـرة دانيشـتوون رةئيـان             نةهَينا  نابَيت 

جياوانة  بةَهم بةو تةرينةية حاكن نورالديي وةكو حاكمَي   وةكو دادوةرَي  داوات لَي دةكةم  بةم دةنطدانة 
 .تةعي لَي دةدةيت  يان نا  سةرموو

 :دادطاي تةميينجَيطري سةرؤكي /بةردَين حاكن نورالديي مة علي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بوايــة  يــان حةستايةكــة  بــةَلي تةرينــةي  ( 65)يةكــة بــوو  يــةعين (22)و ( 65)خــؤي خــيةف لــة بــةيين 
 .ي هَينا(65)دةنطدان لة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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سـةر ئـةوةي سـةرؤكي    نؤر سوثاس  ئةوة حاكميش رةئيدا  دةَلَي هينةكة تةواوة سةرموو  ئَيستا دةمَينَيتةوة 
هةرَين ليذنةي دانوني دةَلَي حةنف بكـرَينت  نؤر رةئـي طـوترا  كـة سـةرؤكي هـةرَين دةسـةَهتي هـةبَيت بـؤ          

كـةم بـَينت  هةنـدَي  طوتيـان حـةستا  ثَيـنج سـاَل و ئةوانـة          ( 65)ئةوةي تةمةنةكةيان نيـاد بكـاتي  رةنطـة    
مةجليسي دةنا خؤيان هي بكاتي  بؤية مي لةطةَل كا  هةندَيكيشيان طوتيان نةخَير ئةو دةسةَهتة بدرَيتة 

دكتؤر كةمال و كا  سرسةتيشدا بامسان كرد  صيغةيةكي موعتةديل كة هةردووه بدرَيتة ئةوان  ناكرَيت تؤ 
لةو مةسةلةيةدا  دةبَيت جيهةتَي  هةبَيت حةمسي بكات وةكو مةرسوميش بـَينت  سـةرؤكي هـةرَين دةبَيـت     

ت  بةَهم بؤ ئةوةي دةسةَهتي دةنا سـةربةخؤ ةَينَيـت و دةسـةَهتي جـَي بـةجَي كـردن       ئةو دةسةَهتةي هةبَي
هــيض دةســةَهتَيكي بةســةردا نــةبَيت  يــةعين واتــا دةســةَهتي دــةنا موحتــاجي دةســةَهتي جــَي بــةجَي كــردن  

اد بكـةن لةسـةر   نةبَيت  ئةو دةسةَهتة سةرؤكي هةرَين بؤي هةية ثَينج ساَل نياتر نةبَينت  يةعين بؤيان نيـ 
ثَيشنياري ئةجنومةني دةنا  يةعين واتا ئةو دةسةَهتة ئةجنومةني دةنا تةحديدي دةكـات  سـةرؤكي هـةرَين    
بةس مةرسومةكةي بـؤ دةردةهَينَيـت و مواسةدةتةكـةي بـؤ دةكـات  بـةو صـيغةية لةبـةر ئـةوةي تـؤ ئةطـةر            

تي دةنايةكـة بةتـةنيا  بـؤ ئـةوةي ئـةو      بيدةيتة دةسةَهتي دةناش  ئةوة دةمَينَيتـةوة سـةر ميناجـي دةسـةهَ    
مةونوعة حةساسة تةديمةكةي ئةو حاكمة  ئةو دانيية  كة ئيمكاني ئةوةي هةية دةسـةَهتي دـةنا ثَيشـنيار    

ةكة  ئةطةر ئياتياجي بوو بة مةرجَي  لة ثَينج ساَل نيـاتر نـةبَيت    (65)بكاتي بؤ تةمديد كردني لة ثاش 
 .ايةتيية  سةرموو دانونيةكانئةو وةخو ئةوة مودتةرةحي سةرؤك

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي ديسان دةطةردَيمةوة سةر رةئي ليذنةي دانوني  كة مولنةمن ثَيـي و بـرادةرانيش كـة لةطـةَل ئَيمـةش بـة       
َلةن ئةو دةسـةَهتة  ئةكسةريةت دةنطيان لةسةر داوةو بة تةوديعيش لةهم هةية  ئَيمة لةطةَل ئةوة دايي ئةس

ض بدرَيتة سةرؤكايةتي هةرَين  كة نةدرَيتة سةرؤكايةتي هةرَين هيض مودتةرةحي ترمان نيية  ئَيمة لةطةَل 
ة وةكو خـؤي ةَينَيتـةوة  سـةرؤكايةتي هـةرَين ثةيوةنـدي بـة درَيـذ كردنـةوةي ماوةكـة          (65)ئةوةينة  ئةو 

 .نةبَيت  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .  ساروق و كا  حاكن دسةتان هةية لةسةر ئةو مودتةرةحة  سةرمووكا
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي دادوةر كة تةعي دةكرَيت بة مةرسومي ئينليمي تةعي دةكرَيت  لةبةر ئـةوة لَيـرة لـة سةدةرةيةكـدا     

تـةداعود بَيـت  لةبـةر ئـةوةي تةمديدةكـةش ئيستيسـناي دانونييـة بـة ئينترياحـي           بة مةرسـومي ئينليمـي  
 .مةجليسي دةناو سةرؤكي هةرَين مةرسومي بؤ دةربكات بؤ تةمديد  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كا  كةرين سةرموو
 :بةردَين كرين حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــةناو ئة    ــة ل ــةكي ديك ــرة رئي ــةو         لَي ــةبَينت  ئ ــؤي ه ــةنا ب ــي د ــة مةجليس ــوو  ك ــدا ب ــةمان ثةي ــداماني ثةرل ن
سةَهحيةتةي هةبَينت  ئةو حاكمةي ئياالةت بكـات بـؤ تـةداعود  لَيـرةدا رةئيـةكي تـر دروسـت بـوو لةطـةَل          
رةئي ليذنةي ياسايي  كة ئَيمة لة ليذنةي ياسايي ئَيمةش لةطةَل دابوويي  ئةو دةسـةَهتةي سـةرؤكي هـةرَين    

ت بة مةجليسي دةنا لة كؤبوونةوةكاني ليذنةي ياساييدا  بؤية دوو رةئـي هةيـة لـةو مةسـةلةدا  ئَيمـة      بدرَي
 .تةئيدي رةئي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةيي و سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  ناص  سةرموو

 :رمضا  غئور ناص .بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةكةي(65)دةنطي هَينا لة ( 35)سةرؤكايةتي  بةَهم ئَيمة دةتعي دةنطدا اندا  لةطةَل رَينمدا بؤ رةئي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة جةنابت ئينتيباهت نةكرد  دانيشة سةرموو  ئَيمة طومتان دةنط دةدةيـي و تةدسـيمي دةكـةيي  دوايـَي     

تةمــةن  طومتــان بــؤ تةمديدةكــة دةنــط دةدةيــي بــؤ بةشــةكةي تــر  بؤيــة تةدســيمان كــرد  دةنطةكــة درا بــؤ 
دةسةَهتي سةرؤكي هةرَين بَيت  يان نا  دوايَي دةخةينة دةنطدان  دوو جار ئةو مةونوعةم بـاس كـرد  كاكـة    
ئَيمة مودتةرةحي سةرؤكايةتي دةخةينة دةنطدان  كة سةرؤكي هةرَين بؤي هةية لةبةر رؤشنايي ثَيشنياري 

كات بة مةرجَي  لة ثَينج ساَل نيـاتر نـةبَيت  بـة عةرةبيةكـةي     ئةجنومةني دةنا تةمديدي ماوةي دانياتي ب
جيوز لرئيس االقليم بنااءًا علاى اقارتاح جملاس القضااء متدياد ذلاك ملادة التتجااوز عان مخاس            )دةخوَينمةوة 

  ئـةو مودتــةرةحي سـةرؤكايةتي دةخةمــة دةنطدانـةوة  كــَي لةطةَلدايـة دةســو بـةرن بكاتــةوة؟ نؤر      (سانوات 
 .ا  شَيروان نودتةي نينامت ضيةسوثاس  سةرموو ك

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداســو رةئــي ليذنــةي دــانوني ثــةراوَين كــرا بةنيســبةت تةمديــدي ئــةو سةترةيــة  ئَيمــة ســةراحةتي بــة     
ي  ئـةو  تةحريري ئيمنامان كردووةو مودتةرةبان هةية بة ئةكسةريةت دةنطـي هَينـاوة لـة ليذنـةي دـانون     

مودتةرةحةي ئَيمة بدة دةنطدان  ثاشان مودتةرةحي دووةم بدةوة تةصويت  ئةطةر دةنطي هَينا بةسةر ئةو 
 .ضاوة  ئةطةر دةنطيشي نةهَينا ئةوة هيض

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هــةردووكي هــةمان شــت دةكــات كــا  شــَيروان  مودتــةرةحي تانةيــة هاتؤتــة ثَيشــةوة  ئَيــوة مودتــةرةحتان   

ــردو ــرد         ك ــةيةكي ك ــةرين دس ــا  ك ــَيي  ك ــا بَل ــةتي ب ــةريةت و ئةدلي ــة ئةكس ــةر هةي ــان لةس وةو ئيختيةست
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جةنابيشت دسةيةكي ترت كرد  كا  كةرمييش وةكو ليذنةي ياسايي تةئيدي ئينترياحي سـةرؤكايةتي كـرد    
ــةم         ــةرةي يةك ــة سةد ــةوة  ك ــر دةخوَينم ــارَيكي ت ــةوة  ج ــة دةنطدان ــةرؤكايةتي دةخةم ــةرةحي س ــي مودت  م

حيال القاضي على التقاعد بعاد اكمالاه اخلامساة    )دةخوَينمةوة  سةدةرةي يةكةم كة دةنطمان بؤدا يةكةم جار 
والستني من العمر ويستحق احملال على التقاعد ماكا  يتقاضاه من راتب وخمصصات قبل احالته على التقاعد 

سانوات او جياوز جمللاس    ( 5)دة ال تتجااوز  وجيوز لرئيس االقليم بناءًا على اقرتاح جملس القضاء متديد ذلك مل
  سةرؤكي هةرَين بؤي هةية لةبـةر رؤشـنايي ثَيشـنياري ئةجنومـةني     (االقليم بناءًا على اقرتاح جملس القضاء

 .دةنا تةمديدي ماوةي دانياتي بكات بة مةرجَي  لة ثَينج ساَل نياتر نةبَيت  سةرموو
 :بةردَين خةمان نرار اسعد

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن
مي باسي خؤم دةكةم دـةراري ئـةخريي بـؤ سـةرؤكي ئينلـين دةطةردَيتـةوة  ئَيمـة دةَلـَيي بـا لَيـرة ئينـترياح            
ــؤ            ــةنيا ب ــة ت ــت  ئةم ــةرَين بَي ــةرؤكي ه ــومي س ــي مةرس ــدات  دواي ــةنا بي ــي د ــة مةجليس ــةبَيت  دةرارةك ن

 .جياكردنةوةي سةسلي سوَلتاتة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ئةجنومةني دةنا ثَيشنيار دةكات  نة  سةرؤكي هةرَين ثَيشـنيار بكـات  ئةجنومـةني دـةنا     ئةوة تَينةطةيشو
ساَلي تةواو كردووة  لةبةر رؤشـنايي كةسائـةتي يـة   دوو     ( 65)ثَيشنيار دةكات دةَلَيت سةن داني تةمةني 

يش مواسةدـةت بكـات    دودراتي نهين  ئَيمة ثَيشنيار دةكةيي مواسةدةت بكةن دوو ساَل تةمديد بكرَيت  ئـةو 
 .يةعين ئيعتريانيشياندا دةطةردَيتةوة بؤ ئةجنومةني دةنا  بةَلَي يا شَيخ سةرموو

 :ابد بارناني عثما  ادهن بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .تكاية هةردوو مودتةرةح دووبارة بدرَيتةوة ليذنةي ياسايي وَي سةرؤكايةتي  ياخود ثةرلةمانَي  سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 

 .باشة  شتةكة وانرتة كا  نانا سةرموو
 (:نانا)خضر بةردَين دادر سعيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مودتةرةحي سَييةميش با نةسـةوتَيت كـة ئةنـداماني ثةرلـةمان تةئكيـدمان لةسـةر كـردةوة كـة مةجليسـي          

 .دةناو دةسةَهتةكاني
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ووكا  سةردار سةرم
 :بةردَين سردار صباح بونو هركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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تةبيعي لَيرة رةئيسـي ئينلـين   ( لرئيس اهدلين بعد اد اح)بةثَيي ئةو صياغةي جةنابت باست كرد  يةعين 
بؤ ئيستيغناف نيية  رةئيةكة بؤ ئةو دةطةردَيتـةوة  ئَيمـة ئـةوةي بامسـان كـرد كـة سةسـلي سـوَلتات هـةبَيت           

ا تـةداخولَي  دروسـت دةبَيـت لـة بـةيين سـوَلتةي تـةنئيني و سـوَلتةي تةشـريعي  يـةعين ئَيمـة ئـةو             لَيـرةد 
ثَيشنيارةمان هةبوو سوَلتةي دةنائي بةخؤي بؤي هةبَيت تةمديدي بكات  ئـةو مةرسـومةي بـرادةران باسـي     

ديدةكة با لة دةسو دةكةن لة تةعيين دونات  لة تةعيين ئيديعاي عام مةرسومي ثَي دةردةضَيت  بةَهم تةم
 .مةجليسي دةنا بَيت و سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  هيوا سةرموو

 :بةردَين هيوا صابر ابد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

منيش لةطةَل ئةو رةئيةم كـة دةسـةَهتي دـةنائي بـة هـةموو شـَيوةية  سـةربةخؤ بَيـت  بـؤ هـيض بابـةتَي             
تةية  لة هةرَيمدا  لةبةر ئةوة ثشتطريي ئـةو رةئيـة دةكـةم كةدـةراري ثَيـنج      نةطةردَيتةوة  بؤ هي هيض سوَل

 .ساَل مؤَلةت بدرَيت بة داوةري با لة رَيطةي ئةجنومةني دةناوة بدرَيت و سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بَيـت   جارَي ثَيش ئةوةي ئةندامي مةجليسي دةنا  يان رةئيسي مةجليسي دةنا نابَيـت بـة مةرسـوم تـةعي     
هةر دةبَيت رةئيسي ئينليمي ئيمناي بكات  ئةوة شتَيكي نؤر تةبيعيية  ئَيمة لة جياكردنةوةي دةسةَهت تَي 
نةطةيشتوويي  يةعين رةئيسي ئينلين هةر دةبَيت ئيمناي بكات  لةبةر ئةوة ئةو دةسةَهتةمان داوةتة دـةنا   

ية دةسةَهتي موتَلةق دةدةيتة رةئيسي ئةجنومـةني  بةَهم كَي ئيمناي دةكات  ئةطةر ئةوةي نةكةيت  ماناي وا
دةنا  ئةم دةسةَهتة موتَلةدةش هَيشتا لة هيض شوَينَيكدا باوةرد ناكـةم بـةو شـَيوةية هـةبَينت كـة ئَيـوة باسـي        
دةكةن  با بَلَيي سَي مودتةرةح هةية  دةيـدي ناكـات ئـةوةي كـا  نانـاش باسـي كـرد  مودتـةرةحي ليذنـةي          

و ليذنــةي دــانوني ئةوةيــة كــة دةَلَيــت دةســةَهتي ســةرؤكي هــةرَين هبيــَيت  بــةَهم لــة  دــانوني ئةكســةريةت
ةكــة تــةواو بــَينت  هــيض ئةجنومــةني دــةنا ئــةو دةســةَهتةي نــةبَيت  نةصــةكةي ئةوةيــة مودتــةرةحي   (65)

وة يـةعين  شةتب بكرَيت  لة ماددةكة  ئـة ( جيون لرئيس اهدلين)ليذنةي ياسايي دةَلَي وةكو خؤي ةَينَيتةوة 
 .ةكة داني تةداعود دةبَيت  ئةوة ية (65)مةجليسي دةناو سةرؤكي هةرَين دةسةَهتي نيية  لة 

سةرؤكايةتي مودتةرةحَيكي هةية لةبةر رؤشـنايي دسـةكاني ئَيـوة  هةنـدَي  وا دسـةي كـرد كـا  نانـا         / دوو
طوتيان ئةجنومةني دةنا بَينت بة  لةطةَل دوو برادةران طوتيان دةسةَهتةكة بدرَيتة ئةجنومةني دةنا  هةندَي

راوَيذ لةطةَل  يةعين رةئي ئَيمة بوو سةرؤكي هةرَين بَينت  دوو  سَي مودتةرةح هاتة ثَيشـةوة  مودتـةرةحي   
ئَيمة بؤ ئةوةي مامناوةندي بَينت لة دانونيش هنةدةيي  لة دةسـةَهتي دـةناش كـةم نةكةينـةوة  طومتـان بـؤ       

ية مودةي خانةنشي كردنةكةي درَيذ بكاتةوة بـة مـةرجَي  لـة ثَيـنج سـاَل      سةرؤكي هةرَين هةية بةم شَيوة
نياتر نةبَينت لةسةر ثَيشنياري ئةجنومةني دةنا كة خوَيندمانةوة  مودتةرةحَيكي تريش هةيـة كـة دةَلـَينت    

نييةوة نةخَير بة تةنيا ئةجنومةني دةنا بؤي هةبَينت ئةوة درَيذ بكاتةوة  كا  سرسةت دةَلَيت لة رووي دانو
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ئــةوي يةكــةم جــار دةخةينــة  , مــادام حةنســة ئةكســةريةتي ليذنــةي دــانوني بــؤ ئــةو دةســةَهتة نــةمَينَيت   
دةنطدانةوة  كةواتة مودتـةرةحي ليذنـةي دـانوني دةَلـَي دةسـةَهتي سـةرؤكي هـةرَين و ئةجنومـةني دـةناش          

تةكة هبـدرَيت دةسـو بـةرن    يةعين هيض كةسيان نةبَينت  كَي لةطـةَل مودتـةرةحي ليذنـةي ياسـايية دةسـةهَ     
بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية  دةسو بةرن بكاتـةوة؟ بةنؤرينـةي دةنـط هدةضـَيت  باشـة حـةنف       

تـةواو بـوو  ئينجـا ماددةكـة بـة هينـةوة       , ةكة تةواو بـوو  ئـةو مةونوعـة حةسـن بـوو     (65)بوو  ماناي واية 
نطدانة  ماددةكة تةعديةتةكةي بةم شَيوةية دةبَيت دةنط دةخةينة دةنطدانةوة  ئَيستا ماددةكة بةو دوو دة

 .بدةيي  سةرموو كا  ئارَين
 :بةردَين ئارَين عبداللة ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سَي ثَيشنيار هةبوو  مي خؤم دةنطن بؤ ليذنةي ياسايي داوة  بةَهم سَي ثَيشنياري تر هةبوو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ياريش هةبَينت  ية  ثَيشنيار ئةكسةريةتي هَينا ئةواني تر مونادةشةي ناوَيت  ئةوة بةديهييـة   كة دة ثَيشن
لة حنبايةتي بَيت  لة كؤنئرانسةكاني تر بَيت  ضةند ثَيشنيار بَيت  يةكَيكيان تةسةلسولةكةي يةكةم بَيـت   

 .بوون  سةرموو كا  بارنانيان ثَينجةم بَيت  دووةم بَيت  كة نؤرينةي هَينا يةعين ئةواني تر تةواو 
 

 :بةردَين بارنان عبداللة نصراه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ضةند ئةندام ثةرلةمانَي  باسيان لة سيستةمي خانةنشينةكة كرد  كة نينام و تةعليمات لـة هي خؤيانـةوة   

ةوةي سةســلي دةردةضــَيت  بةرداســو ئــةوة جؤرَيــ  لــة ناعةدالــةتي تيايــة  كــة كــاري مةبةســت لــة جياكردنــ 
سوَلتات دادوةري كؤمةَهيةتيية  ثةرلةمان بؤ خؤي بةثَيي ئةو نينام و تةعليماتةي خؤيان دايانناوة بـةدةل   

 .ئَيمة داواي دةكةيي كة مةسةلةي خانةنيشيين دادوةران بة ياسايةكي تايبةتي دةربيَيت  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تا ماددةكة دةخوَينمةوة  نؤر مونادةشةمان كرد  بةسة تـةواو  مامؤسـتا كاكـة    ئةوة دةنطمان بؤدا تةواو  ئَيس
 .بيخوَينةوة  ماددةكة ئَيستا تةعديلةكةمان هي كردو تةواو بوو  ماددةي ضل و شةش

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 : املادة السادسة واألربعو 

د بعد اكماله اخلامسة والستني من العمر ويستحق احملال على التقاعد ماكا  حيال القاضي على التقاع -1
 .يتقاضاه من راتب وخمصصات قبل احالته على التقاعد
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عند وفاة القاضي أثناء اخلدمة يكو  راتبه التقاعدي املصروف للمعال ماكا  يتقاضاه من راتب  -0
 .وخمصصات وتصرف للمستحقني

من هذه املادة بناًء على طلبه أو ( 1)التقاعد قبل اكماله السن احملددة يف الفقرة  جيوز احالة القاضي على -4
 .أعاله( 0)ألسباب صحية وتطبق حبقه أحكام الفقرة 

مينح القاضي احملال على التقاعد رواتب اإلجازة اإلعتيادية اليت يستحقها كاملة على أسااس جمماوع ماكاا      -3
 .لتقاعد على أ  ال تزيد على سنة واحدةيتقاضاه شهريًا قبل احالته على ا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ماددةية دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلـدا    
 .نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةنؤرينةي دةنط وةرطريا  بردؤ بؤ ماددةي تر

 :ي عبداللةبةردَين كرين حبر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي ضل وحةوت

دادوةر هةر كاتَي  بيةوَي بؤي هةية دةست لة خنمةت كردن بكَيشَيتةوةو لةو حاَلةتةشـدا  مـاة وةرطـرتين    
مووضةي خانةنشي بوون و رَينلَيناني هةية  كة ماة خؤيةتي بةثَيي ياساي خنمةت كردني مـةدةني  مـاة   

 .ؤَلةتةكاني كة هةدي خؤيةتي  لة دةست ناداتلة وةرطرتين م
 

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة السابعة واألربعو 

للقاضي أ  يستقيل من اخلدمة متى شاء ويف هذه احلالة حيتفظ حبقه يف تقاضي الراتب التقاعدي أو 
 .املدنية وال يفقد حقه يف اإلجازات اليت يستحقها اإلكرامية اليت يستحقها مبوجب قانو  اخلدمة

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة ماددةيةكي تانةية هاتؤتة سةر ياسايةكة  ئَيمـة تةئيـدي دةكـةيي و هـيض موهحةنةيـةكمان نييـة  نؤر       

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  جةعئةر سةرموو
 :معروف مصطفى ئربةردَين جع

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن



 302 

مي تَيبينيةكن هةية  ئَيسـتا مونادةشـةيةكي نؤر كـرا لةسـةر مـاددةي ثَيشـوو شـتَيكي لـة ثشـتةوة بـوو  بـؤ            
دادوةر هـةر كاتَيـ  بيـةوَي بـؤي     )ئةوةي ئةو شتة لةو ماددةية نةمَينَيت  مي دةَلَين مـاددةي ضـل و حـةوت    

شـَيتةوة  ئةطـةر بـةديلي ئامـادة بـوو  ئةطـةرنا دةبَيـت ضـاوةردَي بكـات تـا           هةية دةست لة خنمةت كـردن بكيَ 
ــت       ــيق بكــةن دادطــاو ش ــةَلَي  دادوةر بــة يةكــةوة تةنس ــةوة  ئةطــةر وا نــةبَيت كؤم ــوَيين دةطرَيت ــَي  ش كةس

دادطـا  ,   ئةمة شتَيكي سياسي لة ثشتةوةية  كؤمةَلَي  دادوةر بة يةكـةوة دةسـت لـة كـار بكَيشـنةوة     (دةخوات
 .وشي شةلةل نابَيت؟ نؤر سوثاستو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مامؤستا كاكة سةرموو
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئــةوةي كــة كــا  شــَيخ جةعئــةر دةســةرمووَيت  ئــةوة روو نــادات  ضــونكة ماددةكــة وا دةَلَيــت ئــةو كةســةي   

ة دـانوني خدمـةي مـةدةني بَيـت  مانـاي وايـة هـةموو راتبةكـةي         دةيةوَيت خـؤي تـةداعود بكـات  دةبَيـت بـ     
 .وةرناطرَيت  كةواتة هيض حاكمَي  موستةعيد نيية بة دانوني خدمةي مةدةني خؤي تةداعود بكات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤر وانرتة  بةَلَي كا  شَيخ
 
 

 :ابد بارناني عثما بةردَين ادهن 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
  يـةعين ئايـا ئةطـةر    (متاى شااء  )ظة ماددةية بة حةدينةت ئةطةر جةنابَي وةنيـرَي داد تـةونرتَي  بـدات     ئة

داني بؤ مودةي ية  هةيظي هات بَيت ببَيتة دـاني ثاشـي ئيسـتينالة بـداتي بـؤ تـةداعوديا هـةميا حنودـاو         
مةسـةلةن  يـان بـؤ مـي      راتبَيت شاملي وةبكة  ئايا بؤ كوَي دةضي بؤ مودةي ية  هةي  و مودةي ية  سـالَ 

 .واني  نيية ئةو نةصة  بةلكي بؤ مي واني  بكرَيت  ئةن هؤيةت دكةم  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

للقاضاي أ  يساتقيل مان    )دةناني ضية كا  شَيخ  ئةطةر بـاش هـيين بكـةيي بـة عةرةبيةكـةي دةخوَينمـةوة       
لراتب التقاعدي أو اإلكرامية اليت يستحقها مبوجب اخلدمة متى شاء ويف هذه احلالة حيتفظ حبقه يف تقاضي ا

ــةت دةيطرَيتــةوة  دــانوني خدمــةي مــةدةني  نــة     ( قااانو  اخلدمااة املدنيااة  يــةعين وةكــو مــوةنةسيين دةوَل
ثةرلةمان و ئةوانة  بةثَيي دانوني خدمةي مـةدةني مانطَيـ  بـَينت نايطرَيتـةوة  بـةَهم ثـَيش ئـةوةي ببَيتـة         

عةدل بووة  ضي بووة خةدةماتي لةوَي هةبووة بةثَيي ئـةوة خـةدةماتي بـؤ هـي      داني موةنةف بووة  كاتب
 .دةكات  ئةو ماددةية ئةطةر كةس موهحةنةي تري نيية  دةخيةمة دةنطدانةوة  كا  شَيروان سةرموو
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 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةي مةدةني نييـة  بـةَلكو دـانوني تـةداعودي مـةدةنيش       تةنها ئةوةندة موهحةنةم هةية  هةر دانوني خدم

ضـونكة هـةردوو  مـةربوتي يةك ينـةو لـة ماددةكـانيش بـةو شـكلة هـاتووة  رةنطـة لَيـرة ثـةردي بَيـت  نؤر              
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ناسةيـةي كـا      دةخيةمة دةنطدانةوة بـةو ئي (قانو  اخلدمة والتقاعد املدني)ئةوة دةوَلةمةندتريشي دةكات  
للقاضي أ  يستقيل مان اخلدماة متاى شااء ويف هاذه احلالاة حياتفظ حبقاه يف تقاضاي          )شَيروان  دةخيوَينمةوة 

الراتااب التقاعاادي أو اإلكراميااة الاايت يسااتحقها مبوجااب قااانو  اخلدمااة والتقاعااد املاادني وال يفقااد حقااه يف     
بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلـدا نييـة        كـَي لةطـةَل ئـةو ماددةيـة دةسـو بـةرن       (اإلجازات اليت يساتحقها 

 .دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  بؤ ماددةي تر تكاية
 :بةردَين كرين حبري عبداللة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لـةو ماسانـةي كـة لـةم ياسـايةوة ثةيـدا دةبـَي  داوا بةرندةكرَيتـةوة لةبـةردةم ليذنـةي            :ماددةي ضل و هةشت

كاروباري دادوةران  برديارةكانيشي لةم جؤرة داوايانةدا ماة تانة لَيداني لةبةردةم دةستةي سراوان لـة دادطـاي   
ثَيداضوونةوةدا هةيةو لة هيةن سةرؤكي دادطاي تَيهةَليوونةوةو لـة هيـةن ئـةو دادوةرةي كـة برديارةكـةي لـة       

 .وني بة برديارةكة  برديارةكةشي لةم رووةوة بنربدةرؤذدا لة رؤذي ئاطادار بو( 42)دذي دةركردووةو لة ميانةي
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تقام الدعوى يف احلقوق الناشئة عن هذا القانو  لدى جلنة شؤو  القضاة وتكو  : املادة الثامنة واألربعو 

املوسعة يف حمكمة التمييز من قبل رئيس حمكمة  قراراتها يف هذه الدعاوى قابلة للطعن فيها أمام اهليئة
اإلستئناف ومن قبل القاضي الذي صدر القرار ضده خالل ثالثني يومًا من تأريخ التبلي  به ويكو  قرارها 

 .يف هذا الشأ  باتًا
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نؤر سوثاس, ةئَيمة هيض موهحةنةمان نيية لةسةر ئةو ماددةي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  عادل
 :بةردَين عادل حممد امي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةم ماددةية باسـي حنـودي ناشـي  دةكـات ئـةم دانونـة  يـةعين باشـ  وايـة ئَيمـة لـة ئـةحكامي خيتـامي و              
ة  بةس ثةيوةندي بة تةداعودي و ئةحكامي موتةسةرينة بنووسي  ماددةكةي خوارةوةش  يةعين ئةوة نيي

ئيجاناتةوة  يةعين ئةوة بةثَيي دانونةكة دةطرَيتةوة  حةق واية لةم سةسَلة بيخةينة ئـةخريةوة  ماددةكـةي   
 .نؤر سوثاس( 39)خوارةوةش هةر بة هةمان شَيوة  واتا ماددةي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسو تةئسريَيكي ئةوتؤي نيية  ئةطةر كةسي تر دسةي نيي
بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  بردؤ 

 .بؤ ماددةي ضل ونؤ
 :بةردَين كرين حبري عبداللة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ت كردني مةدةني و ياساي خانةنشيين مةدةني لةو كاروبارانةي حوكمةكاني ياساي خنمة :ماددةي ضل و نؤ

ــةوانةي        ــابَي ثَيي ــ  ن ــرَي و بــة جؤرَي ــادة دةك ــةردا ثي ــايةدا بةس ــةم ياس ــَي نــةهاتووة  ل ــايي ث ــي ياس كــة دةد
 .حوكمةكاني بَيت

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
م قانو  اخلدمة املدنية وقانو  التقاعد املدني يف األمور اليت مل ينص تسري أحكا: املادة التاسعة واألربعو 

 .عليها يف هذا القانو  ومباال يتعارض مع أحكامه
 

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة تةئيدي ماددةكة دةكةيي و هيض موهحةنةيةكمان نيية  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ماددةيةش تةبيعيية  دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سـوثاس   
 .كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ماددةي ثةجنا تكاية

 :بةردَين كرين حبري عبداللة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بةشي شةشةم

 :يةكةم :ي ثةجناماددة
 .نابَي دادوةر بؤ كارَيكي ديكة بةبَي رةنامةندي نووسراوي خؤي بطوانرَيتةوة -ع
دةكــرَي دادوةران لــة ثــؤلي يةكــةم و دووةم  لةوانــةش دادوةرانــي دادطــاي ثَيداضــوونةوةو بةردةنامةنــدي    -ب

اوَيــذكاري ياســايي لــة نووســراوي خؤيــان و بــة برديــاري ئةجنومــةني دادوةري ئينتــداب بكرَيــت  بــؤ كــاري ر  
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سةرؤكايةتي هةرَين و ئةجنومةني وةنيران  يـان سـةرؤكايةتي يـةكَي  لـة دةنطاكـاني وةنارةتـي داد  يـان بـؤ         
مةبةسو دةرس وتنةوة لة نانكؤكان و دةسـتة نَيـو دةوَلةتيـةكان  بةمـةرجَي  سـيئةتي دادوةريةكـةي تَيـدا        

 .ةَييَن
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
 الفصل السادس

 ((النقل واإلنتداب))
 :املادة اخلمسو 

 .ال جيوز نقل القاضي اىل وظيفة غري قضائية إال مبوافقته التحريرية -أ :أواًل
جيوز انتداب القضاة من الصنف األول والثاني مبا فيهم قضاة حمكمة التمييز ومبوافقتهم التحريرية  -ب

ء اىل وظيفة مستشار قانوني يف رئاسة األقليم أو جملس الوزراء أو رئاسة احدى أجهزة وبقرار من جملس القضا
 .وزارة العدل أو لغرض التدريس يف اجلامعات أو اهليئات الدولية على أ  حيتفظ بصفته القضائية فيها

ت قابلة للتمديد لسنة ال تتجاوز مدة اإلنتداب املنصوص عليها يف البندِ أواًل من هذه املادة ثالث سنوا :ثانيًا
 .أخرى
جيوز انتداب القاضي للعمل يف حمكمة أخرى عند اقتضاء املصلحة العامة وذلك بأمر رئيس حمكمة  :ثالثًا

اإلستئناف ويتم االنتداب من منطقة استئنافية اىل أخرى بقرار من جملس القضاء على أ  ال تزيد مدة 
 .االنتداب على سنة واحدة

 :  حيدريبةردَين شَيروان ناص

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة دةدي ماددةكة تةئيد دةكةيي و هيض موهحةنةمان لةسةري نيية  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  كةرين سةرموو

 :بةردَين كرين حبري عبداللة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نةكراوة ماددةكة بة كوردي دووةم و سَييةمي ثةرديوة  لَيرةدا باس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حمةمةد سةرةج سةرموو
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي ثرسيارَي  لة سةرؤكي مةحكةمةي تةميين دةكةم  ئةطةر ئـةو دانيـة شـتَيكي لـَي دروسـت بـوو  يـةعين        

ستا حةسري كردووة  نـةدل نابَيـت ئـية بـة     ئةوةش نةبووة عنوبة بَيت  واش نةبَيت لةو جَيطاية بشَيت  ئَي
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مواسةدةتي خؤي نةبَيت  ئـةي ئةطـةر شـتَيكي تـر وا نـةبوو  يـةعين عنوبـة نـةبوو  مـةَلَيي ئـةوة عنوبةيـة            
بطوانَيتـةوة  يـةعين ئـةوة ضـي رَيطـاي بـؤ ئـةوة        , شتَي  بوو لـة ئاسـو عنوبةشـدا نـةبَيت  تـةنبيهَي  بَيـت      

 .نادؤنَيتةوة
 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

 .سةرموو كا  حاكن
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ مة علي بةردَين حاكن نورالديي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لَيرة واجيباتي دادوةر لة مـاددةي ثـةجناو دوودا دانـراوة  ئـةوة واجيبـاتي حاكمـة  ئةطـةر موخالةسـةي ئـةو          
 .واجيباتانةي كرد ئياالةي ليذنةي دةنائي دةكرَيت  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئيعتريانةكــان ضــي وا نــةبوون  ماددةكــة وةكــو خــؤي دةخةينــة دةنطدانــةوة  كــَي لةطــةَل دايــة دةســو بــةرن  
بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بـةكؤي دةنـط وةرطـريا  مـاددةي     

 .ثةجناو ية  تكاية
 :بةردَين كرين حبري عبداللة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
طواستنةوةي دادوةران هةموو ساَلَي  لة ميانةي مانطي تةموندا دةبَي  دةكرَي لـةكاتي   :ماددةي ثةجنا و ية 

ثَيويسو بةرذةوةندي طشو ئـةو طواسـتنةوة لـة غـةيري ئـةو مانطـةدا بكـرَي  ئـةو طواسـتنةوةيةش بـةثَيي           
 .بة بردياري ئةجنومةني دادوةري دةبَيت ثَيشنياري سةرؤكي دادطاي تَيهةَليوونةوةو

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
جيرى نقل القضاة خالل شهر متوز من كل سنة وجيوز عند اقتضاء املصلحة العامة  :املادة احلادية واخلمسو 

اء على اقرتاح من رئيس حمكمة اجراء النقل يف غري الشهر املذكور ويتم النقل بقرار جملس القضاء بن
 .اإلستئناف

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوة ماددةيةكي رؤتينية  ئَيمة هيض موهحةنةم نيية  تةئيدي ماددةكة دةكةيي  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امي

 .ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي
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لَيرة دةَلَيت طواستنةوةي دادوةر لة مانطي تةموندا بَيت  حيكمةت ضـية لـة مـانطي تـةموندا بَيـت  بةرداسـو       
ئةوة ثريؤن كردني بؤنةكاني حنبي بةعسة  دادوةر دةعواي ديوة  لـة سـةرةتاي سـاَلةوة نيـوةي سـاَل دةكـات        

يةكة بَيت  تؤ لة ناوةرداسو دةعوا نـةدلي دةكـةيت    يةعين لة دةعواكة رؤيشتووة  رةنطة لة ناوةرداسو دةعوا
 .يةعين بةرداسو حةدة نيهايةتي ساَل نةدلةكة بكرَيت  مانطي دواندة بَيت باش ة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عوتلةي مةحاكن لة مانطي تةمون دةست ثـَي دةكـات  لةبـةر ئـةوة ثـَيش مـانطي تـةمون حـةمسي دةعواكـاني          
تةكـة لـةوة دايـة  ئـةو ماددةيـة دةخةمـة دةنطدانـةوة  كـَي لةطـةَل دايـة دةسـو بـةرن             كردووة  بؤيـة حيكمة 

بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  بةنؤرينـةي دةنـط وةرطـريا            
 .ماددةي ثةجناو دوو تكاية

 :بةردَين كرين حبري عبداللة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بةشي حةوتةم

 ئةركي دادوةران
 :ماددةي ثةجناو دوو

 :دادوةر ثابةندي ئةمانةي خوارةوةية: يةكةم
ــاكي و       -1 ــت ثـ ــةني و دةسـ ــةبَي هيـ ــوون  بـ ــد بـ ــة ثابةنـ ــةويش بـ ــاري دادوةري ئـ ــكؤمةندي كـ ــتين شـ ثاراسـ

 .دووركةوتنةوة لة هةر شتَي  كة طومان َاتة نَيو راستيةكةي
ــاري و    -0 ــارو ناني ــةو كاروب ــَيين ئ ــتين نه ــةوَي و     ثاراس ــو دةك ــةي دةس ــةحوكمي كارةك ــة ب ــةي  ك بةَلطةنامان

 .ثةيوةستة بة دةنطاكاني هةرَين و كةسايةتي ئةو ئةركةش دواي تةواو بووني خنمةتةكةشي هةر دةمَييَن
 .نابَي كاري بانرطاني  يان هةر كارَيكي ديكة بكات  لةطةَل كاري دادوةري كؤ  نةبَيت -4
دادبينيـدا لةبـةر بكـات و بـةثَيي ئـةو رَينماييانـةي كـة ئةجنومـةني دادوةري         دةبَي رؤبي تايبةتي لـةكاتي   -3

 .دةري دةكات
ــتةج -5 ــارطَيرد نيش ــةي ك ــةنتةري يةك ــة س ــةرؤكي    َيبوون ل ــةر س ــةنها ئةط ــةتي  ت ــةي لَيي ــة بارةطــاي كارةك ي ك

خـؤي هـةَلي    ئةجنومةني دادوةري رَيطاي ثَي بدات لة شوَينَيكي ديكةدا نيشتةجَي بَيت لةو بارودؤخانـةي كـة  
 .دةسةنطَييَن

دةدةغةية دادوةر لة كاري سياسيدا كار بكات و نابَي خؤي بؤ هةَلبذاردنةكاني ئةجنومةني نيشـتماني   : دووةم
 .يان دةستة ناوخؤييةكان  يان رَيكخستنة سياسيةكان بثاَلَيوَي  دواي دةست لة كاركَيشانةوةي نةبَي

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 
 الفصل السابع
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 (واجبات القضاة)
 :املادة الثانية واخلمسو 

 :يلتزم القاضي مبا يأتي :أواًل
 .احملافطة على كرامة القضاء بالتزام احليدة والنزاهة واالبتعاد عن كل ما يبعث الريبة يف استقامته -1
نصبه واملتعلقة بأجهزة اإلقليم أو األشخاص كتما  األمور واملعلومات والوثائق اليت يطلع عليها حبكم م -0

 .ويظل هذا الواجب قائمًا حتى بعد انتهاء خدمته
 .عدم مزاولة التجارة أو أي عمل ال يتفق مع وظيفة القضاء -4
 .ارتداء الكسوة اخلاصة أثناء املرافعة وذلك وفق التعليمات اليت يصدرها جملس القضاء -3
اال اذا أذ  له رئيس جملس القضاء باإلقامة يف مكا  . ارية اليت فيها مقر عملهاإلقامة يف مركز الوحدة االد -5

 .آخر لظروف يقدرها
حيظر على القاضي االشتغال بالعمل السياسي وال جيوز له الرتشيح النتخابات اجمللس الوطين أو اهليئات  :ثانيًا

 .احمللية أو التنظيمات السياسية اال بعد تقديم استقالته
 :شَيروان ناص  حيدري بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةيي و هيض موهحةنةيةكمان نيية  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  كةرين سةرموو
 :بةردَين كرين حبري عبداللة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
  لـة كـاري حنبيـدا وة  لـة ماددةكـةي      (يدا كـار بكـات  دةدةغةية دادوةر لة كاري سياسـ )لة دووةم كة دةَلَيت 

 .ثَيشوو وامان لَي كردووة  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عمــل )ئــةو موهحــةنةي كــا  كــةرين راســتة  ثشــترييش ضــاكمان كــردةوة كــاري حنبــي  يــةعين دووةمةكــة  
 .  سياسيةكة بكةنة حنبي  كا  حمةمةد رةسعةت سةرموو(حنبي

 :د رسعت عبدالربيبةردَين حمم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر دادوةر ثابةند نةبوو بةم شروتانةي بؤي دانراوة  كَي سناي دةدات  كَي موحاسةبةي دةكات  كـَي لَيـي   

 .دةثرسَيتةوة  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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طرَيـت و بـانطي دةكـات     مةجليسي دةنا  بة تةئكيد مةجليسي دةنا موحاسةبةي دةكـات ئـةوة تـةرسيعي رادة   
تةوبيخي دةكات  نينامي خؤيان دةبَينت  ئةو ماددةية ئيدارييةو سةنيشة  ئةو ماددةية دةخةمة دةنطدانةوة 
لةطةَل ئةو تةعديلةي كة كردمان سياسي بووة حنبي  كَي لةطةَل داية دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس      

 .ثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ماددةي ثةجناو سَيكَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سو
 :بةردَين كرين حبري عبداللة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي ثةجنا و سَي

نــابَي دادوةران لةنَيوانيانــدا ثةيوةنــدي ناوايــةتي و خنمايــةتي  تــا دةطاتــة ثلــةي ضــوارةم لــة دةســتةيةكي     
ةرَيـ  تانـة لـة برديارَيـ  بـدات  كـة دادوةرَيكـي ديكـة دةري         دادوةريدا هةبَيت هاوكاري يةك  بي و نابَي دادو

 .كرد بَيت و ئةو ثةيوةندييةي ئاماذةمان ثَيكرد لة نَيوانياندا هةبَيت
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رة أو قرابة لغاية ال جيوز أ  يشرتك يف هيئة قضائية واحدة قضاة بينهم مصاه: املادة الثالثة واخلمسو 

 .الدرجة الرابعة وال جيوز أ  ينظر القاضي طعنًا يف حكم أصدره قاض أخر تربطه به العالقة املذكورة
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ان نيية  ئةوة شتَيكي ئيعتياديية  ثيادة كراوة لة دةنا  ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةيي و هيض موهحةنةيةكم 
 .نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كةس موهحـةنةي نييـة  ئـةو ماددةيـة دةخةمـة دةنطدانـةوة  كـَي لةطـةَل دايـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر             
 .سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ماددةي ثةجناو ضوار

 :ةبةردَين كرين حبري عبدالل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بةشي هةشتةم

 سةرثةرشو كردن لةسةر كاري دادوةران و كاروباري بةرنةستكاريةكان
 لني يةكةم

 سةرثةرشو كردني دادوةران
 :يةكةم :ماددةي ثةجناو ضوار

ــاو دادوةران و       -ع ــةموو دادط ــي ه ــاودَيري كردن ــردن و ض ــو ك ــاة سةرثةرش ــةني دادوةري م ــةرؤكي ئةجنوم س
 .انةي دةسةآلتي دادوةريان ثَيدراوة لة سةرمانبةران و دةستةو ليذنةكان هةيةئةو
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سةرثةرشو كردن و ضاودَيري كردن بةهؤي سةرثةرشتياري داد دةبَي  يان بةهؤي  ئـةو دادوةرانـةي كـة     -ب
 .بؤ ئةو مةبةستة ئينتيداب كراون

ةهيـةن سـةرؤكةوة دةبـَي  بةمـةرجَي      سةرثةرشو كردنـي كارةكـاني دادطـاي ثَيداضـوونةوةو دادوةرانـي ل      -ج
 .راثؤرتَيكي ساآلنة سةبارةت بة كارةكاني دادطاكة ثَيشكةش بة ئةجنومةني دادوةري بكات

 :دووةم
ســةرؤكي دادطــاي تَيهةَليــوونةوة مــاة سةرثةرشــو كردنــي هــةموو كورتــة ئاراســتةيان بكــات و ئاطاداريــان    -ع

ئةركةكاني سةرمانبةرايةتي و رَيـردةوي باشـي كـارة كـارطَيردي و      بكاتةوة دةربارةي ئةو شتانةي كة ثَييةوانةي
ذمَيرياريةكانة  بؤية دةبَي راثؤرتةكاني ساآلنة دةربارةي دادوةراني ناوضةكةي بؤ ئةجنومةني دادوةري بـةرن  

 .بكاتةوة  تَيبينيةكاني دةربارةي رةوشت و تواناكانيان و كاروبارة كارطَيرديةكاني دادطاكانيان بَيت
سةرؤكي دادطاي تَيهةَليوونةوة دةتوانَي يةكَي  لة جَيطرةكاني بة نوَينةرايةتي خؤي بنَيرَي بؤ ثشـكنيين   -ب

 .هةردادطاية  لة ناوضةكةيدا
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 الفصل الثامن

 اإلشراف على أعمال القضاة واألمور االنضباطية
 الفرع األول

 ((شراف على القضاة اإل))
 : املادة الرابعة واخلمسو 

لرئيس جملس القضاء حق اإلشراف واملراقبة على كافة احملاكم والقضاة واملخولني سلطات قضائية من  -أ :أواًل
 .موظفني وهيئات وجلا 

 .يتم اإلشراف واملراقبة بواسطة اإلشراف العدلي أو بواسطة القضاة املنتدبني هلذا الغرض -ب
جيرى اإلشراف على اعمال حمكمة التمييز وقضاتها من قبل الرئيس على أ  يقدم تقريرًا سنويًا عن  -ج

 .أعمال احملكمة اىل جملس القضاء
لرئيس حمكمة اإلستئناف حق اإلشراف على مجيع احملاكم والقضاة يف منطقتها وتفتيشها وابداء  -أ :ثانيًا

ع خالفًا للواجبات الوظيفية وحسن سري األعمال اإلدارية التوجيهات املقتضية والتنبيه اىل كل ما يق
واحلسابية وعليه أ  يرفع اىل جملس القضاء تقارير سنوية عن القضاة يف منطقتها تتضمن مالحظاته عن 

 .سلوكهم وكفائتهم وعن األمور اإلدارية يف حماكمهم
 .منطقته لرئيس حمكمة اإلستئناف أ  ينتدب أحد نوابه لتفتيش أية حمكمة يف -ب

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةيي و تةنها ية  موهحةنةمان هةية  ئَيمـة هةيغـةي ئيشـراة دـةنائيمان دروسـت      
 .كردووة  لَيرة دةبَيت ئيشراة عةدلي ببَيتة ئيشراة دةنائي  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةشاد سةرمووكا  ر

 :بةردَين رشاد ابد ابراهين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ية  موهحةنةم هةية  ئَيمة بؤ تةداعودي ئيشراة عةدلي سـةدئمان بـؤ دانـاوة  ئيشـارةمتان بـة دانونَيكـدا        

بـةو   ئةو دانونة ناسيني مةسعولة  لَيرة مةسرونة ئيشارةتي ثَي بدةن  مادام ناوي دةطـؤردن  دةبَيـت ئيشـارةت   
 .دانونة بدرَينت لةوةو ثَيش   كة باسي دةكةن  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو كا  شَيروان

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثاشي ثةسند كردني ئةو ياسايةو دةرضووني  دةبَيـت ئـةم هةيغةتـة نـاوي بطؤردَيـت  ئـةوةي ثَيشـ  ئيشـراة         
و  دةبَيت ئَيمة ياسايةكي ثَي دةربيوَيني بةنيسـبةت ئيشـراة دـةنائي  ئـةو وةختـة لَيـرة جَيطـاي        عةدلي بو

 .دةبَيتةوة  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مامؤستا كاكة سةرموو
 
 

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .هةية لةطةَل ئيشراة دةنائي كة بؤ حماكمة ئيشراة عةدلي بؤ دةوائريي عةدليية  سةردي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةعدةديي سةرموو
 :بةردَين مة سعدالديي عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر ئيشراسيش نةبَيت تةستيشي عةدلي  ئةو موستةَلةحة ئةوها هاتووة لة دانوني ديكة  ئةوةندةش نياد 

تقوم بالتفتيش احلضور اىل املرافعات وطلب اضبارة الدعوة واالستضاح شفويًا او حتريريًا عن كل  ملن)بكرَينت 
 .  لةطةَل رَينمدا(امر



 342 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة تةحصيل حاصلة  هةر دةبَيت وا بَيت  ئةو ماددةية دةخةمة دةنطدانةوة بةس بـةو طؤردينـةي ئيشـراة    
دةنائي لة دووةم  كَي لةطةَل داية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا عةدليةكة دةبَيتة ئيشراة 

نييــة دةســو بــةرن بكاتــةوة؟ نؤر ســوثاس  بــةكؤي دةنــط وةرطــريا  كؤتــايي بــة دانيشــتنةكةمان دةهَيــني     
 خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ضةند ثرؤذةيةكمان بـؤ هـاتووة دةخةينـة سـبةييَن سـةعات دةو نيـو  جـةنابي كـا         

ساروق مةشغولة  كةي تةواوي كرد  ئةطـةر نوو تـةواوت كـرد بَييـت ثَيمـان خؤشـة  ضـونكة شـتة طرنطـةكان          
تةواو بـووةو  جـةنابي كـا  حـاكن نورالدينشـمان لةطةَلـةو لةطـةَل كـا  سـةعد  دانشـتنةكةمان كؤتـايي ثـَي             

 .نؤر سوثاس, دةهَيني تا بةياني سةعات دةو نيو
 
 
 
 
 
 

 

 
 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه                 ست ابد عبداه  سر 
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 ( 10)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 7002\10\3رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 12)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 3/10/7002 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومةني نيشتمانيي   4/12/0222رَيكةوتي  شةممةضوار رؤذي ةر لة بةياني ي س(12،42)كاتذمَير   
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــو س ــاد مئ ــدنان رش ــةردَين ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب
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بــةردَين سرســت عبــد عبــداه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤ  و( كمــال كــةركووكي.د)بةردَينحممــد دــادر عبــداه
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (12)دانيشتين ذمارة , مةنئةجنو

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

رةي دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برديــاردرا دانيشــتين ذمــا , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      سَييةمي ي ساَليدووةمي خولي طرَيداني (12)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي راذةو خانةنشيين ثَيشمةرطة  -1
كردنـي دةسـتدانة دـؤرخكردن    بةربـةرةكاني و دةدةغـة   )خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي هـةردوو ياسـاي    -0
 (.لة هةرَيمي كوردستاندا( ثاراستين مستهل )و ( لة هةرَيمي كوردستاندا( احتكار)
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هـةموار كردنـي ياسـاي وةنارةتـي ثـةروةردةي هـةرَيمي كوردسـتان         -4

 .1990ي ساَلي (3)ذمارة 
ردنــي يةكــةمي ياســاي وةنارةتــي ثيشةســاني هــةرَيمي خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذةي ياســاي هــةموار ك -3

 .0226ي ساَلي (11)كوردستان ذمارة 
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي رؤذنامةنووسان لة هةرَيمي كوردستان -5
ــةرَيمي      -6 ــةَهتي دادوةري لــة ه ــرؤذةي ياســاي دةس ــؤ كردنــي ث ــةر خســتنةردوو و طئتوط بــةردةوامبوون لةس

 .كوردستان
 :رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة

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

ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 
يي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري دةستةي سةرؤكايةت, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة  ضوار ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(12،42)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(12)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا4/12/0222رَيكةوتي 

 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي راذةو خانةنشيين ثَيشمةرطة  -1
بةربـةرةكاني و دةدةغـة كردنـي دةسـتدانة دـؤرخكردن      )هـةردوو ياسـاي   خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي  -0
 (.لة هةرَيمي كوردستاندا( ثاراستين مستهل )و ( لة هةرَيمي كوردستاندا( احتكار)
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هـةموار كردنـي ياسـاي وةنارةتـي ثـةروةردةي هـةرَيمي كوردسـتان         -4

 .1990ي ساَلي (3)ذمارة 
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دنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذةي ياســاي هــةموار كردنــي يةكــةمي ياســاي وةنارةتــي ثيشةســاني هــةرَيمي خوَين -3
 .0226ي ساَلي (11)كوردستان ذمارة 

 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي رؤذنامةنووسان لة هةرَيمي كوردستان -5
ــةَهتي دادو    -6 ــرؤذةي ياســاي دةس ــؤ كردنــي ث ــةر خســتنةردوو و طئتوط ــةرَيمي بــةردةوامبوون لةس ةري لــة ه

 .كوردستان
داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَيي لة شوَيين خؤيان دابنيشي  خوش  و برايـان  ئةنـداماني بـةردَين  تةبعـةن     
بةرنامةي كار كة خوَيندمانةوة شةش ثرؤذةية  ئةطةر هـةموويان َوَينينـةوة  بـة دوو رؤذ شـةش  حـةوت      

يــةكي هــةبوو  ئـةمردؤ بامســان كــرد  رةئيةكــةي دةخةينــة  سـةعامتان دةوَيــت  لةبــةر ئــةوة كـا  سرســةت رةئ  
بةردةم بةردَينتان  بؤ ئةوةي بردياري لَي بدةن  داواي لـَي دةكـةم رةئيةكـة  شـةرح بكـات  دوايـَيش رةئيـةكي        
ياسايي ئةوةي خـاوةن تةجروبةيـة لـةو مةسـةلةيةدا بـداتي  دوا برديـاريش بـؤ ئَيـوة دةبـَينت  سـةرموو كـا             

 .سرسةت
 :ست ابد عبداهبةردَين سر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ثرؤذانة هةندة  ئةمردؤ بةياني طةيشتة دةستمان  هةندة  دوَييَن نيهايـةتي دةوام طةيشـتة دةسـتمان      
نؤربــةيان ئياتيمالــة تةرجومــةي كورديشــي لةطةَلــة  خوَيندنــةوةي يةكــةميش غايــةت ئةوةيــة ئةنــداماني  

موو ثةرلةماناتي عالـةم  ئياتيمـال هةيـة   هـةر لـة ثةرلـةماني كوردسـتان        ثةرلةمان ئاطادار بي  وة  لة هة
خوَيندنةوةي ثرؤذة هةبَيت  ئان لة ثةرلةماني تر ئيعةني عينواني ثرؤذةكة دةكةن  ضةند كةسَي  ئةطـةر  
لة ئةندامان ثَيشكةش كـرا بـَينت  ضـةند ئةنـدامَي  هةَلدةسـنت شـةرحي مـةباديغي عـامي ثرؤذةكـة دةكـةن           

دةكرَيت  ئةوة لةسةر ئةندامان تـةوني  دةكرَيـت و لةسـةر جيهـاتي تـر  لةبـةر ئـةوة ضـونكة لةبـةر           ئيعةن
بةرتةنطي وةختةكة  ثرؤذةية  لةبةردةستمانة نؤر تاخري بووة هي سـوَلتةي دـةنائي  مـي ثَيشـنياري ئـةوة      

ي ئــةوة بــَةو دةكــةم عيــواني ثرؤذةكــان بــدةيي بــؤ ئــةمردؤ  عةلغةدــةل بــؤ ئــةو جةلســةية  ئيعةنــي بكــةي   
دةكرَيتةوة لةسةر ئةندامان و لةسـةر ئـةو ليذنانـة  ئـةوةي ثةيوةنـديان لةطـةَل هـةبَينت  ئةطـةر بَيتـو ئـةو           

 .ثَيشنيارة دةبول بكرَينت  داكو بتواني بيينة ناو مةونوعي دانوني سوَلتةي دةنائي  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان دسةي هةية سةرموو
 

 :ةردَين شَيروان ناص  حيدريب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هــةر تةئيــدةن بــؤ دســةي بــراي بــةردَين كــا  سرســةت  ثَيشــ  ئةطــةر نينامــي داخيلــي هةَلدةنــةوة  ئةســَلةن  
ــرا        ــديل ك ــي تةع ــي داخيل ــة نينام ــَيش ك ــةبوو  دواي ــةم ن ــةوةي يةك ــةر خوَيندن ــة ه ــي ئَيم ــةنينامي داخيل ل
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نينامةكــة  لةبــةر ئــةوة ثَيشــان ئةنــداماني ثةرلــةمان ئيعتريانيــان هــةبوو    خوَيندنــةوةي يةكــةم هاتــة نــاو
دةيانطوت ئَيمة ثرؤذةكةمان بةدةست نةطةيشتووة  يان لةناو سندوق نيية  بؤية نينامةكة تةعديل كرا  كة 

كـة  تةعديل كرا خوَيندنةوةي يةكةم بـؤ ئةوةيـة تـةنها بـؤ ئاطـادار كردنـي بـةردَينان ئةنـداماني ثةرلةمانـة           
سبةي  دوا رؤذ نةَلآ مـي ئاطـام لـَي نـةبووة  بؤيـة ئةطـةر بـةم صـيغةيةي كـا  سرسـةتيش طـوتي لـةجَيطاي             

 .خؤيةتي  نؤر سوثاستان دةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر كةس دسةي نةبَيت دةخيةمـة دةنطدانـةوة  ئـةو مودتةرةحـةي كـا  سرسـةت كـة ئيكتيئـا بكـةيي بـة           
ذة ثَي كردن  دوايَيش لة ضـةند رؤذي داهـاتوو هـةر شـةش ثرؤذةكـة كؤثييـةكاني       خوَيندنةوةي  يةعين ئاما

دةطاتة دةستتان  هةروةها وردة وردة لة ميدياكانيش بَةوي دةكةينةوة  بؤ ئةوةي هةم خةَلكيش ئيتيَةعـي  
ة؟ نؤر لةسةر هةبَيت  ئةو ثَيشنيارةي كا  سرسةت دةخةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَلداية دةسو بةرن بكاتـةو 

سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سـوثاس  بةنؤرينـةي دةنـط وةرطـريا  كةواتـة جـارَيكي       
ديكة ئاماذة بة عينواني ئـةو ثرؤذانـة دةكـةم  كـة لةمـةو دوا ثَيتـان دةَلـَيي دةخرَيتـة بةرنامـةي كـار  لـةو            

 .ضةند رؤذةي داهاتووشدا كؤثي ثرؤذةكان دةطاتة دةستتان
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي راذةو خانةنشيين ثَيشمةرطة  -1
بةربـةرةكاني و دةدةغـة كردنـي دةسـتدانة دـؤرخكردن      )خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي هـةردوو ياسـاي    -0
 (.لة هةرَيمي كوردستاندا( ثاراستين مستهل )و ( لة هةرَيمي كوردستاندا( احتكار)
ي هـةموار كردنـي ياسـاي وةنارةتـي ثـةروةردةي هـةرَيمي كوردسـتان        خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياسا -4

 .1990ي ساَلي (3)ذمارة 
خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذةي ياســاي هــةموار كردنــي يةكــةمي ياســاي وةنارةتــي ثيشةســاني هــةرَيمي  -3

 .0226ي ساَلي (11)كوردستان ذمارة 
 .مي كوردستانخوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي رؤذنامةنووسان لة هةرَي -5

ئاراسـتةي  ( خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي راذةو خانةنشيين ثَيشـمةرطة )بةنيسبةت خاَلي يةكةمةوة 
ليذنـةي ياســايي و ليذنـةي ثَيشــمةرطة دةكـةيي  بــؤ ئـةوةي كؤبوونــةوةي خؤيـان ئــةجنام بـدةن و ليذنــةكان       

كـؤثي ئـةو ثرؤذةيـة دةدرَيتـة هـةر       راثؤرتي خؤيـان بنووسـي  ئةطـةر بكـرَينت راثـؤرتي هاوبـةش  هـةروةها       
 .ئةندامَيكي ثةرلةمان  بؤ ئةوةي ديراسةتي خؤي بكات و خؤي ئامادة بكات بؤ مونادةشة

بةربـةرةكاني و دةدةغـة كردنـي    )خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثـرؤذةي هـةردوو ياسـاي      )بةنيسبةت خاَلي دووةم 
  ((لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا   ( سـتين مسـتهل   ثارا)و ( لة هةرَيمي كوردستاندا( احتكار)دةستدانة دؤرخكردن 

ئــةوةش نوســخةي كــؤثي دةدرَيتــة ئةنــداماني ثةرلــةمان و ئاراســتةي ليذنــة  ياســايي و ليذنــةي دارايــي و    
ــاتي        ــة ك ــارةكةي هــةبَيت ل ــد موش ــة تةئكي ــةو ليذنانــةدا ب ــت ل ــَيكيش دةتوانَي ــةر كةس ــت  ه ئــابووري دةكرَي

 .كؤبوونةوةيان
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ــَييةم  ــةمي )س ــةوةي يةك ــةرَيمي       خوَيندن ــةروةردةي ه ــي ث ــاي وةنارةت ــي ياس ــةموار كردن ــاي ه ــرؤذةي ياس ث
  ئةمــةش ئاراســتةي ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي ثــةروةردة دةكــةيي   (1990ي ســاَلي (3)كوردســتان ذمــارة 

 .ئةنداماني ثةرلةماني بةردَينيش
شةساني هـةرَيمي  خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني يةكةمي ياساي وةنارةتي ثي)ضوارةم 

ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثيشةسـاني و ئةنـداماني بـةردَين    ( 0226ي ساَلي (11)كوردستان ذمارة 
 .دةكةيي

ئاراسـتةي ليذنـةي   ( خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي رؤذنامةنووسـان لـة هـةرَيمي كوردسـتان    )ثَينجةم 
 .َيمي كوردستان و ئةنداماني بةردَين دةكةييياسايي و ليذنةي ثةيوةندييةكان و رؤشنبريي لة هةر

بةردةوامبوون لةسـةر خسـتنةردوو و طئتوطـؤ كردنـي ثـرؤذةي ياسـاي دةسـةَهتي دادوةري لـة         )خاَلي شةشةم 
  داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم لةو ماددةية  كة دةنطمان ثَيـدا بيـَيتة مـاددةي دواتـري     (هةرَيمي كوردستان

ؤستا سةعد وةنيري هةرَين بؤ كاروباري ثةرلـةمان و حـاكن نورالـديي جَيطـري     سةرموون  بةخَير هاتين مام
ســةرؤكي دادطــاي تــةميين دةكــةيي   بــةخَير بــَيي سةرضــاو كــة بةشــدارة لةطــةَلمان لــةو ضــةند رؤذةدا نؤر    
ســوودمان لَييــان وةرطرتــووة  كــا  ســاروق ئــةمردؤ لةطــةَلمان نييــة  لةبــةر ئــةوةي كؤبوونــةوةي هةيــة             

ليذنةي ياسايي ئةجنومةني وةنيرانـي هةيـة  خؤشـي سةرثةرشـو ئـةو ليذنةيـة دةكـات  بؤيـة          كؤبوونةوةي
 .لةطةَلمان حانر نيية  سةرموون

 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي ثةجناو ثَينج

راثـؤرتي وةرني رَيـ  َـةن      ثَيويستة دةستةكاني ثَيداضوونةوةو دادطاكـاني تَيهةَليـوونةوةو طةورةتاوانـةكان    
يـان تَيـدا ئـةجنام داوة لـة ئـةجنامي      (خطأ فااحش  –هةَلةي طةورة ) تَييدا ئةو حوكن و برديارانةي دادوةران كة

نةنانيين ثرةنسيثةكاني سةرةتايي ياسايي  يان طوَينةدان بةو رووداوانةي كة لةكاتي وردبيين كردنـي حـوكمي   
يةكيان رةوانةي ئةجنومةني دادوةري بكات بـؤ هـاوثَيض كردنـي لـة دؤسـيةي      دةبَي وَينة. برديارةكان دةردةكةون

 .كةسي ئةو دادوةرةدا  بؤ ئةوةي لةكاتي بةرنكردنةوةو ثؤلَيي كردندا لةبةر ضاوي بطرن
 
 

 :بةردَين خليل ابراهين حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة اخلامسة واخلمسو 

م اإلستئناف وحماكم اجلنايات أ  تنظم تقارير فصلية تبني فيها األحكام على اهليئات التميزية وهيئات حماك
والقرارات اليت ارتكب فيها القاضي خطأ فاحشًا نتيجة جهله باملبادئ القانونية األولية أو إغفال الوقائع اليت 
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الضبارة تظهر هلا عند تدقيقها األحكام والقرارات وأ  ترسل صورة منها اىل جملس القضاء حلفظها يف ا
 .الشخصية للقاضي ألخذها بنظر اإلعتبار عند النظر يف ترفيعه أو ترقيته

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا لةطـةَل دةدـي ماددةكـةيي  هـيض تَيبينيمـان نييـة  ضـونكة ئـةو ماددةيـة ثةيوةنـدي           

وو خةتةئـةكي ساحشـي كـرد  يـان جـةهلي هةنـدَي مـةبادئي كـرد          هةية لـة هةَلسـوكةوتي دـاني ئةطـةر هـات     
 .ئةويش شتَيكي ئاسايي و تةبيعيية  بؤية ئَيمة لةطةَل ماددةكة دايي و نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مــادام لةســةر ئــةو ماددةيــة هــيض موهحــةنة نييــةو ليذنــةي ياســاييش تةئيــدي دةدــي ماددةكــةي كــردووة    

ةوة  كَي لةطةَل داية دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرن          دةخيةمة دةنطدان
 .بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  سةرموو بؤ ماددةي ثةجناو شةش

 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي ثةجناو شةش

هةية دادوةر ئاطادار بكاتةوة بةو هةَلة ياسـايي و كارطَيرديـةي كـة     سةرؤكي ئةجنومةني دادوةري بؤي: يةكةم
لة ئةجنامي ثشكني لةسةر كارةكاني بةديار دةكةوَي  هةروةها هةرشتَي  كة روودةدات  ثَييةوانةي ئةر  و 

 .ثَيداويسو سةرمانةكةيةتي
دوةر بةو هةَلة ياساييانةي كة سةرؤكي دادطاي ثَيداضوونةوةو سةرؤكي تَيهةَليوونةوة بؤيان هةية دا: دووةم

 .لةكاتي وردبيين كردني ثَيداضوونةوةكاندا بةديار دةكةون  ئاطادار بكةنةوة
سةرؤكي دادطاي ثَيداضوونةوة بؤي هةية دادوةري ناوضةكة خؤي بةو سةرثَيييانةي لة ئةركـةكاني  : سَييةم

 .سةرمانةكةي روودةدةن ئاطادار بكاتةوة
ــوارةم ــة : ض ــةهؤي نووســراوَيكيش بــة        ئاطــادار كردنةوةك ــة دةكــرَي  ب ــراوَي  ئاراســتةي دادوةرك بــة نووس

 .ئةجنومةني دادوةري رابطةيةندرَي يةكَيكيش لة دؤسيةي كةسي هاوثَيض بكرَيت
 
 

 :بةردَين خليل ابراهين حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة السادسة واخلمسو 

األخطاء القانونية واإلدارية اليت تظهر بنتيجة التفتيش على  لرئيس جملس القضاء أ  ينبه القاضي اىل :أواًل
 .عمله واىل كل ما يقع منه خمالفًا لواجبات ومتقضيات وظيفته
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لرئيس حمكمة التمييز ورئيس اإلستئناف أ  ينبه القاضي اىل األخطاء القانونية اليت تظهر أثناء  :ثانيًا
 .التدقيقات التمييزية

 .ستئناف أ  ينبه القاضي يف منطقته اىل ما يقع منه خمالفا لواجبات وظيفتهلرئيس حمكمة اإل :ثالثًا
يكو  التنبيه بكتاب يوجه اىل القاضي وتبل  نسخة منه اىل جملس القضاء وتودع أخرى يف اإلضبارة  :رابعًا

 .الشخصية
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ض موهحةنةيـةكمان لةسـةر ئـةو ماددةيـة نييـة  ماددةيـةكي ئاسـايية رةئيسـي         ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي هي
مةجليسي دةناو رةئيسـي مةحكةمـةي تـةميينو رةئيسـي مةحكةمـةي ئيسـتيغناف دةسـةَهتي ئـةوةيان ثـَي          
دراوة  كة ئةطةر هاتوو دانيية  تووشي هةَلةية  بوو تةنبيهي بكةن  تةنبيهةكـةش شـَيوةي ديـاري كـراوة      

 .لةطةَل دةدي ماددةكةيي و سوثاس بؤية ئَيمة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  بارنان سةرموو
 :بةردَين بارنان عبداه نصراللة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ماددةي ثةجناو شةش باس لـةوة دةكـات كـة سـةرؤكي ئةجنومـةني دادوةري بـؤي هةيـة كـة ئاطـاداري دادوةر          
ان كارطَيردي كرد  هةَلةي دادوةر نؤر جار ذياني لةوانيـة دةيـان خـةَلكي    بكاتةوة  ئةطةر هةَلةيةكي ياسايي  ي

 .لةسةر بةند بَيت  ئايا ئةو ئاطادار كردنةوةية كاسية بؤ ئةوةي ئيجراي بةرامبةردا بكرَيت  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عينةالديي سةرموو
 :بةردَين عنالديي سلين خديدا

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

ثرسيارَي مي ئةو تةنبيهة  وةكو عنوبةية  ئان ذي هةروةسا تةنبيهةكا عادي  يةعين بَي عنوبة  ضونكة ذي 
 .ئيلئات نةنةرة تةنبيهة  ئيلئات نةنةر هةية دةت  راتبة  وة  عنوبةية  ئان عنوبةية  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثةخشان خان سةرموو
 :نةنطةنةبةردَين ثةخشان عبداه 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مي ثرسيارةكةم ئةوةية بؤي هةية  يان واجيبيةتي  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حاكن نورالديي ئةطةر وةَهميان بدةيتةوة
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 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مانـاي بـؤي هةيـة  نـة  واجيبيـةتي  وةَهمـي بـرادةران لـة ئومـوري ئيننيبـاتي           ( لـرئيس )نةصةكة كة وتي 
لةمةودوا دَيت كةوا هةَلةي حاكن ضؤنةو ئياالةي ليذنة دةكرَيت  يةعين ئةو تةنبيهة بةس بؤ موخالةساتي 

 .واجيباتي وةنيئيية  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :ن ناص  حيدريبةردَين شَيروا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هــةر تــةنبيهيش خــؤي ئيعتيبــار دةكرَيــت  بــةس نميــين عنوبــاتي ئيننيبــاتي  بــةَهم عنوبةيــةكي خةسيئــة  
 .ئيكتيئا بةوة دةكةن كة كتابَيكي تةوجيه بكةن لة رةئيسةوة بؤ مةرئوس  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  كةرين سةرموو
 :رين حبري عبداهبةردَين ك

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بة وةَهمةكةي كـا  بـارنان  كـة دةَلَيـت حنـودي خـةَل   ئـةوة دواي ئـةوة دَيـنت  كـة مةحكةمـةي            
دةكاتةوة  يةعين هةَلةكـةي راسـت دةكاتـةوة  ئـةوجا ئـةو عنوبةيـة دةدرَيـت و         قضنة تةميين دةعوايةكةي

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

علاى  )ةيةكـة باشـ  نييـة    (علـط )بةنيسبةت ثةخشان خان  كة دةَلَيت بؤي هةية  يان دةبَيت وا بكـات  بـةَهم   
 .بيكاتة واجيب لةسةري  نة ( رئيس احملكمة ا  ينبه

 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةعين بؤي هةية  لةوانةية ئةوة نةهَينَيت كة تةنبيهي بكاتئةوة سةَهحيةتي خؤيةتي  ي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئاخر ناكرَيت ئةوة بؤ مونادةشةكة سَي كةس داواي دسةي كرد  كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تيجـةي تةستيشـةكة  يـةعين نةتيجـةي تةستيشـةكة      ئةطةر تةماشاي بكةيت تةنبيهةكة مونصـةبة لةسـةر نة  
تةنبيهةكــة تةحديــد دةكــات  عةجــةبا بيــدرَيَو  يــان نةيــدرَيَو  ئةطــةر ســابيت بــوو لــة تةستيشــةكة ئــةو    
تةنبيهــةي دةدرَيــَو  بــؤي هةيــة بيــدرَيَو  ئةطــةر ســابيتيش نــةبوو نايــدرَيَو  ئينجــا بةنيســبةت رةئيســي  
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ــيَ     ــا بَل ــبةت ب ــةنا بةنيس ــي د ــةميين      مةجليس ــةي ت ــي مةحكةم ــبةت رةئيس ــة  بةنيس ــائيلي ئيداريي ي مةس
بةنيســـبةت دةنايـــةي تـــةدديناتي تةميينيـــة  بةنيســـبةت رةئيســـي مةحكةمـــةي ئيســـتيغناف بةنيســـبةت 

 .موخالةساتي واجيباتي وةنيئيية  هةر يةكةو تايبةمتةندي خؤي هةية بةرداسو ئةو تةنبيهة دةدرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مةكاني ليذنةي دانوني و جةنابي حاكن نورالديي وةَهمي ئةو سَي ثرسـيارةيان داوة  كـة ومتـان حاكمـة      وةَه
مي لةطةَل موهحةنةكةي ثةخشان خامن  بةَهم حاكن كة ئةو دةسةَهتةت دايَي واجيبيشيةتط بيكات  ضونكة 

كة ئةو دةسـةَهتةت دايـَي دةنانَيـت و     دةَلَيت بؤت هةية  حاكن كةسَيكي تر نيية  باش  لة دانون تَي دةطاتي 
واجيبيةتي بيكات  لة شوَينَيكدا ديو نا عةدالةتي هةية  كةم تةرخةمي هةية  ئةطةر نةيكات ماناي خؤشي 
ــةوة  دةخيةمــة            ــةن ليذنــةي دانونيي ــتطريي كــراوة لةهي ــة ثش ــةجناو شــةش ك ــة مــاددةي ث ــة  بؤي موخاليئ

بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر دةنطدانةوة  كَي لةطةَل داية دةسو بةرن 
 .سوثاس  بةنؤرينةي دةنط وةرطريا  سةرموو بؤ ماددةي ثةجناو حةوت

 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 لني دووةم

 كاروبارة بةرنةستكاريةكان
 :ماددةي ثةجناو حةوت

نةي كاروباري دادوةران دادةمـةنرَيت و لـة سـَي دادوةر ثَيـ  دَيـت  ئةجنومـةني       ليذنةية  بةناوي ليذ: يةكةم
دادوةران لة سةرةتاي هةموو ساَلَيكدا لةنَيوان ئةنداماني خؤياندا هةَليان دةبذَيرن بؤ تةماشا كردني كاروبارة 

 .بةرنةستكاريةكانيان
لةسةر دادوةر تؤمار كراون يـةكَي  لـةم سـنا    ليذنةي كاروباري دادوةران لةو داوا بةرنةستكاريانةي كة : دووةم

 :بةرنةستكاريانةي خوارةوة بةسةر دادوةردا دةسةثَييَن
 .مانط(6)دةبَيتة هؤي دواخستين سةرمووضةو بةرنكردنةوةي دادوةر بؤ ماوةي : هؤشداري: يةكةم
َي  كةم  نـةبَيت  يان سةرمووضة  يان هةردووكيان بةيةكةوة بؤ ماوةي ساَل: دواخستين بةرنكردنةوة: دووةم

و لة سَي ساَل ث  نةبَيت لة رؤذي برديارةكةوة  ئةطةر مـاوةي ياسـايي بـةرن كردنـةوةو سـةر مووضـةي تـةواو        
 .كرد بَي  ئةطةرنا لة رؤذي تةواو كردني

ئةم سناية بةسةر دادوةردا دةسةثَي  ئةطةر حوكمَيكي بنةبردي لـة  : كؤتايي هَينان بة خنمةت كردن: سَييةم
ي تايبةمتةندةوة لةدذ دةركـرا  لةبـةر ئةجنامـداني كارَيـ  كـة لةطـةَل شـكؤمةندي كـاري دادوةريـدا          دادطايةك

نةطوجنَيت  يان ئةطةر لة دادطـايي كردنَيكـدا كـة لةهيـةن ليذنـةوة سـةملَيندرا  ئـةو دادوةرة لـة ئةجنامـداني          
 .كاري دادوةريدا لَيهاتوو نيية

 :بةردَين خليل ابراهين حممد
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 .ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

 الفرع الثاني
 ((األمور اإلنضباطية))

 : املادة السابعة واخلمسو 
تشكل جلنة باسم جلنة شؤو  القضاة تتألف من ثالثة أعضاء خيتارهم جملس القضاء من بني أعضائه يف : أواًل

 .بداية كل سنة للنظر يف األمور اإلنضباطية هلم
اإلنضباطية املقامة على القاضي احدى العقوبات اإلنضباطية تفرض جلنة شؤو  القضاة يف الدعاوى : ثانيًا
 :اآلتية
 .اإلنذار، ويرتتب عليه تأخري عالوة القاضي وترفيعه ملدة ستة أشهر /أواًل
تأخري الرتفيع أو العالوة أو كليهما مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات من تأريخ القرار اذا  /ثانيًا

 .القانونية للرتفيع واال من تأريخ اكماهلاكا  قد أكمل املدة 
انهاء اخلدمة وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من حمكمة خمتصة  /ثالثًا

القضائية أو اذا ثبت عن حمكمة جتريها اللجنة عدم أهلية القاضي  هعن فعل ال يأتلف وشرف وظيفت
 .لألستمرار يف اخلدمة القضائية

 :َين شَيروان ناص  حيدريبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةيي  هيض تَيبينةمان لةسةر نيية  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مـان هةيـة  دـانوني ئيننيبـاتي مـوةنةة دةولـة  ئـةوة        لَيرة باسـي ئومـوري ئيننيبـاتي دةكـات  ئَيمـة دانونَيك     
تايبةتة بة موةنةف  دةتواني بَلَيي ثةيوةنـدي هةيـة بـة سـوَلتةي تةنئينييـةوة  ضـونكة لـةوَي تـةعريئي         
موةنةف دةكات دةَلَيت هةر كةسَي  مووضة وةرطرَيت و داخيلـي ميةكـي وةنارةتَيـ  بَيـت  بـةَهم لَيـرة بـةم        

سةبارةت بة سناكاني دادوةر  يـةعين مـي ثَيشـنياري ئـةوة دةكـةم باشـ  وايـة دانونَيـ          ماددةية نؤر كورتة 
هةبَيت  دانوني ئيننيبـاتي دـونات  يـان ياسـاي ئـةوةي نةبـو دادوةران  يـةعين لـةوة بـة تةساسـيل  يـةعين            

وكةي لَيـرة   دادوةر بةرداسو نؤر سراوان و نؤر وردةكاري  رةنطة هةَلةش هةبَيت  بؤية بةم سـَي سـناية بيـو   
ثَين واية ئةوة ناكرَيت ئَيمة بتواني دةناش لةو هةَهنةي خؤيان بثارَينن  كة دةيكةن بةرامبةري  بؤية مي 

 .ثَيشنياري ئةوة دةكةم حةق واية دانونَي  هةبَيت تةساسيلي ئةو مةونوعة نةبت بكات  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كا  عةوني سةرموو
 :ي كمال سعيد بنانبةردَين عون

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

انهاء اخلدمة وتفرض هاذه العقوباة علاى القاضاي اذا     )مي ثَيشنيار دةكةم سةدةرةي سَييةم بةم شَيوةية بَيت 
 لـة جيـاتي  ( صدر عليه حكم بات بعقوباة مان حمكماة خمتصاة عان فعال ال ياأتلف وشارف املنصاب القضاائي          

 .حاكماتي مةنصةبة  وةنيئة نيية  نؤر سوثاس   لةبةر ئةوةي(الوظيفة القضائية)
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  غةسور سةرموو
 :مةمخوري سعيد طاهر بةردَين غئور

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت ماددةي ثةجناو حةوتةوة  مـي لةطـةَل رةئيةكـةي كـا  عـادل دام  كـة بـة ياسـا ضارةسـةري ئـةوة           

 .ليذنة سَي كةسةية نةتوانَينت بة هةموو ئيش و كارةكان هةَلستَينت  ئةوة خاَلَي بكرَيت  لةبةر ئةوةي ئةو 
لة رووي رين بةندييةوة  مادام لة ماددةي ثـةجناو حةوتـةوة نووسـراوة يةكـةم  دووةم  يـةعين      / خاَلَيكي تر

ين دابنرَيـت   حةدة ئةو سنايانة يةكةم و دووةم و سَييةم نةنووسي  يان بة ذمارة  يـان بـة ئـةلف و بـاو جـ     
لةبةر ئةوةي هةست دةكةيت تَيكةَل بوونَي  لة ئةواني تردا روو دةداتي لة رووي خاَلبةندييـةوة  ثَيويسـتة   

 .ئةوة بكرَيتةوة  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةعدةديي سةرموو
 :بةردَين مة سعدالديي عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ويرتتب عليه تأخري عالوة القاضي وترفيعه ملدة )يةكةم لة ئيننار  راستة شاررتة  هةية دةَلَي لة سةدةرةي 

ويكاو  بارساال كتااب اىل قاضاي ياذكر فياه       )  لَيرة بيدايةتَيكي هةية  بيدايةتةكة ضـية  ئةوةيـة   (ستة أشهر
 .ئةوةي هةبَيت لة بيدايةت   دةبَيت(الذنب الذي ارتكبه وينبه اىل عدم تكراره وحتسني اعماله يف املستقبل

بةسة  ( سنتي( )تأخري الرتفيع أو العالوة أو كليهما مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات/ )دووةم
  ئــةوة (تننيــل الصــنف)لــة دــةنا ســَييةم عنوبــة هةيــة  يــةعين عنوبــةي ســَييةم ئــةويش ثَيــي دةطوترَيــت  

ان دانيةكةي دةكرَيتةوة بؤ صنئي خؤي  ئـةوةش يـة  لـةو    نةهاتووة لة عنوبات  يةعين ئيعادةي حاكمة  ي
( انهااء اخلدماة  )عنوبانةية  نانامن بؤ لةو دانونةدا نةهاتووة  ثَيشنيار دةكةم لة سةدةرةي ضوارةم كة دةَلَيت 

وتفرض هذه العقوبة علاى القاضاي اذا   )راستة لةطةَل رةئي براي بةردَينم كا  عةوني  بةَهم هةر ئةوها بَيت 
اذا ثبت حكم خمل بالشرف )يةعين عليه حكم نهائي خمل بالشرف اذا ثبت بداللة عدم اهليته للقضاء، صدر 

 .  لةطةَل رَينم(او عدم اهليته للقضاء وال جيوز اعادته اىل اخلدمة القضائية
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  ئارام سةرموو

 :بةردَين ئارام رسول مامند

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةرةتا مي ثرسيارَيكن هةية بؤ ليذنةي ياسايي  ئةم عنوبانـة ئةطـةر بَيتـو لـة حاَلةتَيكـدا دادوةر كارةكـاني       
خؤي بةثَيي ياسا جَي بةجَي نةكات  ئةطةر هاتوو دادوةر خؤي تاوانبار كرا  يان سةرةتا ئةو توهمةي خراية 

ســو هــةبووة لــة ئةجنامــداني تــاواني ثــاَل و دواتــر لــة دادطــا دةركــةوت كــة خــؤي بةشــَي  بــووة  يــاخود دة 
 .عنوبةكاني ضي دةبَيت  ئةمة ية 

لة هةمان كاتيشدا مي ثَين واية بةرداسو ئةو عنوبانة مي تةئيدي ئـةو رةئيـة دةكـةم  كـة بـة ياسـا       / دووةم
 .رَي  َرَيت  سنوورَيكيش دابنرَيت بؤ ئةوةي كة دادوةرانيش لَيكؤَلينةوةي عنوباتيش هةية  نؤر سوثاس

 :ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب

 .كا  سةردار سةرموو
 :ركيةردار صباح بونو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــي       ــة  ضارةنووس ــتَيكي نؤر حةساس ــو دادوةري ثؤس ــة ثؤس ــردووة  ك ــان ك ــار بامس ــة نؤر ج ــةو دانون ــة ل ئَيم
سو ئةو حاكمانةيـة  بؤيـة لَيـرةدا    هاووَهتيان راستةوخؤ لةبي دةسو ئةو حاكمة  يان ئةو برديارانة لةبي دة

ضةند  تةشديد بكةيي لةسةر ئةوةي كة حوكام باش و رَيـ  و ثـَيك  رؤَلـي خؤيـان و كـاري خؤيـان بكـةن         
شتَيكي نؤر باشة  لـة هـةمان وةختيشـدا  لـة ناحيـةي ئيمتيـانات و ئـةو شـتانةش كاميلـةن بؤيـان تـةونيف            

اذا ثبات  )لَيرة باسي ئةوةي دةكـات  ( انهاء اخلدمة)سةدةرةي دوو بكرَيت  ثَين واية شتَيكي نؤر نؤر باشة  لة 
ام هةية  يةعين وةكو ثارَينةر مي داواي ئةوةي دةكةم تةسسيل تر بَيت  نؤر حوك( عن حمكمة جتريها اللجنة

تمان نؤر ئةختائي نؤر ساحيش دةكةن  ئةختائي ساحيشي وا كة بةرداسو شايةني ئةوة نينة دادوةر بـي   ديي
ئةوةشدا ئَيمة دادوةري نؤر نؤر بامشان هةية  جَيطاي شاناني هةر هةموومانة  دادوةري خراثيشـمان   لةطةَل

ببَيتة مايةي ئةوةي كة ئينهاي خدمةي بؤ بكـةن  ( ارتكاب خطئني فاحشني)هةية  بؤية مي ثَيشنيار دةكةم 
 .و سوثاس

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي ئةو ثرسيارانةو جطـة لـةوةش ئـةوة ثَيشـنيارةي كـة كـا  عـادل و        كا  شَيروان ئةطةر وةكو ليذنةي دانون
 .كا  غةسورو كا  ئاراميش ثشتطرييان لَي كرد  دةَلَي ئةو شتة بةدانون بَيت  رةئيتان تكاية

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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دـةنائي بَيـت نؤر شـتَيكي بـة دةناعـةتي      رَيكخستين ئوموري ئيننيباتي بةرداسو لة نميين دـانوني سـوَلتةي   
 .ئَيمة رَي  و ثَيكة  نة  بة ياسايةكي تايبةتي بَيت  ئةمة ية 

بةطوَيرةي مةعلوماتي مي ئةسَلي دانوني ئيننيباتي مـوةنةة دةولـة لـة بةغـدا لـةغو كـراوةو نـةماوة         / دوو
 .ئةوة دوو

بةنيسـبةت مونتةسـيبيين خـؤي لـة نميـين      نؤر دةوانيين تريش هةية  ئَيمـة ئومـوري ئينينيبـاتي    / سَييةم
دانونةكةي خؤي هـاتووة  بؤيـة ئَيسـتاش ئـةو ئومـوري ئيننيباتيـةي كـة لَيـرة هـاتووة بـة دةناعـةتي ئَيمـة             
تايبةمتةنــدي خــؤي هةيــةو ثةيوةنــدي بــة دــةناوة هةيــة  ريــن بةنديةكــةش بــة دةناعــةتي مــي لــة جَيطــاي 

 .خؤيةتي
ةت وةنيئةي دةنائي  ئَيمة واي بؤ دةضي  وةنيئةي دـةنائي ئـةو   بةنيسبةت كا  عةوني كة دةَلَيت بةنيسب

كةسـانةي كـة مــةهامي دـةنائي دةبيـني بةرداســو بةشـَيوةيةكي طشــو  بؤيـة وةنيئـةي دــةنائي شـامل ة لــة         
مةنصبةكة  ئةوة رةئي ئَيمةية  ئةواني تريش بةرداسو نةتيجةي خةتةئي سـاحيش  دوو خةتـةئي سـاحيش    

ة  خؤيان بةو شكلة داوايان كردووة  ئةوةي كة روون و ئاشكراية بة مـةعلوماتي ئَيمـةش   بؤ دةنا دةمَينَيتةو
ية  خةتةئيشي هةبَينت  ئةو ئيجرائاتة هةر دةكرَيت  ئةوةي كـا  ئـاراميش طـوتي  حـةن دةكـةم عنوبـاتي       

اتة طؤردَي ئيننيباتي و عنوباتي جةنائي لَي  بكةينةوة  ئةطةر لة ئةسناي روئيةي ئيننيباتي جةرميةية  ه
دانيةكةي ثَي ئيتيهام بكرَيت  ليذنةي شوئوني دونات بؤي هةيـة مةسـةلة جةنائيةكـةي ئياالـةي تـةحنيق      
بكات  بؤ ئةوةي لةو مةونوعانة بكؤَلَيتةوة  بةَهم ئةمـة تةئسـري ناكاتـة سـةر مةسـةلة ئيداريةكـة  مةسـةلة        

 .رتاتي تري هةبَيت  نؤر سوثاسئيننيباتيةكة  ئةوجا نانامن براي بةردَين كا  نورالديي تةون
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حاكن نورالديي سةرموو
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة لة دانوني ثَيشووش هاتووة هةر ئوموري ئيننيبـاتي هـةر لـة سـوَلتةي دـةنائي و لـة مةركـةنيش هـةر         
واية  بةَهم دةَلَي ئةو عنوبانة كاة نيية  ئةطةر دراية ليذنةي شوئوني دونات لة ليذنةكة لة ئةسناي بينيين 
ديو ئةمة جةرميةية  تةشكيل دةكات رادةوةستَي  ئياالةي مةحكةمةي دةكةن  رةسعـي حةصـانة لةسـةر    

بـوو  لةسـةر  حـوكن بـوو       حاكن دةكرَيت  ئياالةي مةحكةمةي موختةس دةكرَيـت  ئةطـةر لـةوَي ئيسـثات    
ئةوةي عنوبـةي سـَييةمي دةسـت لـة كـار دةكَيشـَيتةوةو لـة حـاكمي لـة وةنيئـة دةردةضـَيت  ئيناسـة لةسـةر              
عنوبةي جةنائي و هاووَهتيش ئةطةر ض نةرةرَيكي لَي كةوت  ئيناسة لةسةر ئةمانـة لـة ئةسـناي مورداسةعـة      

شـةكوا هةيـة تةدـدين دةكرَيـت بـؤ رةئيسـي       ( من القضااة شكوى )لة دانوني مورداسةعات دايناوة دوو حاَلةت  
ئيستيغناف  يان لة مةحكةمةي ئيستيغناف تةددين دةكرَيت  ئةطةر شةكوا لة مةحكةمةي ئيسـتيغناف بـوو   
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بـــؤ مةحكةمـــةي تـــةميين  هـــةروةها داواي رةبـــو دـــانيش كـــراوة  ئةوانـــة لـــة دـــانوني مورداســـةعات ئـــةو 
 .حاَلةتانةشيان كردووة  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  كةرين سةرموو
 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو مي لةطةَل ئـةو رةئيـة دامـة ئـةوةي كـا  سـةردار باسـي كـرد  ئةطـةر خةتـةئي سـاحيش لـة حـاكن              
دووبـارةو سـَي بـارة     دووبارةو سَي بارة بـؤوة  حةدـة سـنايةكة تونـدتر بكرَيـت بةرامبـةر بـةو حاكمـةي كـة         

 .دةكات  لةوانة ئينهاي خدمةي ثَي بكرَيت  سةسَل بكرَيت  مي لةطةَل ئةو بؤضوونةدام  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سرسةت سةرموو
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تي دـونات لـةو مةسهومـة نيـاتر نابَيـت  ئـةوةي       بة رةئي مي هةتا ئةطةر دانونَيكيش بَيتة دانان بؤ ئينينيبا
لَيرة هاتووة  ئياتيمال هةية لَيرة نؤر مورةكةن هاتبَيت  مةونوع مـةونوعي صـياغةية  ضـونكة بةنيسـبةي     
ــاني         ــةساتي د ــروت و مواص ــةونوعي ش ــة  م ــاتي هةي ــةي ئيننيب ــةَل دةناي ــةتيان لةط ــريش عيةد ــةوادي ت م

طةَل هةيـة  يـةعين نؤر نؤر دانونَيـ  دةربيـَيت  ئـةو ماددانـة       مةباديغي ئيش كردني  ئةوةش عيةدةتي لة
رَي  َةن لة دانونَي   بةَهم ئةطةر هاتوو ئةو ماددةية ئَيستا ئينرار نةبوو  لة ئَيستاوة هةتا دـانونَيكي تـر   
بَينت خا  بَيت بة ئيننيباتي دـونات  دوور نييـة بـة ضـةند مانطَيـ  تـاخري دةبَيـت  سـةترةي سـةراغ باشـة           

وديف ضؤن دةبَيت بةنيسبةي مةجليسي دةنا بةرامبةر دانيية  كو شتَيكي خراثي كرد بَيـت  نةصـَيكي   مة
عينابي نةبَينت موعادبة بكرَينت  ماناي نةجات دةبَينت لة دانون  لةبةر ئةوة رةئين واية ئـةوة وةكـو خـؤي    

َلـةتي عَيـراق تـاكو ئَيسـتا بـةو      ةَينَينت  ضونكة لة دانوني ثَيش يش هةر وا بـووة لـة تـارخيي تةشـكيلي دةو    
 .شكلة بةردَيوة ضووة  باوةرد ناكةم هيض نةدصَيكي تَيدا بَيت  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كا  عادل ئةطةر موسريدي لةسةر رةئي خؤت  تةونرتَي  بدة  لةبةر ئـةوةي دوو ئةنـداميش ثشـتطرييان لـَي     
 .وة  ئةطةرنا تةونرتَي  بدةكرد  ئةطةر سةحيب دةكةيت دةخيةمة دةنطدانة

 :بةردَين عادل حممد امي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كا  سرسةت باسـي ئـةوة دةكـات دةَلـَي لـةوة نيـاتر نايـةت  ئةطـةر دـانونَيكيش دانـَيي  راسـتة ئـةوةي كـا               
ثرؤذيـة   سرسةت دةَلَي ئَيمة لَيرةوة سناكان دياري نةكةيي  رةنطة بؤشايية  دروست بكات نةتيجـةي هـاتين  
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بؤ ثةرلةمان  بةَهم خؤ ئَيمة دةكرَيت ئةطـةر لـة سةرنَيكـدا كـة ثَيشـنيارةكةي مـي نةبَيتـة هـؤي ئـةوةي بـة           
دانون بَيتةوة  دةكرَيت ئَيمة ئـةم ماددانـة تةساسـيلي وردتـري بـدةييَن باشـ  سـراوان ي بكـةيي  بـؤ ئـةوةي           

ر تووشط دةبَيـت  بـةَهم مـي سـةبارةت بـةوة كـة       هةموو ئةو سنايانة بطرَيتةوة  كة لة كاتي هةَلةيةكي دادوة
كـا  شـَيروان وتـي دــانوني ئيننيبـاتي مـوةنةة دةولـة لــةغو بؤتـةوة  تـاكو ئَيسـتا لــة كوردسـتان ئيشـي ثــَي            

ة  تا ئَيستا ئيشي ثَي دةكرَيت  ئةوة هةشت 1990دةكرَيت  ئةطةر مةبةسو كؤنةكةية  مي مةبةستن ساَلي 
ساسيلةو تةننيل دةرةجةية  دةت  راتبة  كؤمةَلَي  سنايةكط تيايـة  بـةَهم لَيـرة    سناي تَيداية نؤر وردترو تة

بةم سةريعيةو بـةم مـاددة  بـة رةئـي مـي هةدةسةكـة ناكرَيـت  ئـةوةي نـاكرَيَو كـة ئَيمـة دةمانـةوَيت دـةنا              
 .ثارَينراو بَيت  دةنا موستةديل بَيت  دةنا بتوانَيت بةرداسو عةدالةت ثيادة بكات

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 

باشة مودتةرةحَيكي نووسينت هةية بة دانون بَينت  يان ئةوةي دةوَلةمةند بكةيي  ض جوملةيةكت هةية بة 
 .دسةي عام ناتواني

 :بةردَين عادل حممد امي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نة هـةر سـناي تـر هـةبَيت     دةكرَيت ئَيمة سةدةرةيةكي تر بؤ ئةم ماددةية نياد بكةيي  بَلَيي جطة لةم سنايا
 .لة دانوني ئيننيبات دةوَلةت  دةكرَيت ئةوة وةكو ثرد كردنةوة بؤ هةر حاَلةتَي  هاتة ثَيشةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خؤ دانوني عنوبات تةتبيق دةكرَيت لةسةري  ئةوة تةحصيل حاصلة  كا  خةليل سةرموو
 :بةردَين خليل ابراهين حممد

 .ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

مةبدةئة  هةية مةونوعي عةنلي دونات  كة ئةوةش نودتةيةكي نؤر موهيمة لةوَيش عةنليش نابَيت  كـة  
مةبدةئَيكي دةستوورييةو لة دةستووري دوةل هةية  لة ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستانيشمان هةيـة   

  جـا ئياتيمالـة ئَيمـة موحتـاجي هـةر      (الجيوز عازل القضااة اال يف احلااالت الايت جييزهاا القاانو       )كة دةَلَيت 
 .دانونَي  بي تةسسيلي بَيت  يةعين رةئي كا  عادل وةجيهة بة رةئي مي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مودتةرةحَيكي مةحدةد بَلَي  بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة  يان ليذنةي دانوني مودتةرةحَي  هي بكـات   
 .  شَيروانيان شتَيكي موحةدةد بَلَي  سةرموو كا

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي مي تَيطةيشتن كا  عادل دةَلَي ئوموري ئيننيباتي دونات بة ياسايةكي تايبـةت عـيةج بكرَيـت  نـة      
لة نميين ئـةو ياسـاية بـَينت  ئـةوةي مـي تـَي دةطـةم ئةوهايـة سـوَلتةي دـةنائيش تةَلـةبي كـردووة ئومـوري              
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بــاتي دادوةرةكــان لــة نميــين دانونةكــة جــَي بــةجَي بكرَيــت  تةصــويتةكة دةبَيــت بــةم شــَيوةية بَيــت     ئينني
 .بةرداسو  لةطةَل ثرؤذةكة بَيت  يان بة دانونَيكي تايبةتي بَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حاكن نورالديي سةرموو
 :نجَيطري سةرؤكي دادطاي تةميي/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةو مةرحةلةية ئَيستا لة دانونةكة ئةمة حاليةن بردوات ض نودصانيةكي تَيـدا نييـة  بـةس لـة موسـتةدبةل      
ئةطةر ئياتياج بوو بةس ثرؤذةيةكي دانوني ئيننيبات با تةددين بكرَيت و ئـةوة تةسـبيت بكرَيـت دةيـدي     

 .ناكات
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةي كا  حاكن نورالديي رةنطـة بـةجَي بـَينت  دةَلـَي ئةطـةر ئياتيـاج بـوو ئـةو وةخـو ثرؤذةيـة            ئةو وةَهم
تةددين دةكةيي بة دانون لة هيـةن خؤيانـةوة  ثـَين وايـة ئـةوة جَيـي دةطرَيتـةوة  ئـةوةي كـا  سـةرداريش           

يةكـةم كاريشـيان   بةهةمان شَيوة ئةو ثرؤذةية ئةطةر ثَيويست بوو  خؤيان ثرؤذةية  تةددين بكةن  رةنطة 
ئةوة بَينت  داواي ثرؤذةية  بكةن كة دةسةَهتي تةددين كردني ثرؤذةيان هةبَينت  ئةو وةَهمةي كا  حاكن 
نورالــديي ثــَين وايــة باشــة  بةتايبــةتي كــة شــتَيكي موحــةدةد نــةبوو  كــا  عــةونيش وةَهمةكــةي درايــةوة    

كرد واية  جوملةيةكةيان مةدصةدة وةنيئةي وةنيئةكة سيعلةن مةدصةدةكة ئةوةي ليذنةي دانوني باسيان 
ــةن ليذنــةي دانونييــةوة  دةخيةمــة            ــو ثشــتطريي كــراوة لــة هي ــة  نــة  مةكانةكــة  ماددةكــة وةك كارةكةي
دةنطدانةوة  كَي لةطةَل داية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر 

 .  سةرموو بؤ ماددةي ثةجناو هةشتسوثاس  بةنؤرينةي دةنط وةرطريا
 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي دوايي بة خنمةت كردني بهَيندرَي  بـةثَيي حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية جـارَيكي       :ماددةي ثةجناو هةشت
كي ديكــةي مةدةنيــدا ديكــة ناطةردَيتــةوة بــؤ كــاري دادوةري  بــةآلم رَيطــاي ئــةوةي لَينــاطريَي كــة لــة ســةرمانيَ   

 .داةةنرَي
 :بةردَين خليل ابراهين حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .لةهي مي نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  حاكن بؤمان َوَينةوة
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 :اخلمسو املادة الثامنة و
 .يكو  انهاء خدمة القاضي بقرار من جملس القضاء :أواًل
 .ال يعاد اىل القضاء من تنهي خدماته وفق أحكام هذا القانو  على أ  ال مينع تعيينه يف وظيفة مدنية :ثانيًا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وة ثرؤذةكةي دةخوَينَيتةوة ثرؤذةكة وا هاتووة  ئة، (يكو  انهاء خدمة القاضي بقرار من جملس القضاء)
 .نووسيت  سةرموو ئَيستا بيخوَينةوة( يكو  انهاء خدمة القاضي بقرار من جملس القضاء)

 :بةردَين خليل ابراهين حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثامنة واخلمسو  
 .يكو  انهاء خدمة القاضي بقرار من جملس القضاء :أواًل
القضاء من تنهى خدماته وفق أحكام هذا القانو  على أ  ال مينع ذلك من تعيينه يف وظيفة ال يعاد اىل  :ثانيًا

 .مدنية
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت سةدةرة  ية  لة ماددةي ثةجناو هةشـت  ئـةوةش وابـنامن بةنيسـبةت تةَلـةبي سـوَلتةي دـةنائي        

جمللاس القضااء أنهااء خدماة القاضاي      )واني ئةسبابةكةي لَيرة دياري بكةن  دةَلَيـت  بوو  جا نانامن خؤيان دةت
 .  ئةطةر كا  نورالديي تةونرتَيكمان بداتَي(من الصنف الرابع بناء على قرار بعدم أهليته للقضاء

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  حاكن نورالديي
 :رؤكي دادطاي تةميينجَيطري سة/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة لة مةركةن ئةو نةصة لة دانون تةننين دةنائي هةية  كة صنئي ضـوارةم تـانة لـة مةعهـةد تةخـةروج      
دةكات بؤ مودةي ساَلَي  لة جَيـي تةجروبـةي  ئةطـةر سـابيت بـوو ئةهليـةتي نييـة  مةجليسـي دـةنا دـةرار           

ش داني بة ئيعتيباري صـنئي ضـوارةم كـة تـانة تـةعي بـووة  ئةطـةر مـودةي         دةدات بة ئينهائي  ئينجا لَيرة
تةجروبـةي لـة خيةلـي سـاَلَي  ســابيت بـوو ئةهليـةتي نييـة  مةجليســي دـةنائي بـؤي هةيـة داواي ئينهــاي           
ــؤرة            ــةو ج ــةر ب ــت  ئةط ــديل بكرَي ــة  تةع ــةرةي ي ــةر سةد ــة ئةط ــةرنَيكن هةي ــةنيا ع ــات  ت ــةدةماتي بك خ

  لَيـرة ضـونكة   (انهاء خدمة القاضي مبرسوم أقليمي بناءًا على قرار مان جملاس القضااء    يكو )َوَيندرَيتةوة 
تةعيين بة مةرسوم بووة  ئينهاي خدمةشي بة مةرسوم بَيت  دةوري رةئيسي ئينليميشي تَيـدا هـةبَيت  كـة    

ار مةجليسي دةنا ئينراري كرد مةرسومي اهوريش  وةكو ضؤن لة تةعينةكةشدا مةجليسـي دـةنائي ئينـر   
 .دةكات و مةرسومي ئينليمي بؤ دةردةضَيت لة ئينهاي خدمةشي هةر وا بَيت  بةو رَيطاية بَيت  سوثاس



 339 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نانامن  هةرضةندة ئةوة مونادةشة دةكرَيت  بـةَهم خـؤ نؤر كـةس هةيـة بـة مةرسـوميش تـةعي دةبَيـت و         
رة  بريكــاري وةنيــرة  ســةرؤ  وةنيــرة هــةموو بــة ئينهايةكــةي ض مةرســومي ناوَيــت  يــةعين بؤضــية  وةنيــ

مةرسوم دةبـي  بـةَهم ئينهـاي خـةدةمات بـة مةرسـوم بؤضـية  نـاوي خـةدةماتي تـةداعوديش دةبَيـت بـةبَي             
مةرســومي نــاوَينت  دةيــان وةنيــر هدراوة  ئيســتينالةي كــردووةو طــؤرداوة  هــيض مةرســومي بــؤ دةرنةضــووة   

 .يت هةبوو سةرمووبةهةر حاَل كا  غةسور نودتةي نينام
 :مةمخوري سعيد طاهر بةردَين غئور

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي كة تَيبيين دةكرَيت ماددةي ثةجناو هةشت لةكورديةكةي شـتَيكة  لـة عةرةبيةكـةي شـتَيكي تـرة  لـة       
كورديةكةي سةدةرةي يةكةم و دووةمي نييـة  لـة عةرةبيةكـةي سةدـةرةي يةكـةم و دووةمـي هةيـة  يـةعين         

 .اددةي ثةجناو هةشت ية  شت نيية لة كوردي و عةرةبيةكةي  سوثاسم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة لة تةبعة دةرنةضووة لة عةرةبيةكةش دةرنةضـوو بـوو  بـةَهم نوسـخة ئةسـَلةيةكة لـة هي حـاكن بـوو         
 .خوَينديةوة بة عةرةبيةكة  كورديةكةش وةكو عةرةبيةكةي لَي دَيت  سةرموو خةمان خان

 :بةردَين خةمان نرار اسعد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثرسيارةكةي مي تةنيا لة ية  شت لة ماددةي ثـةجناو هةشـت كـة بـة يةكـةم و دووةم هـاتووة  يـةعين نؤر        
واني  نةبوو  ئَيستا ليذنةي ياسايي داوايان لة حاكن نورالديي كرد بؤ ئةوةي بؤيان باس بكات  ثرسيارةكةي 

 َيش وةخت دسة نةكراوة لةسةر ئةم ماددةية  يةعين بؤ واي لَي هات؟مي لَيرة ئةوةية ث
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية سةرموو
 :شوكرية رسول ابراهين.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ماددةي ثةجناو هةشت مي واي دةبينن لة هي خؤمةوة  ئةوةي دوايي بة خنمـةت كردنـط بهَينرَيـت بـةثَيي    

 .حوكمةكاني ئةم ياساية جارَيكي تر ناطةردَيتةوة بؤ كاري دادوةري  ئةمة خاَلي يةكةم
رَيطةي لَي ناطريَيت ئةطةر سةرمانةكةي  بكةينة مةدةني  بة رةئي مـي ئـةو سةدةرةيـة هبربَيـت رَيطـاي      / دوو

ة دراوة لةسـةر هةنـدَي   لَي ناطريَيت كة لة سةرمانطة  با هيض سرمانَيكي تر نةبَيت  ضونكة عنوبةيةكي طـةور 
مةســائيل  وةكــو ئَيســتا بــةردَيني ئامــاذةي ثــَي كــرد  يــةعين بــا مةرسوميشــي بــؤ دةربكرَيــت  مةســةلةيةكي   

ئـةي ئةطـةر مـةه  يـان دـاني طـةني  ضـي لـَي         ( ئةطـةر طؤشـت طـةني سـردَي دةدرَيـت     )ثَيشنينان هةية دةَلَيـت  
 .ينهائي بكرَينتء هيض وةنيئةيةكي نةدرَيَو  سوثاسدةكرَيت  ئةوةش سردَي بدرَيت باش ة  كةواتة با هةر ئ
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيخ ئةدهةم سةرموو
 :ابد بارناني عثما  بةردَين ادهن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
  لَيـرة وشـةي   (ال ميناع مان تعييناه يف وظيفاة مدنياة     )ديسان تَيبينيةكا بيـوو  لةسـةر سةدـةرة دوو هـةي     

ثَين واية نؤر لة شوَيين خؤي نيية  وةنيئاكا دي  يان حكومي  ضـونكة بـةلكي بَيتـة ديـار كـرن       مةدةني مي
يـان  ( تعيينه يف وظيفاة اخارى  ( )تعيينه يف وظيفة مدنية)وةكو دةنطاي دونات شتَيكي عةسكةريية  يةعين 

 .حوكمي بة رةئي مي جوان  دَيت  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ووكا  سةردار سةرم
 :ركيةردار صباح بونو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منيش هةمان تَيبينين هةية  يةعين لة دوو حاَلةت دادوةر ئينهاي خدمة دةبَيت  لة حاَلةتَي  ئةطةر سعلَي  

ــاخود (ال يعاارتف لشاارف الوظيفااة القضااائية )هــةبوو  حماااكم تشااريع اللجنااة ثباات عاادم اهليااة القاضااي    )  ي
مةرسومي بؤ ضـية  يـةعين لـةو دوو حاَلةتـةي كـة ئـةو سعلـةي لَيـرة جـارَيكي تـر مةرسـومي بـؤ              (الستمرار

 .دةركةيي  ثَين وابَيت مةرسومي هةر سوَلتةي دةنائي شةكل بكات ئةوة ية 
على ا  ذلك ال مينع من تعيينه يف وظيفة )مي ثَيشنيار دةكةم جوملةي ئةخريي هبدرَيت / لة سةدةرةي دوو

ن وايـة ئةطـةر ئـةوة ةَينَيـت  ئـةوة ضانصـَيكة دةدرَيتـة دادوةر  ئـةوةش دةبَيتـة مايـةي ئـةوةي              ثَي(مدنية
لةوانةية كارةكةكةي خؤي بة رَي  و ثَيكي نةكات  هةروةها كة ئةوة نةمَينَيت  ثَين وايـة خـةَلكانَي   داواي   

ن ثَي دةكرَيت  ياخود ئةهلي لةخؤيان را نةبيني  كة ئةو ئيشةيا% 122دامةنراندني دادوةري ناكةن  ئةطةر 
 .بؤ وةنيئةي دادوةري  بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةو بردطةية هبدرَيت  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حمةمةد رةسعةت سةرموو
 
 

 :بةردَين حممد رسعت عبدالربي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةكةم  دادوةرَي  لةسـةر كـارَيكي خـراث لـة     منيش هةر تةئيدي ئةو دسانةي دكتؤرة شوكريةو كا  سةردار 
كارةكةي هبدرَيت  بؤ رَيطاي ثَي بدةيي بيَيت لة كـارَيكي مـةدةني ئـيش بكـات  بؤيـة منـيش تةئيـدي ئـةوة         

 .دةكةم  سوثاستان دةكةم
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة كـا  سـةردارو   ئةو رةئيةي كا  ئةدهةميش بةشَيوةية  لـة شـَيوةكان باسـي كـرد وةنيئـةي هـي و ئةوانـ       
ال )دكتؤرة شوكريةو كا  حمةمةد رةسعةتيش  ئةطةر ئةو جوملةيـة هبـدرَينت ئيشـكالةكةمان حـةل دةبَيـت      

  ئةطـةر ئـةوةي هـي بكـةيي و وا بَيـت باشـ ة        (يعاد اىل القضاء من تنهي خدماتاه وفاق أحكاام هاذا القاانو      
هةر نيادة  دةتوانَيت بؤ خؤي تيجارةتيش ئيش ئةطةر مواسيق بي  بةس بؤ دةنا ناطةردَيتةوة  ئةو جوملةية 

شةتب ( على أ  ال مينع ذلك من تعيينه يف وظيفة مدنية)بكات  مواسةدةت كرا ئةو جوملةية شةتب بكرَيت 
ئـةوة بةنيسـبةت   ( ال يعاد اىل القضاء من تنهي خدماته وفق أحكام هاذا القاانو   )كرا  جوملةكة واي لَي دَيت 

  تةبعـةن  (نهاء خدمة القاضي مبرسوم اقليماي بنااءًا علاى قارار مان جملاس القضااء       يكو  ا)ئةوة  بةنيسبةت 
لَيرة كا  سرسةتيش لَيرة هةندَي  باسي كرد  ئينهاي خدمة نةوعَي  هةية  تةعديل وناريية دةكرَيت  يـان  

نت  ئـةوة  خؤي تةداعود دةبَيت  يان خؤي وان دةهَينَيت  ئةوة مةرسومي ناوَيـت  بـةَهم ئةطـةر ئينالـة بكـريَ     
 .دةبَيت بة دةرارَيكي مةرسومي بَيت  ئةطةر كا  حاكن بؤمان روون بكاتةوة

 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 يةعين لَيرة ئينهاي خدمة  ماناي نةتيجةي عنوبةية  كةواتة ئينالةيـة  لةبـةر ئـةوة عـةرنم كـردن  ئةطـةر      
 .مةرسومي ئينليمي بؤ دةرضَيت  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  كةمال رةئيةكي هةية سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)ةردَين حممد دادر عبداهب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيويسـت ناكــات ئةوةنــدة لةســةر  بــردؤيي  بــة ض رَيطايةكــةوة تـةعي بــووة  بــة هــةمان رَيطــاوة كؤتــايي بــة   
 .ارةكةي دةهَينَيت  نؤر سوثاسك

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةوة تا ئـةمردؤ هـةمووي بـة سـوَيند خـواردن و بـة دـةرار هـي         1990بةَهم مي باسي وادي  دةكةم  لة ساَلي 
بـووة  ئَيسـتا نؤر وةنيـر هةيــة ئيستينالةشـي نـةداوة تةعـديل وةناري كــراوة  بـةبَي ئـةوةي نةئيســتينالةي         

ــوم  ــة مةرس ــدات  ن ــوو     ب ــردووة  وةنارةي ثَيش ــكيل ك ــان تةش ــةم وةنارةمت ــي دةك ــي ئيعةن ــَيت  م ــؤ دةربي ي ب
ئيستينالةي نةداوة لة رابردوودا  جا خؤ مةبدةئةكة راسـتة  يـةعين ئـةوةي بـة مةرسـوم بـَينت  دةبَيـت بـة         

 .مةرسوم بَيت  كا  شَيردَل سةرموو
 :وَينيةح عبداه بةردَين شَيردَل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مةرسوم دةردةضَيت بؤ نؤر موةنةسي لة دةوَلةت  مةسةلةن نابت بة مةرسوم دةردةضَيت  بةَهم عنوبـة بـة   
مةرسوم نيية  جةدوةلَي  دةردةضَيت مةسةلةن بة مةرسومَي  هدةبردرَيي  ئينهاي خدمةي دةكرَيت  ئـةوة  

مةرسـوم دةبَيـت  بـةَهم عنوبـةي     عنوبة نيية  مةسةلةن مية  تةواو ناكات  تةمةني طةورةيـة  ئةوانـة بـة    
بدةيت بة دانون عنوبةي دةدةيت  خؤشي دانونة  يةعين نابَيت بة مةرسوم بَيت بةرداسو  مةرسوم شتَيكي 

 .نؤر طةورةترة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــي        ــان رةئيس ــردةوة  ي ــي ك ــة  روون ــةرؤكي باَهي ــةَهتي س ــة دةس ــات  عنوب ــةي ناك ــي عنوب ــةن باس ــةوة تةبع ئ
مةي ئيستيغناسة  عنوبة شتَيكة  ئينهاي خةدةمات  ئينالة شتَيكي ترة  مي لةطةَل ئةوةم لة ئينالةدا مةحكة

بـة مةرســوم بَيـت  ئينالــة مةرســومي دةوَيـت  لةبــةر ئـةوة شــتَيكي ئيستيســنائية  عنوبةيةكـة خــةَل  ثَيــي      
يمان بة خةدةماتت نيية  ئةوة لة دةنانَينت  ثَيي دةَلَينت  ئةمري ثَي دةكات بردؤ ماَلي خؤت دابنيشة ثَيويست

ــَيتة       ــَينت  دةض ــةر ســةبةبَي  ب ــت بــة ه ــت  خــؤي وان دةهَينَي ــةر تــةداعود دةبَي ــة  بــةَهم ئةط ــةتي ئينال حاَل
وةنيئةيةكي تر  ئينهاي خةدةماتي دةكاتي  ئةوانة مةرسومي ناوَينت  لةبةر ئةوة ئةطةر بيكةينـة مةرسـوم    

 .  كا  شَيروان سةرموو(ناءًا على قرار من جملس القضاءاقالة القضاة مبرسوم اقليمي ب)يةعين 
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بة دةناعةتي مي مةبدةئي ئينالة لة دانوني سوَلتةي دةنائي لَيرة نةهاتووة  ئةوة ية 
اوة  ئــةو ئينهــاي ئينهــاي خدمــة عنوبةيةكــة  لــة نةتيجــةي عنوبةيــة  هــاتووة ئينهــاي خدمــةي كــر  / دوو

 .خدمةيةش بة دةناعةتي مي مةرسومي ئينليمي ناوَينت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كا  حاكن هةر بـة دةسـةَهتي خؤتـان بـَينت هـيض ئيشـكالَي  نييـة  ئَيمـة دوَيـيَن تةمةنةكـةمان هـي كـردو             
 .شتَيكي نؤر ثؤنةتيئة  ئةطةر سةحيب ئينترياحةكةت بكةيت

 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ مة علي بةردَين حاكن نورالديي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمـة وةكــو ئينــترياح ثَيشـكةمشان كــرد  ئــي  رةئـي رةئــي جةنابتانــةو رةئـي ليذنــةي دــانوني و ئةنــداماني     
بةردَيناني ثةرلةمانة  بةَهم وةكو بة ض رَيطةيـة  تـةعي بـوو  هـةر بـةو رَيطةيـة دةربكرَيـت  ضـونكة ئةمـة          

وبةكة هةر دابيلي عةنل و ئينالةية  عةيةني بةو مانايةي دَيت  نةتيجةي عنوبة دراوة ئينالة دةكرَيت  عن
 .عةنل دةكرَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةعين ئـةوةش كؤتـايي بـة خدمةكـةي دَيـت  ئـةوة       تةحديدي تةمةني تةداعود  كة حاكن تةداعود دةبَيت  ي
مةرسومي دةوَينت لةناو دانونةكـة حةسـبة نةوابتةكـة ديـاري كـراوة  كـة نةوابتةكـة تـةواو بـوو دةضـَيتةوة           
تةداعود دةكرَيت  هيض مةرسومَيكي ناوَيت  لَيرةش بةشَيوةيةكي ديكة ئينهاي خدمة نةتيجةي عنوبةيـة   

بة دةناعةتي مي مةرسومي ناوَيت  دوا رةئيش رةئي ئَيـوةو ئةنـداماني    هاتووة  كة نةتيجةي عنوبةش بَيت
 .ثةرلةمانة  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حمةمةد سةرةج سةرموو
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ووة  بـةَهم مـي وا   ئةمة لة مـةجالي عنوبـة هـات   ( االمور االنضباطية)خؤي ئةطةر سةيري عينوانةكة بكةيي 
دةنامن ئةوةي كة ثرؤذةكةي نووسيووة  بةرداسو ئينتيناي كردووة  ئينتيناي ئةو عنوبانةي كة دانـراوة لـة   

  كة هةشت بردطةية  ئينتيناي ئةو عنوبانةيان كردووة لة شـَيوةيةكي وةكـو بَلَيـي رَيـن لَينـراو       1990ساَلي 
وة  ئةمـة سةسـلة  ئةمـة ئينهـا نييـة  يـةعين ئةمـة مةرسـومي         مةسةلةن تةنها دواني دةرهَيناوة  ئيننارو ئة

ناوَيت  دةراري سةسلة  بةَهم ناوي ناوة ئينهـاي خدمـة  لـة ئةسـَلدا ئةمـة ئينهـا نييـة  ئةمـةي كـة جـةنابت           
دةَلَيي ئينالة دةكرَيت  يان شَيوةكةي دةطؤردَيت  ئةوة شتَيكي جياوانة  ئةمة عنوبةيـة  ئةمـة سةسـلة  بـةَهم     

بة كةليمةيةكي ئةدةبي تر ناويان ناوة ئينهاي خدمة  ئةطينا هةر ئينتينايـة  ئينتينـاي عنوبـةكانيان    لَيرة 
كردووةو بؤ حاكن مةكانةتَيكي نؤر بةرنو نياد لة سـنووري خـؤي بـة دةناعـةتي مـي  ئـةطينا ئةمـة سةسـل         

مة  لةبةر ئةوة بةدانون  بة كردنة  يةعين تاوانَيكي كردووةو سةسل دةكرَيت  بةَهم ناويان ناوة ئينهائي خد
دــةرار دةبَيــت  نــة  بــة مةرســوم  ئــةوةي جــةنابت دةَلَيــي ئينالــة ئــةوة بةحســَيكي تــرة  تــؤ ثَيويســتت بــة  
ئيشةكةي نةماوة  يان لةبةر نةرورةتَي  دةيطؤرديت جياية لةمة  ئةوة عنوبة نيية  بةس ئةمة عنوبةية بة 

 .دةرار دةكرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .  نانا سةرمووكا
 

 (:نانا)خضر سعيد بةردَين دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ال يعااد اىل القضااء مان    )بؤ ئةوةي بنانرَيت ئينهاي خدمة وةكو عنوبةية  دةبَيت تـةعبريَي  ئيناسـة بكـةيي    

ةثَيي بـؤ ئـةوةي جيـا بكرَيتـةوة لـة خانةنشـي و لـة ئينالـةو لـة عـةنل بـ           ( تنهى خدماته وفق املادة السابقة
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ماددةي ثَيش   كة دياري كراوة ئينهـاي خدمـة عنوبةيـة  مةرسوميشـي ثـَي ناوَيـت  سعلـةن مةرسـوم جـؤرة          
 .رَينلَينانَيكة بؤ تةعينة  مةعنول نيية لةكاتي عنوبة هةبَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةعدةديي سةرموو
 :بةردَين مة سعدالديي عبداه مولود

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

  دةتـواني لَيـرة يـةعين لـة     (جيوز منح اجمللس مهام اخارى وفقاًا للقاانو    )لة ماددةي سي ضوار هاتووة دةَلَي 
صةَهحيةتي مةجليسي دةنا بَينت  دوايَي لَيرة جَيي نيية  جَيي بؤ بكةيتةوة  يةعين ئةطةر ضةندي تةماشا 

كة ئينهـاي خدمـةي بـَينت  لـة ثاشـان ئينالـة        بكةيت  يان ئةوة دانوني خدمةي تةداعودي عيةجي كردووة 
هةر عيةجي بؤ كراوة  كة ئينهاي عنوبة عيةجي بؤ كراوة  يةعين نانامن لة كوَي جَي بـؤ دةكرَيتـةوة ئـةو    

 .مةرسومةو لةطةَل رَينمدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةردار سةرموو
 :بةردَين سةردار صباح بونو هركي

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

ئينهــاي خدمــة نــة  هــةر عنوبةيــة  طــةورةتريي عنوبةيــة و تونــدتريي عنوبةيــة  ئَيمــة لَيــرة دَيــي كــة     
مةرسوم  دةَلَيي بـة مةرسـوم دةربيـَيت  بـة رةئـي مـي يـةعين كـةم كردنةوةيـة لـة وةننـي ئـةو مةرسـومة              

سـوم نـةبَينت  تـةنها بـؤ     ئينليميانة  يةعين بؤ ثاراسـتين وةننـي مةراسـيمي ئينليمـي  ثـَين وايـة بـا بـة مةر        
 .حاَلةتي تكرميي و تةشريئي بَينت  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

باشة ئةوة مةحسوم بوو هينةكة  عةسوم دةكةن لة ئةسَلي ثرؤذةكةدا نةهاتووة بـة مةرسـوم بـَينت  ليذنـةي     
دتةرةحةكــة لــة دــانونيش نــةيطوتووة  كةســيش لــة ئةنــداماني ثةرلــةمان داواي نــةكردووة  لةبــةر ئــةوة مو 

  (يكاو  انهااء خدماة القاضاي بقارار مان جملاس القضااء        )ليذنةي دانونيةكة وةردةطـريي مةرسـومي نـاوَينت    
  ئـةو ماددةيـة بـةو    (ال يعاد اىل القضاء من تنهي خدماته وفق أحكام هذا القانو )دةبَيتة / ئةوةي دووةميش

ةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلـدا نييـة      دوو سةدةرةية دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَلداية دةسـو بـ  
 .دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بة كؤي دةنط وةرطريا  سةرموو بؤ ماددةي دواتر

 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 : ماددةي ثةجناو نؤ
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بـةرنةستكردن لةسـةر دادوةر تؤمـار     بةثَيي برديارَي  لةهيةن سةرؤكي دادطـاي تَيهةَليـوونةوة  داواي  : يةكةم
دةكرَي  بؤ ليذنةي كاروبـاري دادوةران رةوانـة دةكرَيـت  بةمـةرجَي  دةبـَي ئـةو بريـارة بـةيانَيكي تَيـدا بـَي           
دةربارةي ئةو رووداوةي دراوةتة ثاَلي  ئةو بةَلطانةي بةسةري دةسةثَيني  دةبَي ئةو برديـارة بـة دادوةرةكـةو    

 .َيتداواكاري طشو رابطةيةندر
 :دووةم

ليذنةي كاروباري دادوةران كاتَي  بؤ تةماشاكردني ئةو داواية دياري دةكات و دةبَي ئةو كاتة دياري كراوة  -ع
 .بة سةرؤكي دادطاي تَيهةَليوونةوة و سةرؤكي داواكاري طشو و دادوةرةكة رابطةيةندرَيت

 .طةيةندرَيدادطايي كردنةكة نهَيين دةبَي برديارةكةشي بة ئاشكرا تَي دة -ب
دادطايي كردنةكة بة ئامادة بووني نوَينةري سةرؤكي دادطـاي تيََهةَليـوونةوةو سـةرؤكي داواكـاري طشـو        -ج

ثَيويستة ئةو دادوةرة خـودي خـؤي ئامـادة بَيـت  بـؤي      , يان ئةوانةي لة داواكارة طشتيةكان رةوانةيان دةكات
 .هةية ثارَينةرَي  لةطةَل خؤيدا ئامادة بكات

 .ذنة هةية ضةندي بة باشي دةنانَي لَيكؤَلينةوة بكاتبؤ لي -د
ــة    -ه ــة دادوةرةكـ ــي لـ ــةرطري كردنـ ــو و بـ ــاري طشـ ــوونةوةو داواكـ ــةواوكردني تَيهةَليـ ــةي , دواي تـ داوايةكـ

 .يةكةدةكاتةوةو برديارةكةشي بة سةرؤكي داواكاري طشو و دادوةرةكة رادةطةيةنَي
 .انةي لة وةخو ياساي بنةما سناييةكاندا هاتووة دةطرَيتةبةرئةو ليذنةية لة رَيكارةكانيدا ئةو رَيساي -و

 :بةردَين خليل ابراهين حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة التاسعة واخلمسو 
تقام الدعاوى االنضباطية على القاضي بناء على قرار من رئيس حمكمة االستئناف باحالته على جلنة : أواًل

القرار بيانا للواقعة املسندة اليه االدلة املؤيدة هلا ويبل  هذا القرار للقاضي  شؤو  القضاة على ا  يتضمن
 .واالدعاء العام

حتدد جلنة شؤو  القضاة موعدًا للنظر يف الدعوى تبل  به رئيس حمكمة االستئناف ورئاسة االدعاء  -أ: ثانيًا
 .العام والقاضي

 .تكو  احملاكمة سرية ويفهم القرار علنا -ب
ي احملاكمة حبضور ممثل رئيس حمكمة االستئناف ورئيس االدعاء العام او من ينسبه من املدعني جتر -ج

 .العامني وعلى القاضي احلضور بنفسه وله ا  حيضر حماميا معه
 .للجنة ا  جتري بنفسها ما تراه مناسبا من التحقيقات -د
رئيس حمكمة االستئناف واالدعاء العام  تفصل اللجنة يف الدعوى بعد اكمال التحقيق ومساع اقوال ممثل -ها

 .ودفاع القاضي وتبل  قرارها اىل رئيس حمكمة االستئناف ورئيس االدعاء العام والقاضي
 .تتبع اللجنة يف اجراءاتها القواعد املنصوص عليها يف قانو  اصول احملاكمات اجلزائية -و
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 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــة      ئَي ــونكة ماددةك ــةيي  ض ــدي ماددةكــة دةك ــيض موهحةنةيــةكمان نييــةو تةئي ــو ليذنــةي ياســايي ه مــة وةك
ثةيوةنــدي هةيــة بــة ضــؤنيةتي بــةردَيوة ضــووني دةعــاوي ئيننيبــاتي لةبــةردةم ليذنــةي شــوئوني حوكــام      

 .ماددةيةكي نؤر نؤر ئاسايية  بؤية ئَيمة هيض موهحةنةمان نييةو نؤر سوثاس
 :ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

ة  تـؤ  (له)ية  (هلا)ناحية دواعيديةكةي ( بيانا للواقعة املسندة اليه االدلة املؤيدة هلا)كا  خةليل لة ئةوةلةن 
  راست دةكـةيت واوَيكـي   (اليها)دةبَيت ثَيش  بطؤرديت دةبَيت ( اليه)تةماشايةكي بكة  ئةطةر بؤ واديعة بَيت 

 .هةم سةرموو  كا  شَيخ ئةد(واملؤيدة هلا)نودصانة 
 :ابد بارناني عثما  ادهن بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــة دوَي   ــة خال ــةر        ( ب)ل ــت  ئةط ــردي بَي ــةعين س ــت؟ ي ــَيين بَي ــَيوةيةكي نه ــان بةش ــة  ي ــة مةحكةم ــؤ ب ــا ب ئاي

 .سةلسئةيةكي تَيدا هةية  حةن دةكةيي جةنابَي حاكمَي تةونرتَي  بدات  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةردار سةرموو
 :بةردَين سردار صباح بونو هركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي لَيرة ثَيشنيار دةكةم دةعـاوي ئيننيبـاتي لـة حاَلـةتَيكي ديكـةش تؤمـار بكرَيـت  نـة  تـةنها بـة برديـاري            
حالاة   قرار مان حمكماة االساتئناف او بطلاب مان االدعااء العاام يف       )سةرؤكي دادطاي ئيستيغناف ئةويش ثاش 

مـي دةبيـنن لـةو سةدةرةيـة  يـةعين دةعـاوي       / لةبـةر سـَي سـةبةب  يةكـةميان    ( ارتكاب قاضي خلطاأ فااحش  
 .ئيننيباتي حةسن كراوة  بةس لة ية  حاَلةت ئةويش بردياري رةئيسي مةحكةمةي ئيستيغناف

م بكـةيي  بـؤ   ئَيمة لة هةموو دةوانينةكا ان باسي ئةوةي دةكةيي  كـة تـةسعيلي جيهـاني ئيـديعاي عـا     / دوو
 .سةروةري ياسا بةشَيكي نؤر نؤر طرنطة

ــدا هــاتووة    / ســَي ــي لــة دانونةكةيان ــو دةنان ــديعاي عــام  وةك احلاارص علااى تنفيااذ القااوانني  )موهيمــةي ئي
بطلاب مان   )يةعين بةشَيوةيةكي سةلين  بؤية مـي جـارَيكي ديكـة دووبـارةي دةكةمـةوة  دةبَيـت       ( والقرارات

 .َيت  لةطةَل رَينميش ئيناسة بكر(االدعاء العام
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حمةمةد رةسعةت سةرموو
 :بةردَين حممد رسعت عبدالربي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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دادطايي كردني دادوةر بؤضـي بـة نهـَيين بَيـت و حوكمةكةشـي بـة       ( ب)مي ثرسيارَيكن هةية لةسةر بردطةي 
 .؟ سوثاسئاشكرا بَيت  بؤ بة نهَيين دادطايي بكرَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــةي دوو   ــة بردط ــين ل ــي تَيبين ــة ( د  و)م ــَي ( د)هةيــة  ل للجنااة ا  جتااري بنفسااها مااا تااراه مناساابا ماان    )دةَل
نصاوص عليهاا يف قاانو  اصاول احملاكماات      تتباع اللجناة يف اجراءاتهاا القواعاد امل    )يش دةَلَي (و)لة ( التحقيقات
ئوصـول موحاكـةماتي جـةنائي هـةر لـة يةكـةم دةدينـةي موخالةسةيةكـةوة  هـةر تاوانَيكـةوة بـؤ            ( اجلزائية

 يف قاانو  اصاول احملاكماات اجلزائياة    )نيشان دةكات ضؤن ئيجرائات دةكـةيي  ئينجـا لـة كؤتـايي ئـةم بردطةيـة       
بـؤ ئـةوةي ئياتيمالـة ئـةو دـانون جةنائيـة دوو       (  حيل حملاه او دانون )باشة بؤي نياد بكرَيت  يان ( النافذة

ساَلي تر ئيلغا بَيتةوة  بؤ ئةوةي جارَيكي تر نةكةوينةوة ئةوةي جارَيكي تر تةعديل بكرَيتـةوة  ثَيشـنياري   
 .ئةوة دةكةم ئةو بردطةيةي بؤ نياد بكرَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةســةر عةهنيــةتي مةحكةمةكةيــة  / طــةر وةَهميــان بدةنـةوة  يةكــةميان دوو موهحةنةيـة كــا  شــَيروان ئة 
 .موهحةنةكةي كا  سةرداريية  سةرموو/ ئةوي يشيان

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ني بة دةناعةتي ئَيمة كة دةَلَيت موحاكةمةكة سردية  جارَي  بةنيسبةت داني تايبةمتةندي خؤي هةية  ريَـ 
خؤي هةية  ئيمكانة ئةو توهمةيةي كة ئيستينادي كرا بَيت راست بَيت  ئيمكانيش هةية راست نـةبَيت  بـة   
دةناعةتي ئَيمة سرديةكة لَيرة ئةوة دةطرَيتةوة  مةكانةكةي حةساسة  يةعين ئةطةر دةرضـوو هييـي لةسـةر    

 .دروستة  ئةمة ية نيية  عةهنيةتيش بوو بةنيسبةت داني وابنامن شتَيكي نؤر نارَي  و نا
ئــةو مةســةلةية مةونوعَيكــة  مــةونوعي ليذنــةي شــوئوني حوكامــة بةرداســو  لَيــرة ئيــديعاي عــام بــة / دوو

دةناعةتي ئَيمة بةنيسبةت تـةحريكي دةعـوا  بةنيسـبةت ليذنـةكان عيةدـةي نابَيـت  راسـتة ئيـديعاي عـام          
يكي دةعـوا  ئـةوة دـانيش دةطرَيتـةوة      بةنيسبةت دانونةكةي خؤي سوَلتةيةكي عام هةية  بةنيسبةت تةحر

غةيري دانيش دةطرَيتةوة  بةَهم لَيرة تايبةمتةندي خؤي هةية  مةسةلة عيةدةي بة شوئوني دونات هةية  
عيةدةي بةوة نيية  كة تةحريكي دةعوا بكات لةو دةنيانـةي كـة لـة دانونةكـة هـاتووة بةنيسـبةت دـونات         

تية  دَينت  كة حةدي ئةوةي هةبَيت  ئـةو ئيـديعاي عامـة تـةحريكي     بةنيسبةت دةنايا  عامة وةكو هاووَه
دذي بكات  بةَهم لةناو دانونةكة ليذنةكـة تايبةمتةنـدي خـؤي هةيـة  ليذنـةي شـوئوني دوناتـة  دةوريشـيان         
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داوةتة ئيديعاي عام وةكو عونو لةو مةسةلةية  وةكو حونوري لةو مةسـةلةية  بؤيـة بةرداسـو ئَيمـة ثَيمـان      
 .ددةكة لة جَيطاي خؤي هاتووة  نؤر سوثاسواية ما

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةر ئيناسة لةسةر ئةو تةونرتة  سرديةكة مةحكةمةيـةكي ئيعتيـادي نييـة  ئـةوة ئيننيباتييـة  ليذنةيـةكي       
ئيننيباتيية  داخيلي هةيغةتَيكي دةناي خؤيانة  وةنةبَينت مةحكةمـةي عـام بَيـت ثةيوةنـدي بـة خةَلكـةوة       

ت  ئـةو مةحاكمانـة  ئةطـةرنا ئـةو موهحةنتانـةي شـَيخ و كـا  عـادليش تةئيـدي كـرد  ئـةوة ليذنـةي             هةبَي
ئيننيباتيية  وةكو مةسةلةن لَيرة ليذنةيةكي ئيننيباتي دابنَيي خروداتَي  هةبَينت  سرديتةكةي نةروريية  

 .اندةرارةكةش ئيعةن دةكرَينت  ئةطةر بَيتو بطةنة دةرارَي   بةَلَي كا  شَيرو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ية  موهحةنة وةَهممان نةداوة  ئةويش ضؤنيةتي بةردَيوة ضوونة ئـيش و كـاري ئـةو ليذنةيـة  تةبعـةن لـة       
بة وانرتي طوتويةتي  ضـؤن ئـةم ليذنةيـة بـةردَيوة دةضـَيت  بـةثَيي ئـةم ئوصـولةي لـة دـانوني ئوصـول            ( و)

نائي ديــاري كــراوة  بةنيســبةت ضــؤنيةتي بــةردَيوة ضــووني ئيشــوكاري ليذنةكــة  ئــةوة بــة موحاكــةماتي جــة
تةسسيل لـة دـانوني ئوصـول موحاكـةماتي جـةنائي هـاتووة  بةنيسـبةت مةسـةلة عامـةكان  لَيـرةش هـةمان            

 .ثرةنسيو دياري دةكرَيت لةهيةن ئةو ليذنةيةوة  بؤ بةردَيوة ضووني ئةم نةوعة دةعوايانة  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو يا شَيخ
 :ابد بارناني عثما  ادهن بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي بةرداسو بَيت بةشَيوةيةكي طشو دظآ ثـرؤذةدا  ظـة ضـةنديا دَيتـة ثـَيش ضـاظ  كةظـة ثـرؤذة لـة هي          

طةر بَيتة دةنطدانيش ظة ثرؤذة بـة عـام لـة    بةردَينةوة  يان حاكمة  يان دوناتة هاتيتة نظيسي  وةكي هنم ئة
ثةرلةمانَي كوردستانَي بة رةئيا مي ئةن دبَيذم مةكارَيكي جؤرَي دروست و شةساف نةكريـة لـة حةدينةتـدا     
يةعين لَيرة مةاوعة سةَهحيةتَي   يان ئاخاكة نياتر بؤ حةرةكةت و بؤ ئينتيَةدة دوناتـة مـة مةجالـةكا    

و ظة كرينة  بة رةئيا مي لَيرةدا لةسةر ئةساسَي شةساسيةتَي كة تظية مة هةبي لـة  نياتر ثَيي داي  وا دةست 
هةمي مةسةلةدا  ئةن   لَيرةدا بة شةساسيةت كَين رةنط  بيت  يان هةندة  مةسائيلي ديدا دينةتةكـة ثـ    

شـت بةشـَيوةيةكي   تَيدا ظَي دانونَي بة رةئيا مي نةضوويتة ثَيش  يةعين داني لَيرة موتَلةق نـةبَيت  هـةمي   
 .ثرؤذة هاتي  بة رةئيا مي خةلةلة  دةبينن  تةنها تَيبينيا خؤ ئةن ديار دكةم  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمة دةسةَهتَيكي تانةية يا شَيخ  يةعين نة  دةسةَهتَيكي تانةية  ئةو ثرؤذةيـة بـؤ ئـةوةي ئـةو دةسـةَهتة      
ةسةَهتي جَي بةجَي كـردن  بؤيـة هةنـدَي  شـت تانةيـة بةنيسـبةت ئـةو        سةربةخؤ بَيت  جيا بكرَيتةوة لة د

دةسةَهتةوةو ئَيمة ثَيويستيمان ثَييةتي  مي ثَين واية نياديش نيية  بةرداسو دةبَيت ئةو دةسـةَهتة هـةبَيت   
ايي بؤ ئةوةي بتوانَيت لـة ثـاَل دةسـةَهتي ثةرلـةمان و جـَي بـةجَي كـردن  كؤمةَلطاكـةمان بةشـَيوةيةكي ياسـ          



 359 

بةردَيوة بيَينت  هةر يةكة جَيطـاي خـؤي بـنانَينت  دةسـةَهتةكان تَيكـةَل نـةبَينت  ئةطـةر تَيكـةَل بـي تةئسـري           
دةكاتة سةر عةدالةت  يةعين ئةطةر دةسـةَهتي دـةنا تةئسـريي دةسـةَهتي جـَي بـةجَي كردنـي لةسـةر بَيـت           

ت  ناتوانَيـت ئـةركي خـؤي بـة رَيـ  و ثَيكـي       عةدالةتةكة وةكو ثَيويست  وةكو داواكاريي و خةَل  داواي دةكا
ببينــَينت  يــة  موردادبــةي يــة  دةكــات  يــةعين دةســةَهتي دــةنا موســتةديلة  بــةَهم لةبةرضــاوي خةَلكــة      
لةبةرضاوي حكومةتة  لةبةر ضاوي ثةرلةمانة  ضؤن ئَيسـتا ثةرلـةمانيش لةبةرضـاوي خةَلكـة  لةبةرضـاوي      

ة خةَل  طلةييمان لَي دةكاتي بةثَيي ياسا حةسـانةمشان هةيـة  بـةَهم    حكومةتة  لةبةر ضاوي ميدياية  رؤذان
مونةنةه نـي  غةَلـةت بكـةيي  خـةَل  ثَيمـان دةَلَيـت غةَلـةتتان كـردووة  خؤمشـان باسـي دةكـةيي و ئةطـةر             
غةَلةمتان كرد بَيت داني ثَيدا دةنـَيي  خؤمـان ضـا  دةكةينـةوة  هـةروةها دةسـةَهتي دـةناش كـة ئَيسـتاكة          

انةوَينت وةكو دةسةَهتي ثةرلـةمان  وةكـو دةسـةَهتي جـَي بـةجَي كـردن بـةدةوري خـؤي هةَلبسـتَينت لـة           دةم
ســةدامطري كردنــي عةداَلــةت و بــة طــذ داضــووني كةموكورديــةكان لــةناو كؤمــةَلطادا  دامةنرانــدني كؤمــةَلطاي  

 .مةدةني كة ئةوة ويسو هةموو خةَلكي كوردستانة  كا  دكتؤر نوري سةرموو
 :نوري ايل تاَلةباني.َين دبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ســةبارةت بــةو ئةجنومةنــةي ديســكليمي  ضــونكة لَيــرة وشــةيةكي ديكــةيان بــؤ بــةكار هَينــاوة  دةشــبوهَيتة   
ئةجنومةني ديسكليمي لة نانكؤيـةكان  لةرداسـتيدا هـيض جياوانييـة  نييـة لـةنَيوان ئةجنومـةني ديسـكليمي         

مي ماوةي دوو ساَل سةرؤكي ئةجنومةني ديسكليمي نانكؤي سـلَيماني بـووم  كـارَيكي وا     دادوةران و  نانكؤدا 
هاتــة بــةردةم ليذةكــةمان بــة نهــَيين ئــةجنام درا  جَيطــري دادوةري طشــو ســلَيماني ئامــادة بــوو  بــةَهم رَيطــا 

و كرايـةوة لةهيـةن   نةدةدرا خةَلكاني تر ئامادةي كؤبوونـةكان بـي  ثـاش ئـةوةي كـة برديـاردرا برديارةكـة بـةَ        
سةرؤكايةتي نانكؤ  مي لةو باوةردةدام كةوا لَيرةش دةبَيت بةو جؤرة بَيت  دادوةر تايبةمتةندي خـؤي هةيـة   
وةكو مامؤستاي نانكؤ  دةبَيت ئةو ثرؤسةية بةشَيوةيةكي نهَيين ئةجنام بدرَيت  ثاشـان ئةطـةر برديـاردرا بـة     

 .تةوة  سوثاسئيدانة كردني  ئةو كاتة دةكرَيت بَةو بكرَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نؤر سوثاس  وةَهمي ثرسيارةكان درانةوة  ماددةكة وةكو ليذنـةي ياسـايي ثشـتطرييان لـَي كـردووة  دةخيةمـة       
دةنطدانةوة  كَي لةطةَلداية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر    

 .طريا  تكاية ماددةكةي ترسوثاس  بةكؤي دةنط وةر
 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي شةست
ئةطةر ليذنةي كاروباري دادوةري لة كاتي تةماشـا كردنـي داوايةكـةدا بـؤي دةركـةوت كـة ئـةو كـارةي         : يةكةم

تايبةمتةنـد دةدات و ثةراوةكـةي    بردياري ناردني بؤ دادطاي, خراوةتة ثاَل دادوةرةكة طةورة تاوانة  يان كةتنة
, دواي ئـةوةي سـةرؤكي ئةجنومـةني دادوةري دةسـت بـة دادوةرةكـة لـة كـار دةكَيشـَيتةوةو         , بؤ رةوانـة دةكـات  

 .هةروةكو لة ياساي بةرنةستكاري سةرمانبةراني دةوَلةتدا برٍِياري لةسةر دراوة
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كةدا يان بةبةرداني  يـان هـةربرديارَي  كؤتـايي    ئةطةر دادطاي تايبةمتةند بردياري بةبَي تاواني دادوةرة: دووةم
ــا   ــناييةكة هَين ــة داوا س ــةثَيي       , ب ــَي  ب ــةردةوام ب ــة ب ــي داوا بةرنستكاريةك ــا كردن ــة تةماش ــة ل ــتة ليذن ثَيويس

 .حوكمةكاني ئةم ياساية
ثَيويســـتة ليذنةكــة ســـنايةكي  , ئةطـــةر دادطــا برديـــاري بةســةر كؤنـــة كردنــي دادوةرةكـــة دةركــرد    : ســَييةم 

ي ئـةم  (55)بـةثَيي حوكمـةكاني مـاددةي    , كاري هاوتا بَي لةطةَل ئةو كـارةي دراوةتـة ثـاَلي بسـةثَيينَ    بةرنةست
 .ياساية

 :بةردَين خليل ابراهين حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة الستو 

و جنحة اذا وجدت جلنة شؤو  القضاة اثناء نظر الدعوى ا  الفعل املنسوب اىل القاضي يكو  جناية ا: أواًل
فتقرر احالته على احملكمة املختصة وترسل اليها االوراق كافة بعد ا  يسحب رئيس جملس القضاء يد القاضي 

 .وفقا ملا هو مقرر يف قانو  انضباط موظفي الدولة
اذا قررت احملكمة املختصة براءة القاضي او االفراج عنه او اصدرت اي قرار تنتهي به الدعوى اجلزائية  :ثانيًا
 .االنضباطية وفقا الحكام هذا القانو  –لى اللجنة االستمرار يف نظر الدعوىفع

اذا قررت احملكمة ادانة القاضي فعلى اللجنة ا  تفرض عليه عقوبة انضباطية تتناسب مع الفعل املسند  :ثالثأ
 .من هذا القانو ( 55)اليه وفقا الحكام املادة 

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ
 .ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةيي و هيض تَيبينيمان نيية  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةكــةم ئــةو داوا ( اوًه)مــي ثَيشــنيارَي  و تَيبينيــةكن هةيــة لةســةر ماددةكــة  بةنيســبةت سةدــةرةي يةكــةم  
( مقرر يف قانو  انضباط موظفي الدولاة )ثاش ( او اي قانو  اخر حيل حمله)جوملةية ئيناسة بكرَيتة سةري 

اذا وجدت جلنة شؤو  القضاة اثناء نظر الدعوى ا  الفعل املنساوب اىل القاضاي يكاو  جناياة او جنحاة      : أواًل)
كافة بعد ا  يسحب رئيس جملس القضاء يد القاضي فتقرر احالته على احملكمة املختصة وترسل اليها االوراق 

 (.وفقا ملا هو مقرر يف قانو  انضباط موظفي الدولة او اي قانو  اخر حيل حمله
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اذا  :ثالثاأ )رةدمةكة بة غةَلةتي هاتووة ماددةي ثةجناو ثَينج  ماددةي ثـةجناو حةوتـة لـة سـَييةم     / دووةمي
تفرض علياه عقوباة انضاباطية تتناساب ماع الفعال املساند الياه         قررت احملكمة ادانة القاضي فعلى اللجنة ا  

 .  نؤر سوثاس(55)نة  ( من هذا القانو ( 52)وفقا الحكام املادة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية سةرموو
 :شوكرية رسول ابراهين.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ت لة هم خر بؤوة لةم ضةند خاَلةدا  بةتايبةتي لـة خـاَلي دووةم    بةرداسو مي حمامي نين  بةَهم هةندَي  ش
ئةطةر دادطاي تايبةت بردياري بةبَي تاواني دادوةرةكةدا  يان بة بةرداني  يـان بـة هـةر برديارَيـ  كؤتـايي بـة       

  مـي  داواكة هَينا  ثَيويستة ليذنة لة تةماشا كردني داوا بةرنستكاريةكـة بـةردةوام بَيـت  بـةثَيي حوكمـةكان     
لَيرةدا حةدَي  دةدةم بةو دادوةرة  كة ئةم هةموو سنايةي خراية ثـاَل  باشـة ئـةويش حـةدي ئـةوةي نييـة        
داوايةكي حـةدي خـؤي بكـات  لَيـرة هـيض جَيطـاي نةبؤتـةوة  يـان رةدَيكـي ئيعتيبـاري بـؤ بكرَيـت  مـي ئـةم               

ا  حـةدي ئـةوةي نييـة ئـةويش     ثرسيارة دةخةمة بةردةمي بةردَينتان كة ضـوار حمـامي طـةورةو شـارةنا دانـر     
 .داواية  بكات بة نهَيين و بة ئاشكراو دوور خرايةوةو ضي كراو و ئةمانة  حةدي نيية  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عومةر سةرموو
 :بةردَين عمر عبدالربي علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لـةدواي  ( او اي قاانو  اخار حيال حملاه    )هـةبوو  تةئيدي ئةو رةئيةي كا  عةوني دةكةم  منـيش ئـةو رايـةم    
دـانوني ئيننيبــاتي موةنةسينــةوة دابنرَيـت  موهحةنةيةكيشــن هةيــة لــة بـةيين كــوردي و عةرةبيةكــةدا لــة    
كورديةكة طةورة تاوان هاتووة  لة عةرةبيةكةش جينايات هاتووة  جينايات هةر جيناياتة طـةورةو بيـووكي   

 .هةر نيية  سوثاس
 :ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي

 .كا  سةعدةديي سةرموو
 :بةردَين مة سعدالديي عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطــةر حوكمةكــة بــة ئيدانــةت دةرضــوو ( اذا صاادر احلكاام باالدانااة)ثَيشــنيار دةكــةم  يــةعين ئةطــةر هــاتوو 
  ئـةوة  (قرار بأنهاء خدمتاه احدى العقوبات املذكورة او اصدار ال)يةعين بؤ ئةو مةجليسةي دةنا ( سللمجلس)

 .يةكَيكيان
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يف حالة غاري تلابس باجلناياة الجياوز اختااذ االجاراءات القانونياة        )ئينترياحي ئةوةش دةكةم  يةعين / دووةم
 (.حبقه اال بعد استحصال من رئيس جملس القضاء

دي دةرضـوو   ثرسيارَيكي تر لة ليذنةي دانوني دةكةم  ئايـا مةسـةلةن ئـةو حاكمـة ئةطـةر دـةرارَي  بـة حـة        
هيض بؤي نيية لة ثاشـان يـةعين كـةس تـةعي لـة دةرارةكـة بـدات  يـان تـةميينَي   يـان هـةر شـتَي  وةكـو              

  يــةعين وةكــو (ولااه ا  حيضاار حماميااًا معااه )مــواتنَيكي ئيعتيــادي  ضــونكة ئــةوة لــة ثَيشــاندا بامســان كــرد   
 .رَينمدا مواتنَيكي ئيعتيادي حوكمي لةطةَل دةكرَيت  يان وةكو حاكمَي   لةطةَل

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  ئـةو  (او اي قاانو  اخار حيال حملاه    )ليذنةي ياسايي  ثـَين وايـة ئـةو موهحـةنةي كـا  عـةوني لةجَييـةتي         
 .بَيت  رةئيتان لةسةر ئةوة  خؤم نانامن  كا  شَيروان سةرموو( 52)دةَلَيت دةبَيت ( 55)ماددةي 

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة

هــيض ئيشــكال نييــة  بــةس ( 52)راســتة موهحةنةكــةي كــا  عــةوني بةنيســبةت طــؤرداني ماددةكــة دةبَيتــة  
ئةطـةر ئَيسـتا بَيـت  ئةطـةر ئـةوي       ( مبوجب القاوانني النافاذة  )خؤ ( او اي قانو  اخر حيل حمله)بةنيسبةت 

 .بَيت  ئةطةر ثَيتان باش بَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  (قانو  انضاباط ماوظفي الدولاة والقاوانني النافاذة     )دةتواني بَلَيي ( والقوانني النافذة) شت دةكاتي عةيين
 .بةنيسبةت ثرسيارةكاني تر كة كرا بوو

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ية مةسـةلةي رةدي  براي بةردَين كا  عومةريش هةر تةئيـدي كـا  عـةوني كـرد  بةنيسـبةت دكتـؤرة شـوكر       
ئيعتيباري حاكن  ياخود مةسةلةي طةردانةوةي حاكن  ئةوة ئةطةر كا  نورالديي تةونرتَيكمان بداتَي خـراث  
نيية  بةنيسبةت توردي تةعي  توردي تةعي هاتووة ضؤن ئيسـتيعمالي تـوردي تـةعي دةكـات  حـاكن ئةطـةر       

ؤستا سـةعدةديي طـوتي ئـةو ماددةيـةي كـة      هاتوو دةرارةكة لة دةرهةدي دةرضوو  بةنيسبةت ئةوةي كة مام
ئةو طوتي هَيشتا نةطةيشتييَن  ئةوة بنةبـت لـةوَي  رةنطـة ئَيمـةش موهحـةنةمان هـةبَيت لةسـةر ماددةكـة          

 .ئةوة بةكورتي وةَهمي ئةو بةردَينانة بوو كة موهحةنةيان هةبوو  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ئارام سةرموو
 :ام رسول مامندبةردَين ئار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي ثرسيارَي  ئاراستةي ليذنةي ياسايي دةكةم  شتَي  بـةهي مـي وانيـ  نييـة  ئةطـةر دادوةرَيـ  تـاوانَيكي        
ئةجنامدا  كة طةورة تاوان بوو  يان كةتي بوو  بةثَيي ئةوةي كة لَيرة هاتووة  سةرةتا داواي لـَي دةكرَيـت كـة    
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تةوة  دواتر حةوالةي ئةو دادطاي ثةيوةندار دةكرَيت  بؤ تـةحنيق و برديـار لةسـةرداني     دةست لة كار بكَيشَي
بــةثَيي تاوانةكــةي ئةطــةر تاوانبــار بــوو  ئيجرائــاتي خــؤي لةطــةَل دةكرَيــت  كــة لةوانةيــة ســجي بَيــت  يــان   

لــةكار  عنوبـاتي تــر لــةو حاَلةتــةدا بردطــةي سـَييةم ثَيويســو ضــي تــري هةيــة  كـة ئــةو وةخــو دةســو ثــيَ   
كَيشاوةتةوة حةوالةي دادطـاي تـر كـرا بَيـت وعنوبـةي تـر وةربطرَيـت  ض ثَيويسـت دةكـات جـارَيكي تـر ئـةو             
ليذنةية بـة داوايةكـة دابيـَيتةوةو عنوبةيـةكي تـر بةسـةريدا سـةرن بكـات  كـة سـةرةتا دةسـو ثـَي لـة كـار               

 . ئةطةر وانح بكرَيتكَيشاوةتةوة  بةهي منةوة تؤنَي  سةدةرةي سَييةم واني  نيية  نانامن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يةكَيكيان دةنيةي جةنائيية  يةكَيكيشـيان دةنيـةي وةنيئييـة  يـةعين يـةكيان وةنيئـة دةبَيـت دةرارةكـةي         
ئيننيباتيةكـة جـَي بــةجَي بكـات  ئــةوةي سـَييةمةكة بــؤ ئةوةيـة  ئــةوةي تةعنةكـة لــة ماددةيـةكي تايبــةت        

لارئيس حمكماة لالساتئناف    )دواتـر دَيـنت   ( لارئيس حمكماة االساتئناف   )كـرد  هاتووة  كا  شَيروانيش باسـي  
 .  سةرموو كا  جةمال(ورئيس االدعاء العام والقاضي حق الطعن لدى اهليئة العامة يف حمكمة التمييز

 :بةردَين اال حممد داسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةناو دادطا هةر بة تةنيا دادوةر نايكات  عادةتةن مي لَيرة شتَيكي نودصان دةبينن  كة مةسةلةي موخالةسة ل
خةَلكي تر هةن مودةعي عاميش موخالةسةي طةورة دةكات و حماميش موخالةسةي طةورة دةكات  بؤ كارَي  
لــةم بابةتــة عادةتــةن لــةناو مةحكةمةكــة هــيض شــتَي  ناكرَيــت  ثــاش تــةواو بــوون ئــةو دةرارانــة تــةميين   

ــةن   ــةكَي  موهح ــةر ي ــت  ئةط ــة      دةكرَي ــةكَي  ل ــةر ي ــان لةس ــام  ي ــودةعي ع ــةي م ــةر  كارةك ــةبَيت لةس ةي ه
حماميةكان  يان لةسةر حاكمةكة لةهةر سَيكي بة كؤمثليو دادطـا دةطرَيتـةوة  ئةوسـا مةحكةمـةي تـةميين      
ئةطةر دةناعةتي هَينا موخالةسةيةكي ياسايي طةورة كراوة لة مةحكةمةكة  ض حاكن  يان مودةعي عام  يـان  

ةوسا مةحكةمةية  دروست دةكرَيت بؤ لَيثرسينةوة لةو كارة  كةواتة لَيرة تةنها دادوةر نييـة   حماميةكة  ئ
يةعين دةبَيت تؤنَي  ئَيمة سراوان ي بكةيي  دةبَيت ئةوانـةي لـةناو دادطـان  لـةناو دادطـا كؤمةَلـة خـةَلكَي         

عـام خيةسَيكـي طـةورةي     هةن كة دابيلة غةَلةت بكةن  ئةوسـا ئةطـةر مةحكةمـة دةناعـةتي هَينـا مـةدةعي      
كردووة ناياسايي بووة  تةبيعي دةرارةكة دةدات دةَلَي ئةمة موخالةسةي ياسايي كردووة  ئي  لةوَي دةرارَي  
دةرناضَيت بةنيسبةت مودةعي عام  يان حماميةكـةوة  ئؤتؤماتيكيـةن لـة هيـةن مـودةعي عـامي طشـو هـةر         

ئةو مودةعي عامة ليذنةي تةحنيني بؤ دةردةكات  ئةطةر عةيين رؤذ دةرارَي  دةردةكةن بةراطرتين ئيشي 
دةناعةتيان بؤ هَينا  يةعين دةرارةكةي صائيب بووة  ئةوة ئـةو مـودةعي عامـة  يـةعين تـةبيعي لـة ئيشـي        
خؤي هدةبرَيت  بؤ جارَيكي تر دةوري مودةعي عامي  هةتا حماماتيش ناتوانَيت بكات  يةعين لةناو ليذنةي 

كي تر ناتوانَيت كار بكات  جا مي دةَلَين ئةم مةونوعة يةعين كـة مةسـةلةي موحاسـةبةي    دةناو دادطا جارَي
دادوةر  يةعين هةر دادوةر نةبَيت  ئةوةي مشوليية لةناو مةحكةمة ئةوانيش بطرَيتةوة  ض مـودةعي عامـة    

 .ض حماميية
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةكـةيي  هـةر يةكـة دـانوني خـؤي هةيـةو  كـا  عومـةر         كا  جةمال نؤر سوثاس  ئَيمة باسي دانوني دـةنا د 
 .سةرموو

 :بةردَين عمر عبدالربي علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي ثَين واية سةدةرةي دووي ئةم ماددة شةستة باس لة بةرائةي داني و ئيئراج دةكات  لةبةر ئةو توهمةي 
ن ئيصـداري دـةراري بـةراوي ئيئـراج     تةوجيهي دةكرَيت لةبةردةم مةحكةمةي موختةسـة  بـةطوَيرةي دـانو   

ئي  بؤضي ليذنةي ئيننيباتيةكة ئيستيمرار بكات لة بينيين ئـةو دةعوايـة  ئـةو ئيناسةيـة     ( تنتهي جرمية)
 .ثَيويست ناكات  ثَيويستة هبدرَيت  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حمةمةد رةسعةت سةرموو
 :بةردَين حممد رسعت عبدالربي

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

 .منيش هةمان تَيبيين كا  عومةرم هةبوو  كة ئي  بةردةوام بوون لَيكؤَلينةوةي ثَيويست ناكات  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ن  تـةبيعي هـةروةكو جةنابيشـت ئيشـارةتت ثَيـدا       بةنيسبةت تةونرتةكةي براي بـةردَينم كـا  جـةمال داسـ    
ئَيمة سَي دـانوني تايبـةمتان هةيـة  دـانوني سـوَلتةي دـةنائي  دـانوني حمامـات  دـانوني ئيـديعاي عـام  هـةر             
يةكَي  لةو دانونانة ئيجرائاتي خؤي هةيةو ليذنةي ئيننيباتي خؤي هةيةو ضؤنيةتي مامةَلة كردن لةطـةَل  

دا دياري كراوة  لَيرة ناكرَيت ئَيمة حمامي و ئيديعاي عـام داخيلـي ئـةو مةسـةهنة     ئةو شةررتةية لة ياساكان
 .بكةيي  ئةوة ية 

ئةوةي كا  عومةر ئيشارةتي ثَيدا  تةبيعي ئـةوة ليذنـة  شـةكواي حوكـام داواي ئيننيبـاتي بـؤ       / هي دووةم
ية  جيناية  هةيـة دةعـواي   دَينت  لة ئةسناي روئياي دةعواي ئيننيباتي بؤي ديار دةكةوَيت جويةية  هة

ئيننيباتي رادةطريَيت ئياالـة دةبَيـت بـؤ مةحكةمـةي موختـةس  بـناني ئـةو جينايـةو ئـةو جويةيـة ضـي            
بةسةر دَيت  دوو حاَلةت هةية  يان حوكن دةدرَيـت  يـانيش ئيئـراج دةبَيـت  لـةو هـةردوو حاَلةتـة دةعـواي         

ةت وةرطرت دةعواي ئيننيباتي ئيستيمرار دةكرَيـت   ئيننيباتي رادةطريَيت هةتا نةتيجةكة  كة ئةو نةتيجةي
هةنــدَي  مةســائيل هةيــة لــة دةعــواي ئيننيبــاتي هــاتووة  دةبَيــت جــَي بــةجَي بكرَيــت  مةســةلةن دةعــواي   
ئيننيباتي ئينهاي خدمةي تَيداية  دةبَيت ئينهاي خدمةكـةي جـَي بـةجَي بكرَيـت  هـةروةها عنوبـاتي تـري        
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ئيـةي ئيننيباتيةكـةي راناطرَيـت  بـةَهم دواي ديـار كردنـي عنوبـةي  يـان         تَيداية  يـةعين ئـةو عنوبـة جةنا   
مــةوديئي ئــةو دانييــة لــةو دةنيــةي كــة ئياالــة كــراوة  كــة مةوديئةكــةي ديــاري كــرا  ئينجــا ئيجرائــاتي     

 .ئيننيباتي دةست ثَي دةكات و جَي بةجَي دةكرَيت دواي ئيئراج
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

او اي قاانو   )طؤردانكاري بةسةردا هات  ضيتان هـي كـرد بةنيسـبةت مودتةرةحةكـةي      ئَيستاكة وانرتة  دوو
 .ة  كا  عةوني ضي بوو(52)يش هةَلةية ماددةي (55)ئيناسة دةكرَينت  ماددةي ( اخر حيل حمله

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

شـنيار كـراوة ماددةكـان تةسةلسـولةكان جَيطـاي طؤردانكـاري       يش بطؤردَيت  ضـونكة ثيَ (52)ئياتيمالة ماددةي 
 .دةكرَيت موهحةنةي ئةوةش بكةن

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــة          ــرةدا ئةوةي ــدةكة لَي ــؤي مةدص ــةيي  خ ــةوةي دةك ــتة ئ ــة ض راس ــارةي ماددةك ــةيي  ذم ــةدديق دةك ــة ت ئَيم
 .يةوةمةبدةئةكةية لة ماددةكةدا هاتووة  كا  حمةمةد رةسعةت وةَهميان دا

 :بةردَين حممد رسعت عبدالربي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةطةر تاوانبارَي  مةحكةمة بةرائةي دايَي  ئي  ئيجرائاتي ئيننيباتي ضي بةرامبةري دةكةيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  شَيروان
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ائياتــةكان جيــاوانة  مةسـةلةي ئومــوري ئيننيبــاتي جيــاوانة  لـة ئةســناي تــةدديني دةعــواي   مةسـةلةي جةن 
ئيننيباتي جةرميةية  دَيتة طؤردَي  كة ثَيي دةَلَيي جوية  يان جينايات غةيري دةعواي ئيننيباتية  دةبَيت 

نـة  هـةتا   ليذنةي تةشكيلي حوكام ئةوةي بنَيرتةوة مةحكةمةي موختةس  كة ئةويش مةحكةمـةي تةحني 
ئةطــةر ئيئــراجيش بَيــت  مةســةلةي ئيننيباتيةكــة هــةر دةمَينَيتــةوة  ئينجــا مةســةلةي ئيننيباتيةكــة          

 .ئيستيمرار دةبَيتةوة  ئينجا يان عنوبة وةردةطرَيت ئيننيباتيةن  يان وةريناطرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةن هينَيـ  لـة ضـايةخانة روو دةداتـي     تؤنَي  شةرحي بكةيي  مي ئيستيئادةم لة كا  سرسةت كـرد  مةسـةل  
دانيش لةوَي بووة  ليذنةي ئيننيباتيةكة دادةنَينت داني بةري  دةردةضَيت  بةَهم دواتر بة دانيةكـة دةَلـَيي   
ئةوة دةرضووي  بـةَهم جَيطـاي تـؤ نييـة لـةو شـوَينة دابنيشـي  ئةوةيـة نؤر مونادةشـة كـرا  نودتـةي نيـنام             

 .دكتؤرة شوكرية نةبَيت دسةكةت دةبردم سةرموو
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 :شوكرية رسول ابراهين.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ســةرؤكي ليذنــةي ياســايي داواي لــة دادوةر كــرد وةَهمــي رةدي ئيعتيبــار بداتــةوة  بــةردَينتان ئاماذةتــان ثــَي   
 .نةكرد

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي راست دةكةيت  سةرموو كا  حاكن
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ ديي مة عليبةردَين حاكن نورال

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة وة  مةبدةئي عام  هـةر كةسـَي  نيـانَيكي لـَي بكةوَيتـةوة  بـؤي هةيـة شـكايةت لـة مةحكةمـة بكـات             
ــة ثــَيش           ــات ل ــةوي بك ــادي و مةعن ــوو  دةتوانَيــت داواي نةرةري م ــة دةرض ــة بةرائ ــةر نةتيج ــةميش ئةط ئ

 .ةس  سوثاسمةحكةمةي موخت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نؤر سوثاس  ماددةكة بةو دوو طؤردانكاريية دةخةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَلداية دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر    
سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سـوثاس  بةنؤرينـةي دةنـط وةرطـريا  بـردؤ بـؤ مـاددةي        

 .دواتر تكاية
 :ري عبداهبةردَين كرين حب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةرؤكي دادطاي تَيهةَليـوونةوةو سـةرؤكي داواكـاري طشـو و  دادوةرةكـة مـاة تانـة         :ماددةي شةست و ية 

رؤذ ( 42)بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياسايةو لـة ميانـةي  , كردنيان لة بردياري ليذنةي كاروباري دادوةران هةية
دةستةي طشتييش ئةطـةر ثَيويسـت بكـات  بـؤي هةيـة داواي نوَينـةري دادطـاي        , لة رؤذي ثَيداضوونةوة دةبَي

ثاشـان برديـاري   , بؤ طوَي طرتي لة طوستارةكانيـان , تَيهةَليوونةوةو سةرؤكي داواكاري طشو و دادوةرةكة بكات
, يـان بـة هةَلوةشـاندنةوةي  يـان بـة هـةمواركردني دةردةكـات       , خؤي  يان بة ثةسةند كردني برديـاري ليذنـة  

 .برديارةكةشي لةم مةسةلةيةدا بنةبردة

 :بةردَين خليل ابراهين حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لرئيس حمكمة االستئناف ورئيس االدعاء العام والقاضي حق الطعن لدى اهليئة العامة  :املادة احلادية والستو 
قانو  خالل ثالثني يوما من تاريخ يف حمكمة التمييز يف قرار جلنة شؤو  القضاة الصادر وفق احكام هذا ال

التبل  به للهيئة العامة اذا اقتضي احلال ا  تدعو ممثل رئيس حمكمة االستئناف وممثل رئيس االدعاء عام 
والقاضي لالستماع اىل اقواهلم ثم تصدر قرارها بتصديق قرار اللجنة او الغاءه او تعديله ويكو  قرارها يف 

 .هذا الشا  باتا
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 :وان ناص  حيدريبةردَين شَير

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرامبـةر ئـةو   ( ذوي العالقاة )ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكـةيي  ئـةوة ئيسـتيعمالي تـوردي تةعنـة بةنيسـبةت       

 .ليذنةية  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  حاكن
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمة باسي لة تةعيين حاكن و حنوديان لة ثَيشة حةدماندا ئةو حةدي حاكن ئةطةر دةربارةي ئـةم دانونـة   
هةر حةدَيكي هةبَيت  ئـةوة ليذنـةي شـوئوني دـونات دةعـوا دةكـات  ئـةوة دةعـواي مةدةنيـة لـةوَي مـودةي            

دةكة هاتووة  لةبةر ئةوة ئينترياح دةكةم يـة  جوملـة   تةعين داناوة ثاندة رؤذ  لَيرةش بة سيئةتي عام ماد
لرئيس حمكمة االستئناف ورئيس االدعاء عام والقاضي حق الطعن لادى اهليئاة العاماة يف حمكماة     )كة دةَلَيت 

بـؤ ئـةوةي خـا  ئـةم حاَلةتانـةي ئيـناة بَيـت         ( االنضاباطية ة اهمـور   التمييز يف قرار جلنة شؤو  القضااة 
دةمج نةبَيت  يةعين تةعارون دةكات لةطةَل حاَلةتي مةدةني كة ثاندة رؤذي بـؤ دادةنرَيـت     لةطةَل ئةوي دا

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي دانوني رةئيتان ضية
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةكةيي ئَيمة مانيعمان نيية بةنيسبةت ئةو ئيناسةية  بةَلَي ثشتطريي لَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر بيكةيتة ثَيشنياري خؤتان  باشة ئةطـةر كـةس دسـةي لةسـةر نـةبَيت ئـةم ماددةيـة  ثرسـيارتان كـرد          
 .ئةوة وةَهمي دانةوة لةو ماددةيةدا  ئيناسةكةي واي لَي دَينت لةكوَي بوو كا  حاكن با ئيشارةتي ثَي بدةيي

 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ يبةردَين حاكن نورالديي مة عل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لرئيس حمكمة االستئناف ورئيس االدعاء عام والقاضي حق الطعن لدى اهليئاة العاماة يف حمكماة التميياز يف     )
 (.قرار جلنة شؤو  القضاة يف االمور االنضباطية وفق احكام هذا القانو  خالل ثالثني يومًا

 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

ئةو ماددةية بةو ئيناسةيةي كة ليذنةي ياسايي كرديـة ثَيشـنيار  ئـةويش ئةوةيـة لـة مةسـائيلي ئيننيبـاتي        
دابَينت ئـةو رةئيسـي مةحكةمـةي ئيسـتيغناف و رةئيسـي ئيـديعاي عـام و دـاني حـةدي تـةعنيان هةيـة لـة             
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يلي ئيننيبـاتي وةكـو   مةحكةمةي تـةميين لـةو دةرارانـةي كـة لـة شـوئوني دـونات دةردةضـي لةسـةر مةسـائ          
ئاماذةي ثَي كرا  كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نييـة دةسـو بـةرن    
ــري هةيــة بــا            ــةرةحي ماددةيــةكي ت ــريا  كــا  سرســةت مودت ــةكؤي دةنــط وةرط ــةوة؟ نؤر ســوثاس  ب بكات

 .بئةرمووَيت
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

ئَيمة باسي مينانيةي سوَلتةي دةنائيمان كرد  بةس باسي تـةمويلي مينانيـةمان نـةكرد  بـةرةئي مـي ئـةوة       
مةونوعَيكي موهيمة  ضونكة ية  لة نةدـدةكاني نةتـةوة يـةكطرتووةكان لةسـةر دةسـتووري عَيرادـي ئـةوة        

س باسـي تـةمويلي مينانيـةي    بوو  راسـتة باسـي سـةربةخؤيي سـوَلتةي دـةنائي كـرا ئـةوة لـة دةسـتوور  بـة          
سوَلتةي دةنائي نـةكراوة  لةبـةر ئـةوة بـؤ ئـةوةي تةجـةنوبي ئـةو نةدـدة بكـةيي  بـؤ رَيكخسـنت و تةئكيـد             
كردني سةربةخؤيي سوَلتةي دةنائي لة كوردستان  مي ئةو ماددةية بـة عـةرةبي ئينـترياح دةكـةم  تةبعـةن      

 :متول ميزانية جملس القضاء من)ماددةي ئيناسيية 
 .الرسوم واالجور القضائية املستوفات من قبل احملاكم/ اواًل
 .ما ترصده حكومة االقليم لتمويل ميزانية جملس القضاء سنويًا/ ثانيًا

 .نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حاكن رةئيت ضية
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

ئــةوة ئةطــةر لــة ئــةحكام موتةسةرينــة لــة سةســلي داهــاتوو وة  مــةوادي ئينتينــالي ئةطــةر ئيناســة بكرَيــت  
  ضـونكة ئوجـور هـي ئةشخاصـة  بـةَهم غـةرامات بـؤ مينانيـة         (الرسـوم والغرامـات  )نا  ئةطـةر بَلَيـي   ( اجور)

 .ؤ ئةشخا دةردوات  روسوميش بؤ مينانية  ئوجور سةرف دةبَيت بؤ هةمووان  بةَلَي ب
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  كةرين سةرموو
 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي ثَين واية لـة رووي ياسـاييةوة نـاكرَينت  روسـوم و غـةرامات دةبَيـت هـةموو بيـَيتةوة مينانيـةي عامـة            
 .دادةنرَيتةوةجارَيكي تر لة مينانيةي عامة دابةش بكرَينت  تا مينانيةكان 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نةخَير هي مةحكةمة دةدين بؤ خؤيةتي  هةر لة دةدمييش وا بووة  سةرموو كا  سرسةت
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 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هــةتاكو ئــةمردؤ راســتة رســوم و غــةرامات دةضــوونة مينانيــةي عــامي حكومــةت  ضــونكة ســوَلتةي دــةنائي   
ينانيةي تايبةتي خؤي نةبوو  بةس تؤ كـة ئينـرارت كـرد ضـؤن مينانيـةي تايبـةتي خـؤي هـةبَيت  ضـؤن          م

رَيطاي تةمويلي ثَي نادةيت  ضؤن تةمويل دةكرَيت  ئةطةر هاتوو وات لَي كرد ئوجوري ئـةوان و غـةرامات و   
نانيـة بكـةن  ئـةوة    روسوم هةر بؤ سوَلتةي تةنئيني ضوو و ئينتيـناري ئـةوة دةكـةيت ئةوانـة تـةمويلي مي     

تةدريبةن ئيستينةلةكة لةنط بـوو  مـادام روسـوم هـي ئةوانـة  مـةسرونة ئياتيئـان بـةو روسـومانة بكـةن            
تةبعةن ئةو روسومانة بةش ناكةن  بةشي نةسةدات و رةواتب و مةصـاريئي مةحكةمـة ناكـات  ئـةو وةختـة      

رلــةمان و تةصــديق كــرا  مــةسرونة حكومــةت مولنةمــة  ئةطــةر هــاتوو مينانيــةي ســوَلتةي دــةنائي هاتــة ثة
 .حكومةت تةسديدي عةجنةكة بكاتي  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةئيــدي بــراي بــةردَين كــا  سرســةت دةكــةم  بــةَهم بةنيســبةت   % 122بةنيســبةت رســوم و غةرامةكــة مــي  

  (ضامن امليزانياة امللحقاة للسالطة القضاائية     )دةبَيت بنووسـي  ( ما ترصده حكومة االقليم)دةرةي ئةخري سة
 .يةعين ئيشارةت بة مينانية سوَلتةي دةنائي بدرَيت  نة  بة مةبلةغ  بة مينانية ئيشارةتي ثَي بدةيي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةديلي دةبَيـت  كـة وتـت مينانيـةي موسـتةديلي دةبَيـت        خؤي لة جَيطايةكي تردا وتومانة مينانيةكي موست
وةكو ثةرلةمان واية  مةسةلةن موستةديل دةبَيت نميين مينانيـةي ئينلـين  ئـةوةي تـَي طةيشـتين مـي ئـةو        
روسوم و ئةوانةشة  دواتر كة لة داناني مينانية حيساب دةكـرَينت  كـة مينانيـةي دـةنا دانـرا داهـاتي خـؤي        

حيسـابي خـؤي دةسـت لـَي نادرَيـت  بـةَهم  كـة دانـرا لـة مينانيـة ئةوةنـدةي خـؤي             هةيةو تؤمار كـراوة بـؤ   
 .هةيةتي لَيي كةم دةكرَيتةوة  كا  رةشاد تؤ خيربةت هةية لةو مةسائيةنة سةرموو

 :بةردَين رشاد ابد ابراهين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةبَيت  ئةو كاتي دوو مةصدةري دةبَينت بـؤ  ئةطةر دةنا ئريادات بؤ خؤي دابنَيت  دةبَيت خوتةو مينانيةي ه
ــةو         ــة ئ ــة  خوت ــةي هةي ــة  ميناني ــةي هةي ــة  خوت ــي هةي ــة ئريادات ــتا بةلةدي ــة  ئَيس ــو بةلةدي ــةمويل  وةك ت
واريداتانةية كة بؤي دَيت لة نةتيجةي سةعالياتي خؤي  مينانيـةش ئـةوةي بـؤي دادةنرَيـت  بـة دةناعـةتي       

ي دةنائي باش ة  ئةو ئريادانةي كـة بـؤي دَيـنت بدرَيتـة وةنارةتـي      مي مينانيةكة تةوحيد بكرَيت بؤ سوَلتة
 .مالية نؤر لةجَييةتي  نؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي لة ناحيةي ئيداري و لة ناحيةي ئةطةر لة رووي ئيستينةليةتي دةناوة بةرداسو سةيري بكةيي  كة دةَلَي
مالي دةبَيت ئيستينةليةتي هةبَيت  ئةو روسوماتة مةسرون واية ئَيمة بيطةردَينينـةوة بـؤ سـوَلتةي دـةنائي      
ئةوجا دوايَي لة موستةدبةل لة مينانيةكةي خؤي دادةنرَيت  ئةوة مةونوعَيكي تـرة بةرداسـو و دةبَيـت لـة     

 .داتة نائيدةن ئةو مةباليغانة لة نميين مينانيةي تايبةتي خؤي هةيةمينانية دابنرَيت  ضونكة واري
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة وةكو مةبةدةئَي  ئَيمة دةمانةوَيت سيعلةن لـة رووي ياساييشـةوة نيشـان بـدةيي  كـة سـوَلتةي دـةنائي        
كـة بـؤي دةردةكـةيي     دةسةَهتي خؤي هةيـة  ئيسـتينةليةتي خـؤي هةيـة  دةبَيـت لـة دـانون  ئـةو دانونـةي         

ئةوةي نيشان دابَينت  ئةطةر ضي لـة رووي عةمةليـةوة هـةمان نةتيجـةي هةيـة  مـي لةطـةَلتن كـا  رةشـاد           
لةبةر ئةوةي عةمةلي هةمانة  عةيين مينانية موستةديلة  بةس ئةوة بنةمايةكة  مةبدةئَيكة بؤ رَينلَينـان  

 .و شتةكان  كا  جةمال سةرموو لة سةربةخؤيي دةنا تؤمار بكرَيت باش ة  روسوم و هي
 :بةردَين اال حممد داسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةواديعدا جةنابت نـاوت هَينـا  عادةتـةن سـوَلتةي دـةنائي  نـة  مينانيـةي خؤيـان تـةئمي دةكـةن  بـةَلكو            
  مةسـةلةن  بؤشيان هةية لَيكؤَلينةوة لة وةنارةتي دارايي بكـةن لـةو شـتانةي كـة دةكرَيـت  ثرؤذةيـة  بَيـت       

مينانيةي وةنارةتَي  دَيت  يةكَي  لة هةرة ئيشة طةورةكاني ليذنةي دةنائي ئةوةية بؤيان هةية تةحنيق و 
 .لَيكؤَلينةوة لة وةنارةتي دارايي بكةن

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كة دةَلَيت روسوم  روسومي خارجي هي دةنائي نيية  روسومي حماكمي خؤيانة  كا  عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَين واية بردطةي دووةمي ثَيشنيارةكةي كا  سرسةت ثَيويست ناكات  لةبـةر ئـةوةي ئَيمـة لـة مـاددةي ضـوار       
  بردطةي يةكةم دةيـدي ناكـات  ئـةو    (للسلطة القضائية ميزانية خاصة ضمن امليزانية العامة لالقليم)دةَلَيي 

 .بؤ خؤيان بَيت  ئةوة شتَيكي باشة روسوم و شتة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نةرةر ناكات بة عةكسةوة  تةمويلةكة لَيرة ئيشـارةتي ثـَي بكرَيـت  تـةنادون نييـة  لـةوَي دةَلـَي موسـتةديلي         
 .هةية  لَيرة دةَلَي تةمويل دةبَينت  كا  ئارام سةرموو
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 :بةردَين ئارام رسول مامند

 .مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

ئةوةي كة ليذنةي دانوني و كا  شَيروان ثَيشنياري كرد  بؤ هةردوو بردطةكان باش يي حةلة  بـة رةئـي مـي    
 .ئةوة لة هةمووي باش ة  ئةطةر جةنابتان بيخةنة دةنطدانةوة  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اسايي تةبةناي كرد كا  سرسـةت  ئَيمةش هةر باسي ئةوة دةكةيي  مةبدةئةكة ئةو ثَيشنيارةية كة ليذنةي ي
ئينترياحي كـرد  ئـةوانيش تةبـةنايان كـردو تةئيـديان كـرد  بيخوَينـةوة جـارَيكي تـر  بـؤ ئـةوةي بيخةينـة             

 .دةنطدانةوة  كا  حاكن نورالدينيش ثشتطريي لَي كرد
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وبارةي دةكةمةوة  نةددَي  هاتة سةر دةستووري عَيرادي لة ديبـةلي  ثَيش ئةوة  َوَينمةوة جارَيكي تر دو
ــةي        ــةمويلي ميناني ــي ت ــونكة باس ــة  ض ــراق لةنط ــة عَي ــةنا ل ــتينةلي د ــت ئيس ــةكطرتووةكان  دةَلَي ــةوة ي نةت
ــة           ــةنا ل ــتينةلي د ــةيي ئيس ــةن بك ــة ح ــةر ئَيم ــا ئةط ــة  ئينج ــؤي نيي ــتةديلي خ ــةواردي موس ــةكردووة  م ن

متااول : املااادة املضااافة )ي  ئــةوة مــةونوعَيكي تــرة  مودتةرةحةكــة بــةو شــكلةية  كوردســتانيش لــةنط بكــةي
 :ميزانية جملس القضاء من

هةر واريداتي خؤيـاني  تةبعـةن ئـةو واريداتانـة     ( الرسوم والغرامات القضائية املستوفاة من قبل احملاكم/ اواًل
 .بةش ناكةن

  حكومةت مةسرونة ئةو نةدصة ثرد (لس القضاء سنويًاما ترصده حكومة االقليم لتمويل ميزانية جم/ ثانيًا)
 .بكاتةوة  موحتاجي ضةند مةبلةغة ئيناسةي لةسةر بكاتي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نؤر وانرتة  نؤريش بةجَييةو هةنطاوَيكي طةورةشة بةرداسو  بؤ ئـةوةي ئيسـتينةليةتي دـةنا لـة دوا رؤذدا     
نـَينت  مـي ئـةو مودتةرةحـة دةخةمـة دةنطدانـةوة  كـَي لةطةَلدايـة         تةمويلي مينانية لة مينانيةي خـؤي داب 

دةسو بةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  بـةكؤي دةنـط            
 .وةرطريا  كا  شَيروان سةرموو

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةية  مادام هاتينة سةر ماددةكان  بـةَلكو جَيطـاي دةبَيتـةوة  ليذنـةي دـانوني       ئَيمةش ماددةيةكي موناسمان
لةطــةَل بــةردَينان ســةرؤ  و ئةنــداماني دادطــاي تــةميين ئــةو مةســةلةية بــاس كــراوة  ئَيمــة باســي هةيغــةي   
 ئيشراة دةنائيمان كرد  لة هةيغةي ئيشراة عةدليمان جيا كـردةوة  هةيغـةي ئيشـراة عـةدلي سةرثةرشـو     

دامودةنطاكاني وةنارةتي عةدل دةكات  هةيغةي دةنائي سةرثةرشو سوَلتةي دـةنائي دةكـات و سةرثةرشـو    
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حماكمةكان دةكات  بؤية ثَيويستة لَيرة ئيشارةت بةوة بدةيي بؤ تةشكيل كردني هةيغةي ئيشراف دـةنائي و  
نادةشة  دوا رةئيش رةئي ئَيـوةي  ئيستياداسي بكةيي و نةصَيكمان داناوة دةخيةينة بةردةم بةردَينتان بؤ مو

 (.تنظم مهام وتشكيالت هيئة االشراف القضائي بقانو : )بةردَينة  دةَلَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حاكن نورالديي سةرموو
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لَيـرة ئـةم ماددانـة ئيناسـة     ( احكاام متفرقاة  )نتينالي لة بابي داهاتوو بابي ضوارةم ئةوة وةكو ماددةيةكي ئي
 .بكرَيت  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتة ئيعـتريانت نييـة  بـةس ئةوةندةيـة لـة ئـةحكامي موتةسرينـة بَيـت  باشـة  بـا بيـينة بـابي ضـوارةم              
 .وة كا  شَيروان  تكاية ماددةكةي ترئةحكامي موتةسةرينة لةوَي مودتةرةحةكةت دووبارة بكة

 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 دةروانةي ضوارةم
 حوكمة هةمة جؤرةكان

 :ماددةي شةست و دوو
بـوو  يـان   ( شـاغري )ئةطةر سةرؤكي دادطا  يان سةرؤكي دةستةكة ئامادة نةبوو  يان شوَينةكةي بـةتاَل  : يةكةم

كةسـانَي  لـة جَيطـر  يـان ئةندامـةكان      , ةردةمي نةيتواني لة كارةكةيـدا دةسـت بـةكار بـيَ    بةربةستَي  هاتة ب
 .كارةكةي ثَيش ي ئةجنام دةدةن

كؤن ينيـان دةبَيتـة بـةرثرس لـة كـارطَيري و دابـةش       , ئةطةر لة دادوةرَي  ث  لـة دادطايةكـدا هـةبوو   : دووةم
 .كردني كارةكان لة نَيوانياندا

 :حممد بةردَين خليل ابراهين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 الباب الرابع
 ((احكام متفرقة))

 :املادة الثانية والستو 
اذا غاب رئيس احملكمة او رئيس اهليئة او شغرت وظيفته او قام لديه مانع حيول دو  مباشرته العمل  :أواًل

 .فيقوم مبمارسة عمله االقدم من النواب او االعضاء
 .اض يف حمكمة واحدة يكو  اقدمهم مسؤوالعن االدارة وتوزيع العمل بينهماذا وجد اكثر من ق :ثانيا
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 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو ماددةية عيةدةي بة مةسـائيلي ئيـداري هةيـة  ئَيمـة هـيض موهحـةنةمان نييـة دةدـي ماددةكـة تةئيـد           

 .دةكةيي  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ا  حاكن نورالديي سةرمووك
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمة ثَيش  ئينترياحيان كرد  كة كةليمةي وةنيئي بكةنة مةنصةب  بة ئيعتيبار مةنصةبة  نة  وةنيئـي   
ائي  لـة تةرجومةكةشـدا دةَلـَي كـون يي حـاكن      جا لة هةموو ياساكة كةليمةي وةنيئي بكرَيتة مةنصيب دـةن 

 .لَيرة ديدةم هاتووة بؤ ثَيش يي هاتووة  ئةطةر ئةوةش ضا  بكرَيت  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وابنامن شتَيكي تةبيعية  وةنيئي لَيرة مةنصةبةكة راست ة  كةواتة ئةو ماددةية بـةو ئينترياحـةي ليذنـةي    
ــرد   ــَي ك ــتطريي ل ــة مةنصــةب  ياســايي ثش ــة ببَيت ــة وةنيئةك ــة  (او شااغرت منصاابه)ك ــةو ماددةيــة دةخةم   ئ

دةنطدانةوة  كَي لةطةَلداية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر    
 .سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ماددةكةي تر

 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يان رَيكاري سنايي لة دذدا وةربطريَيت  تـةنيا لـة حاَلـةتي    , نابَي دادوةر دةسطري بكرَي :ددةي شةست و سَيما

 .يان وةرطرتين رةنامةندي ئةجنومةني دادوةري, ئةجنامداني طةورة تاوانَيكي بينراو
 :بةردَين خليل ابراهين حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وز توقيف القاضي او اختاذ االجراءات اجلزائية ضده يف غري حالة ارتكابه جناية الجي :املادة الثالثة والستو 
 .عمدية مشهودة اال بعد استحصال اذ  من جملس القضاء

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ادوةرة بـةردَينةكان  ئَيمة لة سةرةتا هيض موهحةنةيةكمان لةسةر ئةو ماددةية نـةبوو  بـةَهم لةبـةر ئـةوةي د    

نؤر موهحةنةيان بة ئَيمةدا و يةكَيو دادوةرانيش هاتي مورداجةعةتي ئَيمةيان كـرد  ثَييـان بـاش بـوو ئـةو      
حةسانةية بةهَينتر بَيت  وةكو ضؤن حةسانةي ثةرلةماني بؤ ئةنداماني ثةرلةمان هةية  بـة هـةمان شـَيوة    

ودتةرةحـة هاتـة ثَيشـةوة  ئَيمـةش ئـةو مودتةرةحـة       حةسانةي ئـةوانيش بـةم شـَيوةية بَيـت  ئينجـا ئـةو م      
ــاري لةســـةر بـــدرَيت      ــؤ ئـــةوةي دوا برديـ بةرداســـو ثةســـندي دةكـــةيي و دةخيةينـــة بـــةردةم بـــةردَينتان  بـ
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الجيوز مالحقة القضاة او القاء القبض عليهم يف  جرمية ماا قبال استحصاال    ) :مودتةرةحةكةش بةم شَيوةية
 (.لة التلبس باجلنايةموافقة جملس القضاء بأستثناء حا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حاكن نورالديي سةرموو
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشنيارةكةي جةنابي سةرؤكي ليذنةي ياسايي تةواوة  تةنها جينايةكة عام دةطرَيتةوة  هةنـدَي  جينايـةت   
 .  سوثاس(جناية عمدية)ة غةيري عةمدي دةيطرَيتةوة  وةكو مرور  هةر لَيرة بَلَيي هةي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مانيعمان نيية  ئةوةي حاكن نورالديي طوتي ئيناسة بكرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةبيعييـة  وةكـو ئةنـدامي ثةرلـةمان ئـةو حةسـانةي هـةبَيت بـةبَي ئيننـي مةجليسـي دـةنا  كـةس             دـانيش ت 
 .نةتوانَينت بيطرَيت و موهحةدةي بكات  سةرموو كا  سةعدةديي

 :بةردَين مة سعدالديي عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةمدي نةبَيت بَلـَي عةمـدةن  راسـتة بـة     عةمدي و غةيري عةمدي شتَيكي نةسسية لة ذوورةوة  ئياتيمالة ع
 .ئةديلة بةديار دةكةوَيت  بةَهم لة هةموو حاَلةتَيكي عةمدي و غةيري عةمدي لَي  ناكرَيتةوة  لةطةَل رَينم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة كوردستاندا ثارَينةرةكان هةيانة  دكتؤر هةيةتي  راستة داني مةكانةية  بةرداسو ئةو مةسةلةية حةسانة
تايبةتية  ئةوانةي هةية  بةرداسو ئةو هـةموو حةسـانةية بدةينـة هـةموو كـةس  يـةعين كـةس ئيجرائـاتي         

َل لةطةَلدا ناكرَيت  مي برادةرَيكن دةناسن لة رؤذنامة ثارَينةرة لةسـةر مـودير عـامَيكي نووسـي بـوو دوو سـا      
موحاوةلةي كرد  بةس مواسةدـةي نةدابـةي ثـارَينةران هـةبَيت دوو تـةحنيني لةطةَلـدا بكـةن  مواسةدـةيان         

 .نةداو شتةكةش هةروا رؤيي  بةرداسو جةرمية بوو نووسي بووي  نؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئــةو دــاني و ئةنــدام  مــي بــة عةكســةوة دةبينــين كــا  عــادل  ئــةو حةســانةتانة دورســايية  دةخاتــة ســةر 
ثةرلةمانة  بؤ ئةوةي هيض غةَلةت نةكات  رَيـن و متمانـةي ئـةو حةسـانةية بكـات بـةثَيي دـانون دراويـةتَي          
بَيجطة لةوةش مةجليسي دةنا تةحةمول دةكات  ثةرلةمان خؤي تةحةمول دةكاتي  ئةطةر رَيطاي نةدات بـة  

ةرلةمانـة  ئـةو مةجليسـي دةنايـة  تاوانبـار دةبَيـت لـة        ئةندامَي  و نانيشي تاوانبارة  رَيطـاي نـةداتَي ئـةو ث   
هيةن ميللةتةوة  بةَهم لة حاَلةتَيكـدا ئةطـةر نةطاتـة دةناعـةت  حـةدي خؤيـةتي ديئـاع لـة ئةنـدامي خـؤي           

 .بكات  كا  شَيروان وةَهم بؤ ئةو مودتةرةحةي كا  سةعدةديي عةمدي و غةيري عةمدي  كا  كةرين
 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .لة ماددةكاندا  ئةو ماددةيةي كة ثَييةتي ديارة تاوانةكة ديارة عةمديية  يان غةير عةمديية  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  خةليل سةرموو
 :بةردَين خليل ابراهين حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةدةرةي ئةخريي بكةيي لـة حاَلـةتي تةلـةبوس بـة جةرميـة بـة       مادام باسي حةسانةية  ثَين باشة ئيناسةي س
 (.خيطر جملس القضاء بذلك)جينايةتي مةشهود  بَلَيي لةو حاَلةتة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة وابنامن تةحصيل حاصلة وةكو ثةرلةمان  ئةطةر حةسانةكة بة جهودي مةشهود  كا  شَيروان هينةكة 
بيكة موسرد  ضونكة هـةموو ثَيكـةوة جةرميـة ناكـةن      ( مالحقة القاضي)د ضا  بكةوة جةمعةكة بكة موسر

ئةو مودتةرةحةي ليذنـةي ياسـايي لـة مـاددةي شةسـت و سـَي دةخةمـة دةنطدانـةوة كـة خوَينديانـةوة بـةو            
الجيوز مالحقة القاضي او القاء القابض علياه يف  جرمياة ماقبال استحصاال موافقاة جملاس        )شَيوةية دةبَينت 

  كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي        (العمدياة  تثناء حالاة التلابس باجلناياة   القضاء بأس
 .لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةنؤرينةي دةنط وةرطريا  ماددةي تر تكاية

 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي شةست و ضوارةم

ماوةي دةوام كردنيشي , ني كاتةكاني دةوام لة دادطاكان بة بردياري ئةجنومةني دادوةريي دةبَيت ودياري كرد
دةكرَي كاتي تايبةتي بؤ دةوام كردن لة مـانطي رةمـةنان تايبـةتي بـَي و     , نابَي لة شةش كاتذمَير كةم  بَيت
 .نابَي لة ثَينج كاتذمَير كةم  بَيت
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 :بةردَين خليل ابراهين حممد

 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

 :املادة الرابعة والستو 
تعني اوقات الدوام يف احملاكم بقرار من جملس القضاء على ا  التقل مدة الدوام عن ست ساعات يوميا وجيوز 

 .تعيني اوقات دوام خاصة يف شهر رمضا  على ا  التقل عن مخس ساعات
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة
كـاة و  ( تعني اوقات الدوام يف احملاكم بقرار من جملاس القضااء  )مي ثَين واية بردَي  بة تةسسيل هاتووة  هةر 

 .واسية  ئةو تةسسةتةي نةدةييَن بةرداسو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 نؤر سوثاست دةكـةيي  ضـونكة ئةطـةر ئـةوةت نـةكردابا مونادةشـةيةكي تـةواو دةبـوو لةسـةري  كـا  شـَيخ           
 .سةرموو

 :ابد بارناني عثما بةردَين ادهن 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بة رةئيا مي ئةظة ماددة هةر هةموويا نيادة تةحصيل حاصلة  يةعين هةندا بةذن و باَهي مةجليسـي دـةنا   
دبَيذن يةعين دةوام نـةبيت  وةخـو دةوامـا وا بَيـت و نـةبَيت  بـة رةئيـا مـي تةحصـيل حاصـلة  هـةر ئـةو             

 .ةية نيادة  هةر نةبَيتمادد
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عةسوم دةكةيت  يا شـَيخ سـةرموو  لَيـرة بؤضـية  حكومـةت دـةراري هةيـة بـؤ دةوام  وةكـو ثةرلـةمان ئَيمـة            
ثابةند ني بةوة  خؤمان ئةو دةرارة دةدةيي  بؤ ئيستينةليةتة  يةعين بؤ ئةوةشة مةجليسي دـةنا عـةيين   

سَيكمان نيية  يةعين دةوام وةكو ئةوان  بةَهم بةثَيي دانون ئـةو دةسـةَهتة بدرَيتـة    شتة خؤي  ئَيمة ض خية
ئةوان حتديدي دةوامـي خؤيـان بكـةن  عوتلـةيان هةيـةو ئـةوي يان هةيـة  شـو تريـان هةيـة  كةواتـة ئـةو             

( لقضااء تعاني اوقاات الادوام يف احملااكم بقارار مان جملاس ا       )ماددةية وةكـو ليذنـةي دـانوني ئينترياحـي كـرد      
دةخيةمة دةنطدانةوة  كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرن            

 .بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  سةرموو كا  شَيروان
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كة بؤ هةيغةي ئيشراف دةنائي ئيشارةمت ثَيدا ثَيش هةندَي    ئَيستا وابنامن جَيطاي خؤيةتي ئةو ماددةيةي
تنظم مهاام وتشاكيالت هيئاة االشاراف القضاائي      )ئةو ماددةية َرَيتة مونادةشة كردن و دةنط لةسةر دان  

 (.بقانو 
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حاكن نورالديي سةرموو
 :ادطاي تةميينجَيطري سةرؤكي د/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جهاز بأسم هيئة االشراف القضائي يارتب  مبجلاس القضااء    يعي )ثَين باشة ئةو ماددةية بةو صيغةية بَيت 
 (.ينظم مهامه واختصاصاته بقانو 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة روون ة كا  شَيروان  ئةطةر تةبةناي دةكةن
 :حيدري بةردَين شَيروان ناص 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .تةئيدي صيغةكةي حاكن نورالديي دةكةيي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حاكن بيخوَينةوة
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ينظم مهامه واختصاصاته بقانو يؤسس جهاز بأسم هيئة االشراف القضائي يرتب  مبجلس القضاء 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
  (تؤسس هيئة بأسم هيئة االشراف القضائي ترتب  مبجلاس القضااء وتانظم مهامهاا واختصاصااتها بقاانو       )

 .كا  رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بَيـت باشـ ة    ( تشكل)و ئيستيسماري و صناعي بةكار دَيت كةليمةي تةئسيس نياتر لة مةشاريعي ئينتاجي 
 .نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نؤر تةبيعييـة   ( تؤسس)لة رووي دانونييةوة نؤر بةكار دَيت لة دةستووريشدا مةوادي وا نؤر بةكار هاتووة 
نورالديي صـياغةيةكي   كةواتة ئةو مودتةرةحةي ليذنةي دانوني بةو شكلةية كة ثاش ئةوةي كة كا  حاكن

تؤساس هيئاة بأسام هيئاة االشاراف القضاائي       )تةددين كردو ليذنةي دانوني تةبـةناي كـردو ضـا  كرايـةوة     
  شـتَيكي تةبيعيـة  دةخيةمـة دةنطدانـةوة  كـَي      (ترتب  مبجلس القضاء وتنظم مهامها واختصاصااتها بقاانو   

نيية دةسو بةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  بـةكؤي    لةطةَلداية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا 
 .دةنط وةرطريا  بؤ ماددةي دواتر
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 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي شةست و ثَينجةم

ــَي بــةجَي كردنــي           ــؤ ئاســانكردني ج ــةكان دةربكــات ب ــؤي هةيــة رَينمايي ــةرؤكي ئةجنومــةني دادوةري ب س
 .حوكمةكاني ئةم ياساية

 :ةردَين خليل ابراهين حممدب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة اخلامسة والستو 
 .لرئيس اجمللس القضاء اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانو 

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لرئيس اجمللس القضاء اصدار )ئةوة ماددةيةكي ئاسايية  بةس رةنطة لة صياغة كةموكوري هةبيََت 
 .(التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانو 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــان دةنانــ         ــؤ خؤت ــة ب ــةن  ئَيم ــدي بك ــة تةئي ــة  رةنط ــنيارَيكن هةي ــة  ثَيش ــةوة نيي ــةو ماددةي ــدي ب ي ثةيوةن
لةسةردةمي عَيرادييةوة هةردوو ئيدارة كؤمةَلَي  دةواني دةرضووة  بةرداسو بَي سةروبةريةكي نؤر هةيـة  
برادةراني دانوني دةناني  ئَيمة مةوسوعةي دةوانيين ناسينمان نيية  حةق واية لَيرة ماددةية  نياد بكةيي 

كةينــة ئــةركَي  لةســةري  لةبــةر لةســةر مةجليســي دــةنا ئيصــداري مةوســوعةي دــةواني بكــات  يــةعين بي
ئةوةي نةمانتواني لة ئةركـةكان جَيـي بكةينـةوة  لَيـرة جَيـي بكةينـةوة  بةرداسـو بةشـَيوةيةكي نؤر هةيـة          

 .حماميةكان هةموويان دةناني
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سـو بـةرن بكاتـةوة؟    ئةوة دةسةَهتي ئةوان نيية جارَي  ئةو ماددةية دةخةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَلدايـة دة 
نؤر سوثاس  كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  بـةكؤي دةنـط وةرطـريا  ماددةكـةي تـر            

 .تكاية
 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .هةَلدةوةشَيندرَيتةوة 1994ي ساَلي 13ياساي دةسةَهتي دادوةري ذمارة  :ماددةي شةست
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 :خليل ابراهين حممد بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .1990لسنة  13يلغى قانو  السلطة القضائية رقم  :املادة الستو 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نيية  سةرموو كا  عةوني( 1994)ة  (1990)
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .  ضونكة تةعديةتي لةسةر دةرضووة  نؤر سوثاس(وتعديالته)بكرَيت ثَيشنيار دةكةم ئيناسةية  لةسةري 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .وابنامن تةعديةتي هةية  كةواتة ليذنةي ياسايي ئةوةش تةبةنا دةكةن
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .اوةمانيعمان نيية تةعديةتي بَيتة سةري  ضونكة تةعديل كر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي (وتعديالته 1990لسنة  13يلغى قانو  السلطة القضائية رقم )كةواتة دةبَيتة 
لةطةَلداية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي 

 .تكايةدةنط وةرطريا  ماددةي شةست و هةشت 
 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةسـةر وةنارةتـة تايبةمتةنـدةكان ثَيويسـتة حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية جـَي بـةجَي           :ماددةي شةست و هةشت

 .هةر دةدَي  ثَييةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَي كاري ثَي ناكرَي, بكةن
 :بةردَين خليل ابراهين حممد

 .رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة

على الوزراء املختصني تنفيذ احكام هذا القانو  واليعمل بأي نص يتعارض مع احكام  :املادة الثامنة والستو 
 .هذا القانو 

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ى الوزراء واجلهات ذات العالقة عل)ئَيمة بةرداسو جيامان كردؤتةوة  ثَيمان باشة ببَيتة دوو ماددة  يةكَيكيان 
ال يعمل بأي نص يتعارض مع ) ئينجا ئةوي يان كة دوايَي دسةي لةسةر دةكةيي، (تنفيذ احكام هذا القانو 

 .دةكةينة ماددةيةكي ديكة( احكام هذا القانو 
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ان وةكو ماددة ية  َوَينةوة  بؤ ئةوةي بةَلَي ئةوة وةكو دانونةكاني ترة  ثَيويست دةكاتي  ئةو مودتةرةحت
 .بيخةمة دةنطدان

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .على الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانو 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية كَي لةطةَل ئةو ماددةيةي مودتةرةحي ليذنةي ياسايية دةسو بةرن بكاتةوة
 .دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  بردؤ بؤ بردطة  دووةم كة بؤتة ماددةيةكي تر

 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةر دةدَي  ثَييةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَي كاري ثَي ناكرَي :ماددةي شةست و نؤ
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ال يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانو  :املادة التاسعة والستو 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةسـو  دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كـَي لةطةَلـدا نييـة    
 .بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ماددةي دوايي تكاية

 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي حةستا

 .ئةم ياساية لة بةرواري بَةو كردنةوةي لة رؤذنامةي سةرميةوة جَي بةجَي دةكرَي
 :بةردَين خليل ابراهين حممد

 .ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

 :املادة السبعو 
 .  ينفذ هذا القانو  اعتبارًا من تاريخ نشرة يف اجلريدة الرمسية

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ينفذ هذا القانو  اعتبارًا من تاريخ اصداره وينشر يف )ئَيمة ئيعادةي صياغةمان بةو شَيوةية كردؤتةوة 
 ((.ئ  كوردستانودا) اجلريدة الرمسية
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةويش وةكو ثرؤذةي ياسايةكاني تر دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسو بةرن بكاتةوة؟ 
نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ئةسبابي موجيبة 

 .َوَينةوة
 :ري عبداهبةردَين كرين حب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 هؤكارةكاني دةركردني ئةم ياساية
ي (عَيـراق  –هـةرَيمي كوردسـتان   )لةبةر ئةوةي ماوةيةكي نؤر لةسةر دةرضـووني ياسـاي دةسـةَهتي دادوةري    

ــار ــاَلي 13ة ذم ــةرديو 1990ي س ــيةكاني    تَيث ــا دميوكراس ــدني دةنط ــةرةتاي دامةنران ــةي لةس ــة دةركردنةك ة ك
, ةرانــةي لــةو ماوةيــة بــة خؤيــةوةي ديــو لةبــةر ئــةو ثةرةســةندنة ثؤنةتيظــة طةو . مي كوردســتان بــوةهــةرَي

سراوان بووني ث ي دادطاكان لـة كوردسـتان لـة هيـةني     , بةتايبةتي ثةرةسةندني خنمةتطونارية دادوةريةكان
بؤية  ثَيويسو , ي نوَيثَيويست بوون بة دامةنراندني ناوضةي تَيهةَليوونةوة, ضةندايةتي و ضؤنايةتييةوةو

ــريَ         ــتان دةر بك ــةرَيمي كوردس ــة ه ــةَهتي دادوةري ل ــؤ دةس ــوَي ب ــايةكي ن ــة ياس ــرد  ك ــةوة ك ــةو  , ب ــةموو ئ ه
 .ثةرةسةندنانة لة خؤي بطرَي بؤية ئةم ياساية داندرا

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 األسباب املوجبة

سنة  13سبيا على صدور قانو  السلطة القضائية القليم كوردستا  العراق رقم بالنظر ملرور فرتة طويلة ن
والذي جاء يف بداية اقامة املؤسسات الدميوقراطية القليم كوردستا  وحلصول تطورات اجابية كبرية  1990

حداث يف مجيع اجملاالت وال سيما يف مرافق القضاء وتوسع احملاكم يف كوردستا  كما ونوعا مبا ستلزم است
مناطق استئنافية جديدة، ولغرض اعطاء السلطة القضائية استقالليتها وفصلها عن وزارة العدل باعتبار 

 . االخري جزءًا يف السلطة التنفيذية وحتقيقًا ملبدأ فصل السلطات فقد شرع هذا القانو 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

شة ئيناسةي كردووة  لةسـةر ئيسـيتنةليةتي دـةناو    ئةوة ليذنةي دانوني هةندَي شتمان لة مَيشكي دابوو  با
 .ئةوانة  كا  حاكن دسةت هةية  سةرموو

 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مي هةندَي  ئينترياحن هةية  مةوادَيكي ئينتينالي ئةطةر ئيناسة بكرَيت  ئةطةر مةجال هةية
 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

 .دةبواية ثَيش  لةطةَل ليذنةي دانونيدا باس بكةيت
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 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين حاكن نورالديي مة علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةَلَي بامسان كردووة  ئيناسةمان كـردووة  وةكـو شةخصـيةي مةعنـةوي بدةينـة مةجليسـي دـةنا  ئَيمـة كـة          
ةوة لــة وةنارةت شةخصــيةي مةعنــةوي نييــة  ئَيمــة بؤمــان دانــةناوة  شةخصــيةي مةعنــةوي  جيامــان كــرد

 .بدرَيَو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي بدة ليذنةي ياسـايي  ئةطـةر يـة  ماددةيـةو ليذنـةي ياسـايي تةبـةناي دةكـات  وةكـو مودتـةرةحَي             
كرَيـت  جـةنابي حـاكن بـةثَيي نينامـي داخيلـي هي       ئةطةر نؤرة لَيرة ناكرَيت بةرداسو  ئةطةر نياتر بَينت نا

خؤمان ئةو مودتةراحاتانة ئَيستا ناكرَينت بةرداسو  لةبةر ئةوة ئَيمـة دةنطمـان دا بـؤ ئـةوةي لـة جةريـدةي       
بـةناو  بكـاتي  بـةس دةكـرَينت     نـدةوة  دةبوايـة ليذنـةي ياسـايي     رةمسيش بَةو دةكرَيتـةوة  ئـةوةمشان خويَ  

ةمواركردني ئةم ياساية لة نميين ئةو ثرؤذةيةش كة دةتانةوَيت دةسـةَهتان هـةبَيت    ثرؤذةية  بنَيرن بؤ ه
بــؤ تةدــدين كردنــي ثــرؤذة  لةوَيــدا دةكــرَينت  يــةعين طرنطــة  بــةَهم طرنطــي مــوهيم  ئةوةيــة ثرةنســيثي   

دةتوانيت بة خؤمشان  نينامي داخيلي خؤمان ئيلتينامي ثَي بكةيي  بؤية ئَيستا ناتواني وةريبطريي  دوايَي 
رَيطةي ئوصولي ثرؤذكة  ئَيستا هةموو ثرؤذةكة دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَلداية دةسو بـةرن بكاتـةوة؟   
نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةنؤرينـةي دةنـط وةرطـريا  ثـريؤنة  بـةو      

كـةم  سوثاسـي ليذنـةي ياسـايي دةكـةم كـة نؤر       موناسةبةية دةست خؤشـيتان لـَي دةكـةمء نؤر سوثاسـتان دة    
مانــدوو بــوو  سوثاســي حــاكن نورالــديي دةكــةم و ثريؤنبــايي لــة طــةلي كوردســتان دةكــةم  لــة خؤمــان  لــة      
طةلةكةمان  لة دميوكراتيةت  لة ئايندةمان  كة ئةمردؤ ئةم ياساية دةرضـوو هـةنطاوَيكي طـةورةو طرنطـة  بـؤ      

ت  بتوانَينت بة دةوري خؤي هةَلبستَينت  بؤ نياتر دابي كردنـي ئـانادي   ئةوةي دةسةَهتي دةنا سةربةخؤ بَي
و ذياني دادثةروةريء ضةسثاندني عةدالةت شـان بـة شـاني دةسـةَهتي ثةرلـةمان و جـَي بـةجَي كـردن  نؤر         
ــا           ــةبَيت ب ــةيةكي ه ــديي دس ــاكن نورال ــا  ح ــةر ك ــنن  ئةط ــةكان بَي ــة دس ــايي ب ــةوةي كؤت ــَيش ئ ــوثاس  ث س

 .بئةرمووَيت
 :جَيطري سةرؤكي دادطاي تةميين/ ردَين حاكن نورالديي مة عليبة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةنداماني بةردَين
سوثاسي هةموو هيةكتان دةكـةيي كـة ئـةم دانونـةتان دةركـرد و تةشـريعتان كـرد  بـةَهم طلـةيي ئـةوةمشان           

رةكاني ئَيمـة وةرنـةطريا  ضـونكة ليذنـةي     هةية  ئَيمة طةلَي  ثَيشنيارمان كرد لة هةنـدَي  مـاددةدا  ثَيشـنيا   
 .دانوني تةبةني نةكرد بوو  ئينشائةَلة لة ثاشةردؤذدا دةردةكةوَيت و هةموار دةكرَيتةوة  نؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة جةنابي حاكن نورالديي  يةعين جةنابت حاكمَيكي بةردَيني و ناسراويشي رَيني تايبةتيت هةية  بةَهم ئَيم
ــةن        ــة هي ــنيار ل ــاداتي ثَيش ــان ن ــان رَيطام ــي خؤم ــي داخيل ــاني  نينام ــي خؤم ــي داخيل ــدي نينام ــرة ثابةن لَي
جةنابتةوة لة كاتي جةلسات دةبول بكةيي  ضةند ثَيشنيارَيكيش دةبول كرا ثاش ئةوةي لة ليذنةي ياسـايي  

يةوة بَينت لة ئايندةدا  ئَيمـة هـي   تةبةنا كرا  بةَهم هةر ثرؤذة ياساية   بؤ هةموار كردني بة رَيطاي دانون
دةكةيي  كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينن  رؤذي سَي شـةممةي داهـاتوو دوو ثرؤذةمـان هةيـة نؤر طـرنطي      
بؤ كؤمةَهني خةَل  باشي ضاوةردوان دةكـةن  نؤر لةمَيـذة هـي نةرائيبـة  باجةكانـة  ئينشـائةَلة سـَي شـةم و         

ةيي و ئينـراري دةكـةيي و  كؤتـايي بـة دانيشـتنةكةمان دةهَيـني تـا        ضوار شةمي داهـاتوو مونادةشـةي دةكـ   
 .رؤذي سَي شةممة سةعات دةو نيو  سةعات ياندة بَيت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه   ست ابد عبداه                سر 
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 7002\10\9رَيكةوتي  سَي شةممة
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 9/10/7002 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     9/12/0222رَيكـةوتي   شةممة سَي رؤذيي سةر لة بةياني (12،42)كاتذمَير   
ــراق  كور ــتاني عَي ــةن و     دس ــةرؤكي ئةجنوم ــو س ــاد مئ ــدنان رش ــةردَين ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

بــةردَين سرســت عبــد عبــداه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤ  و( كمــال كــةركووكي.د)بةردَينحممــد دــادر عبــداه
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (11)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :كاربةرنامةي 
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برديــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –لـةماني كوردسـتان   خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةر   سَييةمي ي ساَليدووةمي خولي طرَيداني (11)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .عَيراق -خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةنطاي ئاسايشي هةرَيمي كوردستان   -1
عَيـراق كـة    –خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ثاسةواني لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشـتمانيي كوردسـتان    -0

 .لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي ثَيشكةش كراوةلة هيةن ذمارةي ياسايي 
ي (06)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثـرؤذةي ياسـاي هـةموار كردنـي ياسـاي بـاجي نةوي بـةتاَلي ذمـارة          -4

 .ي هةموار كراو كة لة هيةن ئةجنومةني وةنيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة1960ساَلي 
ي (160)ثرؤذةي ياساي هةموار كردنـي ياسـاي بـاجي خانووبـةرةي ذمـارة      خستنةردوو و طئتوطؤ كردني  -3

 .ي هةموار كراو كة لة هيةن ئةجنومةني وةنيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة1959ساَلي 
ي هـةموار  1980ي سـاَلي  (114)خستنةردوو و طئتوطؤ كردنـي ثـرؤذةي ياسـاي بـاجي دةرامـةتي ذمـارة        -5

 .ةجنومةني وةنيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوةكراو كة لة هيةن ئ
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

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

ي 1990ي ي هةموار كراوي ساَل(1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة  سَي ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(12،42)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(11)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا9/12/0222رَيكةوتي 

 .عَيراق -رؤذةي ياساي دةنطاي ئاسايشي هةرَيمي كوردستان خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ث  -1
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عَيـراق كـة    –خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ثاسةواني لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشـتمانيي كوردسـتان    -0
 .لة هيةن ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي ثَيشكةش كراوة

ي (06)ي هـةموار كردنـي ياسـاي بـاجي نةوي بـةتاَلي ذمـارة       خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثـرؤذةي ياسـا   -4
 .ي هةموار كراو كة لة هيةن ئةجنومةني وةنيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة1960ساَلي 

ي (160)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردنـي ياسـاي بـاجي خانووبـةرةي ذمـارة       -3
 .لة هيةن ئةجنومةني وةنيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة ي هةموار كراو كة1959ساَلي 

ي هـةموار  1980ي سـاَلي  (114)خستنةردوو و طئتوطؤ كردنـي ثـرؤذةي ياسـاي بـاجي دةرامـةتي ذمـارة        -5
 .كراو كة لة هيةن ئةجنومةني وةنيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة

 .وكا  غةسور نودتةي نينامي هةية سةرمو
 :سعيد مةمخوري طاهربةردَين غئور 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداســو بةنيســبةت كارنامــة نؤر جــار كــة نودتــةي نيناممــان كــردووة  نؤر درةنــط طةيشــتؤتة دةســتمان    
مةسةلةن ئَيستا ئةوانة نؤربةي ئةنداماني ثةرلةمان لةهيان نيية  يةعين نةياننانيووة بةرنامةي دانيشتين 

ية  دواتـر نيـاتر ئـةوةي كـة بــاس كـراوة باجةكانـة  بـاجي دةرامةتـة  بـاجي نةوي بةتاَلـة  بــاجي           ئـةمردؤ ضـ  
داهاتة  حةق بوو بةرداسو بـةهي كـةمي لـة سـندودةكان دانـرا بوايـة  بـةيانيان كـة دَيـي وةريبطـريي  ئـةو            

هــؤلي ثةرلــةمان و ثــرؤذة ياســايانةو راثؤرتــةكان لــة مةكتةبــةكا ان هــةبَيت لةطــةَل خؤمــان دةيهَيــني بــؤ  
 .مونادةشة دةكرَيت  حةدة بةرداسو موعالةجةي ئةو موشكيلةية بكرَيت  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  سةردار
 :ركيةبةردَين سةردار صباح بونو ه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ار  يــةعين ئَيمـة وةكــو ليذنــة  مـي وةكــو برديــادةري ليذنـةي نــاوخؤ  يــةعين ثـَين ســةيرة ئــةوة بةرنامـةي كــ    
مةعني ياساي دةنطاي ئاسايشي هةرَيمي كوردستان  ئَيمة هيض مةعلومامتان نةبووة  كة ئـةمردؤ كؤبوونـةوة   

 .هةية  خؤمشان ئامادة نةكردووة هةرضةندة راثؤرمتان هةية  داواي تةئجيل دةكةيي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرنامةكـة نؤر وانرتـة  خـاَلي يةكـةم خراوةتـة بةرنامـةي كـار لـة         بةنيسبةت نودتةي نينامي كا  غـةسور  
دانيشتنَيكي نائاسايي لةطةَل ثرؤذةي دةسةَهتي دادوةري  كةواتة ئؤتؤماتيكيةن ئةو بردطةي دواي ئـةو دَيـنت   

 .دةبَيت مونادةشة بكرَينت  ئةوة ية 
ــة   خوَيندنـــةوةي يةكةميـــةتي ئـــةمردؤ ثَيشـــكةش دةكـــرَينت  ئـــةواني تـــر  / دووةم خســـتنةردوو و طئتوطؤيـ

خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوةو ئاراستةي ليذنةكان كراوةتةوة  ثَيويستة ليذنةكان و ئةنـداماني ثةرلـةمان   
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خؤيان حانر كرد بَينت  لة كؤبوونةوةي دوايي كة دانيشتي و دانيشتنمان تةواو كرد  رؤذي ضـوار شـةممةي   
ةية مونادةشة دةكةيي  كة بريتيية لة ثرؤذةكاني باج  يـةعين  رابردوو  طومتان هةستةي دادَي ئةو سَي ثرؤذ

 .ئةوانةي كة ئةمردؤية  باسيشمان كرد  هةستةية  ثَيشي بامسان كرد  بةَلَي كا  سةعدةديي سةرموو
 :بةردَين مة سعدالديي عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تـةي رابـردوو لةسـةر دسـةي جـةنابت باجـةكان       دوَييَن لةسةر دسةي جـةنابت بـاجي دةرامـةت  يـةعين هةس    
 .مونادةشة دةكرَيت  نة  دةنطاي ئاسايش  ئةوة ية 

دوايَي دةتواني ئَيمة تةصويت بكةيي  دوو  سَي ئةندام ئينتريابان كردووة تةصويت بكرَينت  باجةكان بة 
 .ثَيش َرَينت و دةنطاي ئاسايش بة ثاش َرَيت  لةطةَل رَينمدا

 :ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

هةر حةن دةكةن نودتةي نينامي بطرن  ئةطةرنا راناوةسنت  جارَي ئةوانةي مي شةرحن كرد  طومت ثرؤذةي 
ياساي ئاسايش خراوةتة بةرنامةي كار لة ثشووي هاويندا كـة دانيشـتنَيكي نائاسـايي دةسـتمان ثـَي كـرد  بـؤ        

ةَهتي دادوةري  كة ئؤتؤماتيكيةن خراوةتة ضةند ثرؤذةية   ئةمة يةكَي  لةوان بوو و  ثرؤذةي ياساي دةس
بةرنامةي كار  دةبَيت ثاش ئةوةي كة تةواو دةبَينت  ئةوة بَيتة بةرنامةي كار راناوةسنت ئَيمـة ضـي دةَلـَيي    

/ بةنيسبةت خاَلي يةكةم  خاَلي يةكةم ئةطةر راوةستاباي ئةوة هي نةدةكرا  ئَيستا دَيينة سةر خاَلي يةكـةم 
عَيـراق  تـةبيعي ئـةوة     –وطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةنطاي ئاسايشـي هـةرَيمي كوردسـتان    خستنةردوو و طئت

خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة  خراوةتة بةرنامةي كار  بةَهم لة ثاش ئةوةي كـة خراوةتـة بةرنامـةي كـار     
اتي  بـؤ  مودتةرةحي تر هاتؤتة ثَيش لـة هيـةن سـةرؤكايةتي هةرَيمـةوة  كـة ثرؤذةيـةكي تـر ئينـترياح دةكـ         

ئةوةي ية  ياسا دةربيَينت  بؤ دةنطاي ئاسايش  و دةنطاي موخابةرات  كة بريتيية لة تةوحيدي نانياري و 
ثاراســتنيش  ئةمــة ئيجــاب دةكــاتي حكومــةتيش تةوحيــدي بكــاتي  لةبــةر ئــةوة ئَيمــة طئتوطؤمــان لةطــةَل    

ذةيـةي كـة لةهيـةن سـةرؤكايةتي     حكومةتدا كردو بةباشيان ناني ئةو ثرؤذةية دوا َـةيي  تـاوةكو ئـةو ثرؤ   
هةرَيمةوة هاتووة  لة هيةن حكومةتةوة مونادةشة دةكرَينت و تةوحيد دةكرَينت لةطةَل ئةو ثرؤذةيـةي كـة   
ناردوويانة  بؤية داوايان كرد ئةو مونادةشةية دواَـةن  مـي بؤيـة ئـةو داوايـةي حكومـةتي هـةرَين لةسـةر         

طدانةوة  بؤ دواخستين طئتوطؤ كردني ثـرؤذةي ياسـاي دةنطـاي    ثرؤذةكةي سةرؤكايةتي هةرَين دةخيةمة دةن
ئاسايشي هةرَيمي كوردستان  كَي لةطةَل ئةوةية دواَرَيت دةسو بةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلـدا     
نييــة دةســو بــةرن بكاتــةوة؟ نؤر ســوثاس  بــةكؤي دةنــط دواخــرا  ئومَيــد دةكــةيي بــة نووتــريي كــات ئــةو  

نت  بـؤ ئـةوةي بيخةينـة بةرنامـةي كـار  داوا لـة ليذنـةي ياسـايي دةكـةم بـَيي لـة شـوَيين             ثرؤذةيةمان بؤ بَي
خؤيان دابنيشي تكاية  تةبيعيية كا  سةعد وةنيري هةرَين بؤ كاروباري ثةرلةمان يةكَيكة لة خؤمان  بؤية 

دامَيكي ثةرلـةمان  كة بة تةنيا نةبَينت هةميشة بةخَيرهاتين دةكـةيي  بـةَهم كـة بـة تـةنيا بـَينت وةكـو ئةنـ        
خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثـرؤذةي    /ئاماذةم ثَي نةكرد بةخَير بَيي سةرضـاو  بردطـةي دووةم لـة بةرنامـةي كـار     
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عَيراق كة لـة هيـةن ذمـارةي ياسـايي لـة       –ياساي ثاسةواني لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 
 .ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي ثَيشكةش كراوة

 .ة ليذنةي ياسايي دةكةم بيخوَيننةوة  تةنيا بة نماني كوردي َوَيندرَيتةوة  سةرمووداوا ل
 :جامبان سعيد حممد طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 عَيراق –ثرؤذةي ثَيشنيار كراو بؤ ياساي ثاسةواني لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 

 0222بؤ ساَلي ) ( ياساي ذمارة 
 عَيراق –ياساي ثاسةواني لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 

بةردَيوةبةرايةتيــة  لــة ديــواني كــارطَيردي ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق        : مــاددةي يةكــةم 
دادةهَينرَيت بةناوي بةردَيوةبةرايةتي ثاسةواني لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق  كة 
ئـــةركي رَيكخســـتين كاروبـــاري ثاســـةواني ئةنـــدامان دةطرَيتـــة ئةســـتؤ لـــة رووي داواكـــاري و ثَيداويســـتية 

 .تايبةتيةكان
هةر ئةندامَي  ثاسةواني دةبَيت كة لة سـَي تـا  تَيثـةر نـةكات و لةسـةر داواي ئةندامـةكان       : ماددةي دووةم

 .دادةمةنرَيي و كؤتايي بة خنمةتةكةي دَيت
 .ضةو دةرماَلةكاني ثاسةوانان لة بودجةي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان دةدرَيتموو: ماددةي سَييةم

ئةندامي خانةنشي كراو تاكو لة ذياندايـة يـة  لـة ثاسـةوانان لـةهي خـؤي طـل دةداتـةوة          : ماددةي ضوارةم
َينةكـاني  ئةوةي دةمَينَيتةوة لةسةر ئارةنووي خؤيان  بؤيان هةية لة خنمةت كردندا بـةردةوام بـي لـةناو ه   

 .ئاسايشي ناوخؤدا
ي ســاَلي (1)ئــةحكامي ياســاي خنمــةت و خانةنشــيين هَينةكــاني ئاسايشــي نــاوخؤ ذمــارة  : مــاددةي ثَينجــةم

 .ثةيوةست بة ثلة بةندي و نيادي مووضةو خانةنشي  بؤ مةبةسو ئةم ياساية ثيادة دةكرَيت 1928
نـة ثةيوةنديـدارةكان حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية      ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةنيـران و هية : ماددةي شةشةم

 .جَي بةجَي بكةن
ئــةم ياســاية جــَي بــةجَي دةكرَيــت لــة رَيكــةوتي بــَةو كردنــةوةي لــة رؤذنامــةي  ســةرمي  : مــاددةي حةوتــةم

 .وةدائيعي كوردستان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةوني بـةنار و كـا  عبـدالكرين    ئةم ثرؤذةية لة هيةن ئةنـداماني بـةردَين كـا  شـَيروان حةيـدةري و كـا  عـ       
ابوبكرء كا  رةشاد ئةبةدو كا  ئارَين عبـداه و كـا  تـارق حمةمـةد سـةعيدو كـا  دـادر سـةعيد و كـا           
شةودي حسي و كا  كةرين بةحري و خاتوو ظيان دنةيي و خاتوو مرين حسـي ابـراهين و دكتـؤر ناصـ  و     

خـاتوو تاظطـة حمةمـةد عـةلي و دكتـؤر دلَيـر        كا  حمةمةد صـاحل و دكتـؤرة هالـة سـهيل و خـاتوو سـةبريةو      
شاوةيس و سةيد تةَلعةت خةساف و كا  ئـاخر و خـاتوو طـَيةس حمةمـةدو كـا  سـةردار هـةركي ثَيشـكةش         
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كراوة  ئةم ثرؤذةية ئاراستةي ليذنةي ياسـايي و ليذنـةي نـاوخؤ و ليذنـةي ثَيشـمةرطة دةكـةم و ئةنـداماني        
 .   وةردةطرن  بؤ ئةوةي ديراسةتي بكةنثةرلةماني بةردَينيش هةر يةكة نوسخةية

داوا لة لَيثرسراوي ليذنةي دارايي و ئابووري دةكةم بَيت لَيرة دابنيشَيت بؤ بردطـةي سـَييةم تكايـة سـةرموو      
خستنةردوو و طئتوطؤ كردنـي ثـرؤذةي ياسـاي هـةموار كردنـي ياسـاي بـاجي        / خاَلي سيَيةم لة بةرنامةي كار

ــارة  ــةتاَلي ذم ــ(06)نةوي ب ــةرَيمي    1960اَلي ي س ــي ه ــة هيــةن ئةجنومــةني وةنيران ــة ل ــراو ك ــةموار ك ي ه
كوردسـتانةوة ثَيشـكةش كـراوة  داوا لـة ليذنــةي ياسـايي دةكـةم خـاَل بــة خـاَل بيخوَيننـةوةو رةئـي ليذنــةي           
ياسايي و ليذنةي دارايي و ئابووري لةسةري بدرَيت  ئةطةر تةوحيديش كـرا بَيـت باشـ يش دةبَيـت  ئينجـا      

 .ة طئتوطؤ  سةرمووندةخيةين
 :جامبان سعيد حممد طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 0222ساَلي ) ( ياساي ذمارة 
 ي هةموار كراو1960ي ساَلي (06)ذمارة ( عرصات)ياساي هةموار كردني ياساي باجي نةوي بةتاَل 

 :ماددةي يةكةم
ي سـاَلي  (06)ذمـارة  ( عرصـات )نةوي بـةتاَل   لـة ياسـاي بـاجي   ( 3)لـة مـاددةي   ( ع/1)كار كردن بة بردطة  -1

 .رادةطريَيت 1960
 .رادةطريَي 1923ي ساَلي (96)كاركردن بة بردياري ذمارة  -0
 .رادةطريَي 1981ي ساَلي (384)كاركردن بة بردياري ذمارة  -4
 .ئةمانةي خوارةوة شوَينيان دةطرَيتةوة -3
َي  دةبووردرَيت  ئةطةر رووبةرةكةي  يان خؤبةشـةكةي  نةوييةكي بةتاَل لة باجي بنةردةتي هةر باج دةر -5

مةتر دوجا ث  نةبَيت و ئةوةندةي لة رووبةرةكةي ث  نـةبَيت بـاجي لـَي وةردةطريَيـت  باجـدةر      ( 822)لة 
 .بؤي هةية  ئةو نةويية بةتاَلة  يان ئةو بةشةي دةيةوَيت لة باج ببووردرَيت دةست نيشانيان بكات

 :(نانا)خضر سعيد بةردَين دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 0222لسنة ) ( قانو  رقم 
 املعدل 1960لسنة  06قانو  تعديل قانو  ضريبة العرصات رقم 

 :املادة االوىل
 .1960لسنة ( 06)من قانو  ضريبة العرصات رقم ( 3)من املادة ( أ/1)يوقف العمل بالفقرة  -1
 .1923لسنة ( 96)يوقف العمل بالقرار رقم  -0
 .1981لسنة ( 384)يوقف العمل بالقرار رقم  -4
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اعفاء عرصة واحدة من الضاريبة االساساية لكال مكلاف ال تزياد مسااحتها او حصاتها        : )وحيل حملهم ما يأتي
وتستويف الضريبة على مازاد عن ذلاك وللمكلاف تعاني العرصاة او احلصاة الايت       ( 0م 822)الشائعة منها على 

 (.يطلب حصر االعفاء بها
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

 .رةئي ليذنةي ياسايي تكاية
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيش ئةوةي بيمة تةساسيلي ماددةكة  حـةن دةكـةم روون كردنةوةيـة  بـدةم  ئـةويش ئةوةيـة ئَيمـة وةكـو         
َيمي كوردســتان ضــوار  ليذنــةي ياســا لةطــةَل نوَينــةراني ليذنــةي دارايــي و ئــابووري لــة حكومــةتي هــةر         

كؤبوونةوةمان ئةجنامـدا  دواي ئةجنامـداني ئـةو كؤبوونةوةيـة  هاتينـة ئـةو دةناعةتـة  كـة طؤردانكارييـةكي          
بنةردةتي لةسةر ئةم ياساية بكـرَينت  ئـةو راثؤرتـةي كـة تةدـدين كـراوة  بةرداسـو وجهـةت نـةنةري ئَيمـةو           

 .يية  ئةمة نودتةي ية وجهةت نةنةري نوَينةراني وةنارةتي دارايي و ئابوور
ديارة بةنيسبةت نةريبةي عةرةسات موعامةلةي جيا جيـا كـراوة لةطـةَل هاووَهتيـان  ض لَيـرة      / نودتةي دوو

وةكو ئيدارةي هةولَير  ض لة سلَيماني وةكو ئيدارةي سلَيماني ثَيشـوو  ئَيسـتا ئـةو مامةَلةيـة تةوحيـد كـراوة       
 .انبةو ثرؤذةيةي كة هاتؤتة ثةرلةماني كوردست

رةنطة بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان لَيمان بثرسي  ئايا ئةم دةراراتانة سةحوايةكةي ضيةو ض نييـة   / سَييةم
بؤ ئةوةي ئةنداماني ثةرلةمان سورةتَيكي وانرتيان هةبَيت  كـة ثَيشـ  ضـؤن مامةَلـة لةطـةَل بـاجي نةوييـة        

دةكرَيـت  بةحةدينـةت ثَيشـان يـة  ثارضـة نةوي       بةتاَلةكان دةكرا  ئَيستا بةثَيي ئةو ثرؤذةوة ضؤن مامةَلة
عةرةسات بةنيسبةت موكةلةسي مةعئو بوو لة نةريبةي نةويية بةتاَلةكان  بةَهم ئةو ئيعئاية سنوودار بوو 

بةرداسو ئيعئايةكة بةشَيوةيةكي ثيرد ثيرد / مةتر تةجاوني نةدةكرد  هي دووةميش( 822)لة / يةكةميان
ارةكةدا هاتووة  سَي برديار دةيطرَيتةوة  ئةو برديارانة دووانيـان  يـان سـَييانيان بـةناو     هاتبوو هةروةكو لة بردي

ئةجنومةني سةركردايةتي شؤردشي عَيرادي ثَيشوو دةرضـووة  يـةكَيكيان لـةناو دـانوني نةريبـةي عةرةسـاتدا       
ة  ئـةوةل جـار ئيعئـاي سـَي     بةروون و بة ئاشكرا هاتووة  واتا ئيعئايةكان ثيرد ثيرد بووة  بةثَيي ئةو بردياران

جاريان داوة  دوايَي ئيعئايةكةيان كردؤتة شةش ساَل  دوايَي ئيعئايةكة بؤتة نؤ سـاَل  ثاشـان ئـةو نـؤ سـاَلة       
ئينجا خانيعي نةريبةي عةرةسات بووة  ئةمة ضؤنيةتي مامةَلة كردني ياساكاني ثَيش  لةطةَل ئـةم دانونـة    

 :ستا هاتووةبةَهم بةنيسبةت ثرؤذةكةي تر كة ئَي
مةتر نياتر نةبَيت  ئةمة مةعئيية ( 822)هةر موكةلةسَي  بؤي هةية ية  ثارضة نةوي هةبَيت لة / ية 

( 822)لــة نةريبــةي عةرةســات  ئــةو ئيعئايــةش ئيســتيمراريةتي هةيــة  واتــا ئةمردؤكــة ثارضــة نةوييــةكي  
ايةكة بةردةوام دةبَينت لةسةر مةتر ئيعئ( 822)مةتري هةية دةيئرؤشَيت  سبةي ثارضةيةكي تري دةبَيت 

 .ئةو ثارضةية  ئةمة ية 



 394 

هةر خَينانَي  لةناو خَينانةكةي خؤي حةدي ئةو ئيعئايةي هةية  كـة مَيـرد بَيـت     / خاَلي هةرة طرنط يين
ئةطةر ذن بَيت  ئةطةر منداَل بَيت  داصر بَيت  داصر نةبَيت  واتا ئةوةي كة هاتووة لةناو ثرؤذةكةدا  ئَيمـة  

ي لَي دةكةيي  ضونكة سوو  كردني بـاجي نةوييـة بةتاَلةكانـة لةسـةر ئـةركي هاووَهتيـاني هـةرَيمي        ثشتطري
كوردستان  بةَهم ئةوةي كة سةرجني راكَيشايي خاَلَيكة  ئةويش ئةوةيـة نةريبـةي ئيـناة بـةثَيي بةنيسـبةت      

/ ني عةرةسـات  يـةكيان  دانوني نةريبةي عةرةسات لةغو كراوة  تةبيعي دوو نةريبـة هةيـة بةنيسـبةت دـانو    
مةترةكــة ( 822)مةترةكــة دةيانطرَيتــةوة  عــةسو ( 822)ة ثــاش %0نةريبــةي ئةساســي ثــَي دةَلــَيي كــة لــة 

مـةتر نيـاتر بـوو  واتـا ئةطـةر لـة       ( 822)دةطرَيتةوة  ئـةوي يان نةريبـةي ئيناسييـة  كـة ئةطـةر هـاتوو لـة        
( 000)تةوة  ئةويش نةسـةبي خـؤي لـة دـةراري     نياتر بوو  ئةمة بةرداسو نةريبةي ئيناة دةطرَي( 1022)

ئيشارةتي ثَي كراوة  بؤية ئَيمة بةنيسبةت ماددةكة ية  لة سَييةمةكة وا ثَيشنيار دةكةيي كة  1922ساَلي 
ــت  ئــةويش ئةوةيــة   اخلاصااة  1922لساانة  000ايقاااف العماال بااالبنود الااواردة يف القاارار رقاام   )نيــاد بكريََ
 .  نؤر سوثاستان دةكةم(لى العرصاتبالضريبة االضافية املفروضة ع

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئي ليذنة لةسةر ماددة ية  كا  شَيروان بيخوَينةوة سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 -اقلايم كوردساتا   يف )وتقرتح إضافة مجلاة  ( بأكثرية اآلراء)بالنسبة للمادة االوىل من املشروع تؤيدها اللجنة )
أل  اهلدف من املشروع هو إلغاء الضريبة اإلضافية بشكل مطلق وإعفاء (وحيل حملهم مايأتي)اىل مابعد ( العراق

لكل مكلف  وبصورة مساتمرة ويف حالاة بياع تلاك القطعاة       0م822عرصة واحدة على ا  اليتجاوز مساحتها 
وتستمر هذه احلالة مع تعدد حااالت   0م822حبدود املعفاة من الضريبة حيق طلب أعفاء قطعة اخرى ايضًا و

 .  ئةمة رةئي ليذنةي ياسايية نؤر سوثاس(البيع
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئي ليذنةي دارايي و ئابووري سةرموو
 :دلَير امساعيل حني شاوةيس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةبيعي ئَيمة لة كاتَيكدا كة بري لة ضاوخشاندنةوةو هةموار سةبارةت بةم ياساية بةرداسو ياسايةكي طرنطة  ت

كردني ئةم ياساية دةكةيي  ئةوةمان لة ياد بَيت كة وَهتي ئَيمة بـة حاَلـةتَيكي هةَلغاوسـاني ئـابووري طـةورة      
دةردوات  ئةوةي ئةو هةموار كردنة لةطةَل هةَلغاوسان و بارودؤخي ئابوورييةكة لة هيةكةوة ية  بطرَيت  لة 
هيةكي تريشةوة لةطةَل تَيروانيين حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان و ئـةو بارودؤخـةي كـة وَهتةكـةمان ثَيـي        
دةردوات ية  بطرَيتةوة  بةتايبةتي ئَيمة ياساي وةبةرهَينا ان دةركردووة  ئةمة كةم  يان نؤر ثةيوةنديةكي 

ي وةبةرهَينان  بؤية ئَيمة سـةبارةت بـة   راستةوخؤ  يان نارداستةوخؤي دةبَيت لةطةَل جَي بةجَي كردني ياسا
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مــاددةي يةكــةمي بردطــة ســَيي ثَيمــان ضــاكة بــةم شــَيوةية هــةموار بكرَيتــةوة  نــة  تــةنها يــة  ثارضــة كــة   
مـةتر دووجـا نيـاتر    ( 822)مةتر دووجا نياتر نةبَيت  كؤي ئةو نةويانةي  كـة لـة   ( 822)رووبةرةكةي لة 

  يـاخود دوو ثارضـة نةوي بَيـت  يـاخود سـَي ثارضـة نةوي بَيـت         نةبَيت  ئينجا ئةوة ثارضـة نةوييـة  بَيـت   
تـا  ( 822)يةعين كؤي ئةو نةويانة مشول نةكرَيت بة نةريبة  بة بـاجي نةوي بـةتاَل  كـة رووبةرةكـةي لـة      

 .  ئةوة بريو بؤضووني ليذنةي ياسايية  نؤر نؤر سوثاس(822)
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو رةئيةي ليذنةي دارايـي لـة   / ةر ناوي دانونةكةي  ئةوة ية   دووةميشكا  سرسةت رةئيةكي هةية لةس
 .رووي ياساييةوة ثَيش ئةوةي داوا لة ئَيوةي بةردَين بكةم  ئةطةر رةئيةكتان هةبَيت  سةرموو كا  سرسةت

 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ونكة كةليمــةي تةعـديل ئةطــةر بـةكار هــات  ئةوةلـةن لــة    موهحةنةكـةم لةســةر ناونيشـاني دانونةكةيــة  ضـ   
هية  حةدمان نيية تةعديلي بكةيي  راستة ئةو دانونة خارجي سةَهحياتي حةسـري حكومـةتي عَيراديـة     

لة  دةستووري عَيرادـي  دةسـتووري عَيرادـي ئـةو حةدـةي بـة ئَيمـة داوة  ضـؤن         ( 112)بةطوَيرةي ماددةي 
ي دـانوني ئيتياـادي بكـةيي  نـة  تةعـديلي دانونةكـة بكـةيي  لةبـةر ئـةوة          تةعديلي تةتبيق  يـان تـةنئين  

قاانو  تعاديل تطبياق    )ئـان  ( قانو  تعديل تنفياذ )رةئين ئةوةية  جارانيش هةروا بوو  ناونيشانةكة ببَيتة 
  داكـو مةونوعةكـة لةسـةر    (املعدل القليم كوردستا  العراق 1960لسنة ( 06)قانو  ضريبة العرصات رقم 

عي تةعديلي تةتبيق و تةنئين بَيت  نةكو تةعديلي دانونةكة بَيت  ضونكة دانون لة ناوضةكاني تري مةونو
 .عَيراق وة  خؤي دَيتة تةنئين كرن  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ر دواتر رةئيتان لةسـة ( حيل حملها)دةبَيت بكرَيتة ( حيل حملهم)كا  شَيروان لة ماددةي يةكةم ثاشي سَييةم 

 .ئةو رةئيةي كا  سرسةتء رةئي دكتؤر دلَيريش
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي كا  سرسةت طوتي ئَيمة لةطةَل هةمان بؤضووني  سيعلةن ئةمة لةمةودوا دةبَيت ئةم دانونانةي لةم 
نيش حةدي هةية تةعديلي تةتبيني شَيوانة بة سيئةتَيكي ئيتياادي تةماشاي بكةيي و ثةرلةماني كوردستا

قاانو   )ئةوة بكات  بؤية ئَيمةش هةروةكو كا  سرسةت طوتي لة سةدـةرة دووي رةئيةكـةي ليذنـةي دـانوني     
  بةنيسبةت رةئي (يف اقليم كوردستا  العراق 1960لسنة ( 06)تعديل تطبيق قانو  ضريبة العرصات رقم 

ةت و وةنارةتي مالية  ئةو مةونوعةمان نؤر بة تةسسيل بـاس  ليذنةي دارايي  ئَيمة لةطةَل نوَينةراني حكوم
كــرد  بةرداســو ئــةو مودتةرةحــةي لــة ئَيمــةيان دــةبول نــةكرد لــة هةنــدَي  لــة برادةرانــي ئَيمــة  ئةدليــةت  

ئَيمـة ئـةو ئيعئايـةمان داوةتـة ثارضـةي سـةكةني        / رةئيةكيان هةبوو  ئةسبابةكةشيان ئةوة بـوو  ئةوةلـةن  
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ــةكةنيةكة  ــةي س ــت  ( 022)ثارض ــةتر بَي ــت   ( 422)م ــةتر بَي ــا  ( 322)م ــت ت ــةتر بَي ــا  (822)م ــش  وات ي
 .مةستوحة بةثَيي ئةو تةونيعاتةي دَيتة سةر هاووَهتيان  ئةمة ية 

طوتيـان ئَيمــة نـاتواني ئــةو ميكانينمـة  ئـةو بــةردَيوةبردني ضـوار دتعةيــة بةنيسـبةت ئَيمــة نؤر       / هـي دوو 
بةو شَيوةية بةردَيوةي ببةيي  ثارضةية  مـةعئي بَيـت  لةطـةَل ئـةوةي كـة      كارَيكي نةبةتة  ئَيمة ناتواني 

ضوار دتعة مةعئي بَيـت  ئـةوة ئيشـكاليات و مةشـكالَيكي نؤرمـان بـؤ دروسـت دةكـات  كـة ئَيمـة لـة حـةدي             
 .نايةن

 مةتر بة ضوار دتعة بؤني بانرطاني لـَي دَيـت  لـة   ( 822)بةرداسو طوتيان مةسةلةي بووني / هي سَييةميش
حاَلةتَيكدا كة ئَيمة ئـةو ئيعئايـةمان داوة بـؤ دتعةيـةكي سـةكةني  نـة  بـؤ مةسـائيلي بانرطـاني  بؤيـة بـة            

 .حةدينةت تةبريراتةكة بةم شَيوةية بوو  ئَيمة دةناعةمتان ثَي هَيناو رةئيةكمان لةسةردا  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي دانوني لةبةر رؤشنايي دانيشـتنيان لةطـةَل وةنارةتـي دارايـي     كا  دكتؤر دلَير  ثاش ئةوةي كة رةئي ليذنة
 .كة ئةو رةئيان ثَيدا سةحب دةكرَيتةوة  يان رةئيتان ضية  سةرموو

 :دلَير امساعيل حني شاوةيس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بَيـت  مانـاي ئةوةيـة    مةتر دووجا ( 822)لةرداستيدا ئَيمة ئيعئا كردني ية  ثارضة نةوي كة رووبةرةكةي  
كةسَي  ئةم ثارضة نةويةي هةية كة نؤر موتةمةكينة  ئةم ثارضـة نةويـة بـؤ ثرؤذةيـةكي بانرطـاني بـةكار       

يـة  يـان   (052)بَيت  بةَهم كةسَيكي هةذار  كةسَيكي نةدار دوو ثارضـة نةوي هةيـة رووبـةري هةريةكـةيان     
و دةكـةيت و ئـةوي يان نةريبةيـةكي دةخيةيتـة     مةترة  تؤ يةكَيكيان عـةس ( 422)بةسةرةوةية  يان ( 052)

ســةر  كــة هةنــدَي  جــار خــاوةن نةويةكــة ناضــار دةبَيــت لــة كــاتي سرؤشــتين ئــةو ثارضــة نةوييــة  وان لــة     
نةويةكةي خؤي بهَينَيت  لةبةر ئةوةي ثارةي ئةوةي نيية بيداتة نةريبةكة لةرداسـتيدا  ئةمـة ئـةو كَيشـةية     

ثشتطريي ئةو كةسة دةكةيي كة دارايةء ثشو ئةو كةسةش دةشـكَيني كـة    دروست دةكات  ئَيمة لةم حاَلةتة
 .نةدارة  ئةمة لة هية 

لة هيةكي تريشةوة  ئَيمة بةثَيي ياساي وةبةرهَينان  ئةو نةويانةي كة بةكاردَيت بـؤ ثـرؤذةي وةبـةرهَينان     
وة بؤيـة ئَيمـة ثَيمـان وايـة ئـةو      ئَيمة ئؤتؤماتيكيةن ئيعئامان كردووة بةثَيي ياساي وةبـةرهَينان  لةبـةر ئـة   

ــابووري و حاَلةتــة           ــةتي و ئ ــة كؤمةَهي ــةموو حاَلةت ــاوي ه ــةتي رةض ــي كردووي ــذي داراي ــة لي ــنيانةي ك ثَيش
تايبةتيانةي كة لة كؤمةَلطاي ئَيمةدا هةية ثشتطريي كردني ئةمة  ثشـتطريي كردنـة لـة خـةَلكي كوردسـتان       

 .نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مودتةرةحةكةت بة موحةدةدي بؤمان بنووسيئةطةر 
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 :دلَير امساعيل حني شاوةيس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مةتر دووجا باجي لَي وةرناطريَيت 822ئةو نةويةي هةتا )ثَيشنيانةكةي ئَيمة ئةوةية كة ياساكة دةَلَيت 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .تر بوو  ئةوة باجي لَي وةردةطريَيت  ئَيوة ضي دةَلَييمةتر نيا 822ياسايةكة دةَلَيت لة 
 :دلَير امساعيل حني شاوةيس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مةتر  جا دتعةية  بَيت  دوو دتعـة بَيـت  دة دتعـة     822ئَيمة دةَلَيي كؤي مةساحةي ئةو نةويانةي كة تا 
نةوي بَيـت  ئـةوة بـاجي لـَي وةرناطريَيـت  نـة  يـة         مةتر  يةعين ضةند ثارضة  822بَيت طرنط نيية  تا 

 .دتعة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  شَيروان
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر ئَيمة لةو روانطةوة تةماشا بكةيي  ئَيمة هةموومان خنمةتكاري طةلي كوردستاني  بـة دةوَلةمةنـد و   
 .ةندو بة سةدري  ئةوة ية بة مامناو

مةتر نياتر نةبَيت دوو سةدةكةش دةطرَيتةوة  ضوار سةدةكةش دةطرَيتـةوة    822ئَيمة كة دةَلَيي لة / دوو
ــاي     ــان تةماشـ ــَيوةيةكي يةكسـ ــا بةشـ ــةوة  واتـ ــت ســـةدةكةش دةطرَيتـ ــةدةكةش دةطرَيتـــةوة  هةشـ شـــةش سـ

ن ئـةو و ئـةوة  ئَيمـة ثَيمـان وايـة ئـةوة نيـاتر        مةسةلةكةمان كردووة  نة  سةرق و جياواني بكةيي لة نَيـوا 
 .عةدالةتي تيادايةو دوا رةئيش رةئي ئَيوةو ئةنداماني ثةرلةمانة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةبواية وةنيري دارايـي و وةنيـري هـةرَين بـؤ كاروبـاري دارايـي لَيـرة بـي          / مي دوو موهحةنةم هةية  ية 
 .بؤ لَيرة نينة حةن دةكةم كا  سةعد شةرحَي  بدات 

لة حاَلةتي وادا حةدـة  وةكـو ضـةنديي جـار بامسـان كـردووة  بـةهي كـةمي كؤبوونةوةيـة  ئـةجنام           / دووةم
بدرَيت لة بةيين ليذنةكان  ئةطةر بكرَينت لةوَي رةئيةكي موةحةد هـي بكـةيي  كـا  سـةعد ئةطـةر بؤمـان       

 .شةرح بكةيت  بؤ هةردوو وةنير جةنابيان نةهاتوون
 :وةنيري هةرَين بؤ كاروباري ثةرلةمان/عد خالد حممد اميبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي تةبيعي دوَييَن ئاطادارم كردنةوة  ئةوان بةرداسو هةردوو  عونريان هةبوو  يةكَيكيان طوتي موعيدَيكي 
وة ئامـادة دةبَيـت    نؤر طرنطن هةية  كة عيةدةي بة سةرؤ  كؤمار هةيةو بة نوَينةرايةتي ئةو لة كؤبوونـة 



 392 

كا  سةركيسيش طوتي موعيدَيكن هةية لةطةَل وةسدَيكي دةرةوة  كة ثاندة رؤذ لةوةو ثَيش كاتةكةي دياري 
كراوة  ئةويش بة حيسابي ميواني سةرؤكي هةرَين نيوةردؤ لة هي ئةون  بةَهم بةرداسـو ثـَين خـؤش نـةبوو     

كالَيكة ضارةسـةر بكرَيـت لةمـةودوا  ئـةويش ئةوةيـة      لَيرة ئةو مةونوعة تةرح بكةم  ثَين خؤشـة ئـةوة ئيشـ   
برادةرانــي ئةنــداماني ثةرلــةمانيش موهحةنةيةكيانــدا  يــةعين مــي بةرنامــةي كــار دوو رؤذ دواي جةلســة   
بةدةستن دةطات  كة بةرداسو ئةوة ئيشكالة  ئياراجيةكي طةورة بؤ مي دروسـت دةكـات  هـةم لـة بةرامبـةر      

ةم لة بةرامبةر برا وةنيرة بةردَينةكانيش  يةعين نؤر جار دةَلَينة مـي ناكرَيـت   ئَيوة ئةنداماني ثةرلةمان  ه
تؤ لة خيةلي بيست و ضوار سةعات  يةعين وةكو ئةوةي ثؤليس بَيتة بةر دةرطاو  ئاخر ئَيمـةش وةنيـريي    

ي ريـاني  ئيشمان هةية  بةرنامةمان هةية دةضينة دةرةوةي هةولَير  جا هيوادارم ئةو موهحةنةيةم بة روح
لَي وةربطرن  ئةوي يش ديارة دةت بة روحيةتي ئةوة ئيشمان نةكردووة  كة خؤمان بة شتَيكي جيا بناني 
لةو دةنطاية  بة تةئكيد ئةطةر بةثَيي نينامي داخيلي وةنيرة بةردَينةكان لة كـاتي خـؤي ئاطـادار بكرَينـةوة      

كة ئامادة نـةبوونيان بةرداسـو ئيشـكال دروسـت     بة رةئي مي هيض موبةريرَي  نيية  بؤ ئامادة نةبوون  ضون
دةكاتي  يةعين ئَيستا ئةو كَيشةية هةية  يان با بَلَيي ئةو تةرحةي ليذنةي دارايـي لـة ثةرلـةمان  ئـةوة بـة      
رةئي مي دةنيةكي كةم نيية  يةعين ئةوة خيةسة  عيةدةي بة حكومةتةوة هةيـة  مـي لـة تةساسـيل نـين       

ديدار نـين  مـي ئاطـادار نـين  مـي نـانامن جـةدواي  بةرداسـتيش ئـةوةي كـة كـا             مي مةعين نين  مي ثةيوةن
دكتـؤر دلَيــر تــةرحي دةكــات ضـية بــؤ حكومــةت  بؤيــة بةرداســو ئـةوة ئيشــكالَيكي باشــة  سورســةتَي  وةكــو    
جةنابت رووبةردووي منت كـردةوة  مـي ئـةو ضـةند دسـةي لَيـرة بكـةم  هيـوادارم لةمـةودوا ئـةو ئيشـكاهنة            

 .بكرَيت  نؤر سوثاس موعااة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاس  بة روحَيكي ريانيةوة وةردةطريي  وةكو خؤت داوات كرد  رةخنةكةت بةشي يةكـةمي بةجَييـة  كـة    
بةرنامةي كار نووتر بَينت  بـةَهم جةنابيشـت بـة روحَيكـي ريـاني رةخنةيـةكي ئَيمـة دـةبول بكـة  ئـةويش           

ةماندا طومتان هةستةي داهاتوو بةرنامةي كارمان نةريبةية  يةعين بَي ئةوةي ئةوةية ئَيمة لة دوا كؤبوونةو
راوةستي لةسةر رؤتي و لةسةر بةرنامةي كار  رةنطة بةرنامةي كار ئةمردؤ بةياني ئيمـنا كـرا بَيـت  بـةَهم     

ةكـةت  كة نانيمان جةنابت تةكليئَيكت كرد بواية بة كـا  سرسـةت كـام وةنيـر بَيـت  يـةعين بةشـَيكي رةخن       
روحي رياني وةرمانطرت  جةنابيشت ئةو رةخنةية لة ئَيمة دةبول بكة  بة هةر حاَل ليذنةي ياسايي لةطةَل 
وةنارةت دانيشتوون و ئَيستا رةئي وةنارةت دةناني  ضونكة رَيككةوتوون  كا  شَيخ ئةدهةم نودتةي نينامت 

 .هةية سةرموو
 :ابد بارناني عثما  ادهن بةردَين

 .كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ
تة رؤيشتنا ثَيش ظَيذدامي خالةكا نينامي هةبوو  تظَي خالة نيناميشدا مي داوا رةئيا برايَي مة بـةردَين كـا    
سرسةت كرد  وةكو ثسثؤرَي  هةنوكةش دبَيذم وةكـي ثسـثؤرَي  و وةكـي مةرجـةعَي  دَيتـة ثةرلةمانَيشـدا        
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نيرَي لةطةل سةرؤ  كؤمارا رؤيشـنت هةبوينـةو دي   لةسةر ظَي خاَلَي هةر وةكي كا  سةعد باس كري  كة وة
ئيلتيناماتي دي هةبيت  ئةطةر نوو وةنيري نةيَيتـة تـةبليغ كـرن  بَيطومـان ويـش بةرنامـةي كارَيـت هـةي          
وةنيئةي حكومةت دكةيت  ئايا لَيرةدا ثرسيارا مي ظةية  ئايا لَيرةدا كاظا كو ثةرلةمان داوا وةنيرَيـ  دكـةت   

هةر عونرَيكَي ظة وةنيرا حانر نةبينت  نةهَينت  مة ض ضارةسةرا ياسايي بؤ ظـَي مةسـةلة    بَيتة ثةرلةمانَي و
هةية  هةم وةكي ثةرلةمان مولنةم كةت  هةم كو جةنابَي وةنيريش وةكو حكومةت مولنةم كةت  لَيرةدا كة 

هةرَيمَي  يـان هـةر   ثَي هةَلنةستيت  مةسةلةن دبَيذي ظة لةبةر رؤيشتنا سةرؤكَي كؤمار  يان دطةل سةرؤكَي 
وةسدَيكي دي  ئايا لَيرةدا مةجليسي ياسا هةية لَيـرة  ئيلنامَيـ  بـدات  لةبـةر ثةرلـةمانَي  ئةطـةر نةشـبَيذن        

 .دودسيةتَي ثةرلةمانَي هةيبةتا وَهتَيكة  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ام دةبـي نينامـي داخيلـي    ئةطةر مةدصـةدت ئةوةيـة  ئَيمـة ضـي دةكـةيي كـة وةنيـر نـةهات  ئَيمـة بـةردةو          
خؤمانة  ئةطةر جةنابت مةدصةدت بةرامبةر وةنير ضـي دةكـةيي  ئةطـةر عونرةكـةي مةشـروع بـوو  ئـةوة        
دةبولي دةكةيي  ئةطةر جارَيكي تر عونرةكةي بة هةمان شَيوة مةشروعيةتي نةعيف بوو  ئـةوة يةكـةممان   

كــةيي  ئَيمـة ئَيســتا بـةردةوام دةبــي لةســةر   دَيتـةوة بــري كـةم  دــةبولي دةكـةيي  جــاري ســَييةم دـةبولي نا    
مونادةشةكة  بؤية ليذنـةي ياسـايي دةتوانَيـت تـةعبري لـة وةنارةتـي دارايـي بكـات  لةبـةر ئـةوةي لةطـةَليان            

 .دانيشتوون  كا  دكتؤر ناص  نودتةي نينامة سةرموو
 :رمضا  غئور ناص .بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بؤضـووني وةنارةتـي داراييـة لةطـةَل ليذنـةي      / روونـة  دوو بؤضـوون هـةبوو  يـةكيان    وابنامن بابةتةكـة نؤر  

( 822)بؤضووني ليذنةي دارايي و ئابووريية  مـي ثـَين وايـة ئـةو     / ياسايي ثشتطرييان كردووة  يةكَيكيشيان
ترة  مـة ( 822)مةترةي كةوا ثَيشنياري ليذنةي دارايية  هيض لـة مةسـةلةكة ناطؤردَيـت  ضـونكة ئةساسـةكة      

 .يةعين هيض تةئسريَيكي نيية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئي مةدة  نودتة نينامةيةكةت باش دةست ثَي كرد  تةواوي بكة
 :رمضا  غئور ناص .بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةَل رَيـنو  ثَين واية رَيطة بدةيت بة دوو كةس ثشتطريي بكات و ض بـةمة  ض بـةوه َرَيتـة دةنطدانـةوة  لةطـ     

 .سوثامسدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نودتة نيناميةكةت باشةو مودتةرةحةكةشت باشة  ئةو رةئيةي كا  دكتؤر ناص  نودتةي نيناميية  نودتة 
 .نيناميةكة ضية  يةعين مودتةرةحَيكة دوةتي نودتةي نينامي هةية  بةَلَي خاتوو ثةخشان سةرموو
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 :بةردَين ثةخشان عبداه نةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي ثَين واية ئةو رةئيةي كـا  دكتـؤر وتـي ئـةوة نودتـةي نينامـي نييـة  ضـونكة ئَيمـة ئَيسـتا دوو حاَلـةت            
مةتروحة لةبةردةممان  هةردووكي دابيلي نيناشة  لةبةر ئةوة ضؤن بَلَيي هـةر ئـةو دوو رةئيةيـة  دةبَيـت     

 .رةنطة رةئي تر هةبَيت  سوثاس ئَيمة بةس لةسةر ئةو دوو رةئية رةئي بدةيي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ ية  ماددة ئةطةر سي و سَي كةس دسة بكات  ئَيمة ثَيمان وابوو بـة سـةعاتَي  هـةمووي تـةواو دةكـةيي       
دسة دةدةم بة مةسغوولي سراكسيؤنةكان  ئةطةر توانيمان حةلي بكةيي  لةبةر رؤشنايي موداخـةهتي ئـةوان   

بةردةوام دةبي  ليذنةي ياسايي تةعيربي كرد لة جياتي ئَيوة دسةي كـرد  ئـةو رؤذةي باسـي     باشة  ئةطةرنا
ئةدليةت و ئةكسةريةمتان كرد  طومتان كة بووة ئةدلية وةكو ئةندام ثةرلةمان دسة دةكـةيي  حـةمسان كـرد    

 .كا  كةرين ئةو رؤذة  سؤنان خان سةرموو
 :بةردَين سؤنان شهاب نوري

 .ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

ةوة تــاكو (1991)ئَيمــة كــة ياســاي دادةردَيــذيي دةبَيــت طــرنط يي شــتيش بــناني  ئَيمــة كاتَيــ  لــة ســاَهني  
كةوتين رذَيميش ئةم حكومةتةو خةَلكيش لةسةر بـاج دةردؤيشـت بـةردَيوة  مةعاشـي ثـَي دةدرا  يـةعين بـاج        

نةما هةر طرنطةكاني داني باجة  ئـةو  طرنطي خؤي هةية  حنبة سؤسياليستة دميوكراتيةكانيش يةكَي  لة ب
باجــةش بــةكار دَيتــةوة بــؤ خنمــةتي خــةَل   كةواتــة ئَيمــة لةســةر ئــةوةيي موتــةسني بــاج هــةبَيت  بــةَهم  

مةتر بَيت لةنَيوان ( 822)مةترةوة بة ية  ثارضة نةوي كة ( 822)شَيواني جَي بةجَي كردني باجةكة لة 
مـةتر نةوي هـةموو   ( 822)رداسـو لَيـرةدا حـةن دةكـةم بـناني      كؤمةَلَي  ثارضةي بيـوو  بيـوو  بَيـت  بة   

خةَلكَي  نيةتي  يةعين بَينة لةسةر ثةجنةي دةست دةتوانيت بيذمَيري لة شـارَيكدا ضـةند كـةس هةيـةتي      
كةواتــة ئةوانــةي كــة ســةرمايةدارن و خــاوةن ثارةيــةكي نؤرن و ثارةكــةيان داوة بــة نةوي  ئةوانــة حــةدي    

بةَهم حاَلةتي خةَلكي ئةوةمشان هةية لة خَينانَيكـدا ضـةند كةسـَي  هـةن  ئـةو ضـةند       خؤيانة لةو حاَلةتة  
كةسة هةر يةكة ثارضةية  نةوي هةية  ئي  موةنةف بووة بـةهؤي نةريبـة  ثرسـيارةكةي مـي بـؤ ليذنـةي       

ةم  ئةطـةر  ياسايي ئايا هةموو يةكَي  لةوانة ثارضةكةي بةر ئيعئا دةكةوَيت  ياخود نا؟ ئةمة حاَلةتَيكي يةك
مــةتري هةيــة بــةناوي ( 822)وا بَيـت كةواتــة ئَيمــة سَيَلَيكــي شــةرعي دروســت دةكـةيي بــؤ خــةَل   ئــةوةي   

خؤيةوة بة ثارضةي جياوان جياواني لةسـةر هـةموو خَينانةكـةي تـاثؤ دةكـات و هةريةكـة ئيعئـا دةكرَيـت          
 .كةواتة لةو حاَلةتة ئيعئايةكة هةر هةية  نؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 

 .خاتوو ظيان سةرموو
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 :بةردَين ظيان سليمان حاجي بشار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسـبةت ئــةم ماددةيــة مــي لةطــةَل ئةوةمــة نيــاتر ثشــتطريي بؤضــووني ليذنــةي دارايــي دةكــةم  كــة كــؤي  
م بـؤ ليذنـةي   مةتر بَيت  نة  ية  ثارضة  بةَهم لةطةَل ئةوةشدا ثرسيارةكة( 822)مةساحةي ئةو نةويية 

ئـةم حاَلةتـة بـةردةوام دةبَيـت بـؤ ئـةو ثارضـةي        )ياسايي ئةوةية لة ئةخريي ئةم ماددةيـةدا هـاتووة دةَلَيـت    
مةتريةكة  ضونكة لَيرة تةنادون دروست دةكات  لة هيةكةوة ليذنةي ياسايي دةَلَيت لة ثارضةي دوو ( 822)

ةسو دةكرَيـت  لـة هيـةكي ديكةشـةوة يـةعين      سةد مةتريةوة تا هةشت سةد مةتر ية  جار لةو ثارضـةية عـ  
دةَلَيت ئةم ماددةية بة مةبةسو سةكةنة  بؤ ئـةوةي سـةكةن دروسـت ببَيـت  لـة ئـةخريي ماددةكـة دةَلَيـت         

  يـةعين بـؤي هةيـة ئـةو هةشـت سـةد مةترةيـة  سـةد جـار لـة           (تستمر هذه احلالة مع تعادد حااالت البياع   )
لة ساَلَيكدا سرؤشو ئةوة دةبَيتة بانرطاني كردن  نـة  بـؤ سـةكةن     خيةلي ساَلَيكدا بئرؤشَيت  كة سةد جار

هبربَيت  يان ئةطـةر  ( تستمر هذه احلالة مع تعدد حاالت البيع)بةكاري بَينَيت  بؤية مي لَيرة رةئين ئةوةية 
 .ثاسه نةبرَيت ذمارةيةكي تايبةت وةكو سَي جار لة ساَلَيكدا  دوو جار لة ساَلَيكدا بؤي دابنرَيت  سو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حمةمةد سةرةج سةرموو
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي دةمةوَيت لَيرةوة دةست ثَي بكةم ياساي باج و دةرامةت لة دنيادا يةكَيكة لةو ياسايانةي كة بةردةوام لة 
ةميشـة جَيطـةي ثرؤثاطةندةيـة بـؤ هةَلبذاردنـةكان       هةَلكشان و داكشان داية  يةكَيكيشة لةو ياسايانةي كة ه

ضونكة ثةيوةندي راستةوخؤي بة هةموو ذياني خةَلكَيكةوة هةية  بة دةوَلةمةند و سـةدريةوة  ئَيمـة راسـتة    
دةبَيت ياساية  دابنَيي كة نؤرتريي خةَلكي بةربكةوَيت  بةَهم ماناي ئةوة نيية ثَييةوانةكةي راست بَيـت  

رنةكةوَيت  ئةم ياساية دةبَيت دةوَلةمةنديش بطرَيتـةوة  سـةدرييش بطرَيتـةوة  لـة هـةرَيمي      خةَلكَيكي تر بة
كوردستاندا ئةوةي كة تواناي هةبَيت لة هةشت سةد مةتر و شةش سةد مـةتر بكردَيـت  يـان نيـاتر بكردَيـت       

َييةوانةوة  لةوانةيـة لـة   بَيطومان رَيذةيةكي كةم نيية  وا نةنانَيت ئةمة خةَلكَيكي نؤر كةم دةطرَيتةوة  بةث
رَيذةي بيست ثـَين وايـة كـةم  نييـة  ئـةو خةَلكـةي كـة دةتوانَيـت ئةوةنـدةي بكردَيـت  بـةَهم ئةطـةر ئةمـة              
ضارةسةرَيكي عةمةليانةي بؤ بكةيي و لَيي نةترسي شتَيكي باشة  بةم جؤرة كة ثَيشنيارةكةي مي ئةوةيـة   

ايــة بـاج و دةرامـةت هةميشـة لةطــةَل رةساهيـةت دابَيـت  هــةتا      مـادام ئـةم ياسـاية بــةردةوام لـة طؤردانكـاري د     
رةساهيـةت نيـاترو باشـ  بَيـت  دةكرَيـت تـؤ بـاج و دةرامةتةكـة بـةهَينتر بكـةيت  يـةعين نيـاتري بكـةيت               
ئــةوةش هــةر بةشــَيكة لةمــة  هــةتا رةساهيةتةكــة بــةهَينترو باشــ  بَيــت  حكومــةت دةتوانَيــت لــةو بــوارة     

بةر ئةوة ئةوةي كة دكتؤر دلَير طوتي  ئةطةر ئَيمة سةيري ئيدارةي ثَيشووي سلَيماني هةنطاوي تر بنَيت  لة
بكةيي لةطةَل هةولَير  مةسةلةن لة هةولَير هةرضي نةوي دابةش كرا بَيت لة دوو سةد مـةتر كـةم  نييـة     
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بـؤ عامـة خـةَل      بةَهم لة سلَيماني نؤر كةمة لة دوو سةد نياتر  مةطةر مةسةلةيةكي سياسي بَيت  ئةطةرنا
سةدو ثةجنا  سةد و ضل  يةعين لةو رَيذة داية  ئةمة هةموو خةَلكَيكي سةدرية  يةعين ئةطةر تؤ يـة  جـار   
عةسوي بكةيت تةواو  بةَهم دةكرَيت مةسةلةن هةشـت بكـةيت بـةهي سـةرةوة  يـةعين ئـةوةي كـة خاوةنـة         

ت  بةَهم لـة رووي يـة  ثارضـة ئـي  يـة  جـار       هةتا بطاتة هةشت سةد  با سَييان بَيت  ضوار بَيت  ثَينج بَي
بؤي هةية  لةبةر ئةوةي خةَلكي كةم دةرامةت كةم  بةري دةكةوَيت  كةم  ئيسـتيئادةي لـَي دةكـات  نـة      
كةم ي بةر دةكةوَيت  ئَيمة ئةطةر ةانةوَيت نياتر ئيستيئادةي ثَي بطةيـةني  نؤر جَيطـةي خؤيـةتي ئـةو     

 .بَيتة ئةساسَي  بؤ ئَيمةو نياتر خةَلكي بةر بكةوَيت  سوثاس ثَيشنيارةي ليذنةي دارايي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر كةمال سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ية  جا ئـةو ماَلـة    ئةوةي لة ثَيشنياري ليذنةي ياسايي هاتووة  نؤر دروستة  ضونكة بؤ وةحدةيةكي سةكةني
ئةطةر دوو سةد مةترة  ئةطـةر سـةدو ثةجنايـة  ئةطـةر شـةش سـةد مـةترة  ئةطـةر هةشـت سـةد مـةترة لـة             
شوَينَي  لةسةري دانيشتووة كةس ئيستيئادةي لَي ناكات بؤ شو تر  ئةطـةر بَيينـة سـةر ئـةوةي ئةمـة هـي       

وي نيية  بؤيـة ئـةوجا دوو  سـَي دوو سـةد     سةدرية  يان دةوَلةمةندة  سةدري نؤري هةر خانووي نيية  هةر نة
مةتري بةر دةوَلةمةند دةكةوَيت  دةوَلةمةندَي  هةية خؤي لة خانوويـة  دانيشـتووة سـَي سـةد مةترييـة       
بةَهم نةويةكاني تري كردؤتة خانوو بـة كرَيـي داوة  ئينجـا لـةوَيش دةبَيـت عـةسو بكرَيـت لـةو باجـةي كـة           

 .ةي سةكةني هةر ضةندَي  بَيت دياسةكةي  سوثاسدةبَيت بيدات  بؤية بةنيسبةت وةحد
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو ثةخشان سةرموو
 :بةردَين ثةخشان عبداه نةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو مي لة ثَيشنيارةكةي ليذنةي ياسايي باش حاَلي نةبووم  هم واية ظيـان خـانيش لةطـةَل مـي هـةمان      
باسي ئةوة نةكرَيت بـة ئيشـَيكي تيجـارةت و تيجـاري بَيـت  بـةَهم هةشـت سـةد مـةتر بـؤي            ثرسيار  هةية 

هةية لةطةَل هةموو حاَلةتَيكدا بئرؤشَيتةوة  يةعين ئةوة تيجارةت نيية  دةرطا بؤضـي دةكاتـةوة  بؤيـة مـي     
مري ئـةو كةسـة   لةطةَل ئةوةم ئةوة تةحديد بكرَيت  نة  بة ساَلَي  دوو جار  يان سَي جـار  بـة هـةموو عـو    

 .جارَي   يان دوو جار ئيعئا بكرَيت لةو نةريبةية  ئةمةيان ية 
بةنيســبةت ثارضــةي بيــوو   منــيش ئــةو رةئيــةم هةيــة لةطــةَل رةئــي ليذنــةي دارايــي كــة سيعلــةن     / دوو

كابراية  ثارضةيةكي هةية دوو سةد مةترة  ثارضةيةكي تري هةيـة دوو سـةد مـةترة  دةبَيـت لةسـةر دوو      
ي دووةميان نةريبة بدات  بةَهم ئةوةي هةشت سةد مةتر خؤي و ذني و كوردي و كيي لة ساَلَيكدا سةد مةتر
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ضوار جار شو وا بئرؤشَيت  هيض نةريبةي نةبَيت  يةعين نانامن شعور ناكةم عةدالةتي تيا بَيت  بؤيـة مـي   
 .ثاسشتةكة لةهم واني  نةبَيت  هيوادارم ئةطةر برادةران رووني بكةنةوة  نؤر سو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كا  شَيروان سيعلةن ئةو موهحةنةيةي ثةخشان خان ثَين واية تـؤنَيكي تـر روون بكرَيتـةوة بـؤ ئةنـداماني      
 .ثةرلةمان  يةعين ميسالَي  بهَينرَيت باش ة  بؤ ئةوةي مودتةرةحةكةي تَي بطةيي سةرموو

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

ئةوةي سؤنان خان ئيشارةتي ثَيدا  ئةو  ئيعئاية كة دةَلَيت لة هةشت سةد مةتر نياتر نةبَيت  ئةوة بؤ هةر 
تاكَيكي خَينانة  لةطةَل ئةوةي منداَلي داصرينيش دةطرَيتةوة  كة ياساي ثَيش  نةيدةطرتةوة  كةواتة مَيرد  

سةدري بَيت  يان دةوَلةمةند بَيت  يـان مامناوةنـدي   ذن  منداَل  ئةو هةشت سةد مةترة هةمووي دةطرَيتةوة  
 .بَيت  ئةمة بةنيسبةت ثرسيارةكةي سؤنان خان  بؤ ئةوةي واني  بَيت لة هي

بةنيسبةت ظيان خان  بةرداسو كة دةَلَيت ئةو هةشت سةد مةترة ضـؤن مامةَلـةي لةطـةَل دةكرَيـت  تـةبيعي      
ري بـة دوو دسـت دةدرَيـنت  هـةر شـةش مـانطي يةكـةم        نةريبة عادةتةن سةنوية  ئةطةر نةريبـة كةوتـة سـة   

دستَيكط لَي وةردةطريَيت  شةش مانطي دووةميش دستَيكط تري لَي وةردةطريَيت  ئةوة موتةبةعة لة نةريبة  
بةنيسبةت ئيعئايةكة بةهةمان شَيوة ئةمردؤ مي هةشت سةد مـةتر نةويـن هةيـة  ئـةمردؤ سرؤشـتن  بـةياني       

ودي هةشت سةد مةتر نياتر نةبوو  ئيعئايةكة لة ثارضةي يةكةمةوة ئينتينال ثارضةيةكي ترم كردي لة حد
دةبَيت بؤ ثارضةي دووةم بنةبت  يةعين ئيستيمراريةت ئيعئا مةدصدةكة ئةوةية تـؤ لـة هـةموو حاَلـةتَي      
خؤت و خَينانت و منداَلت مةعئي لة نةريبةي عةرةسات بةم حدودةي كة ئيشارةمت ثَيدا  ئةوةلةن هـةموو  

ئةو ئيعئاية ئيعئايـةكي موسـتةمرية    / اكَيكي خَينان دةطرَيتةوة  كة ثَيشان بة ثَييةوانةوة بوو  دووةميشت
ئةطةر هاتوو هةروةكو ثةخشان خان ئيشارةتي ثَيدا  ئةطةر ئَيمة حيسابي ئةوة بكةيي  يان ئـةوةي ليذنـةي   

ئـةو ضـوار ثارضـةية بـة تةئكيـد بـؤ       دارايي دةَلَيت  دةبَيت ئَيمة هةشت سـةد مةترةكـة بـووة ضـوار ثارضـة       
ئةوةي نييـة كـة لةسـةر منداَلـةكاني تـةوني  بكرَيـت  ئـةو ضـوار ثارضـةية بـؤ يـة  شةخصـية  مَيـرد  ذن               
منداَل  واتا هةشت سةدةكة تةدسين ناكرَيتة سةر ضوار  بؤ ئةوةي بدرَيتة منداَلـةكان  ضـونكة منـداَل و ذن    

هةشت سةدةكة  وةكـو بةشـَيوةيةكي يةكسـاني مامةَلـةي لةطـةَل       ئيعئاي تايبةتي خؤي وةردةطرَيت لة نميين
كراوة  هةشت سةدةكة بَيين هورد بكةيتةوة بؤ ضوار ثارضة  ئةو ضوار ثارضةية بةناوي ية  شةخصة  ئةم 
ضوار ثارضةية سرؤشتين لةسةر دةبَيت  كرديين لةسةر دةبَيت  لة جياتي ئةوةي هةشت سـةد مـةتر كـرديي و    

َيت  لة حدودي هةشت سةد مةتر باش ة  يان لة جياتي ئةوةي ئـةو هةشـت سـةد مـةترة     سرؤشتين لةسةر ب
هورد بكةيتةوة بؤ ضوار ثارضة  بؤ هةر تاكَيكي خَينان و تةوةسـوعي لـة مةسـةلةكة تَيـدا بكـةيت  ئةمةيـة       

ةن هـةر  مةساري مونادةشةكة بةرداسـو  لَيـرةدا بـة دةناعـةتي ئَيمـة  هـةروةكو ئيشارةتيشـمان ثَيـدا  ئةوةلـ         
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تاكَي  لة خَينان حةدي هةشت سةد مةتر ئيعئاي هةية  هةتا هةشـت سـةد مـةتر نيـاتر نـةبَيت  سـَي سـةد        
 .بَيت  ضوار سةد بَيت  ثَينج سةد بَيت  واتا لة مةترَيكةوة هةتا هةشت سةد مةتر دةطرَيتةوة

 .ئةو ئيعئاية هةر تاكَيكي خَينان هةيةتي/ دوو
 .تي هةيةئةو ئيعئاية ئيستيمرارية/ سَي

بؤية ئةو ئيعئاية كة دةبَيتـة  مةسـةلةن خَينانَيـ  بـا بَلـَيي ثَيـنج كةسـي لـة ثَيـنج ثارضـةي هةشـت سـةد             
مةتري ئيعئا وةردةطرَيت  وةرة ئةو ثَينج ثارضةية دابةشي ضوار بكة  ثارضـةي جيـا جيـا  ئايـا ئـةوة بـؤني       

ةبَيت لة ضل ثارضة مامةَلة بكات  عةسو بيست بانرطاني لَي نايةت  دةبَيتة ضةند  دةبَيتة خَينانَي  حةدي د
ثارضة مامةَلة بكات  مامةَلة لةسةر بيست ثارضة بكات  لة جياتي ئةوةي مامةَلة لةسةر ضوار ثارضة بكـات   

 .ئةطةر ئةوة بؤني بانرطاني لَي دَيت  ئةوة ية 
ة لة هةشت سـةد ثارضـةكة بـؤ    مي تةوةدوع ناكةم ئةو تةوةدوعةي برادةران دةكةن  دةَلَيي وةَلَة رةنط/ دوو

مةسـغوولة طــةورةكان بَيــت  بــةَلَي مومكينـة مةســغوولة طــةورةكان بطرَيتــةوة  بـةَهم لــة ســةدا ضــةند؟ وةرة    
ــبةتَيكيش      ــغوولةكان ئةطــةر نيس ــاتر  مةس ــدود دةطرَيتــةوة ني ــي مةح ــةررتةي هــةرة نؤري دةخل ــوارَي ش خ

ي يةكسان تةماشايان بكةيي  جطة لةوةش بةرداسـو  تةسبيت بكةن  ئةوانيش هاووَهتينة  دةبَيت بةشَيوةيةك
مي نانامن يةعين ئةم ضوار ثارضةية يةعين موديريـةتي نةريبـةي عـةدار ضـؤن دةتوانَيـت ئـةو ميكانينمـة        
دابنَيت ئةو ئيعئائاتانة بةم شكلة بةردَيوة ببـات  ضـونكة هـةر عنودَيـ   يـاخود هـةر طؤردانكارييـة  بةسـةر         

بَيت  دةبَيت ئةمة بيَيتة نةريبةي عةدار  لةوَي تةئشـريات بكرَيـت  لـة سـجةتي     موَلكيةتي هةر ثارضةية  
خؤيان نيشان بكرَيت  ئةم ثارضةية سرؤشرا  ئةم ثارضةية هاتة جَيطـاي  هـةرواش بةنيسـبةت هـةر تاكَيـ        

ناكرَيـت   ئةم ميكانينمة ئَيمة دسةمان لةطةَل كرد  ئةسَلةن ثَييان تةحةمول نةكرا  طوتيـان ئـةوة بـة ئَيمـة     
مومكي نيية بةو ميكانينمة ئةمة تةحةمولي ئةو وةنعة بكةيي  هيـوادارم كـة تـواني   تـةونرتَي  بـدةم      

 .بةنيسبةت ئةو مةسةلةية  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نودتةي نينام  سةرموو
 :بةردَين ثةخشان عبداه نةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .مي باسن كرد  ئةمةيان ية  ئةو وةَهمة نةبوو كة

وةَهمي ثرسيارةكةي مي  وةَهمن وةرنةطرت هةشت سـةد مـةتر بـاَلَيي ئـةمردؤ دةسرؤشـرَيت  سـبةييَن       / دوو
ثارضةيةكي تري هةشت سةد مةتري دةكردم و مانطَيكي تر دةيئرؤشن  مانطَيكي تر ثارضةيةكي تر دةكردم و 

 .يجارةت نيية  مي نانامن ئةوة ضية  سوثاسدةيئرؤشن  جةنابي كا  شَيروان طوتي ئةمة ت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عومسان سةرموو
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 (:باني ماراني)عبداه دادر عثما  بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة برادةران لة هةموو دنيا  ئَيمة كار دةكةيي  بؤ ئـةوةي كـةس نةريبـة نـةدات  ئةطـةر كةسـيش نةريبـة        
راريةتي حكومـةت نامَينَيـت بةرداسـو  ناكرَيـت لـة هـيض وَهتَيـ  نةريبـة نـةبَيت  ئيشـةكاني           نةدات ئيسـتيم 

ئَيمةش هةمووي بؤ ئةوةية نةريبة نـةدةيي بـة حكومـةت كـارَيكي خراثـة  بـةَهم لةبـةر ئـةوةي سيسـتةمي          
ثَيـنج سـاَل    ئَيمة سيستةمَيكي لةسةر سيكةي خؤي نيية  دةتواني بؤ ماوةيةكي دياري كراو  مةسـةلةن بـؤ   

بؤ ضوار ساَل  بؤ سَي سالَي هةتا سيستةمي ئَيمة دةكةوَيتة سةر سيكةي خؤي نةريبة رابطريي كولةن  بةَهم 
بنربد نةبَيت  ضونكة ناكرَيت وَهتَي  هةبَيت نةريبة لة تيجار  لة بانرطـان  لـة كـةس وةرنـةطرَيت  بؤيـة مـي       

ي ماوةية  رابطريي  بؤ ئةوةي تةننميي حاَلي خؤمـان  لةطةَل ئةوةمة سيعلةن مةسةلةي نةريبة هةر هةموو
بكةيي  خؤتان دةناني ضةند مانطَي  ثَيش ئَيستا لَيرة تةمخيين بودجةي كوردستان كـرا  ضـةند مونادةشـة    
لةسةر ئةوة كرا نةريبةكان ضـيان لـَي هـات  خـةَل  سـينةي نييـة ئـةوةي وةريـدةطرن دةضـَيتة كـوَي  ئـةوة            

ئةوة هةمووي ئَيمة تَيبطةيي  كة نةريبـات وةردةطريَيـت  لَيـرة نوَينـةري وةنارةتـي      كارةساتة يةعين  دةبَيت 
مالية دةَلَيت تاكة سةرضاوةي داهاتي ئَيمة ئةو ثارةي نـةوتي عَيرادـة كـة وةريـدةطريي  لَيـرة لةبـةر ضـاوي        

دَيـت  بؤيـة    هةمووتان يةعين ئَيمة هيض شتَيكي ترمان نيية  كة نيمانة ئةو نةريبةية وةردةطـريي ضـي لـيَ   
 .مي بةرداسو لةطةَل ئةوةمة ماوةية  دوا َرَيت  ثاشان نةريبة هةبَيت

مةسةلةي نةوي  ئَيمة ئةطةر ئاسانكاريية  بكـةيي  سيعلـةن ئـةوةي ليذنـةي ماليـةي ثةرلـةمان باسـي        / دوو
ت  بـةهيض  دةكات  باشة يةعين خةَلكي هةذار ئةوةي ئَيمة باسي دةكةيي  ئةوةي ليذنةي دانوني باسـي دةكـا  

ــة لةطــةَل ئةوةينــة دةبَيــت نؤرتــريي شــةررتة             ــَيوةية  خــةَلكي هــةذار لَيــي موســتةسيد نابَيــت  ئَيم ش
موجتةمةعي خؤمان سوودمةند بَيت لةو برديارةي كة لَيرة دةردةضَيت  ئةطةر لة هةشت سةد مـةتري بَيـت   

با هةتا هةشت سـةدي تـةواوي   كةم يي خةَل  لَيي سوودمةند دةبَيت  ئةطةر هةشت سةد مةتريية  سيعلةن 
بكات  وةكو ئةوةي ليذنةي ئـابووري دةَلَيـت دوو سـةد  دوو سـةديش بَيـت بـا بيطرَيتـةوة  ئةطـةرنا بـا ئَيمـة           
سوَلاَي  بكةيي هةشت سةدةكة كةم بكةينةوة  بؤ شةش سةد  يان ثَينج سةد  سةد هـةتا ثَيـنج سـةد بَيـت      

يكردَيـت هـةمووتان ئـةوة دةنانـي  هـيض كةسـَي  نييـة مـام         هةشت سةد مةتر خةَلكي هةذار دةت ناتوانَيـت ب 
ناوةنديش بَيت  بتوانَيت هةشت سةد مةتر بكردَيت بة ئيستيمراريش بتوانَيت موعامةلةي ثـَي بكـات  ئـةوة    
تيجارةتة بةرداسو  بةَهم مي لةطةَل ئةوةمة يان سوَلاَي  لة بةيين هةشت سةد و دوو سةد  هةشت سةدةكة 

ؤ ثَينج سةد  هةمووي لة سةد تا ثَينج سةد بطرَيتةوة  يان ئةوةتة هةشت سـةدةكة سيعلـةن   كةم بكةينةوة ب
بةشَيوةيةي ثارضة  ثارضة هةموو كةسَي  بؤي هةبَيت  ض هةشت سةد بَيت  ض دوو سـةدي بَيـت  ض هةشـت    

 .سةدي بَيت  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةية  ثارةي نةريبة لة هةموو ثارةية  روون ة بؤ كوَي مي ية  موهحةنةم لةسةر دسةكاني كا  عومسان 
دةردوات  ضونكة بة نؤر مةرحةلةدا دةردوات  تةسجيل دةكرَيت و وصوَهتي هةيـةو شـو هةيـة  ئـةو جانيبـة      
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حةنم كرد رووني بكةمةوة  لةبةر ئةوةي خؤم دةنامن باش يي جَيطا شةساسيةتي هـةبَينت  ضـةندةو ضـؤنةو    
 .مةسةلةي نةريبةية  ئةوة ية بؤ كوَي دةردواتي 

لة ثاَل موهحةنةكاني شتَي  دَيتة ثَيش ضاو  ئةويش ئةوةية مةسةلةكة بةو موتَلةدية نةبَيت  يـةعين  /دوو
هةشت سةد دةسرؤشَيت  دوايَي هةشت سةد دةسرؤشي  لَيرة باس كراو هي كرا  ئةطةر هةشت سةد مةترةكة 

لـة يـة  ثارضـة هيـن  بـوو خـانيعي نةريبـة بَيـت  ئـةوة رةنطـة            ساَلَي جارَي  هةدة هةبَيت  ئةوي  ئةطـةر 
موعالةجةي بـاش بكـاتي  مةسـةلةن حـةدي هـةبَينت لـة سـاَلَيكدا موعامةلـةي يـة  ثارضـة بكـات  لـة رؤذي             
سرؤشتنيةوة حيساب دةكرَيت ئةو ساَلة  تا ساَلَيكي تر حةدي ئيعئاي نةبَيت بؤ كـرديي و سرؤشـتين كامـةيان    

نةريبةية  نانامن ليذنةي ياسـايي رةئيـان  ئةطـةرنا بَلـَيي نةريبـة تـةئجيل بكـةيي  نةريبـة          دةطرَيتةوة  ئةو
تــةئجيل ناكرَيــت  لةبــةر ئــةوةي ئَيمــة دةبَيــت خؤمــان رَيــ  َــةيي و بــةديلَي  دانــَيي بــؤ ئــةوةي دوا رؤذ 

سـتي  دةبَيـت   حكومةت دةبَيت داهاتي هـةبَيت  ناكرَيـت هـةر لةسـةر بةغـدا راوةسـتي  لةسـةر نـةوت راوة        
ي مينانيـة  %82خؤمان رؤذَي  لة رؤذان واي لَي دَينت حكومةت وةكو ئينشائةَلة حكومةتةكاني ئةوروثا لة 

لةسةر نةرائيب دةبَيت  بةَهم بة شـةرتَي  دةبَيـت مسـتةواي مةعيشـةتي خـةَل  بـةرن بكرَيتـةوة  داهاتيـان         
ا ئةوةي كة ثَيـي دةَلـَيي بـاناردي ئـاناد لةسـةر ئـةو       بةرن بكرَيتةوة  مةعاشيان بةرن بكرَيتةوة  حكومةتي دني

بنةمايةية  بؤية ئَيمة لة سةرةتا دايي  بؤية دةبَيت ئَيمة تةننميي بكةيي  دواشي نةخةيي  جا نانامن ئةطةر 
 .ئةو مودتةرةحة  با بناني ليذنةي ياسايي ض دةَلَيي لةسةر ئةو هينة  ئةطةر صيغةيةكيان هةبَينت سةرموو

 :َيروان ناص  حيدريبةردَين ش

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة جةنابي وةنيريش لَيرة بة ئيعتيباري نوَينةري حكومةتة لَيرة  ئةطةر ثَيتـان بـاش بَيـت ئـةو ئيعئايـة      
سةدئَيكي نةمةني بؤ دابنَيي  مةسةلةن بؤ ساَلَي  بَيت  بؤ دوو ساَل بَيت  يةعين هةر جارَي  هةتا سـاَلَي   

ةكةي تَي نةثةردي حـةدي ئـةوةي نـةبَيت  ئينجـا ئـةوة بـة سـاَلَي  بَيـت  بـة دوو سـاَل بَيـت             بةسةر تةمةلوك
 .ئَيوةي بةردَين دةراري لَي بدةن  ئَيمة دوايَي صياغةكةي دةكةيي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مي ثَين واية ية  ساَل باشة  سةرموو كا  رةشاد  دسة دةدةمة ئةوانةي كة تةجروبةيان هةية
 :ردَين رشاد ابد ابراهينبة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

( 832)ثَيشنياري مي ئةوةية خيةسةكة خؤي ئةسَل هةشت سةد مةترةكةية  ثارضة ثَيشان بةثَيي دـةراري  
بـووة دوو سـةد مـةتر ثارضـةي نينامـي       1986دةرضوو لة ساَلي ( 932)مةتر ثارضة بوو  دةراري ( 102)

  ثةيدا دةبَيت ئةطةر ية  ثارضة عةسو بكرَيت  با ئَيمة ئةسَلي مةونوعةكة هةتا هةشت سةد  لَيرة غوبنة
لة مةساحةكة وةربطريي  هةشت سةد مةتر ئيعئا بكرَينت بـة موتَلـةدي نؤر نؤر باشـ ة مشـولي هـةموويان      

 .دةكات
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ةســةر بةنيســبةت ئــةوة نةوي بةتاَلــة حــةن دةكــةم ئــةو بةردَينانــة هــةموو بــناني  كــرديي و سرؤشــتين ل/ دوو
بكرَيت  حكومـةت نةريبـة وةردةطريَيـت  بـةَهم كـة نةوي بةتاَلـة  مايـة  ئَيمـة نـةمانتوانيوة بـانكي عـةداري            
تةسعيل بكةيي و يارمةتي خةَل  بدةيي  بؤ ئـةوةي بتوانَيـت بينـاي دروسـت بكـات  جـةمعيامتان نـةتوانيوة        

بؤضووني مي نةوي بةتاَل هةر نةريبـة    تةسعيل بكةيي  بؤ ئةوةي ئيستيئادة لةو نةوية بةتاَهنة بكةن  بة
 .لةسةر نةبَيت ئةسَلةن  ضونكة هيض مةنئةعةتَيكي نيية  بؤ هيض كةسَي   نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر نوري سةرموو
 :نوري ايل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دا بـؤ مةبةسـتَيكي   1922هةيـة  حكومـةتي بـةعس لـة سـاَلي       دانوني نةوي بةتاَل  يان عةرةسـات ثاشـينةي  
سياسي ئةم نةريبةي دانا  بةتايبةتي لةناوضةكاني كوردستاندا  كؤمةَلَي  ثارضة نةوي دابـةش كـرد بةسـةر    
عةرةبي هاوةردةدا  ثارةشي ثَي دةدان بؤ ئةوةي بيناي لةسـةر دروسـت بكـةن  بةشـَيكيان بينايـان نـةدةكرد        

ئرؤشي  بؤية ئةو نةريبـةي لةسـةر دانـان  بـؤ ئـةوةي كـةوا لـة ماوةيـةكي ديـاري كـراودا            يان دةيانويست بي
ئةطةر بَيتو بيناي لةسةر دروست نةكةن  دةبَيت ئةو نةريبةية بدةن  ثاشان بةعس سيسـتةمَيكي تـري دانـا    

شـوورةي بـؤ   ئةو نةوية بةتاَهنةي كة بينايان لةسةر دروست نـةكراوة  دةبَيـت لـة ماوةيـةكي ديـاري كـراودا       
بكرَيت  ئةطةر شوورةي بؤ نةكرا بواية  ديسان ثارةي لَي دةسةند  مي لةطةَل بؤضووني كـا  رةشـادم  ئةمـة    
ــةو            ــي ئ ــَيي  م ــةر دان ــةي لةس ــةوا نةريب ــات ك ــت ناك ــةكرداوة  ثَيويس ــتَي  ن ــيض مةبةس ــؤ ه ــة ب نةوي بةتاَل

 .بؤضوونةشن لة ليذنةي دانوني روون كردةوة  نؤر سوثاس
 :رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة

 .كا  كةرين سةرموو
 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي هةمان بؤضووني بةردَينان دكتؤر نوري و كا  رةشادم هةية لةسةر ئةو مةسةلةية  كاتي خؤي كـة رذَيـن   
نتؤي دةدا  نةريبةي عةرةساتي سةرن كـرد  بـؤ ئـةوةي حةرةكـة  عيمرانـي خـانوو بكـرَينت  شـيش و ضـيمة         

بادي سولئةي عةداري دةدا  بؤ ئةوةي خانووبةرة بكرَينت  ئةطةر نةكرا بواية وةكو ئةو باجـة سـةرن دةكـرا     
وةكو عنوبةية  لةسةر ئةوانةي كة نةويةكةيان بة بةتاَلي دةهَيشتةوة  بؤ ئةوةي مونارةبة دروست نةبَينت 

ئةو مةسةلةية نةماوة لة مةسـةلةي نةويةكانـدا  بؤيـة    لةسةر نةويةكان  بةَهم ئَيستاكة ئةو عيلةية نةماوة  
سةرن كردني باجي عةرةسـات بـاجَيكي نيـادة  ضـونكة ئـةو نةويانـة ئةطـةر بَيتـو كـرديي و سرؤشـتين لةسـةر            

 .بكرَينت  سولئةي عةداري وةردةطرَينت  ئي  ثَيويست ناكات باجي عةرةسات ةَينَيت و نؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ا  جةمال سةرمووك
 :بةردَين اال حممد داسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثشتيواني تَيبيين ليذنةي دارايي دةكةم  ئةمة ية / مي دوو تَيبينين هةية  يةكةم
عادةتةن ئَيمة نابَيت لةوة ب سي كة نةوي دةسرؤشرَيت  ضونكة ئةطةر نةوية  لة ساَلَيكدا ضوار جار / دوو

ةت ضوار جار نةريبة وةردةطرَيت  ئةوة ماناي ئةوةية ئينتـاجي حكومـةت نيـاتر دةبَيـت      بئرؤشرَيت حكوم
 .لةبةر ئةوة نابَيت ب سي بةوةي كةوا دَيت

ئةطةر وةنارةتي دارايي بَلَي ئةمة موشكيلةية يةكَي  ضوار نةوي هةبَيت و حيساب بكرَيت  ئَيمة لة / سَييةم
ئَيستا كؤمثيوتةر بةكار دَيت  جةمال داسن نةوي سةني هةية  كة ناحيةي تةكنيكي بةرةو ثَيشةوة دةضي  

ناوي جةمال داسن هات لة تاثؤيةكة ئؤتؤماتيكيةن دةضَيتة ذَير نـاوي جـةمال داسـن  دةنانرَيـت كـة ضـةند       
نةوي هةيةو ضةندي سرؤشراوةو ضةندي دةمَينَيت  ئةمة موشـكيلة نييـة  يـةعين لـةو دوو حاَلةتـة يـةعين       

كؤي نةويةكان هةتا هةشت سةد  ئةطةر نةريبـةي لةسـةر نـةداوة  ئـةوة شـتَيكي باشـة  يـةعين        شتَيكي باشة 
 .كؤ  نة  ية  ثارضة  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  كةرخي سةرموو
 :بةردَين كرخي جنن الديي نورالديي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

د  هةنـدَي  تَيكـةَلي هةيـة لـةنَيوان نةوي بـةتاَل و ئـةو       بةرداسو شتةكان وةكو جةنابي مام رةشاد باسـي كـر  
نةريبةيةي كة دَيتة سةر نةوي بةتاَل با بَلَيي كة ئَيستا مونادةشةي دةكـةيي  لةطـةَل نةريبـةي عـةدار دوو     
شــو نؤر لَيــ  جيــاوانن  مــي تَيبــيين خاَلَيــ  دةكــةم باشــة ئةطــةر يــةكَي  دةيــةوَيت ثارضــة نةويــة  بــؤ     

بيست سـاَل بكردَيـت و بـةجَي بهَيَلَيـت  بكردَيـت بـؤ منداَلـةكاني بـةناويان بكـات  ئةطـةر ئـةوة            منداَلةكاني بؤ 
هةموو ساَل ئةطةر سةنةويش بَيت  هةموو ساَل باجي بَيتة سةر  خـؤ دةبَيـت ثـاش بيسـت سـاَلةكة هةرسـَي       

شــتن لــة ثارضــة نةويةكــة تةســليمي حكومــةتي بكــات وتــةواو  ئــةوة ئةطــةر بــؤ يــة  جــاريش بَيــت تَيطةي    
ئيشارةتةكةي كا  سرسةت  ئةوة شتَيكي تةواو نيية  بؤية نةريبة لةسةر نةوي بةتاَل ثَين واية شـتَيكي نؤر  
نيادة  يةعين ئَيستا ئةطةر بَيتو حكومةت هةموو جارَي  باشة ئَيمة موهحـةنةي ئـةوة ناكـةيي ئةطـةر بَيتـو      

دةكةوَيتـة بـاناردو  باشـة بـؤ تيجـارةت كـردن بـة         ئةو نةريبةية بةو شَيوةية َرَيتة سةر نةوي بةتاَل روكود
نةوي شتَيكي حةرام بَيت  يةعين شتةكة نؤر بة ئةوة وةرطرياوة  ئةطـةر يـةكَي  نةوي بكردَيـت و بئرؤشـَيت     

 .خؤ حكومةت هةر جارَي لة كرديي و سرؤشتنةكة باجي خؤي وةردةطرَيت  يةعين بؤ ئةوة رَيطر بي لةوة
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ساحةكانة  مةساحةكان راستة  تَيبيين ليذنةي دارايي يةكَي  هةشت سةد مةتر بةنيسبةت مة/ خاَلي دووةم
نةوي بكردَيت باجَيكي لةسةر عةسو دةكرَيت  باجةكةي لةسةر نامَينَيـت  بـةَهم ئةطـةر يـةكَي  سـةدو ثـةجنا       
ــةن        ــةري  تةبع ــة س ــت دةكةوَيت ــةترَيكي دي بكردَي ــةد م ــان دوو س ــةتري دي  ي ــةد م ــةبَيت  س ــةتر نةوي ه م

عةدالةيــةتَيكي تَيدايــة  بَيطومــان بــة رةئــي مــي ئينــترياحن ئةوةيــة ســةدئةكة لــة هةشــت ســةد مةترةكــة  نا
ةَينَيت  كة عةسو دةكرَيت  بةَهم ئةويش بؤ ثارضـة نةوي يةكـةم و دووةم عـةسو بكرَيـت  لـة دووةم ئةطـةر       

دووكي عــةسو مةســاحةكةي لــة هةشــت ســةد كــةم  بــوو  مةســةلةن دوو دوو ســةد مــةتري هــةبَيت لــة هــةر
بكرَيت  بةَهم هـي سـَييةم لةسـةري دابنرَيـت  ثـَين وايـة تيجارةتةكـة لَيـرة دةتوانرَيـت رابطـريي و نـاهَيَلي            

 .بانرطاني بكات  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيخ ئةدهةم
 :بارناني ابد عثما  ادهن بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سدسةي مي هاتنة كرن  سوثا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عومسان سةرموو
 :ابد بد امي عثما  بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رةئيةكان وابنامن سَي رةئية  رةئي ليذنةي ياسايي ثارضةي هةشت سةد مةتري  ليذنةي دارايي هةشت سـةد  
ةو رةئيةي مـام رةشـاد بةرداسـو كـة     مةتر بة جيا جيا  يةعين كؤي هةشت سةد مةتر  بَيجطة لةم رةئيانة ئ

باج لةم دؤناغةدا بةتايبةتي لةسةر ئةو نةويانةي كة بةتاَلي هةر نةبَيت  ئَيستا رةئيةكان موختةسةر بووة  
لــةو خوَلطةيــةدا بســوورَيتةوة  يــةعين ئــةوةي كــة تةســةور دةكرَيــت ليذنــةي داراييةكــة لــة ســاَلاي عامــةي  

ةت خؤ دذي يةك  ني  بـةَلكو تةواوكـةري يـةك يي  هـةم مورداعـاتي      خةَلكة  خؤ بةرداسو جةماوةرو حكوم
عامةي خةَل   هةم مورداعاتي حكومـةتيش  حكومـةتَيكي جيـا نييـة  هـةتا ئَيمـة ئيعةنـي حـةربي لةطةَلـدا          
بكةيي  يةعين مورداعـاتي نةريبـة بـؤ حكومـةت  كةواتـة ئـةو هةشـت سـةد مـةترة تةسـبيت بكرَيـت  سـابت             

تيئـاق لـة بـةيين ليذنـةي ياسـايي و داراييـدا هةيـة  باجةكـة هةيـة  بـةس تةسسـيلةكةي            بكرَيت  ضـونكة ئي 
جياية  تةسسيلي ليذنةي ياسايي ئةوةي هةشت سةد مةترةكة  كة وا تةسةور دةكرَيت كةمة  ئةوةي ليذنةي 

 .دارايي بة كؤي هةشت سةدةكة تةسبيت بكرَيت و تةصويو لةسةر بكةيي و بربدَيتةوةو سوثاس
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

 .كا  بةَلَيي سةرموو
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 (:بةَلَيي)بةردَين بد عبداه حممود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي ثشتطريي ثَيشنيارةكةي ليذنةيي دارايي دةكـةم بةرداسـو  هـةر بـؤ بـةراورديش  ئةطـةر كةسـَي  هةشـت         
ضوار سةد بة ضوار سةد مـةتر  لـة    سةد مةتري هةبَيت ئيعئا بكرَيت  بةَهم كةسَيكي تر دوو ثارضةي هةية

ضوار سةدي يةكةم ئيعئا دةكرَيت  بةَهم لة ضوار سةدي دووةم دةبَيت نةريبة بدات  يةعين هةشت سةدةكة 
لة حاَلةتَي  ئةطةر ئةو دوو كةسة بينةوة بةراوردي بكةيي نةريبة بدةن  هةشت سةدةكة كة نةريبة دةدات 

بةَهم ئةوي يان ضوار سةدي هةية نةريبةيةكي كةم دةدات  بؤيـة   ضةندي دةدات؟ مةبلةغَيكي نؤري دةدات 
بةرداسو ناعةدالةتية  هةية  كؤيةكـة ببَيتـة هةشـت سـةد  جـا بـة دوو ثارضـة بَيـت  يـان بـة سـَي ثارضـة              
يةعين هةر كةسَي  تا هةشت سةد مةتر جا ية  ثارضة بَيت  ياخود بة سَي جـاران هةشـت سـةدةكة تـةواو     

 .ضوار جار تةواوي بكات عةسو بكرَينت  لة هةشت سةد بة سةرةوة نةريبة بداتي  نؤر سوثاسبكاتي  يان بة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةردار سةرموو
 :بةردَين سةردار صباح بونو هركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ضارةسـةر بكـةيي  ئَيمـة    مي رةئيةكي ترم هةية  بةرداسو لـةم ياسـايةدا سورسـةتة طريوطـرسو طرانـي بـانارد       
طريوطرستَيكي نؤرمان هةية لة هةرَيمي كوردستان  ئةويش ئةوةية طراني بـانار  بـة رةئـي مـي طرانـي بـانارد       

 .سووتةمةني كة طران دةبَينت/ دوو هؤكاري هةية  يةكةم
ي ئَيمـة  عةدارات بةطشو  ض وةكو نةوي  ض وةكو خانوو  ئةوةي لةسةر عادار دروست كـراوة  لـة بـانارد   / دوو

بةثَيي نؤر رةئي تةبيين ئةموال هةية  يـةعين بـؤ نةويـةكان لَيـرة طـران بـووة  تـةبيين يـةعين خةَلكانَيكـة          
ثارةيان بةدةست كةوتووة لة رَيطاي طةنـدةلي بةشـَيواني جيـا جيـا  ئـةو ثارةيـةي كـة بةدةسـتيان كـةوتووة          

ةوانةيـة نؤري لـَي نـةناني هَيشـتا نةوي     بةشَيوةيةكي رةش ئيستيسماري ناكةن لة مةشاريعي ئةكادمييةوة  ل
دةكردن  يةعين هـةموومان خـةَل  دةناسـي ئـةوةي بيسـت نةوي هـةبَينت  سـي ثارضـة نةوي هـةبَيت  ضـلي           
هــةبَينت  هةيــة ســةد ثارضــة نةوي هةيــة  ئــةوة ئياتيكــار هــةبَيت لــةو بــاناردة  ئياتيكــار هــةبَيت  ضــةند    

واي كردووة نرخي نةوي طران بَيـت  نرخـي عـةدارات لةطـةَلي     كةسانَي  نؤربةي نةويةكانيان هةبَيت  ئةوة 
نياد بَيت  باناردةكةش هةمووي لةطةَلي طران بووة  مي لَيرة ثَيشنيار دةكـةم ئَيمـة نةريبةيـةكي تةصـاعودي     
نياتر لةسةر عةدارات دابنـَيي  مةسـةلةن حاَلـةتي يةكـةم بـا ئيعئـا بـَينت  حاَلـةتي دووةم ئيعئـاي نـةبَيت            

يـش تـَي ثـةرَيت  ئـةوة     %122بَيـت  تـا لـة    % 02سَييةم و ضوارةم  نةريبة لـة حاَلـةتي ضـوارةم لـة     دووةم و 
دةكات هةموو خةَلكَي  ئيدي ضـاويان لـةوة نـةبَيت تـةنها نةوي بكـردن  بـةَلكو ئـةو وةختـة نةوي ئياتيكـار          

 .طراني باناردو سوثاس نامَينَيت  دابةش دةبَيتةوة سةر خةَل   لةوانةية هةوَلَي  بَيت بؤ ضارةسةر كردني
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ئياسان سةرموو
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 :بةردَين احسان عبداه داسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نؤربةي رةئيةكامن هاتة كرن  سةبارةت رةئيا ليذنةي دانوني دَينت بةس سةدةرةية  ئيناسـة بكرَيـت ببَيتـة    
  يـةعين نـا ئةمـة لـة يـة       (اعفااء قطعاة اخارى يف سانة تالياة      حيق طرف)ساَلَي  بةتيَن ئةوذي ثشو بَينت 

ساَلدا سَي دتعة بكردَيت و بئرؤشَينت  ساَلة دوَي حةدي ئيعئاي هةبَينت بؤ دتعةي تر  نة  نَيدةتر  ئةظة بؤ 
هةمي حاَلةتي تر ئةطةر كةم يش بَيت  ئةوي تر ذي لةطةل رةئيا ليذنا دارايي مة  سةبارةت سةدةرةكة ثَي 

ئةظ نيسبا نةريبةي ئةساسي ئةطةر بَيتة كرن  نةريبة دوو سةدَيية  ئةطـةر بكةينـة يـة  سـةدي بَلـَي       تيظي
تةشجيعا عاردي دَيتة كرن  بَلَيي دي ذي ئةطةر مةساحة نَيدةتر بَينت  تا مةسةلةكا تةصاعودي دطةل كرديي 

 .و سرؤشتيَن  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  بةكر سةرموو
 :ن بكر ستاح حسيبةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي ثشتيواني ثةخشان خانيش دةكةم  بةَهم ية  مةسةلة حةدـة روون بكرَيتـةوة  ئـةو مةسـةلةي ديتـاعي      
عةدارات كة ئَيستا نؤر نةشيتة لة كوردستاندا  بؤ لة غيابي دتياعاتي  ركـود لـة ديتاعـاتي صـناعةو ئةوانـة      

ت  ئةم ئيعئـا كردنـي نةريـيب بـة بـةردةوامي  مـي ثـَين وايـة دةبَيتـة هـؤي           ديتاعاتي عةدارات نةشيت دةبَي
ئةوةي كة ديتاعي عةدارات نياتر نةشيت بَيت  نة  ئةوةي كة بؤني بةرهةمهَينان و ئيستيسماري لَي دَيـت  
 بةو مةبةستةش بةكار دةهَينرَيت  لةبةر ئةوة ثَين باشة بؤ ية  جار عةسو بكرَيت  مي ثـَين باشـة بـؤ سـيَ    

ساَل  نة  ساَلَي   بؤ سَي ساَل  ضونكة ئةوة بة ماناي ئةوةية تؤ ديتاعي عةدارات نياتر ثةرةي ثَي دةدرَيـت  
و لة خنمةتي ئيستيسماراتدا بةكار دةهَينرَيت  لةبةر ئةوة بة رةئي مي نؤر نؤر نةرورييةو دسـةكاني كـا    

 .ئةوة بؤ سَي ساَل بَيت سةرداريش كة كردي  تةدريبةن عةيين شتة  لةبةر ئةوة ثَين باشة
ئةو مةسةلةي كا  دلَيريش باسي كرد  سيعلـةن ثـَين وايـةو ناعةدالـةتي تيايـة  ئةطـةر تـةنها بـؤ         / دووةمي

ديتعةية  مةسةلةن سَي سةد مةترة  دوو سةد مةترة  بؤ ية  ديتعة بكرَيت  ثَين باشة بة كؤي هةموويان 
 .ي لَي دةكةم  سوثاسهةشت سةد مةتر بَيت  بةهي مي باش ةو ثشتيوان

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ئارام سةرموو
 :بةردَين ئارام رسول مامند

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةرةتا ثَين واية ئَيمة لة مةبدةئي بؤضووني ئـةو برديـارة دوور كةوتووينـةوة  بؤضـي ئَيمـة هـةوَل دةدةيـي        
اَلــة عــةسوي بكــةيي لــة بــاج و لــةو نةريبةيــةي كــة  كةســَي  كــة نةوي هةيــة  بةتايبــةتي كــة نةويةكــةي بةت

دةضـَيتة ســةري  بــؤ ئــةوةي ئةمـة هانــدةرَي  بَيــت  ئــةو كةسـة بتوانَيــت ئــةو نةويــة بكاتـة خــانوو  كــة لــة     
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نةتيجةيدا لة ئةنمةي سةكةني لة كوردستان لة شـارة طـةورةكان  بةتايبـةتيش كـةم ببَيتـةوة  بةشـي نؤري       
دا ني  هةموو ئـةو نةويانـةن كـة ئَيسـتا كةوتونةتـة دةرةوةي شـار  راسـتة        نةويةكان كة ماون لةناو شارةكان

بــةثَيي تةصــميمي خةريتــةي هــةر هينَيــ  ســنووري بةلةدييــة  بــةَهم ئــةو نةويانــةن كــة لــة ضــةند ســاَلي    
رابـردوودا دابـةش كـراون  ئةطـةر لـةناو شــارةكاندا مابَيـت شـتَيكي نؤر كةمـة  بةشـَيكي نؤري ئـةم نةويانــة           

اري بؤ نةضووة  بؤية لةو جانيبةوة بةرداسو ئةو عةسو كردنة لـة باجةكـة نؤر ثَيويسـتة  ئةمـة     خنمةتطون
 .يةكةم
بـؤ ئَيمـة تــةركين بكةينـة سـةر ئةمــة  شـةش ســةد مـةترة  يـان هةشــت سـةد مـةترة  بــؤ بـري لــةوة           / دووةم

نة بـةردةوام عـةسو   نةكةينةوة كة ئةمة ثارضة نةويةكة هةموو تاكَيـ   هـةموو هاووَهتيـةكي ئـةم كوردسـتا     
دةكرَيت لة ثارضة نةوية   ئةمةش بة مةبةسو هانداني نياتري خةَلكـة  بـؤ ئـةوةي كـة خـةَل  بـري لـةوة        
بكاتةوة سوكناي خؤي دروست بكات  بؤية مي بةش بةحاَلي خؤم لةطةَل ئةوة نين كة هةشت سةد مةترةكة 

ئـةوةي ئةمـة هانـدةر بَيـت بـؤ ئـةوةي ئـةو        بكرَيتة ضوار ثارضة نةوي  لةبةر ئـةوةي ثـَين وايـة لـة جيـاتي      
كةسةي  ئةو سةرمانبةرةي كة نةوي وةرطرتووة  نةويةكةي بكاتة خانوو  ئةمة هاندةرة بؤ ئةوة  بانرطـاني  
ثَيـوة بكـات  بـؤ ئــةوةي مامةَلـةي نيـاتري ثَيـوة بكــات  بـةو شـَيوةية ئةنمـةي ســةكةن بـةردةوام دةبَيـت لــة            

نياري ئةوة دةكةم ئَيمة نياتر لةسـةر يـة  ثارضـة نةويةكـة ةَينينـةوة       هةرَيمي كوردستاندا  مي بؤية ثَيش
 .نة  لةسةر ئةوةي كة هةشت سةد مةترةكة دابةشي ضوار ثارضة بكرَيت و نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ئيسماعيل سةرموو
 :بةردَين امساعيل حممود عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ريي لـة راثؤرتةكـةي ليذنـةي دارايـي دةكـةم  بةرداسـو ضـونكة ئـةوة ناعةدالـةتي تيايـة            مي ثَيشـةكي ثشـتط  
ئةوةي كة ليذنةي ياسايي باسي دةكاتي  مي بؤ خؤم ية  ثارضة نةوي وةردةطـرم كـة دوو سـةد مـةترة لـةو      

سو دوو سةدة عةسوم دةكةن  بةَهم دوو سةدي ترم هةية دةبَيت نةريبةي وةربطرن  بـؤ هةشـت سـةدةكة عـة    
بكرَيت  بةَهم مي كة دوو ثارضةم هةبَينت لة ثارضـةكيان نةريبـة بـدةم و لـة ئـةوي يان نةريبـة نـةدةم  لـة         
يةكَيكيان عةسو بكرَين و لة ئةوي يان دةبَيت نةريبة بدةم  يان با هةمووي وةكـو يـة  بَيـت  خـةَل  هةيـة      

جنا مةتري هةية  لـة سـةدو ثةجنايـةكي    سةدرية  هةية ئةمردؤ سةدو ثةجنا مةتري هةية  هةية دوو سةدو ثة
نةريبة بدات  لة سةدو ثةجنايةكيش عةسو بكرَيت  بةَهم ثياوَي  كة هةشت سةد مةتري هةبَيت لـة هةشـت   
سةدةكةي بة تةواوةتي عةسو بكرَيت  بؤية بةرداسو مي تةئيدي ئةوة دةكةم  ئةطةر بكرَيت هةشت سةدةكة 

 .  نة  كةسَي  بة تةنيا هةشت سةدةكة بَيتتا سةر بؤ هةموو خةَل  وةكو ية  بَيت
ئةطةر هةشت سةدةكة كرديي و سرؤشتين ثَي بكرَيت  مي تةئيدي ئةوة دةكةم بؤ ية  جـار لـة سـاَلَي     / دوو

 .بتوانَيت كرديي و سرؤشتين ثَي بكاتء عةسو بكرَيت  نؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عةوني سةرموو
 :يد بنانبةردَين عوني كمال سع

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عةجةبـة ئـةو هةشـت سـةد     / واديارة مونادةشةكة لـة مـةونوع حةسـر دةكرَيـت لةسـةر سـَي بابـةت  يةكـةم        
مةترة كة ثَيشنياري ليذنةي ياسايية بةو وةنعةي تةسبيت بَيت  عةسوةكة بؤ هةشت سةد مـةتر بَيـت  يـان    

سةد مةترة دابةش بكرَيتـة سـةر ثارضـة ديتعـة  ثَيشـنياري       ثَيشنياري ليذنةي دارايي كة دةَلَيت ئةو هةشت
دي كة كا  رةشادو دكتـؤر نـوري داوايـان كـرد كـة نةريبـةي عةرةسـات ئةسـَلةن نـةمَينَينت  مـي ثـَين باشـة             
سةرؤكايةتي ثةرلةمان  ئةطةر وا مونادةشةكةي حةسر بكاتي لةسةر ئةوانة  رةئي دان بة تةحديدي لةطةَل 

هةشت سةد مـةتري  يـان لةطـةَل هةشـت سـةد مةتريةكـة دابـةش بكرَيتـة سـةر ضـوار            كام مةبدةئي  لةطةَل
ثارضة  يانيش لةطـةَل رةئـي كـا  رةشـاد و دكتـؤر نـوري نةريبـةي عةرةسـات ئةسـَلةن هـةر نـةمَينَيت  مـي             
بةنيسبةت خؤم لةطةَل ئةو مةبدةئةمة كة نةريبة عةرةسات نةمَينَيت  لةبةر ئةوةي واي دةبينين نةريبةي 

ةئسمالة  هيض مةنتينَيكي تَيدا نيية  مـي نةويـةكن هةيـة هـةواي لـَي دةدات هـيض ئيسـتيئادةي لـَي ناكـةم           ر
نةريبةي ساَهنةي لَي دةدةم  بةتايبةت دةتواني مودارةنةي ئـةوةي بكـةيي  ئةطـةر ثـارةم هـةبَيت لـة بـانط        

لةوانةيـة ئـةوةي دةيـةوَيت سائيـدةي     دابنَين  بان  نةريبةم لـَي وةردةطرَيـت  نـةخَير  بةثَييـةوانةوة  بانـ       
وةربطرَيت  سائيدةشي دةداتَي  كة مودارةنةي بكةيي لةطةَل ئةوة  ماناي واية خةَل  وا دةكات نةوي نةبَينت  
بيــَيت ثــارةي هــةبَيت لــة بانــ  دابنَيــت و ئيســتيئادةي لــَي دةكــات  نــة  نةوي هــةبَيت نةريبــةي دةدات و   

تيئادةشي لَي نيية  جطة لةوةش مي دةمةوَيت تةونرتَي  بكةم لةسةر نةريبةكةش بةردةوام بَيت  هيض ئيس
سةدــةرةي ســَي لــة راثــؤرتي ليذنــةي ياســايي  لَيــرة ئَيمــة مونادةشــةمان كــرد لةطــةَل نوَينــةراني حكومــةت    
وةنارةتي ماليةي هـةولَيرو ئيـدارةي سـلَيماني هـةرَين  ئـةوان رةئيـان ئةوةيـة كـة ئيسـتيئادةكة بـةردةوامي           

ةطةر عةسوةكةش هةبَيت بةردةوام بَيت  موكةلةف ثياو بَيت  ذن بَيت  منداَلـةكاني بَيـت هـةموويان    بَينت  ئ
موستةسيد بي  هةرضةند موعامةلةيان كرد  ئَيمة راثؤرتةكةمان بةم شَيوةية نووسيوة  نة  ئةوا صـياغةي  

 .ماددةي دانوني بكةيي  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مووكا  شَيروان سةر
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بة دةناعةتي ئَيمة غاية لة ئيعئا كردني ئةو ثارضة نةوية  حيمايةو وةحدةي سةكةنيية  غةرةني تيجـاري  
تَيدا نيية  هةتا ئةطةر تةماشـاي نةصـي ماددةيـةكيش بكـةيي  ض مةسـةلةي بيوعـاتي تَيدايـة  ض مةسـةلةي         

 .داية  ض مةسةلةي مةسغووليين تَيداية  مةسةلة حيمايةي وةحدةي سةكةنيية  ئةمة ية ضوار نةوي تَي
هةندَي  براي بةردَين كة موداخةلةيان كـرد  بةرداسـو بةنيسـبةت ئَيمـة رةئيـةكي تانةيـة  لـة ليذنـةي         / دوو

 .ياساييشي
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يـي  بةرداسـو بـة دةناعـةتي     ئةو ئيعئايةي كة دراوة  ئةو رةئيةي كة دراوة بةنيسبةت ليذنـةي دارا / سَييةم
مي ئَيستا هةروةكو برايانط بةردَينم سَي مودتةرةح لة ثَيشة  يةكَيكيان ئةوةية هةشت سةد مةترةكةيـة  كـة   
ئيعئاي هةبَيت هةروةكو لة نةصي ماددةكة هاتووة  ض بةيعي تَيداية  بةَهم هةر موكةلةسَي  مشـول دةكـات    

ةموو تاكَيكي خَينان مشول دةكات  ئةوة كؤتايي ثـَي هـاتووة  ئـةوي     ماناي واية ه( لكل مكلف)ضونكة دةَلَي 
ــةوة         ــة ئ ــةناو  ئَيم ــانوني ل ــَيكي د ــة نةص ــوو  نةبؤت ــة ب ــي مالي ــووني وةنارةت ــو بؤض ــة بةرداس ــةو بيوعاتان ئ
بؤضوونةكانة بؤتان عةرن دةكةيي  بةَهم ئةوة ئةطةر نةيةتة نةصي دانونةكة  ئَيمة بـةس دةبَيـت ماددةكـة    

تةصويت نة  ئةو بؤضوونانة  ئةوة بؤ تةونرتاتة ئَيوة لَيرة نيكرتان كردووة دةمَينيتةوة عةجةبة  َةينة
هةشت سةد مةترةكة بةشَيوةيةكي موستةديل بوو هةروةكو ئَيمـة طوتومانـة  يـان بةشـَيوةيةكي مونئةريـد      

وةية  بةنيسبةت تةصويت   ئَيستا بةرداسو مياةوةري مونادةشةكة بةو شَي(م822علط ان ه يتجاون )بَينت 
 .دوا رةئيش رةئي ئَيوةي بةردَينو ئةنداماني ثةرلةمانة  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  ئينجـا ئـةوة   (أل  اهلدف مان املشاروع هاو إلغااء الضاريبة اإلضاافية      )كا  شَيروان لة مودتةرةحي ئَيوة دةَلَي 
ة هةنـدَي  بـرادةران لـة موداخـةهتيان  رةنطـة      شةرح بكة  نةريبة ئةسـَليةكة ضـية  نةريبـة ئيناسيةكـة ضـي     

 .ئةوةيان ئينتيباه نةكرد بَيت
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةندَي بنودي لَي هاتووة  ثةيوةندي هةية بة نةريبةي  1922بكةي ساَلي ( 000)ئةطةر تةماشاي دةراري 
وو لــة هةشــت ســةد مةترةكــة نيــاتر بــوو طةيشــتة حــةددي  ة ئةطــةر هــات%0ئيــناة  نةريبــةي ئةساســي لــة 

ي لـَي وةردةطريَيـت  ئـةوة نةريبـةي ئةساسـي ثـَي دةَلـَيي        %0مةتر  ئةوة نةريبةيـةكي ئيناسيـة لـة    ( 1022)
 .نةريبةي بنةردةتي

بةنيسبةت نةريبةي ئيناة كة ئيلغا كراوة  نةريبةي ئيناة ئةطـةر هـاتوو شةخصـَي   موكةلـةسَي  لـة      / دوو
مةتري نياتر هةبوو  نةريبةي ئيناة دةست ثَي دةكات  كة دةسو ثَي كرد  بةم شَيوةية دةست ثَي ( 1022)

ي لةسةر نياد دةكات ئيناسةتةن لةسةر نةريبةي %1دةست ثَي دةكات و ساَهنة لة % 5دةكات بةو رَيذةية بة 
نةي كـة غـةيري مـوسرةنة لـة     ئةساسي  بةنيسبةت ئةو ثارضانةي كة موسرةنة  بةَهم بةنيسبةت ئـةو ثارضـا  

لةســةري نيــاد دةكــات  بةهــةموو شــَيوةية  ئةطــةر هــاتوو لــة   % 0دةســت ثــَي دةكــات و ســاَهنةش لــة  % 12
نياتر بوو  ئةمة بةكورتي خوهصـةي نةريبـةي ئةساسـي و نةريبـةي ئيناسيـة بةنيسـبةت دـانوني        ( 1022)

 .نةريبةي عةرةسات  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

واية ئةو صيغةيةي لة ئةسَلي ثرؤذةكةدا هاتووة  رةنطة باش  لة جَيي خـؤي بَيـت  ئـةويش دةَلَيـت     مي ثَين 
 822)اعفاء عرصة واحدة من الضريبة االساسية لكل مكلف ال تزيد مساحتها او حصتها الشائعة منها علاى  )
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  (لاب حصار االعفااء بهاا    وتستويف الضريبة على مازاد عن ذلك وللمكلف تعني العرصة او احلصة اليت يط( 0م
 .ثَين واية نؤر باش ةو ئيشكاليش تووش نابي لةرداستيةكةي  كا  رةشاد سةرموو

 :بةردَين رشاد ابد ابراهين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو دةراراتة كة ئَيستا بةردَين كا  شَيروان ئيشارةتي ثَيدا بؤ هةموومان روونة  ئةوة دةراراتي سياسي بووة 
ؤي  بةو دةراراتةي ئةو نةويانةي كة بةتاَل بوو خاوةنةكـةي ثَيـي رانةطةيشـت سـياجي بـؤ بكـات        وةخو خ

سةدةها ديتعة حيجن بوو  وةنارةتي ماليـة بـةناوي خـؤي كـرد  ئـةو خةَلكـة دةربـةدةر كـرا بـوو  دـةرارَيكي           
كـةم نةريبـة بـؤ عـاردي     سرف سياسي بوو  ئَيمة بؤ بطةردَيينةوة ئيش بةو دةراراتانة بكةيي  دووبارة داوا دة

بةتاَل وةرنةطريَيت  ئةو دةرارة ئةسةرَيكي نؤر سليب هةبوو لةسةر ئـةو مةنتينةيـة  خاصـةتةن مةنتينـةي     
 .كورديي نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين هيض خيةسَيكمان نيية لةطةَل كـا  رةشـاد  ئَيمـة ئينالـةي ئاسـاري ئـةو       بنةبت لةطةَل كا  رةشاديي  
دةراراتانة دةكةيي  ئيلغاي نةريبةي ئيناسيت بؤ دةكةيي  بةنيسبةت نةريبةي ئةساسيش  ئَيمـة دةمانـةوَيت   

يشارةمت موعالةجاتي بؤ دانَيي  مي لةطةَل رةئيةكةي كا  رةشادم  هيض خيةسمان نيية  ئةو بةندانةي كة ئ
بةو غايةتانةي كـة كـا  رةشـاد ئيشـارةتي ثَيـدا  بـةَهم ئَيمـة         1922دا هاتووة ساَلي (000)ثَيدا لة دةراري 

 .موعالةجامتان بؤ دؤنيتةوة بةو نةصةي كة هاتووة  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوانةي باس كردووة  دةَلـَي  ( ةميةكةم و دووةم و سَيي)وةكو كا  شَيروان ئاماذةي ثَي كرد لة ماددةي ية  
  كـار نـةكردن بـة    1923ي سـاَلي  (96)كار نةكردن بة سةدةرةي يةكي ماددة ضوار  كار نةكردن بة دةراري 

  ئةمانة هةمووي ئةوانةية  ئةوانة رابطريَيي  سةدةرةكةي تر ئةوةي لة جيـاتي  1981ساَلي ( 384)دةراري 
َيروان ئةطـةر مواسيـق بـي لةطـةَل ئـةو رةئيـة مودتـةرةحي خؤتـان         ئةوانة ئةو بردطةية  مي ثَين واية كا  ش

سةحب بكةن  ليذنةي دارايـي ئةطـةر مودتـةرةحي خـؤي سـةحب بكـات  مودتـةرةحي حكومـةت لـة ئةسـَلي           
 .ثرؤذةكة بَي ئيشكالة ثَين وا بَيت  سةرموو كا  دلَير

 :دلَير امساعيل حني شاوةيس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رن  بةرداسو مي ناردةوايية  دةبينن لـة كؤبوونةوةكا انـدا  ضـونكة ئـةو هةلـةي دةدرَيـت بـة ليذنـةي         ببوو

ياسايي نادرَيت بة ليذنةكاني تر  تا ئَيستا دة  ثاندة جار براياني بـةردَينم لـة ليذنـةي ياسـايي دسـةيان كـرد        
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طـةر مـةجال هـةبَيت يـةكَي  لـة      ئَيمة ئةوة دووةمي جـارة دسـة بكـةيي  نؤر بـة كـورتيش بامسـان كـرد  ئة       
حيكمــةت و يــةكَي  لــة مةســةلة جةوهةريــةكاني نةريبــة ئةوةيــة  كــة تــؤ لــة رَيطــاي نةريبــةوة عةدالــةتي    
ئيجتيماعي دروست دةكـةيت  جـؤرة دابـةش كردنَيكـي سـةروةتة  ئةطـةر كةسـَي  ثارضـة نةويـةكي هـةبَيت           

ضـةند كـةس هةيـة لـةم وَهتـةدا ثارضـة        هةشت سةد مـةتر دووجـا بَيـت  ئَيمـة لـة بـاج لَيـي خـؤش دةبـي          
نةويةكي هةبَيت هةشت سةد مةترو نياتر بَيت  نؤر بة دةطمةنة  بةَهم بة دةيان هةنار خـةَلكي ئـةم وَهتـة    
ثارضة نةوي هةية دوو سةد مةترو سةدو ثةجنا مةتر و سَي سةد مةتر  ئَيمة غةدرَيكي نؤر لة نؤربةي ئةو 

 .خةَلكة دةكةيي  ئةمة لةهية 
لة هيةكي ترةوة  بةرداسو ئةو حاَلةتةي كة لة ثَيشنيانةكةي ليذنةي ياسايي دايـة بانرطـاني دروسـت ناكـات     
بة كرديي و سرؤشتين نةويةوة  ئةمة موناردةبة دروست دةكات  ئةمـة خةتـةرة  ئةمـة مةترسـي تيايـة  ئَيمـة       

ا حكومــةت موسـتةسيدة  لــة  دذي بانرطـاني نـي  ضــونكة لـة هــةموو ثرؤسـةيةكي كـرديي و سرؤشــتين نةويـد      
هيةكي ترةوة كرديارو سرؤشياريش موستةسيدن لةمـة  خةَلكةكـةش موسـتةسيدة  حكومـةتيش موسـتةسيدة       
ئَيمة دذي ئةوة ني بةرداسو  نة حكومةت سـوودمةند بَيـت  نـة سرؤشـياري نةويةكـة سـوودمةند بَيـت  نـة         

عةدالةتَيكي ئيجتيماعيشي تياية  بؤيـة ئَيمـة    كرديارةكةشي سوودمةند بَيت  هةموو هية  موستةسيد دةبي 
جةخت دةكةينةوةو سووريي لةسةر ثَيشنيانةكةي خؤمان  ئةطةر نةريبة لةسةر نةوي بـةتاَل  ئَيمـة لةسـةر    
نةوي بةتاَلة  نة  لةسةر ئةو نةويةي كة كراوة بة خانووبةرة بةرداسو  هةندَي  لة برايان ديارة بـة هةَلـة   

ةريبة هةبَيت لةسةر نةوي  ئَيمة لةطةَل ئةوة دايي كة كؤي ئةم ثارضة نةويانـةي كـة   تَيطةيشتوون  ئةطةر ن
 .لة هةشت سةد مةتر نياتر نيية لة باج ببوورَيت  ئةوة ثَيشنيانةكةي ئَيمةيةو نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  داواي دسـةي كـردووة    تةنيا رةخنةكةت ئَيمـة دسـةمان داوةتـة ليذنـةي ياسـايي ئـةو دةسـو بَلنـد كـردووة         
ئةطةرنا جةنابت داواي دسةت كرد بَيت نـةم دابَيـت مانـاي وايـة نةمـديوي  ئةطـةرنا مـي لةسـةر داواي خـؤ          
دسةم ثَيداوة لة ليذنةي ياسايي  جةنابيشت ضاوم لَيـت بـوو دسـةم دايـَي  بؤيـة حـةدي خؤتـة ئةطـةر داواي         

 .دسة بكةيت  ضرؤ خان سةرموو
 :بد اميعلي بةردَين ضرؤ 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو مي وة  ئةندامَيكي ليذنةي دارايي و ئابووري  بةنيسبةت ئةو نةريبةيةوة كة لة نةوييةكي بَلـَيي  
هةشت سةد مةتريةوة بَيت نا عةدالةتية  دروست دةكات  ئةطةر تـةنها بـؤ يـة  ثارضـة بَيـت  بـا بـؤ كـؤي         

دامان دةَلَيي ضوار ثارضة  مةرج نيية ضوار ثارضة بَيت  جاري ثارضةكان بَيت  مةرجيش نيية  نؤربةي ئةن
وا هةية دوو ثارضةيةو سةد مةتر بة سةد مةتريش  لة سةد مةتر عةسو دةكرَيت  لـة سـةدةكةي تـر عـةسو     
ناكرَيت دةبَيت ثارة بدات  باشة ئةو كةسةي كة بيـةوَيت بيكـات بـؤ خـانوو دووكةسـي  بـا بَلـَيي مةسـةلةن         

ت بكردَيت بؤ دوو برا  يـان مةسـةلةن بـؤ خـؤي و كـوردَيكي  خـؤ هـةتا مـاوة ناتوانَيـت بيكاتـة           يةكَي  دةيةوَي
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خانوو  دةبَيت هةر نةريبة بدات  لةبةر ئةوة بةرداسو عةدالةت لةوة دةبينمةوة كة بةكؤي ثارضةكان بَيـت   
 .ئي  ثارضةكان هةر ضةند بَيت  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مووكا  عةوني سةر
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةرؤكايةتي ثةرلةمان داواي لة ليذنةي ياسايي كرد ئين احي سةحب بكات بةنيسبةت ماددةي ية   ئَيمـة  
بالنسابة  )ليذنةي ياسايي تةئيدي ئـةوةمان كـردووة لـة مـاددةي يةكـةم  ئةطـةر جـةنابتان موهحـةنة بكـةن          

 .  واتا هيض كَيشةمان نيية  نؤر سوثاس(من املشروع تؤيدها اللجنة للمادة االوىل
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةردةكة ئةوةية  ئَيوة دةَلَيي بةردةوام بَينت  ئيناسةتان كردووة
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نةراني هةردوو وةنارةت  وةنارةتي دارايي و وةنارةتي بةردةوام بوون  ئةوة كة مونادةشةمان كرد لةطةَل نوَي
هــةرَين بــؤ كاروبــاري دارايــي  ئــةوان رةئيــان ئــةوها بــوو تــةونرتيان كــرد بــؤ ئَيمــة  ئَيمــةش ويســتمان لــة     

 .راثؤرتةكة ئةو تةونرتة تةسبيت بكةيي  هةر مةونوعةكة ئةوة بوو نياتر نةبوو  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرمووكا  غةسور 
 :سعيد مةمخوري طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــةكةيي       ــة دةنطــدان و ي ــةي كــة هةيــة بدرَيت ــَين باشــة ئــةو رةئيان ــانة كــة كــرا  ث بةنيســبةت ئــةو مونادةش
بكرَيتةوة  مي خؤم نياتر لةطةَل ئةوة دام  ئةوةَل جـار رةئـي ليذنـةي ياسـايي بدرَيتـة دةنطـدان  كـة دةنطـي         

نا رةئي ليذنةي دارايي هةية  رةئي كؤمـةَلَي  لـة ئةنـداماني ثةرلـةمانيش  كـة ئـةويش رةئيةكـة هـةر         نةهَي
نــةمَينَينت ئــةو باجــة  بــةو شــَيوةية ئَيمــة دةطةينــة نةتيجةيــة   ئةطــةرنا مــي تةســةور دةكــةم ئَيمــة هــةر  

ي خؤشـن يـةكَيكن   مونادةشة بكةيي لـة دةوري باننةيـة  دةخولَيينـةوةو ناطةينـة هـيض نةتيجةيـةكي وا  مـ       
لةوانةي كة بةرداسو تةئيدي ئةوة دةكةم باج لةسةر نةوي بةتاَل هةر نةمَينَيت بـة هـيض شـَيوةية   لةبـةر     
ئةوةي نةوي بةتاَل هيض ئينتاجَيكي نييـة بـؤ خـاوةن نةويـةكان  تـةنها لـة شـوَيين خؤيـةتي  وة  بـرادةران          

بـدات  وةكـو ئـةوةي تـؤ ثارةيـةكت لـة بانـ          باسيان كرد  ئةو نةويـةي كـة لـة شـوَيين خؤيـةتي بـاجي ضـي       
دانابَيت  ئةطةر تةوسري نةبَينت هـةر لـة شـوَيين خؤيـةتي برادةرانـي تـريش باسـيان كـرد  بؤيـة مـي لةطـةَل            
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ئةوةدام  يان ئةوةتة ئةو سَي رةئيةي كة هةية  هةر سَي رةئي ئيسـتينتاج بكرَيـت  رةئـي بـة رةئـي بدرَيتـة       
 .كان بَيني  نؤر سوثاسدةنطدان و كؤتايي بة طئتوطؤية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤنان خان نودتةي نينامي هةية سةرموو
 :بةردَين سؤنان شهاب نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئيشــكالةكة لــةوة دروســت بــووة  نةصــة كورديةكــةو عةرةبيةكــةي  ســةردي هةيــة  ضــونكة لَيــرة لــة نةصــة   
رة ث  نةبَيت باجي لَي وةردةطريَيت  كةواتـة يـةعين نؤري خةَلكةكـة    كورديةكة دةَلَيت ئةوةندةي لةو رووبة

وا تةسةور دةكات ئةطةر لة هةشت سةد كةم  بَيت باجي لَي وةردةطريَيت  نةخَير دةَلَيت لة مةترَيكـةوة تـا   
 .هةشت سةد مةتر  ئةوةية نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة  كة برادةرَي  دسة دةكات  ئةطةر يةكَي  طوتي نودتـةي نيـنامن   عةرةبيةكة ئةساسة  مي داواكاريةكن هةي
هةية  يةعين نودتةي نينامي لةسةر دسةي ئةو هةية  دةبَيت ثَين بَلـَينت  لةبـةر ئـةوة تكايـة لـةكاتي دسـة       
كردني ئةندام  ئةطةر نودتة نيناميةكـة لةسـةر دسـةكةي نـةبوو  راوةسـتة تـا دسـةي تـةواو دةكـات  ئـةوجا           

 .ند بكةن  كا  شَيروان سةرموودةستتان بَل

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو ئةو كةسانةي كة دةَلَيي دـانوني نةريبـةي عةرةسـات ئيلغـا بَيـت  حـةن دةكـةم ئـةو واديعـة بـناني            
ة  ضؤن ئَيمـة دـانوني   دانوني نةيبةي عةرةسات ية  لة بردطةكاني ئةوةية  بة دةيان و سةدان حاَلةتي تَيداي

نةريبةي عةرةسات رابطريي  ئةوة يةكَيكة لـةو حاَلةتانـةي موعالةجـةي ثارضـة نةويـةكي سـةكةني دةكـات         
عيةجاتي بؤ دؤنيتةوة  دةكرَيت ئَيمة كؤي دانونةكة رابطريي  مي ئةوة لةو بةردَينانة دةثرسن خؤيان وةَهم 

ةي رابطريي لة دانوني نةريبـةي عةرةسـات  مومكينـة وجهـةت     بدةنةوة  بؤية ئيمكان هةية بَلَيي ئةو برديار
نةنةري تَيداية  ضونكة بة دةيان بردطةي ترت هةية  مومكينة لـة سـاَلاي هاووَهتيانـدا هةيـة  مومكينـة لـة       

 .ساَلاي سةدري و هةذارة ئةوةي ئيشارةتي ثَي دةدةن لة نميين دانوني عةرةساتدا هةية  نؤر سوثاس
 :جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة

كــا  دكتــؤر دلَيــر جــارَي مودتةرةحةكــةت بــة نــة  ةانــدةرآ  نةصــةكةمان بــدةرآ  كــا  دكتــؤر كــةمال    
 .سةرموو

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ر نؤر نؤر شو بةنر  طـوترا  بةحةدينـةت ئةطـةر بَيتـو نةريبـة لةسـةر نةوي عةرةسـة نـةمَينَيت ئياتيكـا         
ثةيدا دةبَيت  ئةوة لـة هيـة   بـةَهم بـؤ عيةجـي ئـةو مةونوعـة لـة مةشـروعةكة  ئةطـةر تـةنها كةليمـةي             
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اعفاء العرصة من الضريبة االساسية لكل مكلف ال تزيد مساحتها او حصاتها  )هبدةيي حةل دةبَيت  ( واحدة)
مكلاف تعاني العرصاة او احلصاة الايت      وتستويف الضريبة على مازاد عن ذلاك ولل ( 0م 822)الشائعة منها على 

يـةعين يـة  ثارضـة نـةبَينت  َرَيتـة سـةر       ( واحادة )  تةنها حةسـري نةكـةيي بـة    (يطلب حصر االعفاء بها
 .ئةوةي لة هةشت سةد مةتر نياتر نةبَيت  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيخةَلَة سةرموو
 :بةردَين شَيخ اه ابراهين شَيخ اه

 .ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة

مي ثَيشةكي خؤنطةم دةخواست وةنيري دارايي لَيرة ئامادة بوايـة  لـةو مونادةشـة طرنطـةو بابةتةكـة خـؤي       
نؤر طرنطـــة  نـــانامن جـــاري وا هـــةبووة جـــةنابي وةنيـــر ئامـــادة نـــةبووة  جةلســـةكةمان تـــاخري كـــردووةو 

من يـةعين ثـَين وايـة ليذنـةي ياسـايي كةوتينـة       دواخستووة  تـاكو جـةنابي وةنيـر ئامـادة دةبَيـت  لَيـرة نـانا       
مةوديئَيكي حةرج  بووينة وةكيلي هةردوو وةنيرةكة  لةبةر ئةوة مي لَيرة ثَين باشة تةئيدي ئـةوة دةكـةم   
هةشت سةد مةترةكة بةشَيوةيةكي عام بؤ هةمووي بَيت  مي ناَلَين سَي ثارضة  ضـوار ثارضـة  باسـي ثارضـة     

  ضوار ثارضةي بدرَيَو  دةَلَيي هةر ئينسانَي  حةدي ئةوةي هةبَيت هةشت سةد ناكةم  سَي ثارضةي بدرَيَو
 .مةتر عةسو بكرَيت لةو نةريبةية لة مةاوعي تةبعةن  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةنيا ية  شـت كـا  شـَيخةَلَة  وةنيـر داواي نـةكردووة دوا َرَيـت  تـةنيا عـونري خواسـتووة بـؤ نـةهاتي             
ش  لةطةَل ليذنةي ياسايي رَيككةوتوون  ئةو رةئي ليذنةي ياسايي رةئي وةنارةتي داراييشـة  ئـةو وةخـو    ثَي

دةماخنستة دةنطدانةوة  داواكاري ئةوان مواسةدةتتان كرد بواية هينمـان دةكـرد  بـةَهم ئَيسـتاش لـة رةئـيش       
يان لةبـةر رؤشـنايي ئـةوة نووسـيووة      ئاماذةي ثَي كرد  سَي  ضوار دانيشتنيان لةطةَل كردوون  ئـةو راثؤرتـة  

نؤر دسة كرا لةسةر ئةوة  نؤر سةردَيكي ئةوتؤش نيية لةرداستيدا لة بةيين ليذنةي دارايي و ليذنةي ياسايي 
و ئةو رةئيانةي ئَيوةش باستان كرد  لة مةونوعةكة ئةوةندةية ئايا عةرةسات بـَينت هةشـت سـةد مةترةكـة     

ئةطةر تةماشا بكةيي  مودتةرةحَيكي تانة هاتؤتة ثَيش ئةطةر ئةوة ثَيتـان   بَينت  يان ثارضة ثارضةكة بَينت 
باش بَينت  رةنطة ئةسَلي ماددةكة هاتووة لة مةشروعي حكومةت ئةويش ئيلغا كردنـي نةريبـةي ئيناسييـة     
ئةطةر ئيلغاي نةريبةي ئيناة ماددةي ئيناسـة بكـةيي  ئةطـةر بؤيـان َوَينيـةوة نةصـةكةي مودتةرةحتانـة        

 .ا  شَيروانك
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سـاَلي  ( 000)لـة دـةراري   ( ع)ثَينجةم ( ه)ضوارةم ( 000)هةروةكو لة ثَيش يش ئيشارةمت ثَيدا  لة دةراري 
  ئةوة سةرني نةريبةي ئيناة كردووة  ئَيمة ئـةو بةندانـةي كـة ثةيوةسـتة بـة نةريبـةي ئيـناة لـةم         1922
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رديارة بيوةستَيني  بؤ ئةوةي لةطةَل ياسايةكة طوجناو بَيت  كة ئيلغاي نةريبةي ئيناة بة دـةراري دـةتيعي   ب
بيكات  هةر نةمَينَيت  ئةطةر ئةوةمان بؤ ئيناسة بكةن نؤر لـة مةشـاكيلي ئَيمـة حـةل دةبـَينت  نةصـةكةش       

اخلاصاة بالضاريبة االضاافية علاى      1922لسانة   000يوقف العمل باالبنود الاواردة يف القارار    ) :بةو شَيوةية
 (.العرصات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دلَير رةئيتان لةسةر ئةو مودتةرةحةي ليذنةي ياسايي
 :دلَير امساعيل حني شاوةيس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثارضـة نةوي يـة  ثارضـة     ئَيمة دذي هبردني ئةو باجة نيادةية ني  ئَيمة لةطةَل ئةوةدايي كة بـاج لةسـةر  
نةبَيت بة هةشت سـةد مـةتر  كـؤي ثارضـة نةويـةكان هةشـت سـةد مـةتر بَيـت  ئَيمـة خيةسةكـةمان بـةس             

 .ئةوةندةية  هييي تر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو سؤنان خان
 :بةردَين سؤنان شهاب نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عين ئَيمـة هييـمان نـةكرد  نةريبـةي ئيـناة بـؤ ئةوانـةي كـة لـة          ئةم تةرحـة تـانةي كـة هاتـة ثَيشـةوة  يـة      
مةتر بةرةو ذوورة  ئةوة هةر خؤي نةماوة لة ئةسـَلدا  ئـةوة هـةر ئيلغـا كـراوة  ئَيمـة تـةنها دسـة         ( 1022)

كردنةكةمان لةسةر نةريبة ئةساسيةكةية  هةشت سـةد مـةتر يـة  ثارضـة  يـان ضـوار ثارضـة بَيـت  ثَيـنج          
 .م هةشت سةد مةتر بَيت  ئةم كؤية َةينة ناويةوة  يان نةخيةيي  هةر ئةوةندةيةثارضة بَيت  بةَه

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كار نةكردن بـةو  )ئةو سةدةرةية تانةيةي ليذنةي ياسايي  كة ليذنةي داراييش ثشتيواني لَي دةكات  ئةويش 
لةطــةَل ئــةو مودتةرةحــة تانةيــة لــة    كــَي(هــاتووة رابطريَيــنت 1922ي ســاَلي (000)خاَهنــةي كــة دــةراري 

ماددةي يةكةم دةسو بةرن بكاتةوة؟  سةدةرةي يةكةم ئيشكالي لةسةر نيية  كـةس مونادةشـةي نـةكردووة     
ي سـاَلي  (99)راطرتين بردياري ذمارة )  خاَلي دووةم (كار كردن بة سةدةرة يةكي ماددة ضوار)ديارة مواسيني 

ي سـاَلي  (384)راطـرتين كـار كـردن بـة برديـاري      )ة  خـاَلي سـَييةم   ئةوةش هيض ئيشكالي لةسـةر نييـ   1923
كـار كـردن بـةو    )ئةويش خيةة لةسـةر نييـة  ئـةو سةدةرةيـةمشان ئيناسـة كـرد  كـة دةنطتـان بـؤدا           1981

  دةمَينَيت ئةو صيغةيةي كـة مونادةشـةي لةسـةر كـرا  دوو رةئـي هةيـة        (هاتووة 000خاَهنةي لة دةراري 
نةي ياسايية  رةئيةكيان هي ليذنةي داراييـة  رةئـي سـَييةم ضـية كـا  رةشـاد دةبَيـت بـة         رةئيةكيان هي ليذ

 .نووسي بنووسرَيت
 :بةردَين رشاد ابد ابراهين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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رةئي سَييةم ئةوة بوو  طومتان عةرةسات هةر نةريبةي لةسةر نةبَيت  ضونكة هيض سوودي نييـة  نةويـةكي   
طؤردةي ضي لَي وةرطرن  ئةطـةر بَيتـو دة سـاَل نةريبـة بـدات دـةردار دةمَينَيـت  نؤريـش وا          رةق و تةدة  لةو

 .بووة وةخو خؤي  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو يا شَيخ
 :بارناني ابد عثما  ادهن بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لـة سـاَلَيدا  دوو سـاَلَيدا  سـَي سـاَلَيدا  ئـةو رةئيـةش         رةئيةكا ديش هةبوو  ئةويش مةسةلة وةخو بوو  كا يا

 .هةبوو  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي وةخت مودتةرةحَي  بوو ثشتطرييان لَي نةكرد  لةبةر ئةوة نةبووة ثَيشنيار  يةعين دسة كـرا  بـةَهم   
شـنيار  ضـونكة ثرؤذةكـة وا    كةس ثشتطريي لَي نةكرد  لةبـةر ئـةوة ئـةو رةئيـةي كـا  رةشـاديش نـةبووة ثيَ       

 .هاتووة  رةئي درا دةَلَيت هةر نةبَينت  كا  مسكؤ دنةيي سةرموو
 (:مسكؤ دنةيي)حممود طاهر بةردَين امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كةس نانانَيت  مي لة هـةمووان دةثرسـن   ( 96)دةراري (( 96)يودف العمل بالنرار )ئَيستا لة شتةكان دةَلَي 
ضـية   ( 384)كـةس نانانَيـت دـةراري    ( 384يودـف العمـل بـالنرار    )ضية  دةَلـَي  ( 96)ني دةراري كةس نانا

 .نابَيت بناني ضية هةتا دةنطي لةسةر بدةيي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة مةسغووليةتي ئةندام ثةرلةمانـة  ئـةوةي نـةنانَينت مةسـغووليةتةكة خـؤي تةحـةمول دةكـاتي  لةبـةر         
جار خوَيندرايةوة ئـةو ثرؤذةيـةو بـَةو بؤتـةوة  دةبوايـة ئةنـدامي ثةرلـةمان خـؤي حـانر          ئةوةي كة يةكةم 

يــة ضــيةو بؤضــية  لةبــةر ئــةوة ئَيســتاكة رةخنــة ناطريَيــت  كــة (99)بكــات و بطةردَيتــةوة بــؤ ئــةو دــةرارةي 
بكـاتي    نةيناني خؤي تةحةمول دةكاتي و بَي دةنط دةبـَينت  بـةَهم طلـةيي بكـاتي  دةبَيـت لـة خـؤي طلـةيي        

 .سةرموو كا  شَيروان
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي هةندَي  تةنادونات دةبينن ناضار دة  باسي بكةم بةرداسو  باشة بـرادةران دةَلـَيي نةريبـةي عةرةسـات     
ة  ئيناسيةكـةمان  لةغو نيية  سةرضاوم  باشة نةريبةي عةرةسات ئةساسيش دةطرَيتةوة  ئيناسيش دةطرَيتـةو 

لةغو كرد  باشة بؤ يةكَي  لة هةشت سةد مةتر نياتري هةيـة مـي عـةسوي بكـةم لـة نةريبـة  مـي لـة ئَيـوة          
نةريبةي ئةساسي دةكةوَيتة سةري  ئةوة لة هية  دةَلَيي ئةو برادةرانة مةسةلةن هةشت سـةد  % 0دةثرسن 

ت نةريبـةي عةرةسـاتيش هـةَلبطريَيت  ئـةوة     مةترة  وايـة  دةوَلةمةنـدة  سةنـة  لـة هيـةكي تـريش دةطوتريَـ       
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نانامن ئةو تةنادونة ضؤن ضارةسةر بكةم بةرداسو  بؤية نةريبةي ئةساسي تةنهاو تةنها لةسةر ئةوةيـة  كـة   
  ئـةويش ناكاتـة هـيض  دةبَيـت     %0ئةوي هةشت سةد مةتري نياتر هةية  نةريبةيةكي ئةساسـي كـة دةكاتـة    

 .ارضةكة موسرةن بَيت  يان غةيري موسرةن بَيتئةوة ةَينَيتةوة بةرداسو  جا ث
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بؤ دوا جار كا  رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عةرةسة خالي كة تةحنيني ئةرباح ناكات  وةكو ئةوةية ثارة لـة بـانق دانـرا بَيـت  بـةبَي ئـةوةي سةوائيـدي        
َيت  ئةو ثارةية دةبَيت ئَيمة بَلَيي بؤ نياد ناكات  دةبَي نيادي بكات  عةرةسةي خالي وةخو لةسةر وةربطري

بــوو بــة حــةدي هــةموو ميللــةت    ئيجاادَيــ  خــؤي كــة ئــةو برديــارة دةرضــوو  جــةنابيان خؤشــيان دةنانــي  
ئـةو خةَلكـة    1922بةتايبةتي مةنتينةي ئَيمة  طرتةوة  هةتا مةونوعي تةسويةي هاتة سـةري  لـة سـاَلي    

دةربةدةر كرا  كةس نـةيتواني ئامـادة بَيـت و ديئـاع لـة خـؤي بكـات  ئةوانـة هـةمووي ئـةو سروعانةيـة كـة             
كؤبؤوة نوَلممان لَي كرد  ئَيستا عةرةسة خالية كة تةحنيني ئةرباح ناكات  سةلسةسةي نةريبة ضية  نةريبة 

مليـؤن دؤهر دة سـاَل عـةسومان كـردووة لـة      لة ئةرباح دَيت  ئَيمة سةدةها مةشروعي طةورة طةورة بة سـةد  
نةريبة  خةَلكانَي   كةسانَي  لة شةريكةيةكي بيانيية  يان ناوخؤيية  ئيسـتيئادة دةكـات لـةو طـؤردةي باسـي      
ناكةيي دَيي ياخةي عةرةسةي خالي دةطريي  ساَلَي دـورطي بطـريي وةرة شـاندة دينـار نةريبـةي عةرةسـةي       

 .كرَيت و نةمَينَيت  نؤر سوثاسبدة  داوا دةكةم ئةوة ئيلغا ب
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةرضـووة    1960كا  شَيروان ئيجانةي بدةية مي وةَهمي بدةمةوة  جـارَي ئةوةلـةن ئـةو دانونـة لـة سـاَلي       
 .1964يةعين هةتا ثَيشي ئيننيةبي 

دةوَلـةت دةسـدم دةوَلـةتي    نةريبة ئةساسي دةوَلةتة  بـةبَي نةريبـة دةوَلـةت نييـة  تةبعـةن كـة دةَلـَين        / دوو
ئَيستاية  نة  دةوَلةتي ئيشترياكي  دةوَلةت لةسةر ئةساسي بنةماي باناردي ئانادة  لةسةر ئةساسي دـةوانيين  
حوردة  كة هةموو دنيا ئَيستاكة ثةيردةوي دةكاتي  هةتا وَهتي ئيشترياكي وةكو صي ثةيردةوي دةكـاتي  بؤيـة   

ورييـة بـؤ حكومـةت  حكومـةت دةبَيـت بةرنامـةي هـةبَينت بـؤ خـؤي          هةبووني نةريبـة  ثَيداويسـتيةكي نةر  
داهات ثةيـدا بكـاتي  خؤنابـآ هـةر لةسـةر داهـاتي نـةوت و مينانيـةي حكومـةت ئيعتيمـاد بكـةيي  نةريبـة             
بنةمايةكي نةروريية بؤ تةننين و ئةو ثارةيةي لة نةريبة وةردةطريَيـت  مـةسرون وايـة حكومـةت تـةرخاني      

ي  بؤ بةلةدييـة  بـؤ جـادة  بـؤ رَيطاوبـان  بـؤ درةخـت نيـاد كـردن  دةبَيـت حكومـةت            بكاتي بؤ خنمةتطونار
ثارةي هةبَينت لة ثاَل ئةو ثارانةي كة لة مينانيةوة بؤي دَينت  لةبـةر ئـةوة مـي بةرداسـو ئـةو رةئيـةي كـة        

ةتي باش نةكرا دةَلَيت ئيلغا بكرَيت رةئيةكي بة تةواوي نابينن  رةئيةكي عاتيئية  رةئيةكة مومكينة ديراس
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ــة         ــةويش دةخةين ــتا ئ ــرة  ئَيس ــةونوعَيكي ت ــةوة م ــَي دةدةن ئ ــةراري ل ــة  د ــي خؤتان ــي رةئ ــةَهم رةئ ــت  ب بَي
 .دةنطدانةوة  مادام سَي كةس نياتري هَينا  سةرموو كا  جةمال

 :بةردَين اال حممد داسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة دةخياتة بانكةوة دانانج دةكات  بةَهم يةكَي  نةوي هةية مي تةبيعي لةطةَل ئةوةدا نين  يةكَي  ثارةي هةي
دةيهَيَلَيتةوة دانانج ناكات  بة ثَييةوانةوة كة نةوي دادةنَييت ساَلي داهاتوو ديمةتةكةي دةبَيت بة دوو دات  
لةبةر ئةوة ثَيويسـتة نةريبـة بـدةيي  ئةطـةر لـة هةشـت سـةد نيـاتر بـوو  ضـونكة نرخةكـةي نيـاد دةبَيـت               

ةن ئَيستا نةوية  بة ئيستيَةحي دةرةوة دةستةرَي  بكـات  دواي سـاَلَي  دوو دةستـةر دةكـات  دـةي ض      مةسةل
 .بدات  يةعين ئَيمة دةبَيت لةطةَل نةريبةكة دابي  نؤر سوثاس% 0دةكات لة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نووسراوة  بؤ  1960بةية  ساَلي بنانَي لة نةصَي  نووسراوة  ئةسَلي دانونةكة سةبةبي دةرهَيناني ئةو نةري
بقيمتهاا  % 1تفرض ضريبة سنوية علاى االراضاي الصااحلة للبنااء بنسابة      )ئةوةي نةَلَيي هي بةعسة  دةَلَيت 

مادامت غري مبنية، حبيث تكو  هذه الضريبة حافظًا ملالكية االراضي املباشرة ببناءها او ختلاص منهاا باالبيع    
  يـةعين يـة  لـة    (هما مطلوب نشاط العمرا  وتوفري عارض االراضاي  مما يساعد على حتقيق احد امرين كال

 .ئةسبابةكانيةتي  بة هةر حاَل  سةرموو يا شَيخ نودتةي نيناميت هةية
 :ابد بارناني عثما  ادهن بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كاظا مـي بةحسـَي وةخـو     مي نودتة نينامي ئيشارة كر  ئةن رةئيا خؤ تَيدا دبَيذم و نودتةي نيناميشة  ئةو

كر بوو جةنابَيتة طوتي كةس ثشتيواني لَي نةكرية  بةلَي  طةلَي  ثةرلةمانتارا بةحسَي وةخو كر  كـة ئايـا   
ظة مرؤظا كاظا ظَي عةرةسات سرؤشي ساَل  ئةن ضةند عةرةسـا دةسرؤشـي  بـريا مـي ثةخشـان خـان  يـان كـا          

 .يان هةندةكا دطوت دوو ساَلة  سَي ساَلة  سوثاس بةكر دعةمرَيدا جارَي   يان عةمرَيدا دوو جار 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر وا بَينت دةبَيتة ضوار مودتةرةح  كا  سرسةت رةئيةكي هةية لةسـةر ئـةو مودتةرةحـةي  كـة دةَلَيـت      
 .ئيلغاي نةريبة بكرَينت  سةرموو

 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نةريبةي عةرةسات بة رةئي مي بة مودتةرةح حيساب ناكرَيت  ضونكة ماناي ئيلغاي ئةسـَلي دانونـة    ئيلغاي 
ئيلغــاي ئةســَلي دــانونيش مــةونوعي مونادةشــة نييــة لَيــرة  حكومــةت هــاتووة داواي ثرؤذةيــةكي كــردووة    

ي مـي ئـةوة بـة    تةعديل كردني نةريبةكة  داواي نةكردووة نةريبة بَيتـة لـةغو كـردن  لةبـةر ئـةوة بـة رةئـ       
 .مودتةرةح حيساب ناكرَينت مةسرونة تةصويو لةسةر نةكرَيت  نؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاس  ضونكة بة حةدينةت ئياراج دةبَيت  بيكةينة مودتـةرةح و دوايـَي دةنطـيش بَينَيـت  دانونيـةنيش      
انونيةن هـيين نـةكردو  دةمَينَيـت دوو    راست نةبَينت  نؤر سوثاسي كا  سرسةت دةكةيي  ئةم مودتةرةحة د

مودتةرةح  يةكَيكيان موعةدةلة  مي ئينترياحَيكن هةية  دانيشتنةكة ثاندة دةدينـة دوا دةخـةم  بـؤ ئـةوةي     
ليذنةي دارايي و ليذنةي ياسايي لةطةَل سةرؤكايةتي و لةطـةَل لَيثرسـراواني سراكسـيؤنةكان بـَيي بـؤهي مـي       

 .شَيوةية ثيرد ثيرد دةبَينت  سةرموون بؤ ذوورةكةي ميلةوَي بطةينة نةتيجةية   بةو 
 دواي ثشوو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان  دانيشتنةكةمان دةست ثـَي دةكةينـةوة  لةبـةر رؤشـنايي ئـةو دانيشـتنة لـة        
يؤنةكان ئةو صيغةيةي بةيين ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي بة ئامادة بووني نؤربةي لَيثرسراواني سراكس

كــة ئيتيئادمــان لةســةر كــردووة  لةبــةر رؤشــنايي موداخــةهتي نؤر  كــة لةهيــةن ئةنــداماني ثةرلةمانــةوة    
اعفاء عرصة واحدة او اكثر من )ثشتطريي لَي كرا  ئةو صيغةية ئيتيئادي لةسةر كرا  بة عةرةبيةكةي واية 

وتساتوفى الضاريبة   ( 0م 622)ا الشائعة منهاا علاى   الضريبة االساسية لكل مكلف ال تزيد مساحتها او حصته
  طوتيـان ئـةو وةخـو    (على مازاد عن ذلك وللمكلف تعني العرصاة او احلصاة الايت يطلاب حصار االعفااء بهاا       

ساَلةكةشي ناوَينت  لةبةر ئةوةي تةحصيل حاصـلة سـةنةويةن هـي كـراوة  ئـةوة ئيتيئـادي هـةموو هيةنـة         
وحيدي رةئيان كرد لةسةر ئةوة  ئةوة جارَيكي تر دةخيوَينمةوةو دةخيةمة ثةيوةنديدارةكانةو ليذنةكانة تة

اعفاء عرصة واحادة او اكثار مان الضاريبة االساساية لكال مكلاف ال تزياد جمماوع مسااحتها او           )دةنطدانةوة  
وتساتوفى الضاريبة علاى ماازاد عان ذلاك وللمكلاف تعاني العرصاة او          ( 0م 622)حصتها الشائعة منهاا علاى   

  كَي لةطةَل ئةو مودتةرةحةية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي   ( يطلب حصر االعفاء بهااحلصة اليت
لةطةَلــدا نييــة دةســو بــةرن بكاتــةوة؟ نؤر ســوثاس  بــةكؤي دةنــط وةرطــريا  مــاددةي يــة  بــة هــةر ضــوار    

ايـة دةسـو بـةرن    بردطةكاني و لةطةَل ئةو بردطةش كة دةنطتـان بـؤي دا  دةخيةمـة دةنطدانـةوة  كـَي لةطـةَل د      
بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  بةنؤرينـةي دةنـط وةرطـريا            

 .سةرموو ثةخشان خان
 :بةردَين ثةخشان عبداه نةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  ئيعئـا لـة نةريبـة  هـةر     هةر لةوَي لة ثَيشنيارةكاني ليذنةي ياسايي شـتَيكي تـر هـةبوو دةربـارةي سرؤشـنت     
 .ئةوة نةما  يان ضؤن؟

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ئةوة ئاخري صيغةية كة خوَيندمةوة  ئةوة نةما  ماددةي دووةم تكاية َوَيننةوة
 

 :سعيد جامبان حممد طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةكاني ئةم ياساية بَيتماددةي دووةم  كار بةهيض دةدَي  ناكرَيت  ثَييةوانةي حوكم
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشي ئةوةي ئَيمة بَيينة سةر ئةو ماددةية  بةرداسو دوو ماددةمان ثَيشنيار كـردووة  يـةكَيكيان ثةيوةنـدي    
اددةكـةي تـر   بة ئةو عةرةساتانةية كة تةخصيص دةكرَيت بؤ مودابيـل بـة ئيتئـاو ئيسـتيمة  و ئةوانـة  م     

ثةيوةندي هةية بة ئيعئاي وةرةسةي شةهيد لة نةريبةي عةرةسات  وةكو هاووَهتية   جطة لةو ئيعئايـةي  
كة بؤي دانراوة بة بردياري جيا جيا لة ئةجنومةني وةنيران  يان لة ئيدارةي ثَيشوو  بؤية ثَين باشـة ئةطـةر   

دان بةنيسـبةت مـاددة دوو  ئـةو ماددانـة جَيطـاي      رَيطام ثَي بدةن  ثـَيش ئـةوةي ئـةو ماددةيـة َرَيتـة دةنطـ      
بكةينةوةو بيخةينة نيناش  بناني ئةنداماني ثةرلـةمان ض برديـارَيكي لةسـةر دةدةن  نؤر سـوثاس  مـاددةي      

 :يةكةم ئةطةر رَيطام ثَي دةدةيت دةخوَينمةوة
ساتمالك واالساتبدال   تعفى العرصات اليت ختصص مقابل اطفاء وافراز االراضي داخال حادود البلاديات او اال   )

من ضريبة العرصات ملدة ثالث سنوات اعتبارًا من تااريخ تساجيلها بأمسااء اصاحابها لادى ماديريات التساجيل        
 (.العقاري املختصة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي دارايي رةئيت ضية لةسةر ئةو مودتةرةحة
 :دلَير امساعيل حني شاوةيس.بةردَين د

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

 .ئَيمة دذي ئةو ثَيشنيانة ني و ثشتطريي لة ليذنةي ياسايي دةكةيي  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةوة شـتَيكي ضـاكة  كـةس موهحـةنةي نييـة  ئــةو مودتةرةحـةي ليذنـةي ياسـايي بـؤ ئـةو مـاددة ئيناسيــة             
س  كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرن      دةخةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَل داية دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثا    

بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ئةو ماددةية بـووة مـاددةي دووةم  سـةرموو بـؤ مودتـةرةحتان      
 .ضية

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي دووةمي ئيناة كة هةمانة بةم شَيوةية
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عرصات عن القطعة املخصصة هلم بهذه الصفة بعد ابراز ما يثبت ذلك مان  تعفى ورثة الشهيد من ضريبة ال)
 (.جهة رمسية خمتصة اضافة اىل متتعهم باالعفاءات الواردة يف هذا القانو 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةجياتي ليذنةي دارايي دةَلَين مواسينن  يا شَيخ رةئيت هةية  سةرموو
 :بارناني ابد عثما  ادهن بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رةئيا مي ئةظةية  يةعين بؤ شةهيدَي هةر شتَي  دَيتة كرن  كةس بة ئاخاستنا هةر كَيمة  بةلَي طاظـا كومـة   
هةمي نةريبة ئيلغا كرن لَيرة ناظَي شةهيدان بؤ تَيداية  يةعين ئؤتؤماتيكيةن وةكـي هـةر هاووَهتيـةكي دي    

 .تةحصيل حاصلة  نؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 

 .شو تريش هةية  نةريبةي تريش هةية  سةرموو كا  شَيروان
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةرةسةي شةهيد مةعئية لة نةريبةي عةرةسات لةو ثارضةيةي كة بؤي تةخصيص دةكرَيت بـةم سـيئةتة    
ياسـا    بـة    وةخو خؤي ئيـدارةي جيـا جيـا  ئَيسـتا ئةوةلـةن     بةَهم ئةمة بة برديارَيكي هةردوو ئيدارة كراوة

 .كردني ئةو ماسة دةكةيي لةناو ياسايةكة  ئةوة ية 
حةدَيكي دةدةييَن وةكو هةر هاووَهتيةكيش تةمةتوع بكات بةو ئيعئايةي كة بؤ هاووَهتيش هاتووة لة / دوو

 .دانونةكة  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي ياسايي بؤ ئةو ماددةي ئيناسة بكرَينت  دةخةمـة دةنطدانـةوة  كـَي لةطـةَل دايـة دةسـو       مودتةرةحي ليذنة
بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نييـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  بـةكؤي دةنـط وةرطـريا          

 .سةرموو بؤ ماددةي دواتر  سةرموو كا  دلَير
 :دلَير امساعيل حني شاوةيس.بةردَين د

 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

ئَيمة وةكو ليذنـةي دارايـي ثَيشـنيانَيكمان هةيـة  كـة ماددةيـةكي تـريش ئيناسـة بكرَيـت  كـة منـداَلي ناكـام             
ببةخشرَيت لة باجي نةوي  يـةعين داصـر نةريبـةي عةرةسـاتي لـَي وةرنـةطريَيت  بةرداسـو حيكمـةتي ئـةم          

ت  دةكةوَيتة دةست مـامي  يـان خـاَلي  يـان كةسـَيكي      ثَيشنيانة لةضي داية  داصر كة سةرثةرشتياري نامَينَي
تر ثارضة نةويةكي بؤ ماوةتةوةو ناتوانَيت تةسةروة ثَي بكات  ئةمة نةمانَيكة بؤ ئةو منداَلة  بؤ ئةوةي لة 
موستةدبةلدا بتوانَيت ذياني خؤي بينا بكات  ئةطةر لة ماوةي منداَليدا ئةمة ئـةو نةريبةيـة كـؤ بكرَيتـةوة     

ةَلةكة ببَيت  كة كاتَي  عومري دةبَيت بة هةذدة ساَل  كاتَي  دةناني ئةم منداَلة وةكـو ثَيويسـت   لةسةري ك
كة تانة بةرةنطاري ذيان دةبَيتةوةو وةكو ثَيويست ناتوانَيت بَيتةوة  جا وةكو ثشتطرييية  بؤ ئةو كةسانةي 
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داوا دةكـةيي كـة منـداَلي ناكـام بـاجي       كة منداَلي و تاكو ثَي دةطةن و تا لةسةر ثَيي خؤيان دةوةسـنت  ئَيمـة  
 .نةوي لةسةر نةبَيت  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ددةي ية  لةو برديارانةي كة رامانطرت  ئةو برديارة بوو كة نينامـي ثَيشـوو ئةمـةي دانـابوو  بـةثَيي ئـةو مـا       
ية   كة ئَيستا ئَيمة دةنطمان بؤدا  داصريش بةهةمان شَيوة ئـةو ئيعئائاتـة وةردةطرَيـت  كـة ئـةمردؤ ئَيمـة       
ثةسندمان كردووة  واتا هةتا شةش سةد مةتر داصريشي ماة خؤيةتي ض بة ثارضةية   ض بة ثارضـةي تـر   

 .ئةو ئيعئاية وةربطرَيت  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .وو دكتؤرسةرم
 :دلَير امساعيل حني شاوةيس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ببوورة ثَيشنيانةكةي ئَيمة ئةوةية بة هيض جؤرَيـ   ئةطـةر بَيتـو هـةنار مةتريشـي هـةبَيت  مـادام داصـرة          
اوة  مةبةسـت  مادام منداَلَيكي ناكامة  مادام ناتوانَيت كاروباري خؤي ببات بةردَيوة  لةسةر ثَيي خؤي نةوةست

و حيكمةتي ئةم ثَيشنيانةي ئَيمة ئةوةية كـة كاتَيـ  دةتوانَيـت بوةسـتَيت كـة عـومري دةطاتـة هـةذدة سـاَل          
 .بتوانَيت بيناي خؤي ثَي بكات و ئي  نياتر ضاوةردواني كةس نةكات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  كةرين سةرموو
 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة
بةرداسو ثَيشنيارةكةي ليذنةي دارايي نةطوجناوة  لةبةر ئةوةي ئةطةر لَيـرةدا بـؤ داصـر بـةم شـَيوةية بَيـت        

 .داصر ئيستيغةل دةكرَيت و تيجارةتي ثَيوة دةكرَيت  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةس دسةي هةية لةسةر ئةوة  كا  دلَير ثَين واية ثَيي دابييتةوة باش ة
 :دلَير امساعيل حني شاوةيس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمــة راي ليذنــةي داراييــة بةرداســو وةكــو ثشــتطريية  و وةكــو هاوكــاري كردنَيــ  بــؤ ئــةو منداَهنــةي كــة  
سةرثةرشتياريان نامَينَيت  جا ئةطةر ئةم ثةرلةمانة بةردَينةو ئةم ئةندامة بةردَينانة ثشتطريي دةكةن  ئةوة 

 .شتَيكةو ثشتطرييشي ناكةن ئانادن لة بريو بؤضوونيان  سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةعدةديي سةرموو
 :بةردَين مة سعدالديي عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثشتطريي رةئيةكةي كا  دلَيري دةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  بةَلَيي سةرموو
 (:بةَلَيي)عبداه حممود بةردَين بد 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .منيش هةر ثشتطريي ثَيشنارةكةي ليذنةي دارايي دةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  جةعئةر سةرموو
 :معروف مصطفى جعئر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا هةية بةرداسـو  لةبـةر ئـةوة مـي     ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي دارايي نؤر جائينة  ضونكة ئةو موشكيلةية 

 .ثشتطريي لةو ثَيشنيارة دةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ئارام سةرموو
 :ارام رسول مامندئبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي لةطةَل ئةو ثَيشـنيارة نـين  لةبـةر ئـةوةي بةهـةمان رةئيةكـةي كـا  كـةرين  مـي ثـَين وايـة ئيسـتيغةل             
 .ت  نؤر سوثاسدةكرَي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عومسان باني ماراني سةرموو
 (:باني ماراني)دادر عبداه عثما  بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رةئي ثَيشي ليذنةي داراييمان دةكرد  ئةطةر هةر داصرَي  شةش سةد مةتري عةسوي بكرَيت  بةسة خؤ لـة  
 .شةش سةد مةتر نياتر ناكرَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةطةر ليذنةي دارايي سةحيب ناكات  مودتةرةحةكةي دةخةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَل مودتةرةحي ليذنةي 
دارايية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةنؤرينةي 

 .كايةدةنط دةبول نةكرا  سةرموو بؤ ماددةي تر ت
 :حممد سعيد جامبان طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي دووةم كة دةكاتة ماددةي ضوارةم  لةبةر ئةوةي دوو ماددة ئيناسة كرا
 .كار بة هيض دةدَي  ناكرَيت  ثَييةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَيت

 :(نانا)خضر سعيد بةردَين دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ال يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانو : ادة الثانيةامل
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .اليعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانو  :رةئي ليذنةي ياسايي بةم شَيوةية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ية دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرن          دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَل دا
 .بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  تكاية ماددةي دواتر

 :حممد سعيد جامبان طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي سَييةم كة بؤتة ماددةي ثَينجةم
ؤيـان هةيـة رَينمـايي ثَيويسـت بـؤ ئاسـانكاري كردنـي جـَي بـةجَي          وةنارةتي دارايي و ئابووري لـة هةرَيمـدا ب  

 .كردني حوكمةكاني ئةم ياساية دةربكةن
 :(نانا)خضر بةردَين دادر سعيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  :املادة الثالثة
 .لوزارة املالية واالقتصاد يف االقليم اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانو 

 :ةردَين شَيروان ناص  حيدريب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةينةو هيض تَيبينمان نيية  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَل داية دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرن          
 .كؤي دةنط وةرطريا  سةرموو ماددةكةي دواتربكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بة

 
 

 :حممد سعيد جامبان طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي ضوارةم كة دةكاتة ماددةي شةشةم
 .كار بة ياساو برديارةكاني باجي بةركار دةكرَيت  ئةوانةي ثَييةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية ني

 :(نانا)خضرسعيد  دادر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الرابعة
 .يعمل بالقوانني والقرارات الضريبية النافذة مبا ال يتعارض واحكام هذا القانو 

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةينةو هيض تَيبينمان نيية  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةردار سةرموو
 :بةردَين سةردار صباح بونو هركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي لة ئةسَل  يةعين بةثَيي ئةو ماددةية هةموو دةواني و ئةوة كاري ثـَي دةكرَيـت  لـة هـةموو ياسـاية       
القارارات الضاريبية   يعمال باالقوانني و   ه)ئَيمة بة ثَييةوانةي ئةوة دةَلَيي داردَيشتنةوةي  دةبَيت بطوترَيـت  

 .  سوثاس(اليت تعارض احكام هذا القانو 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةردوو نة  عةيين شتة  ئَيمـة دةَلـَيي ئـةو دـةواني و دةراراتـةي نةريـيب نـاسينة  ئةطـةر هـاتوو لةطـةَل           
ةعاروني نــةبوو  هــي كــا  ســةرداري بــة ثَييــةوانةي ئةوةيــة  هــةردووكي جــائينة  بــةَهم ئــةوةي  ئــةوةي تــ

 .موتةبةعة بةو شَيوةية رؤيشتووة  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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خؤي ماددةكة هةر هةمووي نيادة  رةنطة ماددةكةش نـةبَينت تةحصـيل حاصـلة  ئـةو ماددةيـةش دةخيةمـة       
ةَل داية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر دةنطدانةوة  كَي لةط

 .سوثاس  بةنؤرينةي دةنط وةرطريا  ماددةكةي تر تكاية
 
 

 :جامبان سعيد حممد طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي ثَينجةم دةكاتة ماددةي شةشةم
 .حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن ثَيويستة وةنيرة تايبةمتةندةكان

 :(نانا)خضر سعيد دادر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة اخلامسة
 .على الوزراء املختصني تنفيذ احكام هذا القانو 

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئيعادةي صياغةمان بةم شَيوةية كردؤتةوة
 (.الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانو على جملس )

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مودتةرةحي ليذنةي ياسايي بؤ تةعديلي ئةم ماددةية وةكو هةموو دانونةكاني تر دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي 
نؤر سوثاس  بـةكؤي  لةطةَل داية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ 

 .دةنط وةرطريا  ماددةي دواتر تكاية
 :حممد سعيد جامبان طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي شةشةم كة دةكاتة هةشتةم
 .ئةم ياساية لة رؤذي دةركردنيةوةو بَةو كردنةوةي لة رؤذنامةي وةدائيعي كوردستان جَي بةجَي دةكرَيت

 :(نانا)خضر سعيد بةردَين دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة السادسة
 .ينفذ هذا القانو  اعتبارًا من تاريخ صدوره ونشره يف جريدة وقائع كوردستا 
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 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئيعادةي صياغةمان بةم شَيوةية كردؤتةوة
 (.وينشر يف اجلريدة الرمسية وقائع كوردستا   1/1/0228ينفذ هذا القانو  اعتبارًا من تاريخ )

هـةمووي دراوة تةدريبـةن     0222بؤية وامان لَي كرد بةرداسو  ضونكة ئةو نةريبانةي كة دراوة هي سـاَلي  
 .لة ساَلي تانةوة حيساب دةكرَيت بؤ ية  ساَل  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةوة جَي بةجَي بكرَيـت  دةخيةمـة   1/1/0228ي ياسايي كة لة ئةوةش مةنتيني تَيداية  مودتةرةحي ليذنة
دةنطدانةوة  كَي لةطةَل داية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر 

 .سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ئةسبابي موجيبة تكاية
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 (االسباب املوجبة)
لغرض جعل القانو  منسجمًا مع السياسة االقتصادية يف اقليم كوردستا  ولتحقيق اهداف التشريعات 
االقتصادية اخلاصة باالستثمار واقتصاد السوق وتشجيع احلركة العمرانية واالستثمارات بصورة عامة 

 .شرع هذا القانو  ولتحقيق العدالة وختفيف العبء الضرييب عن كاهل املواطنني فقد
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةسبابي موجيبة لةطةَل ثرؤذةي ياساكة دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَل دايـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر     
ســوثاس  كــَي لةطةَلــدا نييــة دةســو بــةرن بكاتــةوة؟ نؤر ســوثاس  بــةكؤي دةنــط وةرطــريا  نؤر ســوثاس بــؤ    

ئةو مونادةشة توندو راي جيـاوان  طـرنط ئةوةيـة لـة بةرذةوةنـدي خةَلكـدا        هةمووتان  بؤ ماندوو بوونتان 
 .تةواو بَينت  حكومةتيش داهاتَيكي هةبَينت  كا  غةسور نودتةي نينامي هةية

 :سعيد مةمخوري طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اخـةيي  ئينجـا كؤتـايي بـة دانيشـتنةكة      ئةو بردطانةي كة ماون دةبَيت دةنطي بؤ بدةيي  دواي َةيي  دواي ن

 .بَيني  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرنامةي كار كة لَيرة طومتان كؤتايي ثَي دةهَيني لـة بةرنامـة دايـة  خـؤ دوامـان نةخسـتووة  ئةطـةر دواي        
نيشـتنةكةمان دوا  َةيي  ئةو وةخو دةنطي بؤ دةدةيي  بةَهم لـة بةرنامـةي كـار همـان نـةبردووة  تـةنيا دا      
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دةخةيي بؤ سبةييَن  يةعين بةرنامةي كارمان هةمان شتة  ئةطةر بردطةكةمان دوا َستابواية بـؤ ماوةيـةكي   
تر ئةوة ئةو وةخو دةنطمان بؤ دةدا  مي ثَين باشة بةياني تةحـةمولتان هـةبَيت و سـةبرتان هـةبَيت  ئـةو      

داوا دةكةيي وةنيري ثةيوةنديداريش ئامـادة بـَينت     نةريبةيةش تةواو بكةيي خةَل  دَلي ثَي خؤش دةبَينت 
باشة برادةران دواي جةذن  بةَهم لة ئَيستاوة تةحديدي دةكةيي  ضوار شةممةي دواي جةذن سـةعات يـاندة   

دانيشــتين ثةرلــةما ان هةيــة  ضــوار شــةممة وةنيــري دارايــي و وةنيــري هــةرَين بــؤ    كؤبوونــةوةمان هةيــة
راون و ئامادة بي لةو رؤذة بؤ مونادةشة  جةذنيشتان ثريؤن بَيت تا ثاش جـةذن   كاروباري دارايي دةعوةت ك

 .خوا حاسينتان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه   ست ابد عبداه                سر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ومةني نيشتمانيي      ةرؤكي ئةجنجَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت
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 ( 10)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 12/10/7002 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     12/12/0222رَيكـةوتي   شـةممة  ضـوار  رؤذيي سةر لة بةياني (11)كاتذمَير   
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , ؤكي ئةجنومـةن و بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشـاد مئـو سـةر   كوردستاني عَيراق 
, بةردَين سرست عبـد عبـداه سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤ  و( كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه

 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (10)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)نـاوخؤي ذمـارة    لـة ثَيـردؤي  ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برديــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييساَلي  دووةميي خولي طرَيداني (10)
 :تبةرنامةي كار بةم شَيوةية بَي

 .بةرضاوخستين دوا طؤردانكارييةكاني بارودؤ  و هةردةشةكاني توركيا بؤ سةر هةرَيمي كوردستاني عَيراق -1
ي (160)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردنـي ياسـاي بـاجي خانووبـةرةي ذمـارة       -0

 .ردستانةوة ثَيشكةش كراوةي هةموار كراو  كة لة هيةن ئةجنومةني وةنيراني هةرَيمي كو1959ساَلي 
ي سـاَلي  (114)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي باجي دةرامةت ذمـارة   -4

 .ي هةموار كراو كة لة هيةن ئةجنومةني وةنيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة1980
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كار, ةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوةب

ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة  ضوار ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(10)ذمارة دانيشتين 
 :بةم شَيوةية بَيت دا12/12/0222رَيكةوتي 

 .بةرضاوخستين دوا طؤردانكارييةكاني بارودؤ  و هةردةشةكاني توركيا بؤ سةر هةرَيمي كوردستاني عَيراق -1
ي (160)هةموار كردنـي ياسـاي بـاجي خانووبـةرةي ذمـارة      خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي  -0

 .ي هةموار كراو  كة لة هيةن ئةجنومةني وةنيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة1959ساَلي 
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ي سـاَلي  (114)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي باجي دةرامةت ذمـارة   -4
 .يةن ئةجنومةني وةنيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوةي هةموار كراو كة لة ه1980

سةرةتا بـةخَيرهاتين بـةردَين سـةركيس ئاغـا جـان وةنيـري دارايـي و ئـابووري  بـةردَين كـا  سـةعد وةنيـري             
هــةرَين بــؤ كاروبــاري ثةرلــةمان  بــةردَين كــا  جــةهل كوَيخــا عوبيــد راوَيــذكاري بــاج لــة وةنارةتــي دارايــي و  

 .ةكةيي  بةخَير بَيي سةرضاوئابووري د
ــةم  ــاَلي يةك ــةرَيمي       / خ ــةر ه ــؤ س ــا ب ــةكاني توركي ــارودؤ  و هةردةش ــةكاني ب ــتين دوا طؤردانكاريي بةرضاوخس

 .كوردستاني عَيراق
 .خوش  و برايان  ئةنداماني ثةرلةماني بةردَين

موومان دةبيني وةنعَيكي نةدةكرا ئةمردؤ بةرنامةي كاري ثةرلةمان  ئةو خاَلةي تَيدا نةبَينت  كة ئةمردؤ هة
ناجؤر هاتؤتة ثَيشةوة  نالةبارة  بةو هةردةشـانةي كـة توركيـا لـةو ضـةند رؤذةي دواييـدا ئاشـكراي كـرد  بـؤ          
بةناندني سنوورو هَيردش كردنـة سـةر ئـةو ناوضـانةي كـة بـةناو ضـةكدارةكاني ثةكةكـةي تَيدايـة  ئةمـةش           

ناوضـةي رؤذهـةَهتي ناوةرداسـت  دةبوايـة بيخةينـة      عَيـراق     و مةترسي خسـتؤتة سـةر هـةرَيمي كوردسـتان    
بةرنامةي كار باسَيكي لةسةر بكةيي  ديارة ئةم باس كردنة تةنيا ئَيمة عـةرنتان دةكـةيي  تيشـ  دةخةينـة     
سةر هؤيةكاني مةترسيةكان  ئةجنامةكاني ضاوةردوان كراو  ئةو هةوَهنةي كـة لةبـةردةممان دان  بـؤ ئـةوةي     

ةردةشةية نةكرَينت  بةَهم بـة تةئكيـد هةستـةي داهـاتوو دانيشـتنَيكي تايبـةت تـةرخان        رَيطا بطريي كة ئةو ه
دةكةيي بؤ ئةو مةسةلةية  ئَيـوةي بـةردَينيش هـةمووتان دةتـواني دسـةي لةسـةر بكـةن و بةتايبـةتي لةبـةر          

ةسـةلةية   رؤشنايي ئةو رووداوانةي كة ضاوةردوان دةكـرَينت لـةم رؤذانـةدا بكـرَيي  ديـارة بـة داخـةوة ئـةم م        
مةسةلةيةكي تانة نيية  ئةو هةردةشانةي كة دةكرَيتة سةر هةرَيمي كوردستان  بةهؤي جؤراو جؤر  نةتيجة 
هةر ئةوةية كة طةلي كوردستان نةرةري لَي دةبينَيت  نةرةر دةطةيةنَيتة ئةنموونةكةي  نةرةر دةطةيةنَيتـة  

ة هـةموومان خـةبامتان بـؤي كـردووة  بـؤ ئـةوةي       ئاشو  نةرةر دةطةيةنَيتة عَيراق  ئةو عَيرادة نوَييـةي كـ  
بطاتة ئةمردؤ  هَيشتا خةباتَيكي دوورو درَيذي دةوَيت بؤ دامةنراندني دةوَلةتي عَيرادي سيـدراَلي دميـوكرات    
ئـةم ئةنموونــةي كوردســتاني عَيـراق هــةموو عَيــراديش نؤر خــةَل  هةيـة ثَيــي ناخؤشــةو هــةوَليش دةدةن    

ثشت بةوةي كة بة طةلةكـةمان ثشـت دةبةسـتي  بـة دةسـتووري عَيـراق ثشـت         كؤسثي َةنة بةردةم  ئَيمة
دةبةستي  بة هةَلوَيسو راستمان ثشت دةبةستي  بؤ ئةوةي داواكـاريي ثةيوةنـدميان لةطـةَل دراوسـَيكا ان     

وو لة باش يي ئاستدا بَينت  بةرذةوةنديية هاوبةشةكان رةضاو دةكةيي  داخواني ئاشو بؤ خؤمان و بؤ هةم
طةهني ناوضةكة دةكةيي  رَين لة ياسايي نةتةوةكان و ياسـاي دةسـتووري عَيـراق و هاوسـَييةتي و ثاراسـتين      
بةرذةوةنديةكان دةطريي  كة هةموو لةبةرضاومانة  ثَيشمان واية كة ئَيمة بـة هـيض شـَيوةية  بةشـدار نـي      

ا ئَيمة هؤي ئةوة بووينة  نة ئَيستا  نة لةو كَيشةيةي كة توركيا تووشي بووةو باسي دةكاتي  نة لة رابردوود
لة ئايندةشدا رَيطا بة خؤمان دةدةيـي دةسـت تَيـوةردةيي لـة كاروبـاري وَهتـاني دراوسـَيي خؤمـان  بـةَهم لـة           
هةمان كاتيشدا حةدي خؤمانة  بةثَيي ئةو ثرةنسيثانةي كة هةموو دنيا ثابةندن ثَيي  رَينطرتي لة سنوور  



 542 

طرتي لة يةك   رَيطا نادةيي كةس بة هةر مةهانةية  بَيت  بةتايبـةتي لـة حاَلـةتَيكي    رَينطرتي لة ياسا  رَين
ئةوهادا كة لة ماَلي خؤماني دانيشتوويي داواي دؤستايةتي دةكةيي  داواي ئاشو دةكةيي بـَيي هةردةشـةمان   

بـةدوةت بـووة لـةو    لةسةر بكةن و بيانةوَيت ئةو ئةنموونة تَي  بدةن  بةداخةوة دةنطـي شـةرد لـة توركيـادا     
ضةند هةستةي رابردوودا هةر هةبووة  بةَهم دةنطي خَيريش هةر هةبووة  ئَيستاش هةر هةية دةنطي خَير  
ئومَيد دةكةيي دةنطي خَيرو دةنطي ئاشو و دةنطي برايةتي ناَل بَيت بةسةر ئةو دةنطانـةي كـة دةيانـةوَيت    

م هةستةي دواييدا ئـةو هةردةشـانة دةنطةكـةيان بـةرنتر     ئاَلؤنتري بكةن  لة و ئةو ناوضةية بةرةو شةرد ببةن
دةبَيتةوة  طوَيمان لَيية لةشكركَيشيش بةردةوامة  تا طةيشتؤنةتة ئةوةي حكومةتيش  حكومـةتي توركيـاش   

ش بكةنـة سـةر كوردسـتاني عَيـراق  داواي لـة ثةرلـةماني       باس لةوة دةكاتي كة ئيمكـاني ئـةوةي هةيـة هَيـرد    
شـة بكـاتي و ئـةجنامي بـداتي بـة      سةدةت بكةن  رَيطا بـدةن جةيشـي توركيـا ئـةو هَيرد    توركيا كردووة  كة موا

مةهانةي ئةوةي كة ضةكداراني ثةكةكة لة ناوضـةي كوردسـتاني عَيرادـدا  بـة مةهانـةي ئـةوةي كـة شـةردي         
كردن  دذي تريؤر دةكات  بة مةهانةي ئةوةي كة دةيانةوَيت ديئاع لة ميللةتي توركيا بكةن  ثَين واية ديئاع

لة ميللةتي توركيا حةدي خؤيانة  ئَيمـةش حـةن دةكـةيي ميللـةتي توركيـا تووشـي هـيض كؤسـثَي  نـةبَينت           
ــةند          ــتانة  ض ــاناجني تريؤريس ــة د ــةند ل ــة ض ــةو هَيردش ــةيي  ئ ــاس بك ــةر ب ــريؤر  ئةط ــةي دذة ت ــةَهم مةهان ب

ردنـة سـةر وَهتَيكـي تـر     تريؤريستان بـةدوةت دةكـاتي  ضـونكة لةشـكر كَيشـي و بةنانـدني سـنوور  هَيـردش ك        
وةنعَيـ  دةخـوَلنَييَن  كــة دذي ئاشـتيية  هــةر شـتَيكيش دذي ئاشـو بــوو و ئـاَلؤن بــوو تـريؤرو تريؤريســتان        
بةهَينتر دةبي  ثةكةكة كة ئةمردؤ تانة ثةيدا نةبووة  نياتر لة بيست ساَلة شةرد دةكاتي و ضـةكداري هةيـة    

َيرادة  لةناو توركيادا هةيـة  ئَيمـة ثرسـيار دةكـةيي تـةنيا بـؤ       كَيشةيةكة لة دةرةوةي هةرَيمي كوردستاني ع
راطرتين بةرذةوةنديةكاني توركيا  ئايا تةنيا رَيطةي شـةرد كردنـة لةسـةر كوردسـتاني عَيـراق بـؤ نةهَيشـتين        
 ئةو دياردةية  ض رَيطايةكي تريان لةبةرضاو طرتووة  تاوةكو هةموو دنيا ثَييان بَلـَي حةديانـة  رَيطـاي تريـان    

نيية  ثَين واية توركيا خؤي وَهتَيكي دميوكراتة  وَهتَيكة خاوةن ئةنموونة  وَهتَيكي طةورةية  بـة لةشـكري    
بة ئابووري  بة ثةيوةنديـةكاني  ئةندامـة لـةناتؤ  ذيـانَيكي دميوكراسـي بـؤ خـؤي دابـي كـردووةو لةسـةري           

وركيـادا هةيـة  ئةطـةر بَيتـو بـة ضـاوَيكي       دةردواتي  هـةر ئـةو ذيانـة دميوكراسـيةيةو ئـةو دميوكراتيـةي لـة ت       
ئيجابي تةماشاي بكةيي رَيطا دةكاتةوة بؤ هةر كَيشةية  لةناو توركيا روو بةردوو بي  ئَيمـة يـة  ثارضـةيي    
توركيامان دبولةو ثشتطرييشي لـَي دةكـةيي  داوا لـة هـيض كةسـَي  ناكـةيي كـة ئـةو يـة  ثارضـةية رَيـن لـَي             

ني سنوورو لةشكركَيشط كردنة سةر وَهتَيكـي تـر مةترسـييةكان طـةورةتر ناكـات      نةطرَينت  بةَهم ئايا بةناند
بؤ توركيا  ئةوة ثرسيارَيكة لـة خؤمـان و لـة خـةَلكي تـر دةكـةيي  بـةَلَي بـؤ ئَيمـة دروسـت دةكـات  كَيشـةي             

شـة  ردطةورةمان بؤ دروست دةكاتي  لةثاَل ئةوانةشدا نؤر كةس باس لةوة دةكةن  حةديانيشة دةَلـَيي ئـةو هيَ  
شـةكة مةبةسـتيان كوردسـتاني    ي ثةكةكةنةو لـةو ناوضـةيةدا هةيـة  بـةَهم هَيرد    انبةناوي ئةوةي كة ضةكدار

عَيرادــة  مةبةســتيان ئــةو ئةنموونةيــة كــة لــة كوردســتاني عَيرادــدا هةيــة  نؤر خــةَلكَي  هةيــة دذي ئــةو   
ن نيية برديار بـدةن لةسـةر ميللـةتَي     ئةنموونةي عَيرادي  لةوةدا ئَيمة ثَييان بَلَيي ناحةدي  حةدي ئةوةيا
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لة دةرةوةي وَهتي خؤياندا دةذَينت  لةبةر ئـةوةي لـة وَهتَيكـي تـردا دةذَيـنت  لـةو وَهتـةي تـردا كـة دةذَيـنت           
ميللةتي ئةو وَهتة بة كوردو بة عةرةب و بة توركمان و بة هةموو ثَيكهاتةكانيةوة برديارياندا ثَيكةوة بذيي  

ة بــؤ دةســتوورَي   كــة ئــةو دةســتوورة هــةموو هيــة  ثَيــي ثابةنــدن و ثَيويســت دةكــاتي  وةكــو دةنطيــان داو
ش توركياو هةموو هيةكاني تريش رَين لةو دةستوورة بطـرن  رَيـن لـة ئـريادةي ميللـةتي عَيـراق بطـرن  هَيـرد        

ردسـتاني  كردنة سةر كوردستاني عَيراق ئةطةر سراوان بَيت بطاتة سةر ئةوةي مةترسي َاتة سـةر طـةلي كو  
عَيراق  بناني ض كارةساتَي  روو دةدات  طةلي كوردسـتاني عَيـراق بـؤ هـةموو عَيـراق و بـؤ توركيـاش و بـؤ         
ناوضةكةش  جارَي بة بنةماي ئةوةي  يان بة مةهانةي ئـةوةي كـة شـةردَي  دذي تـريؤر دةكـةن  ثاسـةواناني       

لة واجيبدان  لة ثاراستين بؤرديةكاني نةوت هةرَيمي كوردستان  كة ئَيستاكة بةشَيكيان لة دذي تريؤريستاندا 
لة واجيبدان  لة ثاراستين ئةو ناوضانةي كة مةكينةكاني كارةباي لَيية  بؤ ثاراستين كارةبا  بؤ ئـةوةي دوور  

شَيكي وا بكرَيتة سةر كوردستان  ديارة ئةو ثاسةوانانة واجـييب  بَيت لة تةخريب لة واجيب دان  ئةطةر هَيرد
ة ثَيش ديئاع كردن لة هةرَين  كةواتة جطة لةوةي كة بؤشايية  دةبـَينت  تريؤريسـتان ئـةو    طةورةتريان دَيت

بؤشايية ثرد دةكةنةوة  كةواتة مةترسي تريؤر بؤ هةموو عَيراق طةورةتر دةبَيت خةتري تريؤر لة ناوضـةكة  
ةنـةوة  بـة عةكسـي ئـةو     طةورةتر دةبَيت  تايئةيةكي تانة ثةيدا دةبَينت تريؤريستان خؤيان تيايـدا داَلـدة بد  

شة بؤ دذايةتي تريؤرة  دذايةتي تريؤر ديعايةي كة هةندَي  دةنط لة توركيا ديعاية دةكات و دةَلَيت ئةم هَيرد
بةوة دةبَيت  كة هاوكار بي لةطةَل عَيرادي سيدراَل  هاوكار بي لةطةَل حكومةتي كوردستان  ثَيكةوة دابنشي 

تونةتة ثَيشةوة  بةتايبةتي حكومـةتي عَيرادـي سيـدراَل كؤبوونـةوةيان     ضارةسةرَيكي كَيشةكان بكةيي  كة ها
كردووة  باسيان كردووة  داوايان كردووة  كة ليذنةيةكي سَي دؤَلي هةية بؤ ضارةسةر كردنـي ئـةو كَيشـةية     

كاني ليذنةي عَيرادي  ئةمريكي  توركيية  داوايان كردووة لة رَيطاي ئةو ليذنةيةوة بكرَينت هةموو داواكارية
ــةمان و         ــةرَين  ثةرل ــةتي ه ــت  حكوم ــةري بكرَي ــةوةي ضارةس ــؤ ئ ــة  ب ــةو ليذنةي ــةردةم ئ ــة ب ــا َرَيت توركي
ــة        ــواني ئةوةين ــردووة داخ ــةوة ك ــان ل ــةموومان بامس ــةر ه ــي  ه ــةركردايةتي سياس ــةرَين  س ــةرؤكايةتي ه س

و بكرَينت  بـةَهم ئـةو   ثةيوةنديةكي بامشان لةطةَل توركيا هةبَيت  داخواني ئةوةينة بةرذةوةندييةكان رةضا
دةنطــة بــة تــةنيا لــة كوردســتاني عَيــراق و لــة عَيرادــةوة دَيــت  لــة توركيــا ئــةو دةنطــةي كــة ثَيشــواني لــةو  
ــةردو        ــةر ش ــة ه ــان ناخؤش ــة ثَيم ــارة ئَيم ــة  دي ــاتي نؤر نةعيئ ــراق بك ــتاني عَي ــراق و كوردس ــتةي عَي هةَلوَيس

و ئةطةر بَيتو رَيطاي تر هةبَيت  خؤي كوشنت هـةر خـؤي   ثَيكدادانَي   ثَيمان ناخؤشة خةَل  بكوذرَيت  بةَلك
لة خؤيدا مةرسونة لةهيةن هةموو ئينسانَيكي دؤسو مرؤظ و دؤسو دميوكراتيةت  بةَهم هةردةشـة كـردن و   

بــؤ ســةر ميللــةتَي  تــةنيا داخــواني ئةوةيــة لــة ذيــانَيكي    ش كــردنيش بــؤ ســةر ميللــةتَيكي بــَي تــاوانهَيــرد
ذيــانَيكي ثــرد ئاشــو بــَينت  رَينطــرتي بــَينت لــة خــؤي و دراوســَييةكاني  هــيض حــةدَي   دميوكراســي بــذيت و 

نادةينة توركيا بةو هةردةشانةي كة دةيكاتي  نـة  بـةس ئَيمـة حـةدي نـادةييَن  لـةو دنيايـةدا سةرتانسـةري         
رَيطـاي تـري    دنيا كةس بة توركيا ناَلَينت ئَيوة حـةدي  كـةس ثَيـي وا نييـة توركيـا حـةدَيو  بةتايبـةتي كـة        

نةطرتووة  ئةوةتا يةكَيو ئـةوروثا  يةكَيتيـةكاني ئـةوروثا يـة  لـة دواي يـة  داوا لـة توركيـا دةكـةن ئـةو           
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ــاوةن       هَيرد ــانَيكي خ ــةموو ئينس ــة ه ــَين واي ــةموويان وا  ث ــراق ه ــةتي عَي ــةروا  دةوَل ــةمريكا ه ــةكاتي  ئ ــة ن ش
شـي وا نـةكات و  وةنعةكـة    كيـا دةكـاتي كـة هَيرد   هةَلوَيست ئةوةي داخواني ئاشو بَينت  ئةو داوايةي لـة تور 

شـة بكـاتي  هـةر ئَيمـة نةرةر     ئاَلؤنتر نةكاتي بؤ ميللةتي عَيراق  بـؤ خؤشـي  ديـارة ئةطـةر توركيـا ئـةو هَيرد      
ناكةيي  خؤشي نةرةر دةكاتي  كة ومتان ناوضـةكة ئـاَلؤن دةبـَينت و وةنعـي توركيـاش ئـاَلؤن دةبـَينت  سـةدان         

كوردستاني عَيراددا ئيش دةكةن  كار دةكةن  ئيشةكانيان رادةوةستَينت  بةَلَي بؤ ئَيمـة  كؤمثانياي توركي لة 
خراثة  بةَهم بؤ ئةوانيش خراثة  رةئي طشو ئةوروثاو رةئي طشو جيهاني رَين لة توركيا دةطرَينت  رَين لة 

نيـاد بووندايـة  بـؤ ئـةوةي     دميوكراتيةتي توركيا دةطرَينت  دؤسو توركيا لـة ئـةوروثا رؤذ لـة دواي رؤذ لـة     
شة دؤستةكانيان كةم دةبَيتةوة  ماناي واية كؤسثي تـانة  توركيا ببَيتة ئةندام لة يةكَيو ئةوروثادا  بةو هَيرد

دَيتة ثَيش بةردةم توركيا بؤ ضوونة ناو وَهتاني ئةوروثا  سورسةتَيكي طـةورةش لةبـةردةم دايـة بـؤ ثَيكـةوة      
ةمان لة عَيراددا  بؤ هاوكاري كردن لةطـةَل يـةك ي  بـة تةئكيـد ئَيمـة لةطـةَل       ذيان  بؤ بنيادنانةوةي وَهتةك

ئةوة دايي كة ضارةسةري كَيشةكان بكرَينت  لةوانةش ئةو كَيشانةي كة هاتوونةتـة ثَيشـةوة لةبـةر رؤشـنايي     
ــةي         ــي ناوض ــَيوةية  راني ن ــةهيض ش ــة ب ــةدا  ئَيم ــةي ئَيم ــة ناوض ــة ل ــةكدارانةي ثةكةك ــةو ض ــةبووني ئ ه

ردستاني عَيراق بةكار بَينت دذي توركيا  بةَهم ئةو راني نةبوونة ماناي ئةوة نيية دبـولي ئـةوةي بكـةيي    كو
شة ئةطةر خوا نةخواستة بكرَينت  بـة  ش بكرَيتة سةر ئَيمة بةناو ئةوةي كة ئةوان لةناو بيي  ئةم هَيردهَيرد

ا حـةل ناكـات  كَيشـة بـؤ عَيـراق و بـؤ       رةئي ئَيمة كؤتايي بـة ضـةكدارةكاني ثةكةكـة نايـةت  كَيشـةي توركيـ      
كوردستاني عَيراق و بؤ وَهتة يةكطرتووةكاني ئةمريكاو بـؤ ئـةو وَهتانـةي تـر  كـة ئـةمردؤ لـة عَيرادـدا  بـؤ          
هاوكاري ميللةتي عَيراق هَينيان لَيرةية كَيشـةيان بـؤ دروسـت دةكـات  دةبَيتـة هؤكارَيـ  بـؤ بووذاندنـةوةي         

وا لة توركيا دةكةيي  كة بري لةوة بكةنةوة رَيطـاي ئاشـو بطـرن  رَيطـاي ديـالؤ       تريؤرو تريؤريستان  بؤية دا
ة  ض لــة رَيطــاي راســتةوخؤ  ض لــة رَيطــاي  طــبطــرن  ئَيمــة وةكــو هــةرَيمي كوردســتان ئامــادةيي بــؤ ئــةو ديالؤ 

ةي ئـةم  حكومةتي عَيرادي سيدراَل  ثَين واية حكومةتي عَيرادي سيـدراَل مةسـغووليةتيةتي  لَيثرسـراوة لـةو    
كَيشــةية ضارةســةر بكــاتي  ئــةو هةَلوَيســتانةي بــةردَين نــوري مــالكي دوَيــيَن نواندوويــةتي هةَلوَيســتَيكي           
لَيثرسراوانةيةو رةدي ئةوة دةكات  دةَلَيت دةبولي عةسكةري ناكةيي  داواي دانيشتين بـة ثةلـة دةكـات  داوا    

ضارةسـةر بكرَيـت  داوا دةكـاتي ليذنـة سـَي       دةكاتي وةسدَي  بنَيرَيت بـؤ توركيـا  بـؤ ئـةوةي ئـةو مةسـةلةية      
دؤَليةكة كؤببَيتةوة  ئةمريكي و عَيرادي و توركي  ئَيمةش ثشـتطريي لـةو داوايـةيان دةكـةيي  ثشـتطريي لـة       

شة نةكرَيت  داواش لـة حكومـةتي توركيـا دةكـةيي      هةَلوَيسو حكومةتي بةغدا دةكةيي  بؤ ئةوةي ئةو هَيرد
ةكةيي بري لةو وةنعةي ئَيسـتا بكةنـةوة  نةطةينـة شـةرد  ضـونكة طةياندنـة شـةرد        داوا لة ثةرلةماني توركيا د

ماناي كارةسـاتة  كارةسـاتةكةش بـؤ يـة  ه نييـة  بـؤ هـةموو هيةكـة  بةتايبـةتي ئَيمـة خؤمـان بـة دؤسـو              
ي توركيــا دةنانــي  داواش دةكــةيي ئــةو دؤســتايةتيمان بــةهَينتر بــَينت و بــةدوةت  بــَينت  بةرذةوةنديــةكان  

ــي هَيرد     ــول كردن ــةَهم دب ــريي  ب ــاو دةط ــةيي و لةبةرض ــاو دةك ــاش رةض ــة   توركي ــةتي ئَيم ــةيي  ميلل ــيش ناك ش
ميللةتَيكة دائيمةن لة ذَير نوَلمدا بووة  ثةجنا ساَلة  شةست ساَل هةر لـة ذَيـر نوَلـن دابـووةو نوَلمـي دـةبول       
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مةي لةسةر ه بيَيت  نوَلميش لة هيض نةكردووة بة هيض شَيوةية   دوربانيشط نؤر داوة  بؤ ئةوةي ئةو نوَل
هية  دةبول ناكات  بؤيةش رَيطا بة خؤمان نادةيي ببينـة هـؤي ئـةوةي هـيض كَيشـةية  بـؤ هـيض وَهتَيكـي         
دراوسي دروست بكةيي  جا لَيرة مي حةنم كرد  ئةو راستييانة عـةرني جـةنابتان بكـةيي  ضـونكة نـةدةكرا      

راكسيؤنةكان و ثَيكهاتةكاني ناو ثةرلةمان دسةمان لةسةر كردووة  كة نؤر لة ئةنداماني بةردَينو مةسغوول س
دةكرا ئةمردؤ تةرخان بكةيي بؤ باس كردنـي وةنعـي نالـةباري هـةرَين بـةهؤي هةردةشـةكاني توركيـا  بـةَهم         

  وامان بة باش ناني  كة ئَيمة دةنطي ئَيوة لـة رَيطـاي ئَيـوةوة بطةيـةني  داواي ئاشـو بكـةيي  داواي ديـالؤ       
بكةيي  لةو مينبةرةوة داوا لة توركيا دةكةيي وان لةو هةردةشانة بَينَينت  داواي لَي دةكةيي طوَي بطرَيتة راي 
طشو ناوخؤي  لة راي طشو عَيراق  راي طشو جيهان  كـة بـةهيض شـَيوةية  لةطـةَل شـةرد دانـي  بـة هـيض         

  ئةطةرضــي دةنطَيكــيش هــةبَينت لــة    شــَيوةية  لةطــةَل هةردةشــةداني  لةطــةَل بةنانــدني ســنوور دانــي      
ش بكـرَينت  ئةمـة لـة نةتيجـةي ئـةوةدا بـووة  كـة هةنـدَي  رووداو         كوردستاندا لةطةَل ئةوةدا بَينت كة هَيـرد 

روويداوة  بةَهم ئَيمة دَلنيايي لةوةي كؤي راي طشو لةطةَل شةرد ني  ثَيشـن وايـة رَيطـا هةيـة بـؤ ضارةسـةر       
رَيطـاي ديـالؤ  بطـريي و ئَيمـة ئامـادةيي و ثابةنديشـي بـة هاوسـَييةتي  بـة           كردني ئةو كَيشانة بةوةي كـة 

ياساي نَيودةوَلةتي بة بةرذةوةنديية طشـتيةكان  ئومَيـد دةكـةم كـة شـةردةكة نـةبَينت ئينشـائةَلة  بةنانـدني         
و ئـةو  سنوور نةبَيت  هةستةي داهاتووش دانيشتنَيكي تايبةت دةكةيي بـؤ ئـةوة  جـا مـي لَيـرة ئـةو ئومَيـدة       

تةماناية بةوةي ئينشائةَلة كؤتايي ثَي دَيـنت  كـة ثةرلـةماني توركيـا برديـار دةداتـي كـةوا رَيطـا نـةداتي ئـةو           
شة بكرَينت  سورسـةت بـداتي بـة ديـالؤ   سورسـةت بـداتي بـة طئتوطـؤ  بـة دانيشـنت لةطـةَل حكومـةتي             هَيرد

كـة ثَيويسـت بـَينت  بـؤ ئـةوةي كؤتـايي بـةو         هةرَين  لةطةَل حكومةتي سيدراَلي بةغدا  لةطةَل هةر هيـةنَي  
 .كا  دكتؤر نوري نودتةي نينامت هةية  سةرموو .كَيشانة بَيني  سوثاستان دةكةم

 :نوري ايل تاَلةباني.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــة نيــ      ــةبارةت ب ــةنابتي  س ــوونانةي ج ــةَل ئــةو بؤض ــدا هــةموو لةط ــةناو ثةرلةمان ــةوا ل ــي وا دةنامن ك اني م
لةشكركَيشي بؤ سةر هةرَيمي كوردستان  بؤية ثَيشنياني ئةوة دةكةم  ئةوةي جـةنابتان سـةرمووتان بـةناوي    
ثةرلةماني كوردستانةوة  وةكو نوَينةري خةَلكي كوردستان  وةكو نامةيـة  ئاراسـتةي توركيـا بكرَيـت  تـاكو      

تـاني دراوسـَيمان  كـة ئاطـادار بـي كـة طـةلي        ئَيمةش وةكو ثةرلةماناني دنيا  لة ئةوروثا  لـة ئـةمريكا  لـة وهَ   
كوردستان بة هيض شَيوةية  ئةو جؤرة لةشكركَيشةي دةبول نيية  ئَيمة دؤسو طةلي توركيايي و هةميشـة  
ــووني راي          ــؤ بؤض ــاب ب ــةوانيش حيس ــدةواريي ئ ــةدا  ئومَي ــةو طةل ــةَل ئ ــتووة لةط ــتايةتيمان ويس ــة دؤس ئَيم

 .ةكةمثةرلةماني كوردستان بكةيي  سوثاستان د
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نؤر سوثاسـت دةكـةم  ئـةم ئينترياحـة بةجَييـة  بـةَهم لةبـةر رؤشـنايي واديعَيكـدا  كـة توركيـا جـارَي نــاوي             
كوردستان دةبول ناكات بة داخةوة  ناوي ثةرلةماني كوردستانيش هةر دةبول ناكات  جـارَي ئَيمـة دةنطمـان    
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ابت سـةرمووت  ئـةو داوايـة ئاراسـتةي ثةرلـةماني توركيـا دةكـةيي         لة رَيطـاي تةلةسنيؤنةكانـةوة وةكـو جـةن    
هةروةها لة رَيطاي ئةجنومةني نوَينةراني عَيراديشةوة  كة نوَينةري ئَيمةشي لـة كـاتي وا دا  ئـةوانيش ئـةو     
 داواكاريية ئاراستةي ثةرلةماني توركيا بكةن  ثَين واية بة تةئكيد لة رَيطاي ئيعةمـةوة بةرثرسـاني توركيـا   

مومكينة ثَييان بطةيةني  بـة هَيـنة سياسـيةكان بَلـَيي  بـة حكومةتةكـةيان بَلـَيي  ضـونكة هـةموو هيـةكيان           
ــةرو           ــةو خةب ــةدواي ئ ــة ب ــة رؤذان ــؤن ئَيم ــةن  ض ــتان دةك ــراق و كوردس ــي عَي ــةي وةنع ــةوانيش موتابةع ئ

َيـد دةكـةم طوَييـان لـة     تةسررتاتة دايي كة لة توركياوة دةردةضَيت  ئةوانيش موتابةعـةي ئَيـرة دةكـةن  ئوم   
دةنطي ئَيوةي بةردَين بَيت  ثَيمان واية تةبعـةن كَيشـةي توركيـا هـةمووي بـة ديـالؤ  دةبـَينت  هـيض شـتَيكي          
ــةموو           ــؤ ه ــة ب ــادا هةي ــة توركي ــة ل ــةي ك ــةو دميوكراتي ــة ئ ــةوةي ك ــةيري ئ ــةكردووة  غ ــمان داوا ن ئيناسيش

ؤيان  بةبَي ئةوةي ئَيمة ية  حةرسيش نياد بَلـَيي   ثَيكهاتةكاني توركيا بَيت  ثشتطريي لةوة دةكةن لةناو خ
بةَهم بة رَيطاي دميوكراسي  رَيطاية  بدؤننةوة بؤ ضارةسةر كردني كَيشةكانيان  سوثاس  كؤتـايي بـة خـاَلي    

 .يةكةم دةهَينن
ئـةويش خسـتنةردوو و   / داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنـةي دارايـي دةكـةم بـَيي بـؤ بـاس كردنـي خـاَلي دووةم        
ي 1959ي سـاَلي  (160)طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياسـاي هـةموار كردنـي ياسـاي بـاجي خانووبـةرةي ذمـارة        

هةموار كراو  كة لة هيةن ئةجنومةني وةنيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوة  با بئةرموون  سـةرموو  
َي رةئـي هـةردوو ليذنـةي    كا  عةوني ئةسَلي دانونةكة ماددة بة ماددة َوَيننةوة بةكوردي و عةرةبي  دواي

 .ياسايي و دارايي
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةطةر مةجالَيكن بدةيت تةونرتَي  بكةم سةبارةت بة ثرؤذةكة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .اماني ثةرلةمانخوش  و براياني ئةند
ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي باجي خانووبةرة لة هيةن حكومةتةوة ثَيشـكةش كـراوة  لـة ثرؤذةكـة     

 .ماددةي دووةم/ داوا كراوة كة ضوار ماددة لة ماددةكان هةموار بكرَيت  يةكةم
 .ماددةي ضوارةم/ دووةم

ي ســاَلي (502)ؤردشــي هةَلوةشــاوة  كــة ذمــارةي لةطــةَل برديــارَيكي ســةرؤكايةتي ش. مــاددةي يــاندةم/ ســَييةم
  ئَيســتا لــة هيــةن بــراي بــةردَينم كــا  تــارق جامبــان مــاددةي يةكــةمي ثرؤذةكــة بــة نمــاني كــوردي    1982

 .دةخوَينَيتةوة  دوايَي لة هيةن براي بةردَين مامؤستا نانا بة نماني عةرةبي دةخوَيندرَيتةوةو نؤر سوثاس
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 :جامبانحممد سعيد  طارق بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 0222ساَلي ) ( ثرؤذةي ياساي ذمارة 
 هةموار كراو 1959ي ساَلي (160)ياساي هةموار كردني ياساي باجي خانووبةرة ذمارة 

 :ماددةي يةكةم
رادةطريَيـت    1959ي سـاَلي  (160)لـة ياسـاي بـاجي خانووبـةرةي ذمـارة      ( 0)كار كردن بة ماددةي  :يةكةم

 :خوارةوة جَيي دةطرَيتةوةئةمانةي 
لة داهاتي ساَهنةي هةموو خانووبةرة دادةطريَيت وةكو خـةرجي ضـا  كردنـةوةو نـؤذةن     % 12رَيذةي لة  -1

 .كردنةوةو بةر لة حيساب كردني باجةكة
لـة داهـاتي سـاَهنةي هـةموو خانووبـةرةكان دواي      % 12باجي بنةردةتي دادةسةثَي و وةردةطريَيت بة بردي  -0

 . بردطةي يةكي سةرةوةداطرتين
 :دووةم

ي هـةموار  1959ي سـاَلي  160نياد كردني بردطةية  بؤ ماددةي ضوار لة ياساي باجي خانووبـةرةي ذمـارة   
 .ي دووبارةية(4)كراو بردطةي 

باَهخانةكاني نيشتةجَي بوون و بانرطاني كة لة سَي نهؤم ث ن جطة لـة ذَيـر نةمـي كـة سـةر لـة       ()4)بردطة 
ــووني      نــوَي بنيــاد د ــة رؤذي تــةواو ب ــاوةي حــةوت ســاَل ل ــووردرَيي بــؤ م ــاجي دةرامــةت دةب ةنرَينــةوة لــة ب

 .بنيادنانةكةيان كة ليذنةي خةمَةندن دةست نيشاني دةكات
 (:نانا)خضربةردَين دادر سعيد 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 0222لسنة ) ( قانو  رقم 

 املعدل 1959لسنة  160قانو  تعديل القانو  ضريبة العقار رقم 
 :املادة االوىل

 :وحيل حملها ما ياتي 1959لسنة  160من قانو  ضريبة العقار رقم ( 0)يوقف العمل باملادة  :اواًل
 .من االيراد السنوي لكل عقار كمصاريف الصيانة والرتميم قبل احتساب الضريبة% 12تنزل نسبة  -1
السانوي جليماع العقاارات بعاد تنزيال الفقارة        من االياراد % 12تفرض وتستوفى ضريبة اساسية مقدارها  -0
 .اعاله( 1)

 .مكررة( 4)املعدل فقرة  1959لسنة  160من قانو  ضريبة العقار رقم ( 3)اضافة فقرة اىل املادة  :ثانيًا
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تعفى العمارات السكنية والتجارية اكثر من ثالث طوابق فما فوق عدا السارداب الايت تشايد    / مكرر( 4)فقرة 
 .ريبة االساسية ملدة سبع سنوات اعتبارَا من تاريخ اكمال تشيدها الذي تعينه جلنة التقديرجمددا من الض

 
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمـــةي ليذنـــةي ياســـايي ثشـــتطريي لـــة ثرؤذةكـــة دةكـــةيي بـــة تـــةواوةتي  بـــةطوَيرةي بردطـــةي دووةمـــي   

قانو  تعديل تطبيق قانو  ضريبة العقار رقم )نونةكة بةو شَيوةية بَيت راثؤرتةكةمان داوا دةكةيي ناوي دا
  لةبــةر ئــةوةي دةسـتووري عَيرادــي ئيتياــادي ئــةو  (العااراق-املعاادل يف اقلاايم كوردساتا   1959لسانة   160

ــة       ــةيي ل ــديلي بك ــان تةع ــةر نــةطوجنا لةطــةَل نروسم ــادي ئةط مةجالــةي داوةتــة ئَيمــة  كــة دــةوانيين ئيتيا
 (.تعديل تطبيق قانو  ضريبة العقار)و شَيوةية كوردستان بة

ســةبارةت بــة مــاددةي يةكــةم ليذنــةي ياســايي ثشــتطريي ماددةكــة دةكــات  وام ثــَي باشــة ئةســَلي دانونةكــة    
َوَينمةوة  تاكو ئةنداماني ثةرلةمان بناني ئةسَلي ثرؤذةكة ضية  ئةو طؤردانكاريةي لةسـةر دةكرَيـت ضـية     

لةثَيش بَيـت لـة مونادةشـة كـردن مـةعلوم بَيـت لـة هي جـةنابيان  ئـةوة ئةسـَلي           تاكو نودتةيةكي وانرتيان 
 :ي هةموار كراو1959ساَلي  160دانوني نةريبةي عةدار رةدن 

 :مع مراعاة االعفاءات الواردة يف هذا القانو : املادة الثانية)
 .من االيراد السنوي للعقار% 10تفرض وتستوفى ضريبة اساسية مقدارها  -1
تفرض وتستوفى ضريبة اضافية على مايزيد على الف دينار من جمموع دخل املكلف من عقاراته مبا فيه  -0

 :عقارات املوقوفة وفق النسب التاليةالتزاقية من رحصته اال
مازاد على ثالثة % 6مازاد على الفي دينار اىل ثالثة االف دينار، % 3مازاد على الف دينار اىل الفي دينار، % 0

ماازاد علاى ساتة    % 12مازاد على اربعة االف ديناار اىل ساتة االف ديناار،    % 8ينار اىل اربعة االف دينار، االف د
ماا زاد علاى   % 15مازاد على مثانية االف دينار اىل عشارة االف ديناار،   % 10االف دينار اىل مثانية االف دينار، 

  بـةطوَيرةي  1959سـاَلي   160ار رةدـن    ئةوة ئةسَلي دانونةكةية دـانوني نةريبـةي عـةد   (عشرة االف دينار
ثرؤذةكة ئةو ماددةيـة لـة ئـيش رادةوةسـتَيت لـة كوردسـتان  واتـا ئيشـي ثـَي ناكرَيـت  ئـةو صـياغةيةي كـة              
حكومةت ناردوويةتي بةو شَيوةية كة تانة برادةران خوَينديانةوة  ئةوة جَيطاي ئـةو دةطرَيتـةوة  واتـا لَيـرة     

تةوحيــدي دــةوانيين نةريبــة لــة كوردســتان  كــة هــةنطاوي يةكــةم بــؤ  / دانونةكــة دوو هــةدةة هةيــة  يــة 
 .تةوحيدي وةنارةتي دارايي و ئابووري لة كوردستان

كــةم كردنــةوةي نيســبةي نةريبــةي ئةساســي  واتــا لــة حكومــةتي عَيرادــي مةركــةني نةريبــةي    / دووةمــي
ن نةريبةي ئيناة نامَينَيتةوة نائيدة% 12ية بةطوَيرةي ثرؤذةي حكومةت دةبَيت ببَيتة لة %10ئةساسي لة 

من االيراد السانوي لكال   % 12تنزل نسبة % )12لة كوردستان  نيسبةكةش كة لة سةدةرةي يةكةمدا هاتووة 
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ئةوة ماناي واية نةريبـةي ئةساسـي لـة كوردسـتان     ( عقار كمصاريف الصيانة والرتميم قبل احتساب الضريبة
 .  نؤر سوثاس%12اتي لةجي% 9بةطوَيرةي ئةو تةننيلةي دةبَيتة لة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا ئَيوة لةطةَل دةدي ماددةكةن لةطةَل ئةو طؤردانكارية
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَلَي  ئَيمة لةطةَل دةدي ثرؤذةكةينة  لةبةر ئةو ئةسبابانةي كة ئاماذةم ثَي كرد  نؤر سوثاس

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

 .ليذنةي دارايي سةرموو
 :دلَير امساعيل حني شاوةيس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي دارايي بةشَيوةيةكي طشو ثشتطريي لة ثرؤذةكة دةكات  بةَهم تَيبـيين هةيـة بةرامبـةر بـة مـاددةي      

ة داهـاتي سـاَهنةي هـةموو خانوويـة      يةكةم بردطـةي دووةم  ئَيمـة ثَيشـنيان دةكـةيي ئـةو بـردة ثـارةي كـة لـ         
 %.8ية دابةنَينَيت بة لة %12وةردةطريَيت  كة بردةكةي لة 

ةوة %12تةنها سةبارةت بـة مـاددةي يةكـةم  ئَيمـة ثَيمـان باشـة بـردي ئـةو نةريبةيـةي كـة وةردةطريَيـت لـة             
بـــةناوي ياســـاي    ســـةبةبةكةي ئةوةيـــة بةرداســو ئَيمـــة ياســـاكةمان دةركـــردووة  %8دابــةنَينرَيت بـــؤ لـــة  

وةربةهَينان  يةكَي  لة هةدةة ياساي ئةو وةبةرهَينانة  يةكَيكيش لة هةدةة ئـةم ياسـاي باجـة ئةوةيـة كـة      
ئَيمة مةوداية  دروست بكةيي  خةَلكي خانووبةرة دروست بكات و ئةو كَيشةيةي خانووبةرةي كة هةية لة 

ةينة سةر خانووبةرة  ئةمة خةَل  هان نادات بؤ ئـةوةي  وَهتدا نةمَينَيت  ئَيمة كة كاتَي  نةريبة نياتر دةخ
ئةو نةوي و نارانةي كة هةيانة بيكةن بـة خـانوو  بةثَييـةوانةوة ئـةو مةودايانـة كـةم دةكاتـةوة  ئةمـة لـة          
هية   لةطةَل ياساي وةبةرهَينانةكة ية  ناطرَيتةوة  لة هيةكي تريش  بةرداسو يةكَي  لة ئاماجني هـةموو  

ج ئةوةي كة تؤ سةر لةنوَي داهاتي خةَل  دابةش بكةيتةوة بةشَيوةيةكي عاديةنة  ئةم باجةش ياسايةكي با
نؤرة بــؤ ئــةمردؤي خــةَلكي كوردســتان  ضــونكة رادةي هةَلغاوســاني ئــابووري نؤر نؤر % 12لــة نيســبةتي لــة 

 %.8بةرنة  بؤية ئَيمة ثَيمان ضاكة ئةو نةريبةية بَيتة خوارةوة بؤ لة 
 :ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

بـووة  % 15و % 10خؤي كا  دلَير ئةو نةريبةية مودتةرةحةكةي حكومةت هَيناويةتة خوارةوة  يةعين لة 
 .  جةنابي وةنير رةئيت ضية سةرموو%12بة 

 :وةنيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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سَي ساَل عةسوو دةكرَيت لة نةريبة  بةثَيي ئةو ياسايةي كة هةر خانووية  كة تانة دروست دةكرَيت جارَي 
ئَيستاش هةية كة بةردَينيان خوَينديان  هةر باَهخانةية  كة لة سَي نهوم نياتر بَيت لة مـاوةي حـةوت سـاَل    
دةبةخشـرَيت لــة نةريبــة  بَيجطــة لــةوةي هــةر بــةثَيي ئــةو تةعديلــةي كــة ئَيســتا كردمــان ثَيشــ  نةريبــةي  

نةريبةي ئيناة هةبوو  ئَيستا بةو تةعديةتة نةريبةي ئيناسيش نةما كة بيدةيت  نياتر لةوة بة ئةساسي و 
دةناعةتي مي هيض داهاتَي  بؤ حكومةت نامَينَيـت  بؤيـة ثشـتطريي لـة رةئـي حكومـةت دةكـةم و هـةروةكو         

 .ليذنةي ياساييش ثشتطريي لَي كرد وةكو خؤي ةَينَيتةوة  نؤر سوثاس
 :ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

 .كةس دسةي هةية  سةرموو كا  شَيروان
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لة ليذنةي ياسايي ثشتطريي ئةو ماددةيةمان كـردووة  بـةَهم حـةن دةكـةم نودتةيـة  هةيـة تـةونرتي        

ين هـةردوو ئيـدارة نييـة  بـةَلكو     بكةم  ئةويش ئةوةية  تةنها كةم كردنـي نةريبـة نييـة  تةوحيـدي دـةواني     
و دواي ئـةوةي ئـةم    0224هةندَي  برديار لةكاتي برميةر دةرضوو  كة ثةيوةندي هةية بة نةريبة لـة دواي  

برديارانة كاري ثَي دةكرا لَيرة  ئَيستا ئةوةي كة دةرضووة ثةيوةنديةكي راسـتةوخؤية لةطـةَل ياسـاي نةريبـة     
ئيتياادي كة دانوني نةريبةي عـةدار دةرضـووة  واتـا تةوحيـد كردنـي       لة هةرَيمي كوردستان  لةطةَل ياساي

هةموو ئةو ياسايانة ض ئةوةي لة ثؤل برميةر دةرضووة  ض ئةوةي لة هةردوو ئيدارة دةرضووة بةم رَيذةيةي 
 .كة ئَيستا هاتووة  نؤر سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان سةرموو
 :ن حممد عبداهبةردَين كوَيستا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منــيش ثشــتطريي لــةو ثرؤذانــة دةكــةم  وةكــو ئــةوةي تةوحيــدي ئــةو باجانــةي هــةردوو حكومــةت هةيــة     

هاوكاري كردني خةَلكة  بةَهم دةبَيت حكومةت باج وةربطرَيت  رةنطة رؤذطارَي  بَيت خؤمان بة / دووةميش
لة هيةن حكومةتةوة بةشَيوةيةكي جوان و بةردةوام دةبَيت ثشتطريي باج بةخَيو بكةيي  بؤية باج وةرطرتي 

لَي بكةيي  مي ماددةي يةكةم لةطةَل يةكةميامن  بةَهم لة بردطةي دووةم لة نياد كردني ئةو سةدةرةيـةي كـة   
ي ئةو بينايانةي كة دروست دةكرَيي لة سَي ساَل نياتر بَيت  بؤ ماوةي حةوت سـاَل عـةسوو بكـرَيي  ديـارة مـ     

ئةو حةوت ساَلن ثَي نؤرة  لةبةر ئةوةي ئةو بينايانةي كة دةكرَيي هةموومان دةنانـي بةداخـةوة نؤر كـةم    
بيناي سةكةنية  هةمووي سؤثةرماركَيت و ئوتَيلة  هةمووشي هي خـةَلكي دةوَلةمةنـدو سـةرمايةدارة  بؤيـة     

ــدي حكومــةت     ــة بةرذةوةن ــاَل نؤرة  ئةمــة ل ــؤ مــاوةي حــةوت س ــان ب ــدي   عــةسوو كردني ــة بةرذةوةن نييــة  ل
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هاووَهتيانيش نيية حةوت ساَل عةسوو كردن  ضونكة ئَيمة شارةنايي ئةو سوثةرماركَيتانة  ئةو بينايانة هي 
 .خةَلكي دةوَلةمةندو سةرمايةدارة  بؤية مي ثَين واية حةوت ساَلة كة بكرَيتة ثَينج ساَل  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مووكا  حمةمةد سةرةج سةر
 

 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمة ئةطةر هةر بؤ يةكخستنةوةي ئةو برديارانةش بَيت  كة ثةيوةنديان بةو دوو وةنارةتةوة هةية  شتَيكي 
نؤر باشة  بةَهم ئةوةش طرنطة كة نياتر بةرذةوةندي هـاووَهتي لةبةرضـاو بطريَيـت  ئَيمـة لـة عةرةسـات لـة        

دا باسي دوو شـتمان كـرد  ئـةوةي كـة تةمليكـة  ئـةوةي كـة تـةملي  نـي  يـان ئـةوةي كـة يـةكَي               نةويةكان
بةكاري دةهَينَيت  يـةكَيكي تـر بـؤ غـةرةنَيكي تـر بـةكاري دةهَينَيـت  لَيـرة سـةرق نـةكراوة لـة بـةيين شـو              

دَينَيـت  مـي    تيجاري و شو ئيستيخدامي خَيناني  يةعين بيناية   خانووية  كـة كـابرا بـؤ خـؤي بـةكاري     
ثَين واية ئةمة جيا بكرَيتةوة لة يـةكَيكي تـر كـة بـؤ ضـةند خانوويـة  بـةكار دةهَينَيـت بـؤ كـرَي  يـةعين            
دةتوانَيت بينايةكي طةورة دروست نةكات  دةتوانَيت ئةطةر كابرايةكي دةوَلةمةند بَيت بينايةكي سَي دات و 

ةيكات بة بينايةكي طةورة  دةتوانَيت ئةوة نـةكات   ضوار دات دروست بكات  وةكو كوَيستان خان باسي كرد  د
بةَهم ثَينج  شةش خانووي هةبَيت  ئةمة لةطـةَل يةكَيكـدا كـة يـة  خـانووي هةيـة جيـا نةكراوةتـةوة لـةم          
ياسايةدا  مي ثَيشنياري ئةوة دةكةم كة سةردَي  بكرَيت لةنَيوان ئةو كةسةي كة بؤ نيشتةجَي بـووني خـؤي   

كـةم بَيـت  بـةَهم ئـةوةي كـة بـؤ كـرَي بـةكاري دةهَينَيـت بـؤ سـةرمايةداري  ئـةوة ئـةم              مي دةَلَين رَيذةكـةي  
 .شَيوانةي لةطةَل بةكار بهَينرَيت شتَيكي باشة  سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دلَير سةرموو
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ذةكــةي ليذنــةي ياســايي دةكــةم  نامــةوَيت دســةكاني كــا  شــَيروان دووبــارة  مــي بةرداســو ثشــتطريي لــة ثرؤ

بكةمــةوة  بةرداســو ئَيمــة يــة  دنيــا تةســيهةت و ئيمتيانامتــان بــوو  لــة دــانوني ئيستيســماردا بــؤ خــةَلكي  
موستةمسري داناوة  هيض حيكمةتَي  نابينرَيت  جارَيكي تريش ئَيمة ئـةو رَيطةيـةي بـؤ خـؤش بكـةيي  ئـةو       

ية كةم بكةينةوة لةطةَل ئـةوةي كاتَيـ  ئَيمـة دةنانـي نةريبـة خـؤي نةرورةتَيكـة حكومـةت بـةكاري          نيسبة
بَينَيت لة حاَلةتي خةدةماتدا  ئةطةر ئَيمة بؤي جياي بكةينـةوة  خـؤ ئـةم نةريبةيـة لةسـةر خـةَلكي عـادي        

وةي كـة خانوويـة  بـةكار    نيية  لةسةر خةَلكَي  دةبَيت كة تواناي لة حةددي خؤي نياتر تَي دةثـةردَيت  لـة  
دةهَينَيت  ئةمة عيمارةية  دةكات  يان ثرؤذةيةكي هةية  ثـَين وايـة ئـةوةي ليذنـةي دـانوني طوجنـاوةو لـة        

 .جَيي خؤيةتي  نؤر سوثاستان دةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كا  غةسور سةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
% 12بَيـت لـة   % 8ةت بردطةي دووةم لة مـاددةي يةكـةم مـي تةئيـدي ليذنـةي دارايـي دةكـةم كـة لـة          بةنيسب

نةبَيت  بةرداسو دةبَيت ئَيمة رةضاوي بةرذةوةندي خـةَلكي كوردسـتانيش بكـةيي لـةو مةسـةلةيةدا  راسـتة       
ةريبـة  بـةَهم   باج طرنطة كة حكومـةت وةريـدةطرَيت و بةشـَي  لـة داهاتـةكاني حكومـةت دةطةردَيتـةوة بـؤ ن        

دةبَيت ئَيمة تةوانونَي  وةربطريي  هةم لةطةَل خةَلكةكة  هةم بؤ حكومةتيش  ئةو ثارةي حكومـةتيش كـة   
دةطةردَيتةوة بؤ حكومةتي  نةريبة هـةر بـؤ خةَلكةكـة دةطةردَيتـةوة  بةشـَيوةية  لـة شـَيوةكاني تـر داخيلـي          

يش  بةرداسـو مةسـةلةكة دةَلـَي لـة سـَي نهـوم       ثرؤذة خنمةتطوناريةكان دةبَيـت  بةنيسـبةت بردطـةي سـَييةم    
نياتر بَيت  ئَيمة دةنانـي مةسـةلةن لـة دـةناو ناحيـةكان لةوانةيـة كـابرا دوو نهـؤمي ثـَي دروسـت بكرَيـت             
لةوانةية سَي نهؤم بَيت  نهؤمَي  بَيـت ئـةو بينايانـةي كـة دروسـت دةكـرَيي  مـي لةطـةَل ئـةوة دام ئـةو سـَي            

ئةو باَهخانانةي كـة دروسـت دةكـرَيي  حـةوت سـاَلةكةش بكرَيـت بـة ثَيـنج سـاَل           نهؤمية نةمَينَيت  هةموو 
لةبـةر ئــةوةي حـةوت ســاَل نؤرة  خؤتــان ئاطـادارن ئــةو باَهخانــة طةورانـةي كــة ئَيســتا لـة هــةولَير دروســت      
 دةكرَينت  لة سلَيماني دروست دةكرَينت هييـي خـةَلكي هـةذار ثَيـي دروسـت ناكرَيـت  بطـرة لـة دهؤكيش لـة         

ــرَيي         ــت دةك ــة دروس ــةي ك ــةريةتي ئةوان ــي ئةكس ــان دةنان ــرَيي  خؤت ــت دةك ــةرميانيش دروس ــة ط ــَي  ل بةش
سةرمايةدارةكان دروسو دةكةن و بةشَي  لة بةرثرسةكان دروسو دةكةن  بؤية ئَيمة دةبَيـت هـةوَلي ئـةوة    

ــَي نهؤ      ــة س ــت باش ــةوة دةَلَي ــ  دةدات ــةَل  واي لَي ــتا خ ــةبَيت  ئَيس ــةوانونَي  ه ــدةيي ت ــة  ب ــي خةَلك ــة ه ميةك
هةذارةكةية ئيعئا ناكرَينت لةو حةوت ساَلةي  بةر ئةو حةوت ساَلة ناكةوَيت  بةَهم هي مةسغوولةكان و هي 
خةَلكي تر بةر ئةو حةوت ساَلة دةكةوَيت  لةوانةيـة وةكـو نوكتةيـة  بَلـَيي دؤم بَيـت و دةضـَيت وا دةكـاتي        

تةوانونَي  رابطريي  تةوانونَي  هةبَينت هةم خةَلكةكة  هةم يةعين  بةرداسو دةبَيت ئَيمة لةو مةسةلةيةدا 
ئةوي تريش  ئةطةر سَي نهؤميةكة نةمَينَيت  يةعين نةطوترَيت لة سَي نهؤمي نياتر بَيت  ئةو باَهخانانـةي  
كة دروست دةكرَينت  جـا دووة  سـَيية  حةوتـة موشـكيلةية  نييـة  حـةوت سـاَلةكةش بكرَيتـة ثَيـنج سـاَل            

 .يةكي تَيدا سوودمةند دةبي  نؤر سوثاسهةموو ه
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  بةَلَيي سةرموو
 (:بةَلَيي)بةردَين بد عبداه حممود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئـةوة  % 12منيش هةمان تَيبينين هةية لةسةر سةدةرةي سَي  ديارة ئةو رَيذةيةي كة حكومـةت داينـاوة لـة    

يــةم ثــَي كــةم نييــة  باشــة  بــةَهم سةدــةرةي ســَييةم  %12ي لــَي دةكــات  مــي ئــةو ليذنــةي ياســاييش ثشــتطري
ناعةدالةتيةكي تَيداية  عيماراتي سةكةني كة لة سَي تابق بةسةرةوة بةتايبةتي سةردابيشـي لـَي دةردةكـةن     



 538 

ة بَينـَينت  ئةوة نياتر خةَلكي سةرمايةدارة  باشة با تةشجي  بكرَيت حةوت ساَل باج نةداتي  بؤ ئةوةي ثارةك
تةونيئي بكات بؤ عيماراتي سةكةني  بؤ بةرهةمهَينان  بةَهم بؤ خةَلكي سةدرييش كـةس نييـة بةرداسـو لـة     
كوردستان لة سَي تابق بةرةو سةرةوة بكات  يةعين هةمووي دوو تابنةو ية  تابنة بة سةردابةكةيةوة سـَي  

وة بـؤ خـةَلكي هـةذاريش ئـةو حـةوت سـاَلة بَيـت         تابنة  بؤية مي داوا دةكةم ئةطةر حةوت ساَلةكة ةَينَيتـة 
يةعين تَيكردا  نة  بؤ سةكةني ئةوةي كة خةَل  دوو تابق دةكات  سَي تابق دةكات سَي ساَل بَيـت  بـةَهم بـؤ    
عيمارة سةكةنيةكان كة لة سَي تابق نياترة حةوت ساَل بَيت  يان ئةوةتا هـي هـةردوو هيـان وة  يـةكي لـَي      

 .َلة  يان ثَينج ساَلة  نؤر سوثاسبكرَيت  جا حةوت سا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةدري و دةوَلةمةندةكة  لَيرة بةحةدينةت نانامن هي نيية  سـةدري لـةكوَي دةتوانَيـت دوو تـابنيش دروسـت      
بكاتي  دوايَي كـة دـانون دادةنـَيي هـةموو هيةنـةكان رةضـاو دةكـرَينت  تةبعـةن تـا ئَيسـتا دوو شـو طـرنط             

ثَيشةوة  ئةويش ئةوةية طرنطةكة لةوة دايـة حـةوت سـاَلةكة داوا دةكرَيـت بكرَيتـة ثَيـنج سـاَل  سـَي         هاتؤتة 
 .نهؤميةكةش نةمَينَيت  سةرموو جةنابي وةنير

 :وةنيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مايةدارةو تةشــويني ئيستيســماراتة لــة هــةرَيمي ئَيمــة كــة حــةوت ســاَلمان دانــاوة هــةدةسمان راكَيشــاني ســةر
كوردستان  بةخؤي خؤي لةخؤيدا هةر خانووية  كة تانة دروست بكرَيـت  يـان هـةر باَهخانةيـة  كـة سـَي       
نهؤمي بَيت بةخؤي بؤ سَي ساَل عةسووة لة نةريبة  بةَهم ئَيمة كة لة سَي نهؤم بةرنتر عةسووي دةكةيي بؤ 

هةدةسةيــة  كــة تةشــويني ئيستيســمارات بكــةيي  ئــةوةي كــة باســي خــانووي   مــاوةي حــةوت ســاَل  بــؤ ئــةو  
سةكةنيشيان كرد  هي نيشتةجَي  ئةوةي خانووي نيشـتةجَيي دروسـت دةكـات  ئـةو هـةر ئيعتيـادي لـة بـاج         

 .عةسووة  باجي لَي وةرناطريَيت  نؤر سوثاستان دةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دلَير سةرموو
 :وةنيري دارايي و ئابووري/ اغا جان بةردَين سركيس

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وة  روون كردنةوةية بةرداسو ئَيمة نؤر جار ياسا دةردةكـةيي و ناطةردَيينـةوة سـةر ياسـاكان  ئَيمـة بـةثَيي       
 ياساي وةربةرهَينان ئةو ساَهنةي كة ئيعئا كراوة خاوةن خانووبةرة ئيعئا كراوة نؤر نؤر نيـاترة لـة حـةوت   

ساَل  دة ساَلة  لةبةر ئةوة ئَيمة ناكرَيت ياساية  دةربكةيي  لةطةَل ئةو ياساية نـةطوجنَيت  ئةمـة لةكاتَيكـدا    
ئةو كةسةي كة سوودمةند دةبَيت لة ياساي وةبةرهَينان  نة  عةسوو كراوة بؤ دة ساَل  بـةَلكو ئيعئـا كـراوة    

دروســت كـردن و لــة ثَيداويســتيةكاني ئــةو  لـة هــةموو هَينــاني كةرةسـتةية  و لــة هــةموو بــاجَيكي تـر لــة    
ــةمووي        ــةيي ه ــايانةي دةردةك ــةو ياس ــة ئ ــت ئَيم ــو دةبَي ــةوة بةرداس ــةر ئ ــراوة  لةب ــت ك ــة دروس خانووبةران
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هاوئاهةنط بـي لةطـةَل يـةك دا بطـوجنَيي  ياسـاية  دةرنةكـةيي لةطـةَل ياسـايةكاني تـر  بةتايبـةتي لةطـةَل            
ان رَي  نةكةوَيت  ئةمة لة هية   لة هيةكي ترةوة بةرداسو ئَيمة ياسايةكي ضارةنووسساني وةكو وةبةرهَين

ناكرَيت خاوةن سةرمايةي خؤمان مةغدور بكةيي  لة كاتَيكدا دةرطايـةكي طـةورةمان بـؤ سـةرمايةي بَيطانـة      
كردؤتـةوة  ئَيمـة ياسـاي وةبـةرهَينا ان دةركـردووة  نـة  تــةنها بـؤ هَينـاني سـةرمايةي بَيطانـة  بـةَلكو بــؤ            

انداني سةرمايةي خؤماَليش  بؤ ئةوةي سةرمايةكانيان وةبةر بَيني و تةايدي نةكةن و بةكاري بَيني بؤ ه
ــردووة  كــة ئــةو رَيذةيــة كــةم       ــةوةمان ك ــةر ئــةو بنةمايــة داواي ئ ئاوةدانكردنــةوةي وَهت  بؤيــة ئَيمــة لةس

 .ماَلي  نؤر سوثاسبكرَيتةوة  كة ماسَيكي هاوشاني سةرمايةي بَيطانة بدرَيت بة سةرمايةي خؤ
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةمةوَيت لَيرة تةونرتَي  بدةم  ديارة برادةراني ئةنداماني ثةرلةمان جياوانيان نةكردؤتـةوة  ئـةو مـاددةي    

بردطـةي يةكـةم باسـي مـاددةي دوو دةكـات  كـة ئـةوة طوتيـان         يةكةم لة ثرؤذةكة دوو بابةتي باس دةكات  لة 
 .بةطوَيرةي ئةو تةننيةتةي لة سةدةرةي يةكةمدا هاتووة% 9ية دةبَيتة % 12نيسبةكة لة 

سـةكةني  يـان   باسي ماددةي ضوار دةكات لةدانوني نةريبـةي عـةدار  ئـةو تايبةتـة بـة عيمـاراتي       / دووةمي
ت  ئةو مةونوعة عيةدةي بـة مـةونوعي ئيستيسـمار نييـة  ئيستيسـمار        نياتر بكرَيتيجاري كة لة سَي دات

ثرؤذةيةكي عيمةدة  جيـاوانة لـةو ثرؤذةيـةي كـة هـاتووة  ئـةوة حـاَهتي عيمـاراتي سـةكةني  يـان تيجـاري            
ئيعتيادي كة لـة كوردسـتان دروسـت دةكرَيـت موعالةجـةي ئـةو وةنعـةي دةكـات  دةيانـةوَيت ئيمتيـاناتَيكي           

كة ئيعئايةكة بؤ مـاوةي سـَي سـاَل بَيـت  هـةتا خـةَل   صـاحَيب ثـارة بتوانَيـت ثـارةي خـؤي             خاصي بدةنَي 
سةرف بكـات لـة دروسـت كردنـي عيمـاراتي سـةكةني  كـة سـَي دـات نيـاتر بَيـت  لةبـةر ئـةوةي تـةوةجوهي               

ي بـؤ  عيمران  ئيسكان ببَيتة ئيسكاني عامودي لة جياتي ئيسكاني ئوسودي  كة نؤر تةكليئي حكومةت دةكات
طةيانــدني خــةدةمات  هةرضــةندة ئيســكاني عــةمودي بَيــت ئاســانكاريةكي نؤري تَيدايــة  لَيــرة ثــَين خؤشــة  
برادةران ئاطايان لةو مةونوعـة هـةبَيت  دوو بابـةتي جيـاوانة  مـاددةي دووةم لةطـةَل مـاددةي ضـوارةم  نؤر         

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بـوو  بـةَهم بردَيكـي نيـاتر هـي بكـةيت  بـؤ ئـةوةي ئـةو سةردـةي            سوثاس كا  عةوني ئةوة شةرحَيكي باش
بةيين ئةو نةريبةية  ئةطةر بَيتو ئيستيسماري بَيت  يان غةيري ئيستيسماري بَيت ضؤني جيـا دةكةيتـةوة    
ضؤن يةعين يـةكَي  شـودةي دروسـت كـردووة  دةَلـَي دـانوني ئيستيسـماريةكة باشـ ة لـة مةنئةعـةتي داوا           

 .سةرموو دةكات  بةَلَي
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةبيعي ئيستيسمارةكة مةعلومة بةثَيي دانوني ئيستيسمار دةكرَيت  هةيغةيـةكي خـا  هةيـة ئةجنومـةني     
وةنيران ثرؤذةكـة لـة رَيطـاي ئـةوان تةدـدين دةكرَيـت  ئـةو مـوَلكي خةَلكـة ئيعتياديـة  حاَلـةتي ئيعتياديـة              

ياوانيةكة لَيرةية  نؤريش وانرتة  يةعين دانوني ئيستيسمار رَيطايةكي نؤر موعةدةدي دانـاوة بـة   يةعين ج
ض وةنعَي  ئيمتيانات دةدرَيتة ئةو كةسـةي كـة ثـارةي بَينَيتـة كوردسـتان ئيستيسـمار بكـات لـة كوردسـتان           

َي  دةتوانَيت  ئَيستا ئةو ئةوة سةردَيكي لةطةَل ئةو هةية  سةردةكةش وةكو طومت نؤر نؤر وانرتة  هةر كةس
موَلكانةي كة لة هةولَير  يان لة سلَيماني  يان لة دهؤ  عيمارةي سةكةني دروست دةكةن  عيمارةي تيجاري 
دروسـت دةكــةن  ئـةوة خــارجي نيتـادي ئيستيســمارة  ئيستيســمار مـةونوعَيكي تــرة  ثةيوةنـدي بــة دــانوني      

ؤر دراوةتة موستةمسري كـة دَيـت لـة كوردسـتان ئيستيسـمار      نةريبةي عةدار نيية  لةوَي ئيمتياناتَيكي نؤر ن
دةكـات  لةوانــة تةخصـيص كردنــي عـارد بــةبَي بـةدل ئةطــةر هـاتوو ثرؤذةكــان ثرؤذةيـةكي عــيمةق بــوو و       
ئيعئائاتي نةرييب لةوَي تةسهيةتَيكي نؤري بؤ كراوة نائيدةن حكومةت مولنةمة بةثَيي دانوني ئيستيسمار  

با بطةيةنَيتة ئةو جَيطايانةي كة مةمشولة بة ئيستيسمار  دةمةوَيت نودتةيـةكي تـر   خةدةمات و جادةو كارة
ئيناسة بكةم  برادةران با ئاطايان لةوة بَيت دانوني نةريبةي عةدار كة ئَيستا لةبةردةممانـة سةدـةراتي تـري    

دةنـة هاووَهتيـان  نيـاتر    تَيداية  ئيمتياناتي تري تَيداية  لَيرة لةو مةشروعة دةيانةوَيت نياتر ئيمتيـاناتي ب 
 .موستةسيد بي  كةم كردني نةريبة  تةشجي  كردني خةَل  بؤ بينا كردن   نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤنان خان سةرموو
 :بةردَين سؤنان شهاب نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــ  شــو بــؤ روون كردينــة     ــة دواي  نؤر سوثاســي شــةرحةكةي كــا  عــةوني دةكــةم  تؤنَي وة  بــةَهم ئَيمــة ل

دةركردنــي هــةموو ياســاية  بــةثَيي ثَيويســو كؤمةَلطايةكةيــة  ثَيويســو ئَيمــة ئــةمردؤ بــؤ دةركردنــي ئــةم  
ياساية  ياخود سةلسةسة ضية  ئةم خةَلكانةي كة نةوي خؤيانـة دةيكـةن بـة عيمـارة  بـؤ عـةسوويان بكـةيي         

ؤمـان لـة ياسـاي ئيستيسـماردا طوتومانـة موسـتةمسريي       بؤضي ئةم هـةموو تةسـيهةتةيان بـدةييَن؟  ئَيمـة خ    
بياني و خؤماَلي وة  يـة  وان  موعامةلـةي يـة  هينمـان بـؤ كـردووة  بـةَهم ئةمـة كـابرا نةوي خؤيـةتي            
ــة رووي          ــات ل ــدي ناك ــات  دةي ــت دةك ــة دروس ــةم بيناي ــت ئ ــة  دَي ــادةي هةي ــة ع ــةتَيكي سةود ــؤي ئيمكاني خ

ةن حةل دةكات  بةَهم ئايا ئةوةي كـة دروستيشـي دةكـات  بـؤ سـةدريو      مةعمارييةوة  بةشَي  لة كَيشةي سةك
هـةذارة بـة سـعرَيكي كـةميان دةداتـَي  تـاكو ئَيمـة ئـةم هـةموو هينـةي ثَيشـكةش بكـةيي  ئـةم هـةموو كـةم                
كردنـةوةي ثَيشــكةش بكـةيي  ئينجــا هةَلدةسـتَي  لــةجياتي ئـةو شــودةية بـة دوو دــاتي ئيستيســماريةكةش      

موومشان دةناني كةمسان ئةوة ني  ئةطةر ئةمة بةردَين وةنير باسـي ئـةوةي كـرد طـوتي     بةكرَيي دةدات  هة
ئةمة بؤ تةشويق كردني موستةمسرية  مي داواي لَيبووردني لَي دةكةم  ئَيمـة موسـتةمسريمان تةشـويق كـرد     
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وةن نةوي و بة ياساي ئيستيسمار  ئةوةيان بةس نيية؟  يان ئةمة ديـارة لةسـةر داواي كؤمةَلـة كةسـَيكي خـا     
خاوةن عيمارةو سَي دات و ضوار دـات  ثَييـان طرانـة ئـةو نةريبةيـةش بـدةن بـة ميللـةت  ضـونكة عادةتـةن           
نةريبةكة دةطةردَيتةوة بؤ ميللةت  يةعين دةبَيت تَيمان بطةيةني  سةلسـةسةي دةركردنـي ئـةم ياسـاية ضـية       

يية  ئةطةر تةشوينة  تةشوينمان كـردووةو  ئَيمة بؤضيمانة؟  با وةكو كؤنةكة بَيت و هيض موشكيلةيةكمان ن
 .تةواو  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةر بة موختةسةري تةشوينة  بةَهم نياتر تةشوينيان بكةيي  كا  جةمال سةرموو
 :بةردَين اال حممد داسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بة دةكرَيت وا دةناني ئةمة شتَيكي خراثةو نابَيت بةرداسو نؤر جار كة برادةران دسة دةكةن  كة باسي نةري

بكرَيت و ئةمة نةرةري هةية بؤ خةَل   بة عةكسةوة  لة شوَينان  لة كؤمةَلطاي مـةدةني جطـة لـة خـواردني     
دةدةيـت  بـاج   % 2سارد  يةعين ميوةو هةندَي ئةو شـتانة  هـةموو شـتَي  ثـارة دةدرَيـت  هـةموو شـتَي  لـة         

ت لة ضَيشتخانةية  نان دةخؤيـت بـايي ثـةجنا دؤهر نـان دةخؤيـت سـَي دؤهرو       دةدةيت بة حكومةت  دةضَي
نيو نةريبة دةدةيت بة حكومةت  بؤ ئةوةي حكومةت بةدوةت بَيت  ئَيمة مةسرونة بري لـةوة بكةينـةوة كـة    

ة ةيةكي نؤرمان هةية  طةجنَيكي نؤرمان هةية  خةَلكَيكي نؤرمان هةيـ حكومةت بةدوةت بكةيي  ئَيمة بةتاَل
ةم كؤمةَلطايـة  كة بَي ئيشي  ضؤن حكومةت بتوانَيت ئيش بؤ ئةمانة ثةيدا بكات  ضؤن حكومةت بتوانَيت ئـ 

ات  ئةطةر ئَيمـة لـة هـةموو شـوَينَيكةوة موحاوةلـةي ئـةوة بكـةيي نةريبـة نةسـةني  مـي           بةرةو ثَيشةوة بب
يةكةي ليذنةي ياسايي دةكـةم  نؤر  داواي لَيبووردن دةكةم  ثَيويستة نةريبة بةسةندرَيت و ثشتيواني لة رةئ

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ية  نودتة هةية رووني بكةمةوة  بةنيسبةت ئيجانةي بينا لة شارةواني لـةناو نةخشـةي بنـةردةتي شـار لـة      

 .رداب  ئةوة ية سَي تابق كةم  نادةن  بةبَي سة
دوو شت لَيرة تَيكةَهو بووة  تيجاري و سةكةني  تةدسيماتي نةخشةي بنةردةتي لة هةر شـارَي  ديـاري   / دوو

كردووة كام شوَيي تيجاريـة  كـام شـوَيي سـةكةنيية؟  ئَيمـة نابَيـت بـة موتَلـةدي هـةردووكي لـة يـة  رةبـت             
ةوعــة مةعمةلةيــةكي لةطــةَل بكــةيي  عيمــاراتي  عيمــاراتي تيجــاري ن( ع  ب)بكــةيي  بــا بيكةينــة سةدــةرةي 

سةكةني نةوعة مةعمةلةيـةكي لةطـةَل بكـرَينت  بةنيسـبةت تيجـاري مـي لةطـةَل ئةوةميـة سـةماحةكةي لـة           
اعتباارا مان تااريخ صادور     )  ئـةوة تةسـبيت بكرَيـت  يـان     (مباا فيهاا مادة التشايد    )ثَينج سـاَل نيـاتر نـةبَيت    
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ي تـةنئين  %92بينا وةردةطرَيت  بؤ ئةوةي كرَييي دةربكات لـة خـانوو      خةَلكانَي  هةية ئيجانةي (االجازة
بؤ ئةوةي نةريبة نـةدات  تةهـةروب بكـات     ( تشيداللعدم اكمال )ي دةهَيَلَيتةوة %12دةكات بة كرَيي دةدات  

 لةهي برادةران ئاشـكراية ئـةو شـتة هةيـة لـة هـةولَير  لةهـةموو جَيطايـة  هةيـة  جـا رَييـان لـَي بطريَيـنت              
  (ةـا سيهـا مـدة التشــيد   ) مـودةي تةشـيد لـة نميـين ئـةو ســةماحة بـَينت لـة نةريبـةي دةدرَيـنت ثَيــنج سـاَل           

  لةبـةر ئـةوةي ئةطـةر حةصـر     (مبا فيهاا مادة التشايد   )بةنيسبةت سةكةنيةكةش دةكرَيت حةوت ساَل بَينت 
ــَي د     ــوو  ل ــَيكي بي ــت  بةش ــمار دةكرَي ــت و ئيستيس ــةنئين دةكرَي ــَي  ت ــةكرَينت  بةش ــةوةي  ن ــؤ ئ ــةردَيي  ب ةط

تةهةروب بكات لة نةريبةي  كةباسي ئيستيسماريش دةكةيي نؤرم ثَي خؤشة ئةوة وانيـ  بَيـت  ئيستيسـمار    
كة لَيرة ئيشارةتي ثَي دراوة عيماراتي سةكةني  بةس لةوةي مةاوعة عيماراتي سـةكةني دروسـت بكرَيـت    

تي سةكةني ناكاتة عيمارةية  لةناو شار دروست لةو شوَينةي كة لة نةخشةي بنةردةتي دياري كراوة  عيمارا
بكرَينت  بؤ  وونة ئَيستا نـاو جـادةي سـي مـةتري هـةولَير  ئـةوةش تـةوني  بكـةم كـة دةَلـَيي موسـتةمسري            
تةشجي  بكرَينت  نؤر كةس هةية برادةران دةناني عاردي بة موساتةحة دةطريَينت بة مودةي دوو ساَل سـةر  

َيي دوو ساَلي وةردةطرَينت  دةَلَي سةرموو ئـةو كليلـت  باشـة ض بـار طرانـي هةيـة       دئةنةكةي وةردةطرَينت  كر
لَيرة بـؤ موسـتةمسريي ئةمـة تةسـهيةتي نيـادي بـؤ بكـةيي بـةو شـَيوةية  بـا ئـةم تةسـهيةتة بـؤ خـةَلكاني               

 .موستةحةق تر بَيت  و نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شيخةَلَة سةرموو
 :اه ابراهين شَيخ اه بةردَين شَيخ

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي ثشتطريي لة ثرؤذةكةي حكومـةت و رةئـي ليذنـةي ياسـايي دةكـةم  بـةَهم موهحةنةيـةكن هةيـة لةسـةر          
عةسووي حةوت ساَلةي هةموو ئةو بينايةو شودةو ئةو شـتانةي كـة دروسـت دةكرَيـت  بـة رةئـي مـي تـةنها         

ةني بةكار دةهَينرَيت  ئةوانة عـةسوو بكـرَيي  ئةوانـةي سـوثةرماركَيت و     ئةوانةي بؤ مةبةسو شودةي سةك
ئوتَيــل و نؤر شــو تــر دروســت دةكــةن لــة ثَينــاو بةرذةوةنــدي تايبــةتي خؤيــان  ثَيويســتة نةريبــةيان لــَي     
وةربطريَيت  لة ض دنيا نيية حكومةتي بَي نةريبة  ئةطةر باس لـة سـةدريو سودـةرات دةكرَيـت  ئـةو ثـرؤذةي       

ي كردووة  هةر كةسَي  بؤ خؤي خانوو دروست دةكات هي نيشتةجَي بووني عةسووة لة نةريبةي  بةَهم ديار
مي ئةطةر سةدري    دةتوامن سَي خانوو بكةم و بـةكرَيي بـدةم  ئـةوة بـؤ سـةدريي نييـة  بـة دةناعـةتي مـي          

 .ثرؤذةكةي حكومةت و رةئي ليذنةي ياسايي نؤر لة جَيي خؤيةتي  نؤر سوثاس
 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

 .طوَلنان خان سةرموو
 :بةردَين طوَلنان عنين دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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منيش رام لةطةَل ئةو برادةرانةيـة كـة تيجـاري و سـةكةن لـة يـة  جيـا بكرَيتـةوة  كـار ئاسـاني بـؤ ئةوانـة             
ية لةنَيوان كرَييي و خاوةن بكرَيي  كة مةبةسو نيشتةجَي بوونةكةية  ضونكة ئَيستا كَيشةيةكي طةورة هة

موَلكدا  خةَل  نياتر كة نةويةكاني بؤ مةبةسو تيجاري بةكار دةهَينَيت و لَيـرةش كـار ئاسـاني بـؤ دةكـةن       
بؤية ثشتطريي لة رةئيةكةي كا  دلَير و كا  حمةمةد سةرةج دةكةم  بةنيسبةت ماوةكـة كـةم بكرَيتـةوة بـؤ     

 .َي كردنيش وةكو دوو خاَلي ثرؤذةكة بَيت  سوثاسثَينج ساَل  بةشي تيجاري و بةشي نيشتةج
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .طَيةس خان سةرموو
 :بةردَين طَيةس حمي الديي حممد غريب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مــي لةطــةَل نةريبــةدام  ثــَين باشــة  ضــونكة ئــةوة ثابةنــد بــووني هاووَهتييــة بةحكومةتةكــةي خؤيــةوة بــة  

م بــا نةريبــة بــةثَيي دــةبارةي شــوَينةكة لةطــةَل رَيــذةي ئــةو داهاتــةي ئــةو شــوَينة بةدةســت  هاوكــاري  بــةَه
دةهَينرَيت  مي  وونةيةكي بيوو  دةهَينمةوة  بينايـة نةخـن هةيـة ئـةوة داهاتةكـةي نايـاترة لـةوةي كـة         

بـذَيوي خـؤي    خَينانَي  دوو هؤدةي هةية  يان ثريةذنَي  دوو هـؤدةي هةيـة  هؤدةيـةكيان دةدا بـةكرَي  بـؤ      
بــةَهم نةريبــة لــةو تادــة هؤدةيــة دةســةندرَيت ثةيوةستيشــي دةكةمــةوة بــةو باَهخانانــةي كــة حــةوت ســاَل   
عةسووي بؤ دانراوة بؤ نةريبة  يةعين بؤ ئةو باَهخانةية حةوت ساَل عـةسوو بكرَيـت  بـةَهم ئـةو ذوورة كـة      

  بؤيـة ثـَين باشـة ضـاوَي  بـةو مةسـةهنة       بذَيوي خَينانَيـ   يـان ضـةند كةسـَيكي لةسـةرة عـةسوو نـةكرَيت       
 .َشَيندرَيتةوةو لةطةَل رَيذةكة نةريبة دابنرَيت و  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةردار سةرموو
 :ركيةبةردَين سةردار صباح بونو ه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
انة لةطةَل ثرؤذةكاني ئيستيسمار مي ثـَين  مي دةطةردَيمةوة ثرسيارةكةي جةنابت  يةعين جياواني ئةو ثرؤذ

واية واني  نيية  ئةمةش دةمانطةيةنَيتةوة ية  خاَل كة نةدصَي  هةية لة دانوني ئيستيسـمار  لـة دـانوني    
ئيستيسمار دةبَيت تةعريئَي  بدةينة ثرؤذةي ئيستيسـمار وةكـو لـة نؤر مةشـاري  دـةوانيين دنيـا هةيـة تـا         

ان كرا بواية كة ئيعتيبـار بكرَيـت ئـةوة ثرؤذةيـةكي ئيستيسـماريية  ئـةوة       سةرمايةكي دياريكراو دةست نيش
 .ية 
ثــَين وايـــة ثةرلــةماني كوردســـتان  ئةنـــداماني ثةرلــةمان نوَينةرايـــةتي خــةَلكاني هـــةذار دةكـــةن و     / دوو

نوَينةرايةتي خةَلكاني دةوَلةمةنديش دةكةن  بؤية دةبَيت بة يةكساني سةيري هةمووان بكـةن  ئـةوةي مـي    
ةبينن لة بردطةي دوو ئةم يةكسانية نيية  يـةعين نيـاتر دةبيـنن هيـةنطريي خـةَلكي دةوَلةمةنـدي تَيدايـة         د

دروست كردني عيماراتي سةكةني خةَلكانَي  كة دروسو دةكةن  لةبةر ئةوة دروسو ناكةن  كة ضوار ساَلي 
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ة  ئـةو ئيعئايـة هـةبَيت و نـةبَيت      ديكة ئيناسةي تؤ ئيعئاي بدةيَو لة نةريبة  نةخَير حاسيني رةحبي هةي
 .ئةوانة عيمارةكان هةر دروست دةكةن  كةواتة ئَيمة بؤ ئيعئاي بكةيي  ئةمة دوو

مي لةطةَل برادةران موتةسيق نيمة  مي ثَين وا نيية خةَلكاني هةذار ثَييان بكـرَينت عيمـارةي دروسـت    / سَي
ثَيشنيار دةكةم ئةو بردطةية ئيلغا بكرَيت  عيماراتي  بكةن لة دوو تابق  يان سَي تابق ثَي  هاتبَيت  بؤية مي

 .سةكةني وةكو دانونةكاني تر  وةكو بينايةكاني تر تةنها بؤ سَي ساَل ئيعئا بكرَيت  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  جةعئةر سةرموو
 :معروف مصطفى جعئر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دووةم  مي تةئيدي رةئي ليذنةي دارايـي دةكـةم  لةبـةر ئـةوةي كـاتي خـؤي لـة        ماددةي ية   يةكةم بردطةي 

جةلسةي ئةم ثةرلةمانة وةنيري هةرَين بؤ كاروباري دارايي بة ئَيمةي وت هـةموو نةريبـةي كوردسـتان بـة     
طومرطةكانيشــةوة دةضــَيتة ســندودي داخــراوي عَيرادــي  مينانيــةي عَيــراديش ئيعتيمــادي طــةورةي لةســةر  

ؤ تةئمي كردني داهاتي خؤي  نة  لةسةر نةريبة  بؤية مي ثشتطريي دةكةم كة ئةو نةريبةيـة لـة   نةوتة  ب
كةم بكرَيتةوة  تا ئةو كاتة دةوَلةمةندةكاني ئَيمة بتواني موسـاعدةي سـةدريةكان بكـةن  موسـاعدةي ئـة      % 8

 .ي  نؤر سوثاسكةسانة بكةن كة باخةكانيان بة كرَي طرتووة  نة  نةريبةكانيان لةسةر نياد بكةي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حمةمةد سةرموو
 :بةردَين حممد رسعت عبدالربي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي لةطةَل رةئي ليذنةي دانوني دام  نةريبةكة وةكو خؤي ةَينَيتةوة  ضونكة ئةمة لة مةسـَلةحةتي خـاوةن   

طة لةوةي كة بودجةي حكومةت بةشَيكي لةو بودجةيـة  موَلكدارةكانة  لة مةسَلةحةتي هةذارةكاندا نيية  ج
هةموو حكومةتي دنيا لة نةريبةوة دَيت  بؤية ئَيمة نابَيت لةبةر خاتري خةَل  و ئةوانة بكةيي كة نةريبة 

 .نةسةني  يان نةريبة كةم بكةينةوة  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ئياسان سةرموو
 :اسنبةردَين احسان عبداه د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كؤمـةَلَي   / مي دةَلَين بؤ ئةوةي دانون باش  جَيطري بَينت  ثَيشنيار هةنة دوو سةدةرة بَينة نَيدة كرن  يـة  

باَهخانة ئاظة بووينة ثَيش نوكة  ئَيستا دانونةكة دةردةضَينت  ئةوة نةريبة نوكة نميـين دـانوني تـةعامولي    
تةواو نةبووة  بـؤ هةنـدَي ئـةو ذي شـامل  ببَيـت  ضـونكة موشـارةكةي كـردووة لـة          لةطةَل دةكرَينت مودةكة 
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تشمل االعفاء االبنية املشايدة  )ئاظةدانكردنَيدا  ذي بةر هةندَي دةبينن سةدةرةية  ئيناسة ببَينت بؤ هةندَي 
ندَي ئةوانـةي كـة   ئةطةر ئةوة ئيناسة بكرَينت  بؤ هة( حديثًا واليت استفادة من قانو  سبق ومل تنتهي مدتها

 .تةواو بووينة بينايةكة تةعامول بةثَيي دانوني ثَيشوو لةطةَل دةكرَيت  ئةوانة شامل ب 
ــيش ــة         / دووةم ــةَهم لةوانةي ــةكةن  ب ــؤ س ــاوةدانكردن ب ــار ئ ــةناو ش ــة ل ــةَلَي بيناي ــة  كؤم ــةكي ديك سةدةرةي

ئـاوةدان كـرد بَيـت  بـؤ      خاوةنةكةي بـة خـةلكانَي  دةدةن بـؤ مـةكاتب بـؤ مونـةنةمات  ئةوانـةي خصوصـي        
سةكةن ئةطةر بةكرَيدا بؤ خةَلكانَيكي ديكة بؤ مةكاتب و شو ديكة نةريبةيةكي ئيناة هةبَينت  بؤ ئـةوةي  
خةلكانَيكي ديكة ئيستيغةلي ئةوة نةكةن  كابراية  خانووةكةي سةكةنة بة مونةنةمةيـةكي داوة بـةكرَيي   

ريبـة نيـاد ببـَينت  ضـونكة كرَييةكـة نيـادة  بـؤ ئـةوةي ئـةو          نياد  بـا ئـةو كاتـة موشـارةكةي ئـةو ثَيـداني نة      
 .مةسةلةي كة مةسةلةن شارةكة  مةسةلةن مةنتينةي سةكةنية تَيكةَلي مةنتينةي تري تيجاري نةبَينت

مي لةطةَل ئةوةمة ئةوةي ثَيشنياري ليذنةي دارايي دةكاتي  كة سةدةرةي دوو نةريبةكـة ببَيتـة   / سَييةميش
 . خنمةتي طةلي خؤمان بكةيي و  نؤر سوثاس  بؤ ئةوةي باش 8%

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ئارام سةرموو
 :بةردَين ئارام رسول مامند

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي سةرةتا ية   دوو ثرسيارو ية   دوو ثَيشنيارم هةية  ئةطةر جـةنابتان دةرسـةت بـدةن  لـة حةدينةتـدا      

ي ثشتطريي دةكةم  ثَيشن واية لةطةَل برديارةكاني ثَيشـوو ئةوانـةي دواتـريش    ئةو ثرؤذة برديارة نؤر باشةو م
سةبارةت بة نةوي و نارو خانووبةرةو باجي تر دةدرَيت  هةمووي بة يةكةوة دةبَيتة هانـدةرَي  بـؤ ئـةوةي    

بي كة باناردي نةوي و نارو لة هةمان كاتيشدا ئةنمةي سةكةن كةم ببَيتةوة  بـةس مـي ثرسـيارَي  لـة جـةنا     
وةنير دةكةم سةبارةت بة نةريبةي نيادة  ئةطةر ئةنيةت نةبَيت بؤمان شـةرح بكـات  كـة ئةمـة ضـؤن بـوو        
ضؤن وةرطرياوة  ض كاريطةريةكي ئيجابي دةبَيت  ثرسياري ترم سةبارةت بة ميكانينمي ئةو باجةية  ئةوةي 

ةو خانووة  يان ئـةو باَلةخانةيـة   مي تَيطةيشتبن ضةند ساَل جارَي  ليذنةية  دةردةضَيت  بؤ خةمَةندني ئ
نةريبةكــة لةســةر ئــةو ئةساســة دةســت نيشــان دةكرَيــت  بــةَهم بةداخــةوة بــاناردي هــةرَيمي كوردســتان وة  

طةردموطورد تـر بـووة    0226ثَيويست ئةو سةدامطرييةي نيية  بؤ  وونة باناردي خانووبةرةو نةوي و نار بؤ 
ةوة بينيووة  بؤية هةندَي  جار ئةو خةمَةندنانة وة  ثَيويسـت    طؤردانَيكي يةكجار نؤري بةخؤي0222لة 

لةطةَل واديعي رؤذانة نايةتةوة  بؤية مي لَيرةدا ثَيشنيار دةكـةم  ئةطـةر بكرَيـت هـةر كـرديي و سرؤشـتنَيكي       
باَهخانةية   ياخود ئةو عةددةي كة دةبةسـ َيت ليذنةيـةكي خةمَةنـدن سـةردانَيكي مةيـداني بكـاتي  بـؤ        

ي سةر لةنوَي جارَيكي تر دةست نيشاني باجةكةي بكات  ثَيشنياري ئاخرييشن ئةوةية  ئَيمة سةترةية  ئةوة
بةر لة ئَيستا  لَيرة جةنابي وةنيري ثةروةردة ئامادة بوو  طوتي هةر كةسَي  ئامادة بَيت دوتاَانة دروسـت  

ةكي دوورو درَيـذو  يـةعين بـؤ ئـةوةي     بكات  ئَيمة ئامادةيي ئةو دوتاَانةيةي لَي بة كرَي بطـريي بـؤ ماوةيـ   
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ئةوةش هاندةرَيكي كةرتي وةبةرهَينان و كةرتي تايبةت بَيت بؤ ئةوةي كة دوتاَانـةو بنكـةي تةندروسـو    
ــَي           ــةر كةس ــةيي  ه ــاد بك ــة ني ــةو بردطةي ــاتر ئ ــداني ني ــؤ هان ــرة ب ــةم لَي ــنيار دةك ــي ثَيش ــةن  م ــت بك دروس

 .ت بكات لة باجي خانووبةرة ببةخشَيت  نؤر سوثاسدوتاَانةية   يان بنكةيةكي تةندروسو دروس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  تةلعةت سةرموو
 :الديي سيف خضر طلعت بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي ثشتيواني لة رةئيةكةي ليذنةي ياسايي دةكةم  بةرداسو ئةو هؤيانةي كـة باسـيان كـرد  بةتايبـةتي كـةم      

ي سـةكةن هةيـة لـة كوردسـتان  بـةَهم خـاَلي دووةمـيش  ثَيشـنياري ئـةوة دةكـةم لـة            كردنةوةي ئـةو ئةنمـة  
 .جياتي ئةو حةوت ساَلةي كة هةية بكرَيتة ثَينج ساَل  لةطةَل رَينمدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر رةمةنان سةرموو
 :رضا حممد عبدالربي رمضا .د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــةموو شــ   ــة ه ــةت و        ل ــة حكوم ــة ب ــي هاووَهتي ــةويش ئيلتينام ــة ئ ــة  ك ــؤي هةي ــةسةي خ ــاج سةلس وَينَيكدا ب

بةرامبةريش حكومةت ئةو داهاتة خةرج دةكاتـةوة بـؤ خنمـةتطوناري ضـيين هـةذارو ضـينَي  دةطرَيتـةوة         
ي ثَيويستيان بة دةعن و هاوكاري حكومةتـة  بـةَهم ئـةوةي كـة لَيـرةدا سـةيرة  ئَيمـة لـةجياتي ئـةوةي بـاج          

هةَلكشاومان هةبَيت  باجي داكشاومان هةية  ئَيمة دةناني نؤربةي كَيشةي نيشتةجَي بووني خـانووي كـرَي   
لة وَهتي خؤماندا تا ئَيستا بة خانووي ية  تابني سةت دةكرَيت  لة كاتَيكدا خةَلكاني هةذار  خةَلكانَي  كة 

ر خانوويـة  دروسـت بكـات  رةنطـة بـة      نةويان هةية عـةسومان كـردن و لـة بـاجي عـةرةن  دووةمـيش ئةطـة       
ثرؤذةيةكي بيوو  حيساب بكرَيـت بـؤي  خـانووي خـؤي هةيـة دةتوانَيـت عةرنةكـة بكـات بـة ثرؤذةيـةكي           
بيوو  دةخلَيكي نيادةية بؤ عائيلةكةي دَينَيتةوة  ئةم عةسوو ناكةيي  بةَهم كاتَيـ  لـة سـَي تـابق و بـةرةو      

لة خانووي نيشتةجَي بووني كرَي هي خةَلكاني طونـد نيشـنةكان   بةشَي  / ذوور بةناوي ئيستيسمارةوة  دوو
بوون  كة لة شاخدا خانوويان كردووة  بؤ ئةوةي تةشجيعيان بكةيي بردؤنةوةو كرَييـة  وةربطرَيـت  كاتَيـ     
ئَيمة هةموو ئةر  و باجَي  دةخةينة سةر خةَلكي دةخلي مةحدود  لـةو سةريشـةوة خـةَلكاني دةوَلةمةنـد     

سمارو بةناوي هةر دانونَيكةوة موكاسةئـة دةكـةيي  بةرداسـو ئةمـة نايةكسـانيةكة  بةتايبـةتي       بةناوي ئيستي
 .ئَيمةي ثةرلةمانتار هةسو ثَي بكةيي و  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  جةمال بؤتاني سةرموو
 :بةردَين اال يوسف بؤتاني
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةننيل بكرَيت كة تةشجيعة  حةدينةت بؤ تةرميماتة  بة % 12لة ماددةي يةكةم ديارة مي سةدةرةي ية   

/ بــةردةوامي خانووةكــان تــانة دةبنــةوة  ئــةوةش شــتَيكي نؤر ضــاكة ثشــتطريي لــَي دةكــةم  سةدــةرةي دووةم  
ئــةوةي كــا  ئياســان باســي كــرد  ئَيســتا خــانوو دروســت دةكرَيــت بــة ئيجــانةي ســةكةن  بــةَهم ئيســتيغةل  

  %0ت بؤ تيجارةت  ياخود مةكاتيب تيجاري  حةدة ئةوة بة رةئي مي نةريبةيةكي ئيناة لةسةر بَيت دةكرَي
ختضع البناية املعدة للساكن يف حالاة اساتخدامها او جازء منهاا الغاراض غاري        )مي ثَين واية صياغةم كردووة 
ةن بـةكرَي دةدات  ئَيسـتا     هةية خانووةكة دروست دةكات  بةَهم مةخن(%0السكن بضريبة اضافية مقدارها 

بؤتة ناهريةية  لة دهؤ   خانوو دروست دةكات ئيجانةي سةكةنة وةردةطرَيت لة بةلةدية  دوايَي دةكرَيتـة  
% 0مةكتةبَيكي تيجاري  بة رةئي مـي ئـةوة تـةحايورة  حةدـة ئَيمـة رَيطـة لـةوة بطـريي و نةريبـةي ئيـناة           

 .وةربطريي  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ارا خان سةرمووس
 :ثريوت خضر سارا بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة ئَيمة لةطةَل مةبدةئي باج وةرطرتني  بةَهم ثَيويسـتة هاوكَيشـةكة هاوسـةنط بَيـت  يـةعين ئَيمـة كـة        

اورد باج وةردةطريي ضةندي بؤ خنمةتطوناري بةكار دَيت  ئَيمة ناكرَيت لةطةَل وَهتاني دةرةوة خؤمـان بـةر  
بكــةيي بةرداســو  ضــونكة لــة كوردســتان ئــةوة بةرضــاو ناكــةوَيت  كــة ئــةوة باجــة هــةمووي بيــَيتة بــواري   

ثشتطريي ليذنةي دارايي دةكةيي  بـؤ كـةم   / خنمةتطوناري بؤ خةَل   سةبارةت بة بردطةي يةكةم  خاَلي دوو
ــة   ــة ل ــةوةي رَيذةك ــة  % 12كردن ــؤ ل ــةنؤر   %8ب ــتان ب ــةَلكي كوردس ــةوةي خ ــةر ئ ــرن     لةب ــو وةربط ي بةطش

بةتايبةتي توَيذي سةرمانبةرو مامؤستايان و ئةوانة كرَيي خانوو ئـةركَيكي طرانـة لةسـةريان  لةبـةر ئـةوةي      
مووضةكةيان هةر بؤي خؤي ناناني ضؤن بةشي بكةن لةنَيوان كارةباو سووتةمةني و كرَيي خـانوودا  لةبـةر   

بـؤ ئةوانـة  بةنيسـبةت خـاَلي دووةم  لةطـةَل هبردنـي        ئةوة كة باج كةم بَيتةوة كرَيي خـانووش دادةبـةنَيت  
بردطةي داواي لَيبووردن بؤ باَهخانةكان  دةكرَيت ئَيمة ئةطةر هاوسـةنطيةكي وةربطـريي لـةنَيوان رَيـذةي لـة      

ة بؤ ئةوانة بَيت  بـؤ مةبةسـو بانرطـاني و كؤمثانياكـان بـةكار      %12ةكة جياي بكةينةوة  با لة % 8و % 12
 .ةكة بؤ ئةوانة بَيت بؤ خةَل  بةكرَي دةدرَيت  نؤر سوثاس%8لة دةهَينرَيت  

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةعدةديي سةرموو
 :بةردَين مة سعدالديي عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ش ئةو دةنية دةتعةن عيةدةي بة سـةدريةوة نييـة  ضـونكة ديـارة ئـةوةي دانونةكـةي بـة تـةواوةتي لـة ثـيَ          
ال تستويف ضريبة / )نةبَيت  لةوانةية طوماني بؤ ئةوةي دةضَينت  كة هاتووة لة ماددةي سَي  ماددةي ضوارةم

ــةوة     (  )(اىل )( العقااارات الاايت ال تقاال ايرادهااا الساانوي عاان      ــاري  ئ ــةيري تيج ــاري و غ ــةناتيني تيج ــة م ل
 .نودتةية 

عيمراني بة ثَيش بكةوَيت  ماناي ئةوة نيية   ئةو دابةناندني نةرائيب  بؤ ئةوةية حةركةي/ نودتةي دووةم
حةرةكةي عيمراني بة ثَيش بكةوَيت و شار جوان بَيت  هةتا ئةطةر هةر كَي دروست بكات  خنمـةتي شـارة    
ماناي ئةوة نيية لة ئةو حةدةي كة هةية لة رةئسمالةكة كـةم بكاتـةوة  يـان ئـةو كـابرا دةوَلةمةنـدةي كـةم        

خنمةتي ئةو شارةي ثَي دةكات  ئةوةي كة سةكةن دروست دةكاتي بة دةصـدي  بكةنةوة  كة بة ثارةي خؤي 
ئيجار  ئةوة لةسةري كةم  بكرَيتةوة  نـة  لـة حـةدي ئـةو كـةم بكرَيتـةوة  ئـةوةي كـة بينايـةكي دروسـت           

يـةعين سـَيش نابَيـت  دةبَيـت     ( علاى اكثار مان ثالثاة طواباق     )دةكاتي  نة  لة بؤ ئةوةي كة عةجن دانـراوة  
ت لة سَي  ئةو ستاندةرةش نانامن لة كوَي هاتووة  يةعين بة رةئي مي نة  حةوت ساَل  بـا بكرَيتـة   نياتر بَي

ضواردة ساَل نةريبةي لَي وةرنةطريَيت  بةس بؤ ئةوةي كة ئيستيئادةي لَي بكرَيت و ئةو دانونـة بـؤ ئةوةيـة    
 .راوةسنت  لةطةَل رَينمداكة سةرني نةريبةية حةرةكةي عيمراني بَينت  نة  بؤ ئةوةي لَيرة لة دذي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي وةنير ئةطـةر وةَهمـي ئـةو ثرسـيارانةي ئةنـدامان بدةيتـةوة  بةتايبـةتي مةسـةلةي ثَيـنج سـاَلةكة            
جياواني كردن لـة بـةيين تيجـاري و سـةكةني روون     / هةندَيكيان داوايان كرد بكرَيتة ثَينج ساَل  دووةميش

ئةوةي كا  رةشاد باسي كرد  دةَلَيت ئيعئاي عيماراتي سةكةني لةطةَل عيمـاراتي كـة   / شبكةيتةوة  سَييةمي
 .تانة دروست دةكرَيت  ئةويش جيا بكرَيتةوة  ئةطةر وةَهميان بدةيتةوة

 :وةنيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سـت كردنـي بينايـةي عةمودييـة  ئـةوة خـؤي لةخؤيـدا دةبَيتـة         هةروةكو ثَيش  باسن كـرد مةبةسـتمان درو  
يارمةتيـدةرَي  بـؤ دابـةنيين نرخـي نةوي بـؤ هاوكاريــةكيش بـؤ ضارةسـةر كردنـي ئةنمـةي سـةكةن  بؤيــة           
هةردووه سوود وةردةطرن  هةر ئةوةي كة ئيمكانياتي مـاددي هةيـة بـةكاري دةهَينَيـت بـؤ دروسـت كردنـي        

تة حةوت تةدةبـة  كـة ضـوار تةبـةق نيـاد لةسـةري دروسـت دةكـات  راسـتة بـة           بيناية كة لة سَي تةبةدة بؤ
خؤي سوود وةردةرطرَيت  بةَهم لة هةمان كات نارداستةوخؤ سوودَيكيش بؤ هـاووَهتي دةطةيـةنَيت  بـرادةران    

ةطـةر  ثرسيان تاكو ئَيستا سَي تةبةدة عةسوو دةكران  بةَهم ئةوانةي ثَيشووش ئةو برديـارة مشوليـان بكـات  ئ   
يةكَي  ثَيش  سَي نهؤمي دروست كرد بَيت  ئَيستا بيةوَيت بيكاتة ضوار نهؤم  ئيعتيادي ئةو ياسـاية مشـولي   
دةكاتي و دةيطرَيتةوة  هةنـدَي  بابـةت بـةردَينان ئةنـداماني ثةرلـةمان ثرسـياريان كـرد  كـة ثةيوةنـدي بـة           

يةكي جيايـة  ثاشـان دَيتـة ثةرلـةمان بـؤ      ياساي بة كرَيداني عـةدارة  نـة  بـة بـاجي خانووبـةرة  ئـةو ياسـا       
مونادةشة كردن  بةنيسبةت نةريبةي نيادة  بةردَين كا  عةوني نؤر جوان شةرحي كـرد  بؤيـة وابـنامن مـي     



 559 

% 12كة باسيشي بكةم هةر دووبارة كردنةوةيةكة  خؤي نةريبةي ئيناة بـةم شـَيوةية وةردةطريَيـت  ئَيسـتا     
لة كرَيي خـانوو دةكـرا بـة نةريبـةي ئةساسـي  بَيجطـة لـةو        % 12ئةساسي  لة كرَيي ساَهنة دةبووة نةريبةي 

نةريبةية كة وةردةطريا  ئةطةر خانوويةكي لة سَي سةد هةنار دينار ثَيش  هةنار دينار تـا دوو هـةنار دينـار    
يش نةريبةيةكي تريان لَي وةردةطـرت بـةناوي نةريبـةي    %15تا % 0سويسري بوو  كرَييةكةي نياتر باوة لة 

ئيناة  ئَيستا بةو ياسـاية نوَييـة ئـةو نةريبـة ئيناسيـة هدةدرَيـت  لـة هيـةكي تـريش تةسـهيةتَيكي تـر لـةو             
يش بؤ تةرميمات دانراوة  يةعين لَيرةش دابةنيي بووة  بةرداسو وةخو خؤي ثَيـنج  %12ياساية كراوة  كة 

وةنيـران  ثاشـان كـة لـة ئةجنومـةني       ساَل ئَيمة وةكو وةنارةتـي دارايـي دابوومانـة سـةرؤكايةتي ئةجنومـةني     
وةنيران طئتوطؤي لةسةر كرا هاتة ثةرلةمانيش  دةناعةمتان بةوة كرد كة حةوت ساَلةكة باشة  بؤيـة ئَيمـة   
لةطةَل ليذنةي ياسايي لةطةَل حةوت ساَلةكةيي و رةئيش بؤ ئةنداماني ثةرلةمان دةطةردَيتـةوة  ضـؤن دـةرار    

 .ر سوثاسبدةن ئَيمة وا تةنئين دةكةيي  نؤ
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئيتان لةسةر ئةو مودتةرةحة عيماراتي سةكةني ثَينج ساَل بَينت  تيجاري حةوت ساَل بَيت
 :وةنيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .عيمارة  عيمارةية  ضونكة دوايَي ضؤن نياد دةكرَيتةوة
 :كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ

 .كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمـة حـةق نييـة بـةيين     / دوو  سَي موهحةنة هةية دةمةوَيت بؤ ئَيوةي بـةردَين روون بكةمـةوة  يةكـةميان   

سـمار ئيعئائـاتي داوة    دانوني ئيستيسمارو بةيين دـانوني نةريبـةي عـةدار تَيكـةَهوي بكـةيي  دـانوني ئيستي      
سةماحاتي داوة  هةر كةسَي  دةيةوَيت مةشاريعي ئيستيسماري بكات  ئةو دانونـة حيمايـةتي دةكـات و ئـةو     

 .ئيعئائاتةي دةداتَي و ئة سةماحاتةي دةداتَي  ئةمة ية 
دــانوني نةريبــةي عــةدار تــةنها مةســةلةي خانووبةرةيــة  مةســةلةي مةشــاريعي ئيستيســماري نييــة     / دوو

برايــة  ضــوار كورديشــي هةيــة  دةيــةوَيت عيمارةيــة  دروســت بكــات  حكومــةت هــاني دةدات  بــؤ ئــةوةي  كا
 .بةنووتريي وةخت ئةو عيمارةية بكات

ض سةرق هةية بةيين عيماراتي سةكةني و عيماراتي تيجاري  هـةردووكي ئيجـارةت ثـَي دةدات    / نودتةي سَي
ض سةردَيكي واي نيية  ئةوة عيمارةي سةكةني بَيت  يـان  لةناحيةية  هةردوو ئيجاري ثَي دةدات  كةواتة هي

 .عيمارةي تيجاري بَيت
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ئــةوةي كــا  رةشــاد ئيشــارةتي ثَيــدا عةدــدي موســاتةحةية  عةدــدي موســاتةحة عةدــدَيكي / خــاَلي ضــوارةم
تايبةتة بة جيهةتي ثةيوةنـدار دةكرَيـت  كـة لةطـةَل جيهـةتي ثةيوةنـدار كـرا  عةينـةن ئـةو دانونـة مشلـي            

 .بةنيسبةت نةريبةي عةدار  ئةمة ية  دةكات
هـةمان بينــا مةمشولـة بـةو ئيعئائاتــةي كـة دَيــت  ضـونكة ئةطـةر عيمارةيــةكي تيجـاري بــَينت         / هـي دووش 

سيعلةن يان عيمارةيةكي سةكةني بَيت  هةردووكيان لَيرة ئةو ئيعئائاتانة وةردةطـرن  ئـةو تةونرتـةم دا بـؤ     
 .ئَيوةي بةردَين  نؤر سوثاستان دةكةم

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ســةردَي  هةيــة لــة بــةيين تيجــاري و ســةكةني  ئــةويش ئةوةيــة بينــاي تيجــاري هــةموو بــرادةران دةنانــي    

ت مودارةنـةي بكـةيي   سةردئةنةي هةية  دوكان هةيـة لـةناو شـاري شـةش دةستـةر سـةردئةنة دةدات  نابيَـ       
لةطةَل بيناي سةكةني  سةكةن سةردئةنةي نيية  تيجاري سةردئةنةي هةية  ئَيستا لة تةنيشت منطـةوتي  
حممود عةهة ثَيرار بينـا دروسـت كـرا دوو سـاَل سـةردئةنةو دوو سـاَل كرَيـي وةرطـرت  طـوتي ئـةوة كليـل             

 .ي سةكةن يةكة لةطةَل تيجاري  نؤر سوثاسيةعين دةبَيت سةردي بكةيي لةطةَل سةكةن  نابَيت بَلَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةوة وايـة ئــةمري واديعـة  بـةَهم ســةردئةنة دـانوني نييـة  بــةثَيي دـانون نـة ئيعــي اة ثـَي دةكرَيـت  نــة           
تةعامولي لةطةَل دةكرَيت  يةعين خؤي ئةو تةساهوهتةي كة كرا لة هيةن ذمارةيـة  ئةنـداماني ثةرلـةمان    
و كا  شَيروان  شةرحيشي كرد مةونوعي دانوني ئيستيسمارو ئةو دانونـة  دـانوني ئيستيسـمار هةيغـةتَي      
هةية تةحديدي دةكاتي  ئةو مةشروعة ئيستيسمارية  يان نا  راستة لة دانوني ئيستيسماردا هاتووة  دةَلَيـت  

تَيدايـة  بـةَهم ئـةم ئيسـكانة     مةشاريعي بونيةي تةحتية  بونيةي تةحتيشي كة وةسف كردووة  ئيسـكانَيكي  
كة ئَيمـة لَيـرة باسـي دةكـةيي  ئـةو ئيسـكانة نييـة لـة دـانوني ئيستيسـمار كـة بـاس كـراوة  ئـةوةي دـانوني                
ئيستيسمار باسي دةكاتي  باسـي موجةمـةعات  موجةمـةعاتي سـةكةني لةبـةر رؤشـنايي بةرنامةيةكـةي كـة         

وايـة بـةثَيي دانونةكـةي ئيستيسـمار  ئـةوةي      حكومةت خـؤي تةدـديري دةكـاتي  هةيغـةي ئيستيسـمار ثَيـي       
ئَيستا باسي دةكةيي شةخصَيكة بيناية بؤ خؤي دروست دةكاتي  شةخصية  بـؤ تيجـاري بـَينت  بـؤ سـةكةني      
بَينت  بةكرَيط دةداتي  دةيئرؤشَينت  ئةوة سةردي هةيـة لةطـةَل ئـةوةي تـر  لـةوَي لـة دـانوني ئيستيسـماردا         

وت سـاَلة  لةبـةر ئـةوة ئيستيسـمارةكة بـةردةوام دةبـَينت لةسـةر خـؤي  ئـةو          ئيعئايةكةي دة ساَلة  لَيـرة حـة  
ــروعة        ــةو مةش ــت ئ ــةكرد بَي ــراري ن ــ  ئين ــةر هةيغةتةكــة ثَيش ــةوة  ئةط ــانة ناطرَيت ــةو كةس ــؤ ئ ــةي ب دانون
ئيستيسمارية  ئـةويش دةبَيـت لةبـةر رؤشـنايي تةدـديريان مةشـاريعةكة مةشـاريعي بونيـةي تـةحو بَيـت            

دوو شت هاتؤتة ثَيشةوة  يـةكَيكيان ئـةوةي ليذنـةي دارايـي داواي كـرد حـةوت سـاَلةكة بكرَيتـة         ئَيستا ئَيمة 
ــداماني            ــت  ئةن ــي بَي ــاَلةكة ه ــةوت س ــة ح ــان واي ــريش ثَيي ــةنابي وةني ــايي و ج ــةي ياس ــاَل  ليذن ــنج س ثَي
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طرييان لـة  ثةرلةمانيش دوو رةئي هةبوو  هةنـدَيكيان طوتيـان حـةوت سـاَلةكة ةَينَيتـةوة  هةنـدَيكيش ثشـت       
 .ثَيشنيارةكةي ليذنةي دارايي كرد  بؤية مي ئةوة دةخةمة دةنطدانةوة  سةرموو كا  دلَير

 :دلَير امساعيل حني شاوةيس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  %8ةوة بــؤ %12ثَيشــنيانةكةي ئَيمــة لةســةر ســاَل نييــة  لةســةر كــةم كردنــةوةي نيســبةتي باجةكةيــة  لــة  
بؤ روون كردنةوة  ئةو ياسايانةي كة ئَيمة دةردةكةيي هةمووي وةكو تؤرد وايـة  وةكـو تؤرَيـ     بةرداسو هةر 

واية هةموو ذياني كؤمةَهيةتي و ئابووري و سةرهةنطي ئةم كؤمةَلطاية رَي  دةخات  ناكرَيت ئَيمة ياسـاية   
ا دةردةكةيي  ئـةو ياسـاية نييـة     رَي  َةيي لةطةَل ياسايةكاني تردا طوجناو نةبَيت  ئةم ياسايةي ئَيمة ئَيست

رؤذاني ثَيشووتر كة دةرمان كردووة  هـةمووي مةربوتـة بـة ياسـاي وةبةرهَينانـةوة  ياسـاي وةبـةرهَينانيش        
دةبَيت هةمووي مةربوت بَيت بةو ياسايانةي ئَيمة دةرمان كردووةو لـة ئايندةشـدا دةريدةكـةيي  بؤيـة ئـةو      

تؤرد بة يةكةوة بةس اون  دةبَيت تةواوكةري يةك ي بي  ئـةطينا  ياسايانةي كة دةري دةكةيي هةمووي وةكو 
ئَيمة كَيشةيةكي ئابووري و كؤمةَهيةتي و سةرهةنطي طةورة دروست دةكةيي  ئةطةر بـةو ضـاوةوة تةماشـاي    
بكةيي  هـةر ياسـاية  و وةحدةيـة  و شـتَيكي دابـرداوة لـةواني تـر  ئَيمـة بةرداسـو كارةسـاتَيكي طـةورة لـة             

ا دروست دةكةيي  ئةطةر ئَيمة ئاوا تةماشاي ياسا بكةيي  ئةمـة لـة هيـة   لـة هيـةكي تـر  بةرداسـو        ئايندةد
ئَيمة دذي باج ني  باج يةكَيكة لـةو ئةركانـةي كـة هـاووَهتي بةرامبـةر بـة دةسـةَهت دةيكـات  ئةطـةر بَيتـو           

ةكو ثَيويسـت دةسـةَهت موحاسـبة بكـات      يةكَي  لة كَيشةكاني ئَيمة  كة ئَيمة ناتواني  هاووَهتي ناتوانَيت و
ضونكة باج نادات  كاتَي  هاووَهتي باج نةدات بة دةسةَهت بؤشي نييـة موحاسـةبةي بكـات  وةكـو ثَيويسـت       
بؤية ئةمة يةكَيكة لةو كةناَهنةي ئَيمة بةردَيطةي باندانةوة  دةتواني موحاسةبةي دةسةَهت و موحاسـةبةي  

ةمة ميكانينمَيكـة لـة هـةموو جيهانـدا كـراوة  ثَيشـنيان كردنـي ئـةم رَيذةيـة لـة           دامودةنطاكاني تر بكةيي  ئ
هيةن ليذنةي داراييةوة  بةرداسو هاندانة بؤ كةم كردنةوةي ئةو كَيشـة كؤمةَهيةتيانـةي كَيشـةي سـةكةنة      

ر نؤر جطة لةوة مي طوَين لة هةندَي  برادةران بوو  كـة كَيشـةية  هةيـة ئيستيسـمار ضـية  ئيستيسـمار نؤ      
وانرتة ضية  هةر سةروةت و سامانَي  لة بوارَيكدا بؤ بةكار هَيناني ثَيداويستيةكاني رؤذانةي خـاوةني ئـةو   
سـةروةت و سـامانة بَيـت  َرَيتـة طـةرد بـؤ دروسـت كردنـي مةنئةعةيـةكي نيـاد  بـؤ دروسـت كردنـي نَيــدة              

لـة بـواري سـياحةدا دةكرَيـت  لـةبواري      بايية   ئةمة ئيستيسمارة  جا ئةمة لة بـواري كشـتوكاَلدا دةكرَيـت     
خانووبةرةدا دةكرَيت  لةبواري ثيشةسانيدا دةكرَيت  يان هةر بوارَيكي تري ئابووريدا بكرَيت  ئةمة دةبَيـت  

 .بة ئيستيسمار  ياساي ئيستيسماريش ئةمانة هةمووي دةطرَيتةوة  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  نانا
 (:نانا)خضر ر سعيدبةردَين داد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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بةر لةوة بدرَيتة دةنطدان  مي ثَين واية بؤ كـةم كردنـةوةي ئـةو نيسـبةية  يـاخود مانـةوةي شـتَي  دةبَيـت         
بؤمان روون بكرَيتةوة لةهيةن بةردَين وةنيري داراييةوة  ئَيمة لة ليذنةي دانوني نؤر لة همـان روون نييـة    

انة كة ئَيمة وةريان دةطريي داهاتي بؤ حكومةتي هةرَين  يان داهاتة بؤ حكومةتي ناوةندو بةرداسو ئةو باج
دةضَيتة ئةوَي  ئـةوةمان بـؤ روون بكرَيتـةوة  ئينجـا ئَيمـة دةتـواني برديـار بـدةيي  كـة ئـةو نيسـبةية كـةم             

 .بكرَيتةوة  يان نؤر بَيت  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نيرسةرموو جةنابي وة
 :وةنيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةخؤي ئَيمة كة مينانية لةطةَل بةغدا مونادةشـة دةكـةيي  هـةموو سـاَلَي  كـة طئتوطـؤي بودجـة دةكـةيي          
دةبَيـت ئـةو    ئةوان داواي ئرياداتيش دةكةن  كة ئرياداتي تةدديري ئَيمة ضةندة؟ ثاشي ئةوةش ئَيمة مانطانة

داهاتةي كـة وةردةطـريي لـة نميـين ئـةوان داهـاتي باجـةكانيش بَيـت ئاطاداريـان بكـةيي لـةو مةبلةغـةي كـة              
بةدةستمان هَيناوة  ئةوان بردياريان داوة  كة ساَهنة ئـةو داهاتـةي كـة هةمانـة لـة بودجـةي طشـو هـةرَيمي         

ــة      ــةنئين بك ــان ت ــةي خؤي ــة برديارةك ــةوة  دةول ــةمي بكةن ــتان ك ــةنئينيان   كوردس ــتا ت ــةتاكو ئَيس ــةس ه ن  ب
نةكردووة  ئةوة لةهيـة   لـة هيـةكي تريشـةوة دةبَيـت ئَيمـة سـةيري جـانيب تـري مةونوعةكـةش بكـةيي             
دةبَيت هةوَل بدةيي ئَيمة وةكو هةرَيمي كوردستان  هةندَي  مةصاديري دارايي بؤ خؤمان ثةيدا بكةيي  كة 

ئةوةي ئةوةندة بةس اي بةغدا نةبي  بةرداسو ئَيمـة هـةروا بـري     بةرة بةرة ئينجا نةوت بَيت  باج بَيت  بؤ
بكةينةوة  ضونكة نةريبة بةغدا دةيربدَيت كةوا وةرنةطريي  نةوت بةغدا دةيبـات  مـي بـري لـةوة نةكةمـةوة       

م هةية  با نةوت لة هةرَيمي كوردسـتان دةرنةضـَيت  ئـةوة وا    %12ضونكة مينانيةم لة بةغداوة دَيت  لةوَي 
َيت كة ئَيمة رؤذ بة رؤذ بة بةغدا بةس ا بي  ضةندي بة بةغداش بةسـ ا بـي هيةنـة سـلبيةكان نيـاد      دةب

 .دةكات بةردَينتان باش دةناني  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نؤر سوثاس بؤ شةرحةكةي جةنابي وةنير و منيش ئيناسةي لةسةر دةكةم  بةرداسـتيةكةي ئـةويش ئةوةيـة    
ةكة حيساب بكةيي حكومةتي سيدراَلي بةغدا داوا دةكاتي داهاتي كوردسـتان  ئـةوةي بـا    %12ةر لة ئَيمة ئةط

ةكة حيساب دةكات  داهاتي نةريبةية  طومر  و نـانامن ض كـؤي بكةيتـةوة لـة     %12بَلَيي سيدراَلية لة نميين 
ئَيمــة كــة ياســا / كيانةكــة دةداتــي  بــةَهم دوو نودتــة دَيتــة ثَيشــةوة  يــةكيَ %10ي ئــةو حةظدةيــة بــوو  5%

دادةنَيي  دةبَيـت لةبـةر رؤشـنايي هةنـدَي حـةدائيق بـَينت ض راسـتة ئـةوة بكـةيي  نـة  وةَلـَة مـادام ئـةوة              
ةكةمان هةيـة هـةر وةريـدةطريي  بـةو شـَيوةية بـَينت ئـةو عَيرادـة         %12دةضَيتة حكومةتي بةغدا  ئَيمة لة 

دةكاتةوة  مووضـةش وا بـري دةكاتـةوة  داهاتةكـة هـةمووي       دانامةنرَينت  خؤ ئةطةر وابَينت بة ساَليش وا بري
كةم دةبَيت  لة هيةكي ترةوة وةكو جةنابي وةنير ئامـاذةي ثـَي كـرد  ئَيمـةدةبَيت ناحيـةي نةدـدي هةنـدَي        
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داهــاتي خؤمــان هــةبَيت  بــةياني خوانةخواســتة كَيشــةية  كــةوت  ئــةو ثارةيــةي كــة تــةمويل دةكرَيــت لــة  
يـة  لَيـرة بـةهي كـةمي نيسـبةتَيكمان لـة داهـاتي خؤمـان هـةبَيت  بـؤ ئـةوةي            %12بةغداوة لـة نميـين ئـةو    

بتواني رووبةردووي هةر كَيشةية   هةر ئةنمةية  ببينةوة طةر بَيتة ثَيشةوة  بؤية بـري كردنـةوةمان بـري    
نـا    كردنةوةيةكي ياسايي بَينت  ض راسـتة ئـةوةي بكـةيي بـة لَيثرسـراوةتي بةتايبـةتي بـة تـةنيا هةرَيمـةوة         

بةرامبـةر ئـةو عَيرادــة سيدراَلـةي كــة دةبَيـت هـةرَيمي كوردســتانيش و شـارةكانيش و ئــةو هةرَيمانـةي كــة        
دروست دةبي  بة هةمان شـَيوة بـري بكةنـةوة  بـؤ ئـةوةي ثَيكـةوة بتـواني ئـةو عةدالةتـةو ئـةو هاوكارييـةي            

 .يةك  بةردةوام بَيت  ئَيستا ئةو ئينترياحةي ليذنةي ياسايي سةرموو
 :ةردَين ارسةن غئور سليمانب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةمــةوَيت لــة جــةنابي وةنيــر بثرســن دةرامــةتي بــاجي عــةدار ئةمســال ضــةندة لــة كوردســتان بــة هــةردوو 

بَيـت  هـةر ضـةند بَيـت      % 9بَيـت   % 8بَيـت  % 12ئيدارةكةوة  ضونكة بؤ تةحديد كردني ئةو نيسبةتة لـة  
 .ةنتيني بردياري لةسةر بدةيت  نؤر سوثاسدةبَيت تؤ بنانيت ضةندة بة م

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة نميين بةرنامةمان نيية  بة تةئكيد رةدمةكةشـي لـةه نييـة  ليذنـةي دارايـي ثَيـي وايـة ئـةو نيسـبةتة          
  كَي لةطةَل ئـةو مودتةرةحـةي ليذنـةي داراييـة كـة لـة       %8نؤرة شةرحيشي كردو ئينترياح دةكات ببَيتة لة 

تكاية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَل ئةوةيـة وةكـو   % 8يةكة لة بردطةي دووةم ببَيتة لة 12%
يةكـة  %12يةكة ةَينَيتةوة دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةنؤرينةي دةنط لة %12ليذنةي ياسايي لة 

َلةكة ببَيتـة ثَيـنج سـاَل  دةَلـَي     مايةوة  وةكو خؤي دةمَينَيتةوة   مودتةرةحَيكي تر هاتة ثَيشـةوة حـةوت سـا   
 .عيماراتي سةكةني و تيجاري  كا  سةردار ض مودتةرةحَيكت هةبوو سةرموو

 :ركيةبةردَين سةردار صباح بونو ه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ئَيمة سَي ئةندام ثةرلةمان بوويي ثَين وا بَي ثَيشنياري ئةوةمان كرد كة ئةوة هةر نةمَينَيت وةكو بينايةتي

 .تر بَيت سَي ساَل  واتا ئةو بردطةية هةر نةمَينَينت و ئيلغا بكرَيت  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةر جةنابت و سارا خان دسةتان كرد سةدةت لةسـةر ئـةو مةونوعـة  ببـوورة نـةببووة ثَيشـنيار  لـة هيـةن         
واسةدـةتي نـةكرد  لةبـةر ئـةوة     ليذنةي دانوني و ليذنةي دارايي ثشتطريي لـَي نـةكرا  وةنيـريش لةسـةري م    

 .نةبووة ثَيشنيار  كا  ناص  نودتةي نينامة سةرموو
 :رمضا  غئور ناص .د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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تةبعةن حةوت ساَلةكة طؤردانكاري تَيدا بكرَيت باش ة  مي ثَين وايـة ئةطـةر بـؤ سـةكةني بَيـت حـةوت سـاَل        
ةَهم بؤ تيجاري سةردي هةية  ضـونكة ئَيمـة دةَلـَيي تةشـجيعي سـةكةن      بَيت  نياتريش بَيت نةرةري نيية  ب

دةكةيي  لةبةر ئةوة عيماراتي سةكةني مي ثَين واية ئةطةر حةوت ساَلةكة  يان نياتر بَيت لة تيجاريةكـةي   
 .يانيش سةردَي  هةبَيت ثَينج بة حةوت بَيت  يان حةوت بة دة بَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تواني سةردي بكةيي  ناتواني نؤر سةردي بكةيي بةيين سةكةني و تيجـاري  ئـةوة دةَلَيـت عيمـاراتي     لَيرة نا
سةكةني عةيين تيجاريية  ئةطةر سَي تةبةدة نياتر بوو  بـة كرَييـدا هـةييَن دةبَيتـة تيجـاري  كـا  عـةوني        

 .ئةطةر شةرحَيكي بكةيت بؤ ئةوةي ثَيش ئةوةي بيخةمة دةنطدان
 :مال سعيد بنانبةردَين عوني ك

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةرق دةكرَيت بةيين عيمارةي سةكةني و عيمارةي تيجاري وةخو بةكرَيدان  ئةطةر هـاتوو بـةكرَي درا بـؤ    
مةونوعي سةكةن  ئةوة ماناي واية سةكةنيية  حاَلةتي تر ئيستيغةل بكات بـؤ مـةكاتب و عيـادةي دكتـؤرو     

تيبار دةكرَيت تيجاري  لة ئةسناي بةكرَيدانةكة ديار دةكرَينت  ليذنـةي  مةكتةبي موهندس  ئةو وةخو ئيع
نةريبة دةضَيت تةدديري دةكات و كةشئي دةكات  ديو عائيلةي تَيدايةو بؤ مـةونوعي سـةكةن ئيسـتيغةل    
كــرا  ئــةوة ئيعتيبــار دةكرَيــت بــة ســةكةني  حاَلــةتي تــر نــةخَير ئيعتيبــار ناكرَيــت بــة ســةكةني  ئيعتيبــار  

 .َيت بة تيجاري  نؤر سوثاسدةكر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي لة ئيجانةكة ديارة  كة ئيجانةي وةردةطرَينت بؤ بينايةكي سةكةني  بةَهم مودتةرةحَي  هةيـة لـة هي   
كا  ئياسـانةوة  دةَلَيـت ئـةو بينايانـةي بـؤ سـةكةني هـي كـراوة  دوايـَي بطـؤرددرَينت بـؤ غـةيري سـةكةني              

ة باوَيتة سةري  دةَلَي ئةو بينايانةي كة حانرن بؤ سةكةني  ئةطةر بةكار هات بـؤ غـةيري   نةريبةيةكي ئينا
 .  كا  كةرين بةحري سةرموو%0سةكةن نةريبةيةكي ئيناة َرَيتة سةر  ئةو ئينترياحةي لة 

 :بةردَين كرين حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ني ديكـةي ئاسـايش كـة بـؤ سـةكةني دروسـت كـراوة  ئَيسـتا بـؤ          بةرداسو نة  هةر عيمـارة  هـةتا خانووةكـا   

ــةوة           ــةدا  بةداخ ــارةكاني ئَيم ــميمي ش ــة تةص ــةرَين و ل ــة ه ــت و ل ــة ناكرَي ــت  بؤي ــةكار دةهَينرَي ــاري ب تيج
تةصميمةكة وا كراوة شوَينةكاني تيجـاري و سـةكةني تَيكـةَهون  يـةعين شـوَينةكاني ديـاري نـةكراوة  ئَيـرة         

جاريية  بؤية ناكرَيت لَيي جيـا بكةينـةوة  عيمـارة هـةر عيمارةيـة  دةبـيين تـابنَيكي بـؤ         سةكةنيية  ئَيرة تي
سةكةنية  ئةوي  بؤ تيجاريية  ئةوي  بؤ دوكان  ناكرَيت لَيكيان جيا بكةينةوة  بؤية وةكو يـةكيان حيسـاب   

 .بكرَيت و  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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كرايـــةوة  بـــةس ئـــةميش ناَلَيـــت عيمـــارة  دةَلَيـــت ئةبنيـــة    كـــة كـــاتي ئيجـــانة وةردةطرَيـــت ئةمـــة روون 
ختضاع االبنياة املعادة    )مودتةرةحةكة واية  جـةنابي وةنيـر رةئيـت لةسـةر ئـةو مودتةرةحـة ضـية  دةَلَيـت         

 (.%0للسكن يف حالة استخدامها الغراض غري السكن بضريبة اضافية مقدارها 
 :يوةنيري دارايي و ئابوور/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو وةخو هةر كةسَي  بينايـة  دروسـت دةكـاتي بـةناوي بينايـةي سـةكةن  ثاشـان دةسـتكاريةكي دةكـاتي          
دةيكاتة تيجاري  هةتا ئةطةر ئيجانةشي وةرنةطرتبَيت  بؤية بة دةناعةتي مي هةر ئةوة باش ة كة لة كـاتي  

ار بةكار دَيت و ئةوةي كة بؤ تيجـارةت بـةكاردَيت لـة نةريبـة     كرَيداندا ديارة سعري ئةو بينايةي كة بؤ ئيج
 .وةرطرتنيش ئةوة جيا دةبَيتةوة  تيجاري و سةكةني لة يةك  سةردةكةي ئةوةية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 كا  دلَير ئَيوة رةئيتان لةسةر ئةو مودتةرةي هةية؟
 :دلَير امساعيل حني شاوةيس.بةردَين د

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

نةخَير  ئَيمة هـيض كَيشـةيةكمان نييـة لةسـةر ئـةو مةسـةلةية  بةثَييـةوانةوة  ئَيمـة وا تيدةطـةيي هـةموو           
ياسـايةكان بـة يةكــةوة بةسـ اونةتةوةو تؤردَيـ  دروســت دةكـات  ئـةوة ئةمــة بةشـَيكة  بةشـَيكي تةواوكــةرة         

ووة  لةبةر ئةوةي ناشَيت ئَيمة ناكؤكيـة   لةطةَل ياساي وةبةرهَينان  ياساي وةبةرهَينان دة ساَل ئيعئاي كرد
 .لةنَيوان ياساكاندا دروست بكةيي   ئةطةر بَيتو نياتر كةمي بكةينةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي ثرسيارةكةم لةسةر ئةوة بوو  لةسـةر ئـةو مودتةرةحـةي كـا  ئياسـان  كـة دةَلَيـي نةريبةيـةكي ئيـناة          
 .كة تةحديد دةكرَيت بؤ بينايةي تيجاري هةبَينت لةسةر ئةو بيناية سةكةنييةي

 :دلَير امساعيل حني شاوةيس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو ئَيمة سةلسةسةيةكمان تةبةني كـردووة  كـة لةسـةر سةلسـةسةي بـاناردي ئـانادة  ئـةم بـريو بؤضـوونة          
 .دارايي ثشتطريي ناكةيي  نؤر سوثاس لةطةَل باناردي ئانادا ناطوجنَيت  لةبةر ئةوةي ئَيمة وةكو ليذنةي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثرؤذةكة ئةسَلةن نةريبةي ئيناة ئيلغا كردووة  مةدعول نيية ئَيستا لة سةدةرةيةكي تر دابنَيي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ووة مودتةرةح  وةكو مودتةرةحةكةي كا  سةردارو سارا خان سةري نةطرت  كا  رةشاد سةرمووكاكة نةب
 :بةردَين رشاد ابد ابراهين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هةتا سـَي تـابق مشـولي بكـاتي      ( بثالثة طوابق او اكثر)سَي تابنةكةمان حةسن نةكرد  مةسرونة بنووسرَيت 

 .ولي ناكات  نؤر سوثاسضونكة لَيرة ئةو ئيمتيانة مش
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عةوني وابنامن راست دةكاتي  هةر رةكيكيشة
 

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كا  رةشاد مةسرونة موهحةنةي ئةسَلي دانوني نةريبةي عةدار بكات  لةوَي ئيعئائامتان دايَو  لة دانونةكة 

لةوَي باسي تابق ناكـات سـَي بَيـت  ضـوار بَيـت  نيـاد بَيـت  يـان كـةم بَيـت  بـةَهم لَيـرة تةحديـدةن               سَي ساَل
  واتا جياوانية  هةية  ماوةكة حةوت سـاَلة بـةو مةرجـةي    (اكثر من ثالث طوابق)تةشجيعي دةكات دةَلَيت 

َل ئيعئاي هةية مسـؤطةر  ئـةوة   لةوَي هةرضةند بَيت  تةبةدةية  بَيت  دوو بَيت  سَي بَيت  دة بَيت  سَي سا
 .ئيستيسنائَيكي ئيناسية  تةسيهيةتَيكي ئيناسية بؤ موكةلةف كة ئيستيئادة لةوة بكات  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

( سمـا سـوق  ( )اكثرمن ثالث طواباق )ة شةتب بكةن يةعين سَي تةبةدةكةش دةطرَيتةوة (سما سوق)ئةطةر ئةو 
بكةنـة  ( جمـدداً )  ئةو (ليت تشيد جمددا من الضريبة االسياسية ملدة سبع سنوات اعتبارَاعدا السرداب ا)نيادة 

 .  كا  عةوني سةرموو(حديثًا)
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بكـةيي   ئةطةر ئةو مودتةرةحةي وةربطريي ماناي واية ثَيي ناوَيت ئةو سةدةرةية ةَينَيتةوة  دةبَيت ئيلغاي 

تعفى العقارات والطوبق اليت تشيد جمددًا من الضاريبة  )ضونكة لة سةدةرةي ضواري ئةسَلي دانونةكة دةَلَيت 
  واتـا  (االساسية والضريبة االضافية ملدة ثالث سنوات اعتبارًا من تااريخ تشايدها الاذي تعيناه جلناة التقادير      

كــة حــةوت ســاَلةكةية  بــةو شــةرتانةي كــة لــة لَيــرة تةحديــدي كــردووة بــة مــاوةي ســَي ســاَل  لَيــرة هةدةسة
 .ثرؤذةكةدا هاتووة  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يـةعين  ( اكثر من ثالث طواباق )ةكة دةَلَيي نيادة  (سما سوق)ئَيمة باسي حةوت ساَلةكةمان نةكردووة  ئَيمة 
ةكـةي  (اكثار )ةكـةي هببـةيت  ئةطـةر    (سما سـوق )ةكةي هببةن  يان دةبَيت (اكثر)تا دةش دةبَينت  يان دةبَيت 

  جـةنابي وةنيـر   (تعفى العمارات السكنية والتجارية املؤلفة من من ثالث طوابق فماا فاوق  )هببةيت بيكةيتة 
 .رةئيت ضية
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 :وةنيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

روسـت دةكـرَينت  تـا سـَي تةبةدـةش ئيعتيـادي لـة مـاددةي         ئَيستا هةموو خانووَي  تةدريبةن دوو تةبةدة د
 .ثَيش  هةبووة  كة بةردَين كا  عةوني ئيشارةتي ثَيدا  بؤية بةو صيغةيةش كة لة سَي تةبةدةو نياتر بَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
عيماراتي ئةوةي كة سَي تابنة باسي دةكةن  بةثَيي دانوني ثَيش  سَي سـاَل عـةسووة  بةنيسـبةت    بةنيسبةت 

ئةو ثرؤذةي كة هاتووة  عيمارةكة لـة سـَي تـابق نيـاتر بَيـت حـةوت سـاَل عـةسوة  كةواتـة دوو عـةسو هةيـة            
ت حةوت ساَلةكةية  مي عةسوي كؤن سَي ساَلة بةنيسبةت سَي تابنةكة  عةسوي تانة كة لة سَي تابق نياتر بَي

لَيرة تةنادونَي  نابينن لة بـةيين ئـةو سـَييةو ئـةو حةوتـةي ئَيسـتا  ئةطـةر هـاتوو ئَيمـة هـةمووي بكةينـة            
 .حةوت  هيض تةنادونَي  نابينن  ضونكة تةعديلي ماددةي ثَيش ة بة صياغةيةكي تانة  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سـَي سـاَل دةيطرَيتـةوة  ئـةوة ئيلغـا نـةكراوة  سـَي سـاَل ئيعئـاي هةيـة  ئـةوة             ماناي واية ئـةوةي سـَي تابنـة    
تةشجيعة بؤ ئةوةي ئةو بينايةي ضوارةم و ثَينجةم و شةشةم بكـات  بـةس صـياغةكة تؤنَيـ  رةكيكـة كـا        
عةوني  جةنابي وةنير ئةطةر صيغةكةي هي بكةيت  ئَيمة وامان لَي كـرد بـؤ ئـةوةي صـياغةكة بـاش بَيـت       

العمارات السكنية والتجارية اكثر من ثالث طوابق فما فوق عدا السرداب من الضريبة االسياساية ملادة    تعفى)
  ئينجـا لَيـرة كـة موتـةسيق بـوويي      (سبع سنوات اعتبارَا من تاريخ اكمال تشيدها الذي تعيناه جلناة التقادير   

ةيان كـرد دةبَيـت ثَيـنج سـاَل بَيـت       لةسةر صياغةكة  دةمَينَيتة سةر ساَلةكة  هةندَي ئةندام ثةرلةمان ئاماذ
نة  حةوت ساَل بَيت  ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي ثشـتطريي لـة ثرؤذةكـة دةكـةن  دةَلـَيي حـةوت سـاَل        

 .بَيت  سةرموو
 :وةنيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ســي رةنطــة ئةوانــةي ثَيشــ يش كــة كردوويانــة  داواي  نةنوو( جمــددا)بــةس يــة  تَيبينــين هةيــة  ئةطــةر  
 .ئيعادةي نةريبةي خؤيان بكةنةوة  ئةوانةي بينايان ثَيش  كردووة  بةَلَي لة تارخيي دةرضووني

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دانونةكة لة تارخيي دةرضـوونيةوة جـَي بـةجَي دةكرَيـت  ئةسـةري رةجعـي نييـة  نودتـةي نيناميـت هةيـة           
 .سةرموو

 :بةردَين مة سعدالديي عبداه مولود



 568 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هاذا االعفااءات   )نابَيت هبـدرَيت  ضـونكة لـة دانونةكـة ئةطـةر بـرادةران تةماشـاي بكـةن         ( تشيد جمددا)ئةو 

هةر ( تشيد جمددا)يةعين مشولي ئةوانة ناكات  كة تةرمين و تةعمري دةكرَينةوة  ئةو ( العقارات اليت جتري
 .دةبَيت تَيدا بَينت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

شةربان كرد كاكة طومتان تَييدا بَينت تةسسـري دةكـرَينت  ئـةم دانونـة لـة رؤذي دةرضـوونيةوة جـَي بـةجَي         
دةكــرَينت  واتــا ئــةوةي ثارةكــة نةريبــةي داوة داوا ناكــات بطةردَيتــةوة  ئــةوة شــتَيكي تةبيعييــة  تــةرميميش  

ناية  هـةبَينت لـة سـَي تـابق سـةما سـةوق لـة رؤذي دةرضـووني ئـةو دانونـةوة ئـةو            تةشيد نيية  هةرضي بي
 .ية ئيعئا دةكرَينت  تةشجيعة بؤ ئةوةي لة موستةدبةليشدا دروست بكرَينت  سةرموو مامؤستا كاكة12%

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئـةوة يـةعين ئيتيئادـةن هـةتا دة تـابينيش بَيـت هـةر        ( اكثر مان )ي ة نيادة  ضونكة كة دةَلَي(سما سوق)ئةو 

 .ي تَيدا بَيت(سما سوق)ة  لةبةر ئةوةي ثَيويست ناكات (سما سوق)
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تعفى العمارات الساكنية  )ئَيمة بؤ صيغةكةي نيهائي وامان كردووة  جةنابي وةنير ئةطةر ئينتيباهي بكةيت 
مان الضاريبة االسياساية ملادة سابع سانوات مان        ( عدا السارداب )شيد من ثالث طوابق واكثر والتجارية اليت ت

 .  ئةوة باشة  سةرموو(تاريخ اكمال تشيدها الذي تعينه جلنة التقدير
 :بةردَين ثةخشان عبداه نةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يش دةطرَيتةوة  ئَيمة وامان دةوَيت (وابقثالث ط)  يةعين (اليت تشيد من ثالث طوابق واكثر)ئةو صياغةية 

 .ةكة لة دواي ئةوة هةية(ثالث طوابق)ئَيستا باسي ئةوة كرا وا تَي طةيشتن كة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من الضريبة االسياساية ملادة    (عدا السرداب) اليت تشيد باكثر من ثالث طوابق)راستة موهحةنةكةت راستة  
  جـا ئَيسـتا لةسـةر صـياغةكة ئيتيئادمـان      (ل تشيدها الذي تعيناه جلناة التقادير   سبع سنوات من تاريخ اكما

كرد  دةمَينَيتةوة سةر ثَينج ساَلةكة  كَي لةطةَل ئةوةية ئةو ئيعئاية ثَينج ساَل بَينت دةسو بـةرن بكاتـةوة؟   
ــاَلةك       ــةوت س ــط ح ــةي دةن ــوثاس  بةنؤين ــَينت؟ نؤر س ــاَل ب ــةوت س ــة ح ــةَل ئةوةي ــَي لةط ــوثاس  ك ةية نؤر س

دةمَينَيتــةوة  ئَيســتا ماددةكــة بــة هــةردوو يةكــةم و دووةم دةخةمــة دةنطدانــةوة بــةو طؤردانكاريانــةوة  كــَي   
ــوثاس        ــةرن بكاتــةوة؟ نؤر س ــو ب ــدا نييــة دةس ــَي لةطةَل ــوثاس  ك ــةرن بكاتــةوة؟ نؤر س ــو ب لةطةَلدايــة دةس

 .بةنؤرينةي دةنط وةرطريا  ماددةي دووةم تكاية
 :د جامبانحممد سعي طارق بةردَين
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ي هةموار 1959ي ساَلي 160كاركردن بة ماددةي ياندة لة ياساي باجي خانووبةرةي ذمارة : ماددةي دووةم

 :كراو رادةطريَيت ئةمةي خوارةوة شوَيين دةطرَيتةوة
شـوَيين خـوارةوة    كاتَي خانووبـةرة كـؤ بـةش بَيـت لـةنَيوان دوو كـةس  يـان نيـاتر ئـةو رَي و         : ماددةي ياندة

 :وةردةطريَيت
ــة           ــت ب ــةرجَي  دةبَي ــؤي  بةم ــةكةي خ ــة خؤبةش ــةبارةت ب ــاجي س ــي ب ــة دان ــة ل ــَي  بةرثرس ــةر هاوبةش ه

 .نجنريةيةكي تايبةت بةخؤي تؤمار كرا بَيت
 (:نانا)خضر بةردَين دادر سعيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
املعدل وحيل حملها  1959لسنة( 160)بة العقار رقم من قانو  ضري( 11)يوقف العمل باملادة : املادة الثانية

 :ما يأتي
 :عندما يكو  العقار مشاعا بني شخصني او اكثر يتخذ ما يلي: املادة احلادية عشرة

 .كل شريك مسؤول عن دفع الضريبة عن حصته الشائعة بشرط ا  تكو  مسجلة بتسلسل خاص به
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ
ئةطـةر رَيطـام بـدةيَي ئةسـَلي دانونةكـة دةخوَينمـةوة  دوايـَي مودارةنـةي دةكـةيي ض طؤردانكارييـةكي لةسـةر            

 .كراوة
 :عندما يكو  العقار مشاعا بني شخصني او اكثر يتخذ ما يلي: املادة احلادية عشرة

 .اذا كا  شاغل العقار احد الشركاء فهو مكلف بدفع الضريبة-1
يكو  شاغل العقار احد الشركاء فتدفع ضريبة مان قبال احادهم ولاه حاق الرجاوع علاى الشاركاء         واذا مل  -0

االخرين الستفاء ما دفعه عنهم كل بنسبة حصته واذا تعاذر علاى السالطة املالياة العثاور علاى احاد الشاركاء         
تفاء الضااريبة فتسااتوفى الضااريبة ماان شاااغل العقااار واذا كااا  العقااار خاليااا فلااها ا  تؤجلااه ملاادة تااؤمن االساا  

 .املستحقة
يعترب التبلي  واالخطار الحد الشركاء تبليغًا واخطارًا جلميعهم وكذلك املراجعات القانونية اليت يقاوم بهاا    -4

 .احدهم تعترب بنيابة عن مجيعهم
ئةوة ئةسَلي دانونةكةية بةطوَيرةي ثرؤذةكةي  ئةوانة هةمووي لة كوردستان رادةطريَيـت واي لـَي دَيـت بـةو     

عنادما يكاو  العقاار مشااعا باني شخصاني او اكثار        : املادة احلادية عشارة ) :غةيةي كة ئَيستا دةخيوَينمةوةصي
كل شريك مسؤول عن دفع الضريبة عن حصته الشائعة بشرط ا  تكو  مسجلة بتسلسل خاص  :يتخذ ما يلي

َيداية لة مةونوع  ضونكة ئَيمة لة ليذنةي ياسايي ثشتطريي ثرؤذةكة دةكةيي  لةبةر ئةوةي عةدالةتي ت (.به
ئةطةر موَلكَي  هةبوو دوو  يان سَي كةس شـةري  بـوون  نةريبـة شـةريكةكان تـةنطاو دةكـات تـاكو حصـةي         
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شةريكةكاني ديكةش بدات  لَيرة لةو حاَلةتة هةر شةريكَي  حصةي خؤي دةدات بةمةرجَي  تةسةلسولي لة 
 .ؤر سوثاسنةريبةي عةدار تةسبيت بكرَيت بة تةسةلسولَيكي خا   ن

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دلَير سةرموو
 :دلَير امساعيل حني شاوةيس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة ليذنةي دارايي ثشتطريي بريو بؤضوونةكاني ليذنةي ياسايي دةكةيي بة دادوةري دةناني  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نييـة ماددةكـة دةخةمـة دةنطدانـةوة  كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر          ئةطةر كـةس موهحـةنةي   
سوثاس  كَي لةطةَلدا نييـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  ماددةكـة بـة كـؤي دةنـط وةرطـريا  مـاددةي            

 .سَييةم تكاية
 :حممد سعيد جامبان طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة هةموار دةكرَيت 1982ي ساَلي (502)لة بردياري ( 1)بردطةي : ماددةي سَييةم

باجي خانووبةرة لـة خانوويـةكي نيشـتةجَي بـوون  يـان شـودةيةكي نيشـتةجَي بـوون دايـ  و          ( )1)بردطةي 
باو   يان منداَلَيكي خاوةن خانووي خؤي تَيدا بَيت دةبووردرَيت  بةمةرجَي  ئةو كةسةي لةناو خانووةكـة  

 .انيشتووة خانووية   يان شودةيةكي نيشتةجَي بووني سةربةخؤي نةبَيتد
 (:نانا)خضر بةردَين دادر سعيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة الثالثة

 :كاالتي 1982لسنة ( 502)من قرار ( 1)تعدل الفقرة 
ي مان الوالادين او احاد    تعفى من ضريبة العقار دار سكن واحدة او شقة سكنية واحدة يشاغلها ا ( )1)الفقرة 

 .اوالد صاحب الدار بشرط ا  ال ميلك الشاغل دارًا او شقة سكنية على وجه االستقالل
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لة ليذنةي ياسايي لةطةَل نوَينةراني وةنارةتـي دارايـي ئيتيئادمـان كـرد  كـة صـيغةكة بطؤردَيـت  لـةوَي         

يان كرد بوو ية  لة منداَلـةكاني مـةمشول بَيـت بـة عـةسو  ئَيمـة ئيتيئادمـان كـرد كـة دوو منـداَل ئـةو            داوا
حةدةي هـةبَيت  ئَيسـتا ثـَين باشـة صـياغةي ئةسـَلي دانونةكـةي َوَينمـةوة دةرارةكـة  ثَيشـنياري ليذنـةي            

 :ياسايي
 1982لسنة ( 502)درار 
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و شاقة ساكنية واحادة يشاغلها والادا صااحب الادار او احادهما         تعفى من ضريبة العقار دار سكن واحدة ا: اوًه
 .بشرط ا  ال ميلك الشاغل دارًا او شقة سكنية على وجه االستقالل

ئةوة ئةسَلي دانونةكةية  لَيرة ئَيمة لة ليذنةي ياسايي وا ئيتيئادمان كرد  كة صياغةكةي بةو شَيوةية بَيت  
 :تا مي بةشَيوةي راستكراوةكة بؤتان دةخوَينمةوةبةَهم لة تةبعةكة بة غةَلةتي هاتووة  ئَيس

تعفى من ضريبة العقار دار سكن او شقة سكنية يشغلها اي من الوالدين او اثانني مان اوالد صااحب الادار او     )
 (.شقة سكنية بشرط ا  ال ميلك الشاغل دارًا او شقة سكنية على وجه االستقالل

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةرمووليذنةي دارايي س
 :دلَير امساعيل حني شاوةيس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة بة تةواوةتي ثشتطريي بريو بؤضـوونةكاني ليذنـةي ياسـايي دةكـةيي  ثَيشنيانَيكيشـمان هةيـة بـؤ نيـاد         
 .كردني سةدةرةيةكي نوَي  ئةطةر دوايي مةجال بدةن  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ووكا  رةشاد سةرم
 :بةردَين رشاد ابد ابراهين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي ثرسيارَيكن هةية لـة جـةنابي وةنيـرو ليذنـةي دـانوني  عـاردي موشـاعة مةسـةلةن هـةنار مـةتر ضـوار            
خانووي لةسةر كراوة لة بةيين ئةو شةريكانة ضؤن تاوتؤ دةكرَينت  بؤ ئةوةي ئةويش داي  و باوكي هةيـة   

دوو كةسان  ضوار خانووي لةسـةرة  لـةو حاَلةتـةي ضـي دةطرَيتـةوة  ئـةوة ثـَين خؤشـة          موناسةسةية بةناوي
 .روون كردنةوةيةكمان بدةنَي  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  تةلعةت نودتةي نيناميت هةبوو سةرموو
 :الديي سيف خضر طلعت بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اسـايي هـةبوو سـةبارةت بـةوةي ئةطـةر لـة كؤمةَلـةي كـوردةواي خؤمـان خـةَل            مي ثرسيارَيكن لة ليذنةي ي

دوو خَيناني هةية  هةر ية  لـة خانوويـةكي تايبـةتي داينـاون  ئَيسـتا ئـةوة مـةجالي         داهةية لة نؤر حاَلةت
وو لـة  دةدةييَن دوو كوردي هةبَيت  يان ية  لة داي  و باوكي هةبَيت  بةَهم ئةطةر ئةو كابراية دوو ذني هةب

 .دوو شوَيين جياوانيان دابيَن وسةربةخؤ تةكبريي ئةو ضية  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كا  جةعئةر سةرموو
 :معروف مصطفى بةردَين جعئر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نةواج مي داوا دةكةم لة ليذنةي ياسـايي روون كردنةوةيـةكمان بـدةنَي  ئـةو خانووانـة  ئـةو منداَهنـةي كـة         

دةكةن كض بَيت  يان كورد بَيت  ئةو دانونة مشوليان دةكات  يان هةر تـةنيا منـداَلَي  كـة هـي دايـ  و بـاوكي       
 .بَيت  كة نةواجي نةكرد بَيت  مشولي ئةو دانونة دةكات

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةطةر ليذنةي ياسايي وةَهمي ئةو سَي ثرسيارة بدةنةوة
 :يد بنانبةردَين عوني كمال سع

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت رةئيةكةي كا  رةشاد  سةبارةت بةو شةريكانةي كة لة بينايـة  شـةريكي بـةناوي كـَي تةسـجيل      
كــراوة  ضــؤن تــةوني  دةكرَيــت  هــةر يةكــة ئةطــةر باوكيــان هــةبَيت و دايكيــان هــةبَيت  يــان دوو منــداَليان   

ةسةلسولي خاصيان هةية تةوني  دةكرَيت  ضؤن تةسـبيت كـراوة   هةبَيت  وابنامن ئةوة نةريبةي عةدار كة ت
لــةوَي بــة ض وةنعَيكــي ئيســتيئادة لــةو وةنعــةي دةكــةيي مورداجةعــةي نةريبــةي عــةدار بكــةن  ئــةو هــيض    

بةنيسـبةت ثَيشـنياري   / كَيشةيان نيية  جةنابي وةنير دةتوانَيت نيـاتر تـةوني  بـدات لـةو نودتةيـة  دووةم     
 موهحةنةيةكي نؤر واريدةو نؤر لة جَيي خؤيةتي  سيعلةن ئةوة نةدصَيكي دانونيية  كا  تةَلعةت  بةرداسو

ئَيمة موعالةجةي ئةوانة دةكةيي  بةَهم نةمان كردووة عةجةبة دوو ذني هةبَيت  هةردوو ذن مةمشولة بـة  
 .ئيعئا  يان نا  ضونكة سةكةني ية  سةكةنة  ئينجا ئةطةر جةنابي وةنير نياتر تةوني  بكات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةكاتـة دةش   ( احـد )ببوورن  بةس ثرسيارةكة لَيرةدا ئةوةية  بؤضي يةعين دوو منداَل  ضونكة هـةر يـة    
 .جةنابي وةنير سةرموو

 :وةنيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ضوار ذني هةبَيت عةسوة  يةعين ئةوةي ئَيسـتا لـة نةريبـة     ئةوةي كة ئَيمة تةتبيني دةكةيي  ئةطةر يةكَي 
 .دةكرَيت  بةثَيي دانوني نةريبة  ئةوةي كة ئَيمة تةتبيني دةكةيي  ئينجا صيغةي دانوني نانامن بةرداسو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر كةمال دسةي هةية سةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب
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مي ثَيشنيارَيكن هةية  ئةوةي دوو ذني هةبَيت  يان سَيي هـةبَيت  يـان ضـواري هـةبَيت  تـةنها يـة  خـانوو        
 .بيطرَيتةوة  ئةم ثَيشنيارة دةخةمة تةصويتةوة لة ثَيش ثةرلةمان  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  نانا سةرموو
 (:انان)خضر بةردَين دادر سعيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة بابةتي ئةو مةشروعة نيية  هيض ثةيوةندي بةو مةشروعةوة نييةو نةهاتووة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيخ سةتاح سةرموو
 :بةردَين ستاح عبداه ننشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة خيةة شةرعة  خيةة شةريعةتي ئيسةمية  مي لةطةَل رةئيةكةي جةنابي دكتؤر كةمال نين  ضونكة 
 .ثياو هةية دوو ذني هةية  سَي ذني هةية هةمووي هةر منداَلي ئةو ثياوةية  لةطةَل رَينمدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَين واية بؤ حةمسي ئةوة بطةردَيينةوة ئةسَلي مةشروعي حكومةت باش ة  ئةطةر ليذنـةي دـانوني سـةحيب    
ةكة ةَينَيت وانرت يشةو  ئةطةر سةحيب دةكةن (احد)ةكة هةر (اثنني)ةبَيت بيخةينة دةنطدانةوة نةكات  د

باشة  ئةطةرنا  بؤ ئةوةي دةناني ضؤنة  ئةطةر ئةو صيغةيةي ئَيوة بَيت سَيَل لة دانون دةكةن  هةر كةسـَي   
 .عةوني سةرموو ماَلَي  دادةنَيي و ئةسَلي مةشروعةكة وانرت ة  ئةطةر سةحيب ناكةن  كا 

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لة ليذنةي ياسايي لةطةَل نوَينةري حكومةت ئيتيئادمان كرد كة دوو منداَل بـَينت  نـة  يـة  منـداَل      
 .لة ئيتيئاديةكةش جةنابيان لَيرةنة دةتواني نياتر تةونرتي بكةن  نؤر سوثاس

 :جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة

 .صيغةكة وا ماناي ناطةيةنَيت  كا  دكتؤر ناص  سةرموو
 :رمضا  غئور ناص .بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يةعين يةكَي  لة منداَلةكاني  شـةرت نييـة يـة  بَيـت  لةوانةيـة      ( او احد)وابنامن ئةوةي حكومةت باش ة  

 .وةت ة  لةطةَل رَينو سوثامسدادوان بَيت  لةوانةية سَييان بَيت  ئةوةي حكومةت بةد
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي جةنابي وةنير سةرموو
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 :وةنيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ئةو كاتة كة مةشروعةكةمان تةددين كرد مةبةستمان ية  بـوو  ئـةوةي كـة لـة ثرؤذةكةشـدا هـاتووة       
ن يــة  منداَلــة  نــة  دوو و ســَي  بــةَهم ثاشــ  كـة طئتوطــؤ لةطــةَل ليذنــةي ياســايي كــرا بــوو بــؤ  مةبةسـتما 

تةسهيةتي نؤرتر راني بوويي لةسةر ئةوةي كة بكرَيتة دوو منداَل لة جياتي ية  منداَل  ئَيستاش رةئط بؤ 
 .ئَيوةي ثةرلةمانة  كوردو كييش لَيرة سةردي نيية  نؤر سوثاس

 
 :ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي

ليذنةي دانوني داوا دةكات نةريبةي عةدار عةسو بكرَيت لة داري سةكةن و شودةية   ئةطةر بَيتـو دايـ  و   
باو   يان منداَلةكةيان  دوو منـداَل ئيناسـةيان كـردووة  ئـةو دوو منداَلـة ئَيمـة بامسـان كـرد طومتـان لـةنط           

كة هاتووة ضاكي دةكةيي  بة هةر حاَل ثَين واية هاتووة  ئةوانيش سةحيب ناكةن  كا  عةونيش دةَلَي لةنطة
هـةر يـة    ( او اثانني )ئيعئايةكة ية  خانوو بَيت  ية  خانووةكة  ئةطةر بَلَيي يـة  خـانوو ناكرَيـت بَلَيـي     

ــدا بــَينت  مودتــةرةحيان ســةحب ناكــةن  لــة      ــدا بــي و  يــان منداَلةكانيشــي تَي خــانووة  بــاو  و دايكةكــة تَي
دوو منداَليشــي تَيــدا بَيــت  ثَيشــنيارةكة دةخةمــة دةنطدانــةوة  كــَي لةطــةَل ثَيشــنياري  ثَيشــنيارةكةيان دةَلــَي

 .ليذنةي ياسايية دةسو بةرن بكاتةوة؟ بنامن ضية نودتةي نينامت  ئةطةر نودتةي نينام نيية ثَيت دةبردم
 :بةردَين حامت حممد جان حسي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ناو نودتةي نينام ثرسيارَي  لة ليذنةي ياسايي و وةنير  ئةو دوو منداَلة كض خؤي نودتةي نينامة  بةَهم لة
 .و كورد بي  يان كورد بي  يان شوويان كردووةو ذنيان هَيناوة نابَيت  ئةو ثرسيارة نؤر طرنطة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة لةكاتي دةنطدانة كةي  ئةوة نودتةي نينام بوو  كا  سرسةت شةرحي بكة
 :ةردَين سرست ابد عبداهب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي رةئي خؤم دةدةم بَي شةرح  هةر يـةكَي  لـة خـانووي خـؤي دابَيـت  مـةعئوة لـة نةريبـة  ئـةوة هـةموو           
خانووي تريش عةسوي بكةيي  ئةو بوونة سـَي خـانوو  بـة    : كةسَي  دةنانَيت  دوو  بَيي ئيناسة بكةيي  دوو

هةرضـةند ثـَيش ئَيسـتا جـةنابي سـةرؤ  و بـرادةران ئةنــداماني       / دةردةضـي  سـيَ   رةئـي مـي لـة دانونةكـة    
ثةرلةمان ئةوة تةونرتيان كرد  خؤ نةريبة بؤضية  بؤ حكومةتة  مودابيلي ئةوة خةدةمات تةددين دةكـات   
يةعين هنمة ئَيمة بةو شكلة تةماشا نةكةيي  كـة حكومـةت بـةخؤي تةسـةروف بـةو ثارةيـة دةكـاتي  ئَيمـة         

ــو جــةنابي وةنيــري دارايــي و         د ــةيي  داواي رةواتــب دةكــةيي  وةك ــادة دةكــةيي  داواي دةرمــان دةك اواي ج
ئابووريش تةونرتي كري  ئةطةر ئَيمة هةر بة تـةماي بةغـدا بـي  بةغـدا ئـةو وةردـةي نةختـة دذي ئَيمـة         
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ةت تةحةمولي ناكات  بـة  بةكار بَينَيت دوو مانط واريدات بؤ ئَيمة نةنَيرَيت مةعاش نةدةيي  بةرداسو ميلل
رةئي مي ئَيمة ضاوَي  بةوة َشَيني كـو ئيسـتينةليةتَيكي دارايـي و ئابوورميـان هـةبَيت و مةوريـدَي  بـؤ        

 .ئةو خةدةماتة تةرتيب بكةيي  بة تةماي بةغدا نةبي  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

و  ئةطةر ليذنةي ياسايي سةحيب بكات مةمنوني هةرضةند بامسان كرد خستةمانة دةنطدان  بةَهم نيوةي بو
 .دةبي باش ة

 
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لةطةَل برادةراني ئةنداماني ليذنةي ياسايي دوور بة دووري وا ئيتييئادمان كرد كة ثَيشنياري خؤمـان  
 .سةحب دةكةينةوة  نؤر سوثاستان دةكةيي

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

نؤر سوثاس  ماددةكة وةكو خؤي دةخةمة دةنطدانةوة  كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس        
 .كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ماددةي ضوارةم تكاية

 :جامبان سعيد حممد طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كار بة هيض دةدَي  ناكرَيت ثَييةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَيت: اددةي ضوارةمم

 (:نانا)خضر بةردَين دادر سعيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ال يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانو : املادة الرابعة
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
املاادة  : )يذنـةي ياسـايي ثشـتطريي لـة ياسـايةكة دةكـةيي  بـةَهم صـياغةكةمان طؤرديـة بـةو شـَيوةية           ئَيمة لة ل
 (.ال يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانو : الرابعة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خيةمـة دةنطدانـةوة  كـَي    ئةو ئيناسةي ليذنةي دانوني تةبيعيية  لةطةَل هةموو ياسايةكان وامان كـردووة  دة 
لةطةَل ماددةي ضوارةمة بةو مودتةرةحةي ليذنةي ياسايي دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلـدا    

 .نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ماددةي ثَينجةم تكاية
 :حممد سعيد جامبان طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن



 526 

 :ي ثَينجةمماددة
وةنارةتي دارايي و ئابووري لة هةرَيمدا بؤيان هةية رَينمايي ثَيويست بؤ ئاسان كردني  جـَي بـةجَي كردنـي    

 .ئةم ياساية دةربكةن
 (:نانا)خضر بةردَين دادر سعيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة اخلامسة
 .مة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانو لوزارة املالية واالقتصاد يف االقليم اصدار التعليمات الالز

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة ثشتطريي ماددةكة دةكةيي و هيض تَيبينيمان لةسةر نيية  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نج بـةو طؤردانكارييـة  لـة    ضاكي بكةنةوة  ضونكة يـةكَي  دةبَيـت ئيمـناي بكـات  مـاددةي ثيَـ      ( لوزير املالية)
جيـاتي وةنارةت  دةبَيتـة وةنيـري ماليـة دةخيةمـة دةنطدانـةوة  كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرن بكاتــةوة؟ نؤر           

 .سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ماددةي شةشةم تكاية
 :جامبان سعيد حممد طارق بةردَين

 .رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة

 :ماددةي شةشةم
 .كار بة ياساو برديارةكاني باجي بةركار دةكرَيت  ئةوانةي ثَييةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية ني

 (:نانا)خضر بةردَين دادر سعيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة السادسة
 .القانو  يعمل بالقوانني والقرارات الضريبية النافذة مبا ال يتعارض واحكام هذا

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة ثشتطريي ماددةكة دةكةيي و نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ماددةية بـة رةئـي كـا  سرسـةت و ئَيمـةش ثَيمـان وايـة نيـادة  لةبـةر ئـةوةي ئريباكَيـ  ثةيـدا دةكـاتي               
يب ناكـاتي  ئَيمـة مودتـةرةحي خؤمـان دةخيةينـة دةنطدانـةوة كـة ئـةو         دةوانيين نؤرمان هةية  ئةطةر سةح

 .ماددةية ئيلغا بكرَينت  ئةطةر كةس دسةي لةسةر نيية  كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ال يعمال باأي ناص    )َلَيـت  ئَيمة بؤية ماددةكةمان هَيشتةوة  بةرداسـو تةئكيـدة لةسـةر ئـةو ماددةيـةي كـة دة      
  هةردوو  عـةيين مانـا دةدات  ئةطـةر ئـةوة لـةغوش بكرَيـت وابـنامن هـيض         (يتعارض مع احكام هذا القانو 

 .تةئسريَيكي واي نيية  وةكو ماددةي ثَيش  ئَيمة تةصويتمان لةسةر كردووةو  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دانوني ئيستيسمار بَلَي لةطةَل ئةوة نيية  نةوة  تةشابوهَي  هـةبَينت   راستيةكة بَلَين نةوة  كةسَي  بَينت 
بؤية مي دةَلَين ئةو ماددةية نيادة  بَيجطة لةوةش خؤشي دةَلَي ناسينة  ئيعتريانت لةسةر مودتةرةحي ئَيمـة  

بكرَيـت  نيية بؤ ئيلغا كردنـي ئـةو ماددةيـة  دةخيةمـة دةنطدانـةوة  كـَي لةطـةَل ئةوةيـة ئـةو ماددةيـة ئيلغـا            
دةسو بةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  بـةكؤي دةنـط            

 .ماددةي شةش ئيلغا كرا   ماددةي حةوتةم تكاية
 :حممد سعيد جامبان طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي حةوتةم كة دةبَيتة شةشةم
 .ةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةنثَيويستة وةنيرة تايبةمتةند

 (:نانا)خضر بةردَين دادر سعيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة السادسة
 .على الوزراء املختصني تنفيذ احكام هذا القانو 

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ية بةو شَيوةيةئَيمة لة ليذنةي ياسايي صياغةي ماددةكةمان طؤرد
 (.على اجمللس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانو )

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةش وةكو ماددةكاني ترة  دةخةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي       
 .ي دةنط وةرطريا  ماددةي دواتر تكايةلةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةنؤرينة

 :حممد سعيد جامبان طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي هةشتةم كة دةبَيتة حةوتةم
 .ئةم ياساية لة رؤذي دةركردنيةوة و بَةو كردنةوةي لة رؤذنامةي وةدايعي كوردستان جَي بةجَي دةكرَيت

 (:نانا)خضر بةردَين دادر سعيد
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 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

 :املادة السابعة
 .ينفذ هذا القانو  اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره يف جريدة وقائع كوردستا 

 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةوة تـةنئين بكرَيـت  صـياغةكةي بـةو     0228//1/1ئَيمة لة ليذنـةي ياسـايي وامـان كـرد كـة دانونةكـة لـة        

 :شَيوةية
  لةبـةر  (وينشار يف اجلريادة الرمسياة وقاائع كوردساتا       1/1/0228ينفذ هذا القاانو  اعتباارا مان تااريخ     )

ئةوةي حيساباتي نةرائيـب هـةتا ئةوسـاَلة تةصـئية كـراوة  كةواتـة لـة سـاَلي نوَيـوة دةسـت ثـَي دةكـات  نؤر             
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  رةشاد سةرموو
 :ابراهينبةردَين رشاد ابد 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةصـئية كـراوة لـة     0226تةصئية دةكرَيت  حيسـابي نةريبـةي     0228لة  0222ثرسيارَيكن هةية  هي 
حيسابي مةشاري   1/5هةتا  1/1ت  لة دائيمةن هةتا مانطي ثَينج مةجال هةية  كا  جةهل دةنانَي 0222

 .دةكات  يان نا  ئةو ثرسيارةكةمة  سوثاس 0222مشولي  تةصئية دةكرَيت هي ساَلي رابردوو  لَيرة ئايا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .با جةنابي وةنير وةَهم بداتةوة
 :وةنيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةخـل  نـة  نةريبـةي    ئةوةي كة بةردَين كا  رةشاد ئيشارةي ثَيدا عيةدـةي بـة بـاجي دةرامةتـة  نةريبـةي      
 .عةدار  نةريبةي دةخل هةتا مانطي ثَينجة  دةبَيت مورداجةعةي بكات لة عةيين ساَل  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مودتةرةحي ليذنةي ياسايي بؤ ماددةي هةشت دةخةمة دةنطدانةوة  كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟      
و بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  ئةسـبابي موجيبـة   نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةس

 .تكاية
 :بةردَين عوني كمال سعيد بنان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 (االسباب املوجبة)



 529 

لغاارض جعاال القااانو  منسااجمًا مااع السياسااة االقتصااادية يف اقلاايم كوردسااتا  ولتحقيااق اهااداف التشااريعات    
مار واقتصاااد السااوق وتشااجيع احلركااة العمرانيااة واالسااتثمارات بصااورة عامااة    االقتصااادية اخلاصااة باالسااتث 

 .ولتحقيق العدالة وختفيف العبء الضرييب عن كاهل املواطنني فقد شرع هذا القانو 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ثرؤذةكــة بــة ديباجةكــةوة دةخةمــة دةنطدانــةوة  كــَي لةطةَلدايــة دةســو بــةرن بكاتــةوة؟ نؤر ســوثاس  كــيَ  
لةطةَلدا نيية دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  بةنؤرينـةي دةنـط وةرطـريا  ثريؤنبـايي دةكـةيي  ئومَيـد           
دةكــةيي ئــةو ياســايةش وةكــو ياســاكاني تــر هانــدةر بــَينت بؤئــةوةي دــانوني باجــةكان لــة كوردســتاندا            

طريي كـردن لـة بينـاو    بةشَيوةيةكي باش  جـَي بـةجَي بكـرَينت  بتوانَيـت ببَيتـة هـؤي هـةم بينـاو هـةم ثشـت          
ئيستيسمار  هةميش داهات بؤ حكومةت نيـاد بكـات  ئومَيـد دةكـةم وةنارةتـي دارايـي بـة ئـيش و كارةكـاني          
خؤيان باش هةَلبسنت و موذدةي ئةوةمشان بدةنَي طوتيانةو وةعديان داوة ثَيشـي كؤتـايي سـاَل حكومةتةكـة     

ةند هةستـةي داهـاتووداو سوثاسـتان دةكـةم      ية  دةطرَيت  ئةمـةش ئينشـائةلة جـَي بـةجَي دةبَيـت لـةو ضـ       
 .ئةطةر جةنابي وةنير دسةيةكي هةية سةرموو

 :وةنيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة كؤتاييدا مي نؤر سوثاسي بةردَينتان و تةواوي ئةنداماني ثةرلةمان دةكـةيي بـؤ تـةواو كردنـي ياسـايةكة       
 .سنؤر سوثا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بطاتة ثةرلـةمان   0228نؤر سوثاس  داواش لة جةنابي وةنير دةكةيي كة بة نووتريي كات مينانيةي ساَلي 
رانةوةستَينت لةسةر ئةوةي بَلَي لة بةغدا هي نةكراوة  مينانيةي تةدديري لةبةر رؤشنايي ئـةو مينانيـةي   

ة دةكـرَينت لـة بةغـدا ئـيعةن كـراوة  تةدريبـةن مليارَيـ         يان لة ثَيشة تةمخينـةن ضـةنديش ئيناسـ   0222
ي بةشـي ئَيمةيـة  دةتـواني لَيـرةوة داهـاتي خؤمشـان هةيـة بـة تةدـديرةوة          %12ئيناسة كراوة  لـةو مليـارة   

دةتواني تةددين بكةن و دواتر ئةطةر لة بةغـدا طؤردانكـاري لةسـةر كـرا ئـةتواني عـةجنو هينـةكان حـةلي         
ثارةكة نـةبَينت  يـةعين ثَيشـي كؤتـايي سـاَل  ئَيمـة لَيـرة ئينرارمـان كـرد بـَينت  ضـونكة            بكةيي  بةَهم وةكو 

بؤ ئةوةي كـا  غـةسور جـارَيكي تـر رةخنـةمان لـَي نـةطرَينت         / خةَلكيش داوامان لَي دةكاتي  بردطةي سَييةم
ــو بــةرن بك     ــة دةنطدانــةوة  كــَي لةطــةَل ئةوةيــة دواي َــةيي دةس ــت دواي َــةيي دةخيةم اتــةوة؟ نؤر دةبَي

سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بـةكؤي دةنـط دواخـرا  دانيشـتين داهاتوومـان      
سبةينَيية سةعات دةو نيو  بؤ ئةوةي خاَلي سَييةم تةواو بكةيي  كؤتايي بـة دانيشـتنةكةمان دةهَيـني  نؤر    

 .سوثاس
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 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه   ست ابد عبداه                سر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سنيشتمانيي     َيري ئةجنومةنيسكرت
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 ( 13) ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة

 7002\10\11رَيكةوتي  ثَينج شةممة



 580 
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 ( 14)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 11/10/7002 رَيكةوتي شةممةثَينج 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     18/12/0222رَيكـةوتي   شـةممة  ثَيـنج  رؤذيي سةر لة بةياني (11)كاتذمَير   
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــو س ــاد مئ ــدنان رش ــةردَين ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

بــةردَين سرســت عبــد عبــداه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤ  و( كمــال كــةركووكي.د)بةردَينحممــد دــادر عبــداه
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (14)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :ةي كاربةرنام
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برديــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ثةرلـةماني كوردسـتان   خولي هةَلبـذاردني دووةمـي    سَييةمي ي ساَليدووةمي خولي طرَيداني (14)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
ي سـاَلي  (114)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي باجي دةرامةت ذمـارة   -1

 .ي هةموار كراو كة لة هيةن ئةجنومةني وةنيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة1980
 :مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

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

ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 
ن بردياريدا بةرنامةي كاري دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومة, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة  ثَينج ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(14)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا18/12/0222رَيكةوتي 

ي سـاَلي  (114)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي باجي دةرامةت ذمـارة   -1
 .ر كراو كة لة هيةن ئةجنومةني وةنيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوةي هةموا1980
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سةرةتا بـةخَيرهاتين بـةردَين سـةركيس ئاغـا جـان وةنيـري دارايـي و ئـابووري  بـةردَين كـا  سـةعد وةنيـري             
يــي و هــةرَين بــؤ كاروبــاري ثةرلــةمان  بــةردَين كــا  جــةهل كؤَيخــا عوبيــد راوَيــذكاري بــاج لــة وةنارةتــي دارا 

بــةخَير بــَيي سةرضــاو  دوا لــة ليذنــةي ياســايي و دارايــي دةكــةم بــَيي لــة شــوَيين خؤيــان  , ئــابووري دةكــةيي
دابنيشي  داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم ثرؤذةكة كـة هـاتووة لـة حكومةتـةوة خـاَل بـة خـاَل َوَيننـةوة بـة          

درَيتةوة  ئينجا باسـي لةسـةر دةكـةيي     نماني كوردي و عةرةبي  دوايَي رةئي ليذنةي ياسايي و دارايي َوَين
 .سةرموو

 :مصطفىبةردَين عبدالكرين ابوبكر 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا دةدي ثرؤذةكة كا  دلَيـر بـة نمـاني كـوردي دةخيوَينَيتـةوة  ثاشـان كـا  حمةمـةد صـاحل بـة عـةرةبي            

 .دةخيوَينَيتةوة
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

 0226ي ساَلي ) (ياساي ذمارة 
 ي هةموار كراو1980ي ساَلي (114)ياساي هةموار كردني باجي دةرامةتي ذمارة 

 :ماددةي يةكةم
ي 1980ي ســاَلي (114)ي ياســاي بــاجي دةرامــةتي ذمــارة (1)لــة مــاددةي ( ج/12)كــاركردن بــة بردطــة  -1

 .هةموار كراو رادةطريَي
ي (114)لة ياساي باجي دةرامةتي ذمـارة  ( د/12)لة بردطة ( عةرةبيةكانلة غةيري وَهتة )دةستةواذةي  -0

 .دا هاتووة  هةَلدةطريَي1980ساَلي 
ي هةموار كراو 1980ي ساَلي (114)ي ياساي باجي دةرامةتي ذمارة (1)ئةم بردطةي خوارةوة بؤ ماددة  -4

 :ي دةبَي(ج/12)نياد دةكرَي  ئةم بردطةية 
تيانــةي لــة رؤَلــةكاني هــةرَيمي كوردســتان كــة لــة دةرةوةي عَيــراق نيشــتةجَيي   ئــةو هاووَه( )ج/12)بردطــة 

 .مةبةستةكاني ثيادة كردني ياساي باحي دةرامةت دةيانطرَيتةوة
 :بةردَين حممد صاحل امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 0226لسنة ) ( قانو  رقم 

 عدلامل 1980لسنة ( 114)قانو  تعديل قانو  ضريبة الدخل رقم 
 :املادة االوىل

 .املعدل 1980لسنة  114من قانو  ضريبة الدخل رقم ( 1)من املادة ( ج/12)يوقف العمل بالفقرة  -1
لسانة   114من قانو  ضاريبة الادخل رقام    ( د/12)من الفقرة ( من غري االقطار العربية )حتذف عبارة  -0

 .املعدل 1980
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املعدل وتكو  الفقرة  1980لسنة  114و  ضريبة الدخل رقم من قان( 1)تضاف الفقرة االتية اىل املادة  -4
 :هلا( ج/12)

اعتبااار املااواطنني ماان ابناااء اقلاايم كوردسااتا  الساااكنني خااارج العااراق كمقاايمني الغااراض  ( )ج/12)الفقاارة 
 (.تطبيق قانو  ضريبة الدخل

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نــةي ياســايي لةطــةَل نوَينــةراني وةنارةتــي دارايــي و ئــابووري كؤبووينــةوةو دواي ئــةوةي    ئَيمــة لةطــةَل ليذ

 :طئتوطؤيةكط نؤرمان لةسةر  كرد  ية  دوو ثَيشنيارمان هةية
سةرةتا ليذنةكةمان ثشتطري  لة ثردؤذةكة دةكاء ثَيشنيانيش دةكات ديباجةيةكط بؤ دابردَيذرَيت و  -1

ةيط بآ  هةر وة  ضؤن ثَيش  ياساو برديارةكانط ئةجنومةنط نيشتيمانيط نجنرية  ذمارةكانيش بة نووسراو
 .كوردستان لةسةر  ردؤيشتوون

ياسا  هةمواركردنط ثيادةكار  ياسا  باجط )ليذنةكةمان ثَيشنيان دةكا بة ناونةد كردنط ياساكة بة -7
دا  ضونكة بةنيسبةت (ق  هةمواركراو لة هةرَيمط كوردستان ــ عَيرا1980  ساَلط (114)داهات ذمارة 

ئَيمة دةستووري عَيراق ماوةي بة ئَيمة داوة  كة لةو دةسةَهتانةي كةوا حةسري نينة  ئَيمة تةتبيني 
 .تةعديلي بكةيي و بةثَيي دةسةَهتي خؤمان

 (العراق –يف اقليم كوردستا  )فيما يتعلق باملادة االوىل من املشروع تؤيدها اللجنة وتقرتح إضافة مجلة ) -3
من ( ج/12)يوقف العمل بالفقرة  -1)يةعين ماددةي يةكةم لة سةدةرةي ( اىل نهاية الفقرات الثالث منها

هةروةها سةدةرةي ( املعدل يف اقليم كوردستا  1980لسنة  114من قانو  ضريبة الدخل رقم ( 1)املادة 
من قانو  ضريبة ( د/12)من الفقرة ( من غري االقطار العربية )حتذف عبارة )دووةميش هةمان شت 

من قانو  ( 1)تضاف الفقرة االتية اىل املادة  -4)  (املعدل يف اقليم كوردستا  1980لسنة  114الدخل رقم 
هلا يف اقليم كوردستا ، أل  القانو  ( ج/12)املعدل وتكو  الفقرة  1980لسنة  114ضريبة الدخل رقم 

يف التعامل الضرييب ومبا انهم ليسوا بعراقيني لذلك االحتادي يعترب رعاية االقطار العربيه كالعراقيني 
يستوجب معاملتهم معاملة غري املقيم يف كوردستا  كما وا  املواطنني العراقيني الساكنني خارج العراق بدو  
موافقة جهة رمسية أو عذر مشروع كانوا يعتربو  غري مقيمني وال يتمتعو  بالسماحات القانونية وخيضعو  

كغري املقيم ومبوجب املادة االوىل من املشروع يعترب املواطنو  من ابناء اقليم كوردستا   لنسب الضريبة
 (.الساكنو  خارج العراق كمقيمني لغرض تتمعتهم بالسماحات القانونية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر دلَير سةرموو
 :دلَير امساعيل حني شاويس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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دا كؤبوونــةوةي خــؤي ســان دا  ســةبارةت بــة بــاجي 0222ي حــونيراني (6)ليذنــةي دارايــي و ئــابووري لــة 
داهات  ئَيمة بةشَيوةيةكي طشو ثشتطريي لة ثرؤذةكة دةكةيي و بة شتَيكي ضاكي دةنانـي و ثشـتطريي لـةو    

 .تَيبينيانةو سةرجنانة دةكةيي كة ليذنةي ياسايي هةيةتي و نؤر نؤر سوثاس
 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

تةحصيل حاصلة خؤ ( مي ادلين كوردستان)بةنيسبةت ماددةي يةكةوة مامؤستا كاكة  يةعين ئةو ئيناسةية 
مةعروسة لة ئينليمي كوردستان لَيرة دةردةكةوَيت حدوديش ئةوةية  ئةطةر لة يةكةميش موبةرير هةبَيت 

يوقاف العمال باالفقرة     -1)ي  لـة يةكـةم ئةطـةر دةَلَيـي     لة دووةم و سَييةم ئةوةي دةكات  ماناكةي تَي  دةدات
ئةطـةر  ( املعدل يف اقليم كوردساتا   1980لسنة  114من قانو  ضريبة الدخل رقم ( 1)من املادة ( ج/12)

دوور دةكةويـةوة كـة   ( (مان غاري االقطاار العربياة     )حتاذف عباارة   )لةوةشدا بنووسرَيت دةيدي ناكات  بةَهم 
لـةوَي نيـادة  ضـونكة دوور دةكةوَيتـةوة لـة مةونوعةكـة  لةبـةر ئـةوة لـة          ( كوردسـتان ة ادلـين  )بنووسرَيت 

 .يةكةمةكة تةبيعيية  هةرضةندة ئةطةر نةنووسرَيت دانونةكة هةر تؤ ئينلين شوَيين تر ناطرَيتةوة
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــةو عيبار   ــة ئ ــة ك ــتمان ئةوةي ــرة مةبةس ــة     لَي ــتانة  ن ــي كوردس ــة ئينليم ــت ل ــةيي  مةبةس ــةنف دةك ةتــة ح
سةَهحيامتان بـةس لـة ئينليمـي كوردسـتانة  بؤيـة ئـةوةمان دانـا  رةئـيش          مةشوَينةكاني تر  بة ئيعتيبار ئَي

 .رةئي ئَيوةي بةردَينة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةس لة ئةواني تردا مةسهومةكـة دوور  مي ثَين واية بةس لة ماددةي يةكةم سةدةرةي ية  جَيي دةبَيتةوة  ب
ي هــةموار كــرا لــة ئينليمــي كوردســتان  دوور 1980دةكةوَيتــةوة  وةكــو بَلَيــي نةريبــةي دةخلةكةيــة ســاَلي 

دةكةوَيت لة مةسهومةكة  لة يةكةم تةبيعية بـَينت  ئةطـةر نـةهَينت هـةر مةسهومـة  ضـونكة تـؤ دانونةكـةت         
وردستانة  بـةَهم ئةطـةر هـةر لـة يةكةمةكـة بنووسـرَينت ثـَين        ثةرلةماني كوردستان هةر حدودي هةرَيمي ك

واية كاسية  ماددةي يةكةم وةكو ليذنةي ياسايي باسي كرد و ليذنةي دارايـيش ثشـتطريي لـة مودتةرةحةكـة     
كرد  تةسةلسولةكة دةطؤردَيت وةكو هةموو دةوانينةكاني تـر  ئةطـةر ثَيتـان باشـة ئـةو ئينليمـي كوردسـتانة        

ةَينَيت  لة دوو و سَي نةبَيت  ئةطةرنا مونادةشةي بكـةيي  مامؤسـتا كاكـة ضـي دةَلـي لةسـةر       تةنيا لة ية  
 .ئةوة

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .يةعين ئةطةر هةتا نةبَيت  مادام لة يةكةم طوتومانة دةكات بؤ هةمووانة  مانيعمان نيية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  ئةطةر كةسـَي  رةئيـةكي تـر نييـة  سـةرموو      (ة ادلين كوردستان)ةواتة تةنيا لة ئةوةلةن ئيناسة دةكرَيت ك
 .كا  عبدالربي
 :رضا ابد بةردَين عبدالربي
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سـتدا  ئةطةر بكرَيت لةسةر ئةو بردطـةو ماددانـة هةَلدةوةشـَينةوة  ليذنـةي ياسـايي تـةونرتاتَيكيان لةبـةر دة       

 .شتَيكي باشةو تةونرتاتيشة بؤ ماددةكاني تر بؤ مونادةشة  ئةوة ئاسانكارييةكة  نؤر سوثاس, هةبَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةردار سةرموو
 :ركيةبةردَين سةردار صباح بونو ه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اعتباار املاواطنني مان    ( )ج/12)ر سةدـةرة  مي لةو تةعديلةي ئَيوة تَي نةطةيشتن  ضونكة تَيبيين مـي لةسـة  
  ئةطةر ماوة تـاكو تَيبينيةكـةي خـؤم بَلـَين  جـارَي ئةوةلـةن صـيغةكةي تـةواو نييـة           (ابناء اقليم كوردستا 

  (اعتبار املواطنني من ابناء اقليم كوردساتا  السااكنني خاارج العاراق كمقايمني     )يةعين لة ناحيةي لوغةوي 
بـةهيض نـةوعَي  نابَيـت ئيعتيبـار بكرَيـ  كـةموديمي  دةبَيـت صـياغةكةي         يةعين كـابرا كـة مـودين نييـة     

مشاول املاواطنني مان ابنااء اقلايم كوردساتا  السااكنني        / )بطؤرددرَيت  مي دوو صيغة ثَيشنيار دةكـةم  يةكـةم  
ساتا   ينفذ احكام هذا القانو  على املواطنني من ابناء اقليم كورد)  ياخود (خارج العراق باحكام هذا القانو 

 .  سوثاس(الساكنني خارج العراق ايضًا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو سؤنان خان
 :بةردَين سؤنان شهاب نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

منيش هةمان تَيبينيةكة كا  سةردارم هةبوو  ضونكة لَيرةدا لة راثؤرتةكةي ليذنةي ياسايي نؤر بة ئاشكرا 
بــةَهم لَيــرة كــة دةَلَيــت  ( راق كمقاايمني لغاارض متااتعهم بالسااماحات القانونيااة الساااكنني خااارج العاا)هــاتووة 

  هـةموو كةسـَي  كـة لـة دةرةوةي وَهت دةذي  لـةو وَهتـةي       (املقيمني الغراض تطبيق قانو  ضريبة الدخل)
تـؤ   دةذي لةسةر بتَلَي  ئاوةوة نةريبة دةدات  هةتا طةورةتريي شـت  لَيـرةدا تـؤ جـارَيكي تـر  يـان مـةسرونة       

 .ئيناسة بكةيت  ياخود بةو شَيوةية بَيت كة كا  سةردار باسي كرد  سوثاس( السماحات)لَيرة كةليمةي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي مامؤستا كاكة سةرموو
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة  مــودين بةنيســبةت ئَيمــة ئيمتيــاناتي هةيــة   ئَيمــة لَيــرة باســي مــودين دةكــةيي  تــةعريئي مــودين كــراو 
ئيمتياناتةكةش ئةوةية ئيعئائاتي هةية  بةَهم ئةطةر بَيتو غةيري مـودين بَيـت  ئيعئائـاتي نييـة  لَيـرة لـة       
حكومةتي مةركةني ثَيشان وايان دانابوو ئةوانةي جةماعةتي ئةدتاري عةرةبي هةموو ئيعتيبار دةكرَيي بة 

وا ئةو ئيعئائاتانة  بدةنَي  بةَهم ئةوانةي كوردو عةرةب و هةر كةسَيكي ديكة  كـة  مودين  لةبةر ئةوةي كة
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ضووبَيتة دةرةوة بةبَي ئيجانة  بةبَي ثاسثؤردت و بةبَي ظينة ئيعتيباريان دةكرَيت بـةبَي مـودين  بـؤ ئـةوةي     
وةنة ئيعتيباريان دةكـةيي  كةوا نةتواني  ئَيمة بؤ لَيرة ئةو ماددةيةمان داناوة  ئةوانةي كة كوردن و لة دةرة

 .بة مودين لة كوردستان  بؤ ئةوةي ئةو ئيعئائاتانة وةربطرن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــةو          ــوورييةوة  ئ ــان و ئاش ــة توركم ــة دةرةوةن ب ــة ل ــتان ك ــاني كوردس ــةموو هاووَهتي ــة ه ــدةت ئةوةي مةدص
م لةبـةر ئـةوةي دانونةكـة    مودتةرةحةي كا  سةردار عةيين شت دةكـاتي  مةسهومةكـةي عـةيين شـتة  بـةهَ     

دةَلَيت موعامةلةي موديمي ئةو نةريبةية مشوليان دةكات  ئةو كةليمةية بَينت  بؤ ئةوةي هيض تةسسيلَيكي 
تَيدا نةبَينت  بةنيسبةت موهحةنةكةي كا  عةبدولردةبان كةمَي  شةرحي كرد  بةَهم مي بة موناسـةبة   

وةي كـة مةبةسـتيةتي مونادةشـة بكـاتي  تـةبيعي دةبَيـت بيـَيتة        دةنامن  كة باس بكةم ئةندام ثةرلةمان ئـة 
دانوني نةريبةي دةخل ئةو سةدةرةية ببينَيتةوة  كة باسي دةكاتي ئيشـارةتي ثـَي   , سةر ئةسَلي مةشروعةكة

دراوة  ئــةو مودتةرةحــةي ثــرؤذة تانةيــةي كــة داواي تةعــديل دةكــاتي  ئةطــةر ئــةو داواي شــةرحة  يــةعين  
خراث نيية  بةَهم بؤ ئةندام ثةرلةمان مةسرونة خؤي خوَيندبيتةوةو رةئـي خـؤي حـانر     ئَيستاكة بؤ خةَل 

كرد بَيت لةسةر رةئي هةردووكيان  لةطةَل ئةوةشدا مامؤستا كاكة تؤنَي  ئاماذةي ثـَي كـرد  شـةرحي كـردو     
ئةسبابةكةشـــي  كةواتـــة مـــاددةي يـــة  بـــةو مودتةرةحـــةي ليذنـــةي ياســـايي تةعديةتـــةكاني دةخيةمـــة   

ةنطدانةوة  كَي لةطةَلداية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر    د
 .سوثاس  بةكؤي دةنط ماددةي ية  وةرطريا  ماددةي دوو تكاية

 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي دووةم
ي هـةموار  1980ي سـاَلي  (114)ياسـاي بـاجي دةرامـةتي ذمـارة      لـة ( 0)ي ماددة (3)كاركردن بة بردطة  -1

 .كراو رادةطريَي
 .ي رادةطريَي1982ي ساَلي (502)لة بردياري ذمارة (0)كاركردن بة بردطة  -0
ي هـةموار  1980ي سـاَلي  (114)  ياسـاي بـاجي دةرامـةتي ذمـارة     (2)ي ماددة (02)كاركردن بة بردطة  -4

 .كراو رادةطريَي
 .هةَلدةوةشَيتةوة 0222ي ساَلي (24)مارة بردياري ذ -3
 .هةَلدةوةشَيتةوة 0222ي ساَلي (86)لة بردياري ذمارة ( 0)ماددةي  -5
 .هةَلدةوةشَيتةوة 1999ي ساَلي (5)ي لة ياساي باجي دةرامةتي ذمارة (4)ماددةي  -6
 .هةَلدةوةشَيتةوة 1999ي ساَلي (5)ي لة ياساي باجي دةرامةتي ذمارة (3)ماددةي  -2
 ئةمانةي خوارةوة شوَينيان دةطرَيتةوة -8

ــةي  ــاددة  ( 3)بردطـ ــة مـ ــارة   (0)لـ ــةتي ذمـ ــاجي دةرامـ ــاي بـ ــاَلي (114)  ياسـ ــَيوةية  1980ي سـ ــةم شـ ي بـ
 :دةخوَيندرَيتةوة

باجَي  بـة رَيذةيـةكي بةرنبوونـةوة لـة بـةهاي خانووبةرةكـة دةبرددرَيتـةوة  يـان مـاة دةسـتكاري كردنـي             -ع
ي ساَلي (85)َيي حوكمةكاني ياساي خةمَةندني بةهاي خانووبةرةو داناجنةكاني ذمارة خةمَلَيندرا بَيت  بةث

  يان نرخةكةي و هـةر كامـةيان بةسـةر خـاوةن موَلـ  ثـ  دةوةسـَو  يـان خـاوةني مـاة دةسـتكاري            1928
ي كردنــي تيايــدا لــة كــاتي طواســتنةوةي موَلكداريةكــة  يــان مــاة دةســتكاريةكة بةهــةر هؤيــة  لــة هؤيــةكان 
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وةكـو سرؤشـنت و   )طواستنةوةي موَلكداريةكة  يان بةدةست هَينـاني مـاة دةسـتكاري كـردن  يـان طواسـتنةوة       
و (طؤردينةوةو سوَل  كردن و لَيخؤش بوون و بةخشـي و هبردنـي كؤبةشـي و ثـاكؤكردني وةدـف و بانـةواني      

رَي دةطـرَي  دةكةوَيتـة ذَيـر    مامةَلة لةطـةَل كرَييـي وةكـو خـاوةن موَلـ  دةكـرَي  كـاتَي خانووبةرةيـة  بـةك         
 :و بةم شَيوةية حيسابي بؤ دةكرَي(مساطحة)دةسو بةطرَيبةسو بانةواني 

بيست مليؤن ديناري يةكةم لة بةهاي خانووبةرة  يان نرخةكةي لة باج دةبووردرَيت و ( 02222222) -1
 .خانووبةرةكة كؤبةش بَيت ئةم بردة ثارةية لةسةر هاوبةشةكاني بةثَيي بةشةكانيان دابةش دةكرَي  ئةطةر

ي ئـةم بةنـدة نيـاتر بَيـت  بـاج بـةم رَيذانـةي        (ع/1)ئةوةي لة بردة ثارةي لَيبووردراوةكةي لة دةدي بردطة  -0
 .خوارةوة دةيطرَيتةوة

 .سي مليؤن دينار 42222222تا دةكاتة % 4 -ع
 .ةست مليؤن دينارش 62222222سي مليؤن دينار تا دةطاتة  42222222ئةوةي نياتر بَيت لة % 3 -ب

نـؤوةد مليــؤن   92222222شةسـت مليــؤن دينـار تـا دةطاتـة      62222222ئـةوةي نيـاتر بَيـت لـة     % 5 -ت
 .دينار

 .نؤوةد مليؤن دينار 92222222ئةوةي نياتر بَيت لة % 6 -ث
ئةطةر طواستنةوةي مَلكداري خانووبةرةكة لةسةر ضةند ثشكَي  لة خانووبةرةكـة بـوو  باجةكـة بـةثَيي      -ب

كمةكاني ئةم برديارة لةسةر خانووبةرةكة بةطشو حيساب دةكرَي و بةطوَيرةي ثشكةكاني طوانراونةتةوة حو
 .بؤ هةموو خانووبةرةكة بةطشو وةردةطريَي

نابَي مؤَلةتي ئةو مامةَهنةي دةكةونة بةر حوكمةكاني ئةم برديارة لةسـةر رَيكارةكـاني ثشـكني و طـةردان      -ج
 .ر لة جَي بةجَي كردن ئةم برديارة هةَلبثةساردرَيلةسةر ثَييةكاني باجي بة

هـاتووة دةرهـةق   ( ع/1)حوكمةكاني ئةم برديارة ثيادة دةكرَي بةر لةو لَيخؤشبوونانةي كة لة دةدـي بردطـة    -د
بةو مامةَهنةي طواستنةوةي موَلكداري خانووبةرة  يان ماة دةستكاري كردني  كـة ثـَيش ئـةم برديـارة تـةواو      

 .نيان نةدراوةبووةو باجةكا
ي (05  04)حوكمةكاني ئةم برديارة ثيادة ناكرَيت لةسةر لَيخؤشبوونةكاني باج كة بةثَيي هةردوو بردطة  -ه

 .ماددةي حةوتةم لة ياساي باجي دةرامةت  يان ياسا  يان بردياري تايبةت
 :بةردَين حممد صاحل امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثانية
 .املعدل 1980لسنة  114من قانو  ضريبة الدخل رقم ( 0)من املادة ( 3)لعمل بالفقرة يوقف ا -1
 .1982لسنة ( 502)من قرار رقم ( 0)يوقف العمل بالفقرة  -0
 .املعدل 1980لسنة  114من قانو  ضريبة الدخل رقم ( 2)من املادة ( 02)يوقف العمل بالفقرة  -4
 .0222لسنة ( 24)يلغى قرار رقم  -3
 .0222لسنة ( 86)من قرار رقم ( 0)يلغى املادة  -5
 .1999لسنة ( 5)من قانو  ضريبة الدخل رقم ( 4)يلغى املادة  -6
 .1999لسنة ( 5)من قانو  ضريبة الدخل رقم ( 3)يلغى املادة  -2
 :حيل حملها مايأتي -8

 :تيتقرأ كاال 1980لسنة  114من قانو  ضريبة الدخل رقم ( 0)من املادة ( 3)الفقرة 
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تفرض ضريبة مقطوعة بنسب تصاعدية من قيمة العقار او حق التصارف فياه املقادر وفاق احكاام قاانو         -أ
او البادل ايهماا اكثار علاى مالاك العقاار او صااحب حاق          1928لسنة  85تقدير قيمة العقار ومنافعه املرقم 

ياة او كساب حاق التصارف او     التصرف فيه عند نقل امللكية او حق التصرف بأية وسيلة من وساائل نقال امللك  
ويعاماال ( كااالبيع واملقايضااة واملصاااحلة والتنااازل واهلبااة وازالااة الشاايوع وتصاافية الوقااف او املساااطحة   )نقلااه 

 :املستأجر معاملة املالك عند اجياره العقار الذي دخل يف تصرفه بعقد املساطحة، وحتستب وفق مايلي
دينار من قيمة العقار املقدرة او بدله، ويوزع هذا  عشرين مليو ( 02222222)يعفى من الضريبة اول  -1

 .املبل  على الشركاء وفق حصصهم اذا كا  العقار مملوكا، على وجه الشيوع
مان هاذا البناد وفاق النساب      ( أ/1)خيضع اىل الضريبة مازاد على مبل  االعفاء املنصاوص علياه يف الفقارة     -0

 :التالية
 .ينارثالثني مليو  د 42222222لغاية % 4 -أ
 .ستني مليو  دينار 62222222ثالثني مليو  دينار لغاية  42222222مازاد على % 3 -ب
 .تسعني مليو  دينار 92222222ستني مليو  دينار لغاية  62222222مازاد على % 5 -ت
 .تسعني مليو  دينار 92222222مازاد على % 6 -ث
فتحسب الضريبة وفق احكام هذا القرار على عماوم  اذا كا  نقل ملكية العقار منصبا على سهام من العقار  -ب

 .العقار وتستويف بنسبة السهام املنقولة اىل عموم العقار
الجيوز تعليق اجازة املعامالت املشمولة بأحكاام هاذا القارار علاى اجاراءات التحاري عان خمالفاات الضاريبة           -ج

 .املرتكبة قبل نفاذه
علاى معاامالت نقال ملكياة     ( أ/1)املنصوص عليه مبوجب الفقرة  تسري احكام هذا القرار باستثناء االعفاء -د

العقار او حق التصرف فيه اليت متت قبل هذا القرار ومل تسدد الضريبة عنها او عن فاروق التقادير املرتتباة    
 .عليها
ة مان املاادة الساابع   ( 05، 04)التسري احكام هذا القرار على اعفاءات الضريبة املقررة مبوجاب الفقارتني    -ها

 .  من قانو  ضريبة الدخل او قانو  او قرار خاص
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لة ليذنةي ياسايي تةئيـدي ماددةكـة بـة تـةواوةتي دةكـةيي تـةنها دوو ئينتريابـان هةيـة  يـةكَيكيان          
لـة  ( ةم شـَيوة  خـوارةوة دةخوَيندرَيتـةوة   بـ )بـةدوا  كؤتايةكـة    ( عَيراق –لة هةرَيمط كوردستان )ئةوةية 
دوا  ردَيكةوتنط ليذنةكةمان لةطةَل نوَينةرانط حكومةت لةسـةر بةرنكردنـةوة    .   نَيدة بكرَيت(8)بردطة  

, ضونكة ئامانج لَيط سووكردنط بـار  بـاج سـةندنةكةية   , ردَيذة  ردَيثَيدراوةكانط باج كة لة ثردؤذةكةدا هاتووة
سط لَيبوردن بة باجدةر لةو داناجنانة  بةدةستط دَينآ لة ئاكـامط ئـةو مامةَهنـة  كـة     ئةميش بة ثَيدانط ما

لةسةر خانووبةرة  نيشتةجآبوو ء بانرطانط ء كشتوكاَليةكان ئةجنام دةدرَيي  لةكاتَيكدا رَيثَيدراوةكانط باج 
وة  خـــوارةوة ردَيـــذة  ردَيثَيـــدراوةكانيش بـــةم شـــيَ   , تـــةنها خانووبـــةرةكانط نيشـــتةجآبوون دةطرنـــةوة   

 :بةرندةكرَينةوة
  /أواًل
 .عشرين مليو  دينارًا 02مخسو  مليو  دينارًا بداًل من  52222222 -1
0:-  



 591 

 .مخسني مليو  دينار 52222222لغاية %  4 /أ 
 .مائة مليو  دينار 122222222مخسني مليو  دينار لغاية 52222222مازاد على % 3 /ب
 مائة ومخسو  مليو  دينار 152222222ليو  دينار لغايةمائة م 122222222مازاد على % 5 /ت
 .مائة ومخسو  مليو  دينار 152222222مازاد على % 6 /ث

 (.القانو )يف ب، ج، د، ها منها با( القرار)جعل كلمة  /ثانيًا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر دلَير سةرموو
 :دلَير امساعيل حني شاويس.بةردَين د

 .كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ

هــةموو ســةرنج و تَيبينيــةكاني , ليذنــةي دارايــي و ئــابووري ثشــتطريي لــة مــاددة دووي ثرؤذةكــة دةكــات و  
 .نؤر سوثاس, ليذنةي ياسايشط ثَي ضاكة  ثشتطريي لَي دةكةم

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةنير شةرحَيكت هةية بؤ ئةو ثرؤذةية  بؤ ئةوةي ثَيداويسو هينةكة
 :وةنيري دارايي و ئابووري/ ةردَين سركيس اغا جانب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة رَيككةوتوويي ثَيش  لةسةر نياد كردنةوة  بؤ ئةوةية رةئي ليذنةي ياسايي يـةعين ئيعتيبـار بـة رةئـي     
 .ئَيمةش دةكات  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ئارام سةرموو
 :مامند بةردَين ئارام رسول

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةرةتا مي بة تةواوةتي ثشتطريي ثرؤذةكة دةكةم بؤ ئةو طؤردانكاريةي كة ليذنةي ياسـايي كردوويـةتي  بـؤ    
نيــاد كردنــي ئــةو بــردة ثارانــةي كــة بانــ  مشــولي دةكــات  بةرداســتيش هيــوادارم كــة ئــةم كــةم كردنةوةيــةي  

ستان خؤي لة خؤيدا ببَيتة تةشجي  كردنَي   بؤ ئةوةي ئةوانيش دورسايي لةسةر هاووَهتياني خةَلكي كورد
لة , هةست بة مةسغووليةت بكةن و ئيلتيناماتي خؤيان لة بةخشيين باج بةشَيوةيةكي باش  ئةجنام بدةن و

هةمان كاتيشدا هيـوادارم وةنارةتـي دارايـي بتوانَيـت ميكـانينمي ثَيويسـت بـؤ وةرطـرتين ئـةو باجـة كـاراتر            
تةنها ية  موهحةنةم لةسةر بردطةي ضوار لة ماددةي دووةم هةية  دوَينـَيش هـةر لـة دسـةكا دا     بكةن  مي 

ــةهاي       ــة ب ــة  ئــةوةي واديع ــةهاي خانووبةرةي ــدني ب ــاي خةمَةن ــةكاني ياس ــةويش حوكم ــدا  ئ ــارةمت ثَيي ئيش
ــاري     ــدَي  ج ــة طؤردانكاريدايــة  هةن ــةردةوام ل ــتان ب ــةرَيمي كوردس ــة ه ــةرةي نةوي و نار ل ــة خانووب ــار ب ش ك

خةمَةندنَي  دةكرَيت  كة ضةند ساَلَيكة ضارةسةر كراوة  بؤية مـي داوا دةكـةم لـةو ميكانينمـةي وةنارةتـي      
دارايي بؤ ئةو باجةي كة وةريدةطرَيت  داوا دةكةم كة خةمَةندنةكة بـؤ هـةر كـرديي و سرؤشـنت و طؤردانَيـ       
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ةنيسبةت ئةسعاري خانووبةرةو ئةو طؤردانانةش كـة  جارَيكي تر بكرَيتةوة  بؤ ئةوةي عةدالةتَيكي تيا بَيت ب
 .لة باناردةوة دةكرَيت  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  جةعئةر سةرموو
 :معروف مصطفى جعئر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
  دةكرَيت ئـةوةي  مامةَلة لةطةَل كرَييي وةكو خاوةن موَل)ماددةي دوو بردطةي هةشت خاَلي ثَينجةم دةَلَيت 

ــت   ــاتةحة وةردةطرَي ــة موس ــة ب ــا     (ك ــت  ئاي ــاري بكرَي ــتةكة دي ــرة مةبةس ــة  لَي ــين هةي ــرة دوو تَيبين ــي لَي   م
موساتةحةكة مةبةسو خانووبـةرةي حكومةتـة  يـان خانووبـةرةي مةدةنييـة  يـاخود هةردووكيانـة  ئةمـة         

 .ية 
كة موسـاتةحة وةردةطرَيـت بـؤ سـاَلَيكة  يـان       ماوةكة دياري بكرَيت بؤ ئةرنَي   يان خانووبةرةية  / دووةم

 .دوو ساَلة  يان نياترة  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ش هاتووة لـة  مي هةر تةونرتَيكن هةية  ئةطةر ئيجانةم ثَي بدةن  رةنطة وشةي ئيناف هاتووةو وشةي ئيلغا
ماددة دوو  بةنيسبةت ئيناسةكة تةبعةن ئةو ياساية كة كاتي خؤي لة بةغدا دةرضووة ئيناسمان ئيسـتيعمال  
كردووة  بةنيسبةت ئيلغايةكةش ئةو برديارانةية كة لة هةردوو ئيدارةي هةولَيرو سلَيماني دةرضووة  ئةطةر 

  بةنيسـبةت سةدـةرة ضـوار كـة لـة سةدـةرة يـةكي        مةجامل بدةنَي موختةسةرَي  دةدةم لةسةر ئةو برديارانـة 
  كـة  1980ي ساَلي (114)ماددة دووةوة هاتووة  سةدةرة ضوار ماددة دوو لة دانوني نةريبةي دةخل ذمارة 

تايبةتــة بــةو داناجنــةي كــة لــة نــةدلي مولكيــةوة دَيــنت  بةنيســبةت موَلــ  ســرف  يــان بةنيســبةت حــةدي    
بووني مولكيةتة  بـة رَيطـاي كـرديي و سرؤشـنت بَيـت  يـان بـة رَيطـاي         تةسةروف بة هةر رَيطاية  بَيت نةدل 

تةنانول بَيت  يان بة رَيطاي هيبة بَيت  يان بة رَيطاي تةصـئيةو وةدـف بَيـت  بـة هـةر رَيطايـة  بَيـت  ئـةم         
داناجنةي كة هاتووة  ئةمانة دةطرَيتةوة بةرداسو  يةعين مةسةلةن نـةدلي موَلكيـة  ئـةوةي كـة لـة سةدـةرة       

 .ة  ئيشارةتي ثَي درا بووي
  ئـةوة تايبةتـة بـة عـةسو كردنـي خانوويـةكي       1982لـة سـاَلي   ( 502)بةنيسبةت سةدةرة دوو  بة دةراري 

نيشتةجَي  شودةيةكي نيشتةجَي  ئةطةر بة رَيطاي هيبةوة هاتبَيت بـؤ ئـةو هاووَهتيـة  بةنيسـبةت سةدـةرة      
عئا كردني ية  خانوو  يان ية  شودةي نيشـتةجَي  بيست ماددةي حةوت لة دانوني نةريبةي تايبةت بة ئي

( 24)لة نةريبةي دةخل  كة بةشَيوانَيكي تر لـةم ثرؤذةيـة موعامةلـةي لةطـةَل كـراوة  بةنيسـبةت برديـاري        
ئةمة برديارَيكة لة ئيدارةي سلَيماني ثَيشـوو دةرضـووة  تايبةتـة بـة دةسـتكاري كردنـي رَيـذةكاني داهـات لـة          

كــة لــة ئيــدارةي هــةولَيرةوة بةشــَيوةيةكي تــر تــةعامولي لةطــةَل كــراوة  ئَيســتا لــةو  رَيطــاي نــةدلي موَلكيــة 
ثرؤذةية بةشَيوةيةكي تايبةت موعامةلةي لةطةَل دةكرَيت  بةنيسبةت ماددة سَي لة دانوني نةريبةي دةخـل  



 594 

ةدـدير  كة لة ثةرلةماني كوردستان دةرضووة  ئـةم بردطةيـة تايبةتـة بـة ضـؤنيةتي ت      1999ساَلي ( 5)رةدن 
كردني ئةم خانووبةرةية  كة لة رَيطاي ئيستيمةكةوة بؤ هاووَهتيـان هـاتووة  بةنيسـبةت مـاددةي ضـوار لـة       

تايبةتة بةضؤنيةتي ئيعئا كردن لة خانووي سةكةن   1999ساَلي ( 5)دانوني نةريبةي دةخل ديسان رةدن 
ةطـةر هـاتوو موكةلـةف خـؤي و     يان شودةيةكي سةكةني  ضونكة ية  خانوو مةعئية لة نةريبةي دةخـل  ئ 

خَينانةكةي خانووي تـري نـةبوو  حـةنم كـرد بـؤ ئـةوةي ئةنـداماني ثةرلـةمان وانيـ  بَيـت لـة هيـان  ئـةو              
 .برديارانةي ئيلغا كراوة  يان ئيناف كراوة ضيةو  ض نيية  نؤر سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية سةرموو
 :ول ابراهينشوكرية رس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي داوا لة ليذنةي دانوني دةكةم  ياخود لة بـةردَين وةنيـر كـة ئـةم خاَلـةم بـؤ روون بكاتـةوة  بةرداسـو مـي          
نابَيـت مؤَلـةتي ئـةو مامةَهنـةي كـة دةكةونـة بـةر حكومـةكاني ئـةم          ( ج)هيض تَي ناطةم  سةدةرة دوو خاَلي 

ثشكني و طـةردان لةسـةر ثَييـةكاني بـاج  بـاجي بـةر لـة جـَي بـةجَي كردنـي ئـةم            برديارة لةسةر رَيكارةكاني 
برديارة هةَلبثةساردرَي  هييي لَي تَي ناطةم  جـا لةبـةر ئـةوة داوا لـة هـةردوو ه دةكـةم روون كردنةوةيـةكن        

 .ثَيشكةش  بكةن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤنان خان سةرموو
 :بةردَين سؤنان شهاب نوري

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

ئَيمة لة هيةكةوة دةَلَيي ئةم رَيكخستين ياساي باجة بؤ ئةوةية  كـة ئَيمـة داهاتَيكمـان هـةبَيت  لـة هيـةكي       
تريشةوة ئيعئا دةكـةيي  ئيعئايةكـةش لـة بةرذةوةنـدي خةَلكدايـة  نؤر باشـة  بـةَهم شـَيواني ئيعئـا كـردن            

بَيين حيسابي بكةيت لة حةسةبي ئةوةي لة ثرؤذةكةدا هـاتووة   بةرداسو نؤر عةشوائيية  يةعين تؤ ئةطةر 
نة  مودتةرةحي ليذنةي ياسـايي   ئـةوة كـة هـاتووة  ئـةوةي لـة ديمـةتي خانووةكـةي سـي مليؤنـة نؤرتـر            

دةدات  بنانـة  % 6نةريبة دةدات لةوة خانووةكةي ديمةتةكةي نؤ سةد مليؤنة  وةرة حيسابي بكة  لـةوَي لـة   
  ياخود بؤ هةموو سةدَي  ضةند دةدات  ئةوةي كة سي مليؤنة بنانَي بؤ هةموو سةدَي  بؤ هةموو مليؤنَي 

ي بةردةكـةوَيت  ئـةوةي كـة نـؤ سـةد مليؤنـة هـةر هييـي بـةر          %1ضةندي دةدات  ئةوةي كة سي مليؤنة لة 
هـاتوو  دةدات بؤ هةموو سةدَي  يـةكَي  دةدات  بـةَهم ئةطـةر    % 1بؤ سي مليؤن  يةعين لة % 4ناكةوَيت  لة 

بَيت بؤ نؤةد مليؤن بنانة هةمان رَيذة دةدات  يـةعين نيسـبةتةكان بةشـَيوةيةكي عيشـوائي دانـراوة       % 6لة 
ئةوةي كة ديمـةتي خانووةكـةي سـي مليؤنـة نيـاتر نةريبـةي بـةر دةكـةوَيت  مـي موسـريم لةسـةر دسـةكةم             

ــة  بــ      ــت وا نيي ــات بنانَي ــابي بك ــادي حيس ــةكَيكي ئينتيص ــا ي ــةوة  ب ــةحيب ناكةم ــةَهم  س ــاعودية  ب ةَلَي تةص
بَيـت  ئينجـا وردة وردة   % 1مونصيئانة نيية  مةبةستن ئةوةية ئةطةر ئةوةي ثَيشةوة لة سي مليؤنةكـة لـة   

 .نياد بكات  ئةوة نؤر نؤر داناجن ة  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مودتـةرةحي ليذنـةي ياسـايي    تؤ باشت نةخوَيندؤتةوة  بنانة سةدةرةي هي دةَلَي عةسو دةكرَيت لة نةريبة 
ئةوةي لة ثةجنا مليؤن بَيت  ثةجنا مليؤنةكة عةسوة  هييي لَي وةرناطريَيت  لة ثـةجنا مليـؤن نيـاتر بـوو لـة      

نةريبةي لَي وةردةطريَيت  كة طةيشتة سةد مليؤن  سةد مليؤنةكة سةما سـوق  يـةعين بـةيين ثةجنايةكـة     % 4
ــة   ــةدةكة ل ــا س ــةد مليؤنة %4ت ــةر س ــة  ئةط ــة   يةكةي ــةوجا ل ــرد  ئ ــاتري ك ــة ني ــا   %3ك ــت  ك ــة وةردةطريَي ةك

 .سةعدةديي سةرموو
 :بةردَين مة سعدالديي عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يةكـة دة مليـؤن نيـادي كـردووة  ثاشـان      %4بيستة  يةعين لـة  ( يعفى من الضريبة)لة نيسبة تةصاعوديةكة 

لة دووةم ( ب)وار و ثَينج و شةشةية  لة هي مي لة سةدةرةي بيست بيست نياد دةكات  لةبةر هةندَي ئةو ض
اذا كااا  نقاال ملكيااة العقااار منصاابا، علااى سااهام ماان العقااار فتحسااب )ثرســيارَيكن لــة ليذنــةي دــانوني هةيــة 

وتساتويف بنسابة   )ئةوة شنَيكي ئـةو سةدةرةيـة  لـة ثاشـان     ( الضريبة وفق احكام هذا القرار على عموم العقار
علـط  )دوايـَي ضـؤن   ( منصـبا علـط عمـوم العنـار    )  يةعين ضؤن لـة بيدايـةتي   (لة اىل عموم العقارالسهام املنقو

 .شتَي  دةبَينت  يةعين سةرق دةكاتي  لةطةَل رَينم( علط السهام)شتَيكة  ( علط عموم العنار)  ضونكة (السهام
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دووة  لـة هـةموو شـوَينةكان هـاتووة دةرارةكـة بكةنـة       برادةراني ليذنـةي دـانوني شـتَي  ئينتيباهتـان نـةكر     
 .دانون  ئةوة غةَلةتة  كا  سةردار سةرموو

 :ركيةبةردَين سةردار صباح بونو ه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 -2)لَيـرة  / هةشتةم هاتووة  مي دةبينن تَيكةَلَيكي طةلَي  نؤر هةيـة  يـة   ( ث)لة ماددةي دوو لة يةكةم لة 

  1982سـاَلي  ( 502)  رةدـن  1980سـاَلي  ( 114)لةسةر ضةند دانون هةيـة  دـانوني   ( غائهاوقف العمل وال
يــةعين ئــةوةي يةكــةم جــار ( رتــل حملــهن مايــأتي)  بــةَهم لــة خــاَلي هةشــتةم دةبيــني (99) 0222ســاَلي 

دةَلـَي   بيخوَينتةوة وا دةنانَيت ئـةو مودتةرةحـة هـاتووة بـؤ هةمووانـة لةسـةرةوة  دوايـَي تـةونرتَي  دةدات        
يـةعين تَيكةَليـة  هةيــة  ثَيشـنياري مــي ئةوةيـة سةدـةرة يــة  و سةدـةر ســَي       (( 0)مـي املــادة  ( 3)الئنـرة  )

  ضونكة كـة تةوحيـد دةكرَيـت سةدةرةيـة  كـةم دةكرَيتـةوة  دةبَيتـة رةدـن         (6)تةوحيد بكرَيت بة رةدمي 
مان املاادة   ( 02)والفقارة  ( 0)ادة مان املا  ( 3)يوقف العمل باالفقرة  )شةش ئاخري سةدةرة بةو صياغةية بَيت 

  ئينجـا باديةكـةي بَيتـة    (املعدل وحيل حملاه ماا ياأتي    1980لسنة  114من قانو  ضريبة الدخل رقم ( 2)
 .خوارَي و لةطةَل رَينمدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــةتيش داي    ــةي كــا  سةرس ــهن)ئــةو موهحةنةي ــل حمل ــي  ( رت ــَي بريَيك ــي نييــة  دواي ــ  ه ــتَيكي تؤنَي ــَي  ش ل
 .ئةوةي كا  سةرداريش طوتي  كا  غةسور سةرموو, بكةنةوةو

 :مةمخوري سعيد طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مي سةرةتا بةنيسبةت ماددةي دوو دةستخؤشي لة ليذنةي ياسايي دةكةم  كة ليذنةي داراييش تةئيدي كرد  
راوةتة ثةجناو بةو شَيوةية ثارةكان نياد كراون  بةَهم بؤ ئةوةي كة نيسبةكان نياد كراون لة سي مليؤنةكة ك

بـؤ  % 3بؤ ثةجنا مليؤن دينـار  لـة   % 4تَيبينين لةسةر ئةو رَيذانة هةية كة دانراوة  مةسةلةن بؤ  وونة لة 
يـش بـؤ سـةدو ثـةجنا مليـؤن بـؤ       %6بؤ سةد مليؤن تـا سـةدو ثـةجنا مليـؤن  لـة      % 5ثةجنا تا سةد مليؤن  لة 

سـو ئَيمـة وة  كوردسـتان وَهتَيكـي دةوَلةمةنـديي  وَهتَيكـي هـةذار نـي ئيعتيمـادي كوليمـان           سةرةوة  بةردا
لةســةر نةرائيــب بــَينت  لةبــةر ئــةوةي ئَيمــة وَهتَيكــي نــةوتي  دةبَيــت ئَيمــة لــة رووي نةريبــةوة هةنــدَي    

بةسـتة مـي لةطـةَل    دةستمان سوو  بكةيي  بؤ ئةوةي هاوكاري نياتري خةَلكي كوردستان بكةيي  بؤ ئـةم مة 
  %3يش بكرَيتة لـة  %5  لة %4بكرَيتة لة % 3  لة %0بكرَيتة لة % 4ئةوةدام كة رَيذةكان كةم بكرَيتةوة  لة 

تــَي نةثــةرَيت  بــةو شــَيوةية خــةَلكي و   % 5  يــةعين رَيــذةي ئــةو باجانــةي لــة  %5يــش بكرَيتــة لــة %6لــة 
ئةوتؤ نيية  كة داواي دةكةيي كةم  بكرَيتةوة   حكومةتيش سوودمةند دةبَيت  ئةو داوا كاريةكةش شتَيكي

 .بوةستَينت  نؤر سوثاس% 5  لة %5ةوة دةست ثَي بكاتي تا لة %0يةعين لة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عةبدولردةبان سةرموو
 :رضا ابد بةردَين عبدالربي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
شة  بةس بؤ ئةم دؤناغةي ئَيمة  كوردستان  تَيبيين مي ئةوةيـة  ثرؤذة ياسايةكة بةشَيوةيةكي طشو نؤر با

كة راهَيناني خةَل  بـؤ مةسـةلةي بـاج  دةرامـةت  خـةَل  وةكـو بَلَيـي سـاردة  لـة هةنـدي  حاَلـةت سـَلي لـَي              
دةكاتةوة  ئةم ثرؤذة ياساية كار ئاساني بؤ دةكات  بةس بةم شَيوةيةي كة ئَيستا هةية هةنـدَي  تـةعليماتي   

ت  بؤ حاَلي بوون خةَل   هةندَي  ئاسانكاري دةوَيت  بؤ  وونـة ئَيسـتا هةنـدَي  ئاسـانكاري كـراوة بـة       دةوَي
ةوة مةســةلةن ئــةم ياســاية تــةنئيني دةكــةن  وةكــو طواســتنةوةي موَلكداريــةتي     (1/2)بةنانــدني بــاج لــة  

لـة دةوائريةكـان كـةم     ئةمانةش نؤر ئاسانكاريية بؤ خةَل   حكومةتيش نياتر شـةساسيانة  مةسـةلةن رؤتـي   
َيسـتاش نةضـؤتةوة   بكاتةوة  ئةمانة نياتر دةبَيتة جَيطةي دَلخؤشي  هـةروةها ئـةم باجـةش خؤشـااَهنة تـا ئ     

دارايي لة هةندَي  حاَلةتي تايبةتي بةكار بهَينرَيت بةتايبةتي لة كةوارسدا  بؤ ئةوةي  حكومةتي  مةركةني
َيمةش تةئكيـدي مـاددةي دوو بردطـةي يـة  دةكةينـةوة  كـة       خةَل  تةشجي  بَيت و دَلخؤش بَيت  هةروةها ئ

ئةو نيسـبةتة كةمـة بيسـت بـؤ سـي خانوويـةكي موتةوةنيعانـة  بـؤ  وونـة ثَيـي دةكرَيتـةوة  بكرَيتـة ئـةو              
 .نؤر سوثاس, بردطةيةي ليذنةي دانوني نؤر باشةو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  تةَلعةت سةرموو

 :يالدي سيف طلعت خضر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة  18/11/0224لة  3465لة كاتي خؤي نووسراوَيكي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةنيران هةية بة ذمارة 

ي بـاجي دةرامـةت و   1999ي سـاَلي  (5)ي ياسـاي ذمـارة   (3)كار نةكردن بة مـاددةي  )بردطةي حةوتي دةَلَي 
يةكي موَلكايةتي  جطة لة طواستنةوةي مريات و  خـؤي  وةرطرتين رسوماتي خانووبةرة لةكاتي هةر طؤردانكاري

سرؤشريار دةكرَيت بةردَيذةي نيو لة سةدا  وةكو باج دةبَيتة , لة هيةن بةردَيوةبةرايةتي تؤمارطةي خانووبةرة
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داهات بؤ سةرمانطـةي تؤمارطـةي خانووبـةرة بـةبَي ئـةوةي مامةَلـةي رةوانـةي سةرمانطـةي بـاجي دةرامـةت           
نيار دةكةم ئـةوة بردطةيـة شـوَيين بردطـةي هةشـت بطرَيتـةوة  ضـونكة بةرداسـو رؤتـي كـةم           بكرَيت  مي ثَيش

دةكاتةوة  ئةو مامةَهنـةي كـة دةكرَيـت نوو تـةواو دةبَيـت و حكومـةتيش نيسـبةتةكةي خـؤي وةردةطرَيـت           
ثاسـيان  بةبَي ئةوةي نيسبةي حكومةت بردوات  ئةطةر برادةراني ليذنةي ياسـايي نيـاتر تـةونرتي بكـةن  سو    

 .دةكةم  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ديلمان سةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةبعةن ثشتطريي لة ليذنةي ياسايي دةكةم  بةَهم لةنيسبةكان ليذنةكة تووشـي خةلـةلَي  بـووة  لـة ئةسـَلي      
يعفى مان  )ليذنةي ياسايي هاتووة طوتويةتي ( عفى من ضريبة اول عشرين مليو ي)ماددةكةدا هاتووة دةَلَي 

  لـة  (الضاريبة ماازاد علاى مباال  االعفااء      خيضاع اىل )  لـة بردطـةي دووةم هـاتووة    (ضريبة اول مخسني مليو 
ليذنةي دـانوني هـاتووة ئـةو مةبلةغـةي ئيعئايـة بـَي ئيعئايـة نةريبـةي لةسـةر دانـاوة  يـةعين بـؤ  وونـة              

مةعئو بَيت لـة نةريبةكـة  لـة ثَيشـنيارَي       يةبواية تا ثةجنا مليؤنةكة  بةثَيي ثَيشنيارةكةي ليذنةي ياسايد
ةكة %(4),   يةعين لة دة مليؤن تا ثةجنا مليؤن دةبَيت نةريبة بدات%4كرية ( لغاية مخسي مليون)هاتووة 

لة بيست مليؤنةكة كرية ثـةجنا مليـؤن     بدات  لة ئةسَلي ماددةكة ئةم مةبلةغة مةعئية  لة ليذنةي ياسايي
ةكـة  (ع)ثةجنا مليؤنةكة مةعئي بَينت لة ثةجنا مليؤنةكة نياتر بَينت  ئةوجا نةريبـة وةربطـرَينت  بـة مانـاي     

ةكـة  %6  ئـةوة تةسةلسـولةكة سـةربكةوَيت  خةلـةلَيكي وا دروسـت دةبـَينت        (ب)ةكة دةبَيتـة بـؤ بردطـةي    4%
لـة سـةدةكة ببَيتـة ضـوار  ئـةوةي سـةدو ثَينجـا ببَيتـة ثَيـنج  نؤر          %( 4علـط  ماناد )حةنف دةبَينت  ئي  لة 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو موهحةنةية نؤر راستة  غةَلةتَيكي تَيداية دةمويست دسةكان تةواو بَيت ئينجا بَلَين  ضـونكة سةدـةرةي   
 .ةكة  كا  حمةمةد حةكين سةرموو%4 ثةجنا مليؤن( لغاية)ية  دةَلَي عةسو بكرَيت  دوايَي دةَلَيت 

 :بةردَين حممد حكين جبار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي ية  ثَيشـنيارم هةيـة  ئـةويش ئةوةيـة لـة موحاوةلـةي هيبةيـة  يـةعين ئيعئـاي تَيـدا بَيـت  مةسـةلةن             
  ئَيمـة لـة   باوكَي  خانوويةكي هةية هيبةي دةكات بؤ كـوردَيكي  يـان خَينانةكـةي  يـةعين بـؤ نةريبـة بـدات       

ئيعئـاي داوةتـة موَلكيـةتي هيبـةي خـانوو       ( 02/2)و ئةوانـة سةدـةرة يـة  كـة لـة      (502)كاتَيكدا دةراري 
يةعين باوكَي  كة خانووةكةي دةدات بة كوردةكةي هيبةكةي دةكات بؤ كوردي  يان بة كيي  يان بة خَينانـي   

ةم كـة ئـةوة هـةم برايـاني ليذنـةي ياسـايي       ئيعئا دةكرَيت  لة هيةن هةر نةريبة دةدرَيـت  مـي ثرسـيار دةكـ    
تةونرتَيكمان بؤ بدةن  هةم ئـةو وةدئـةي كـة كـراوة بـؤ ئـةو دـةرارة هبربَيـت و ئيشـي ثـَي بكرَيـت  ئـةوةي             

 .واتا ئيعئا دةكرَيت لة نةريبة  نة  نةريبةي لةسةر بَيت( 502)دةراري 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .سةرموو مامؤستا كاكة
 :مصطفى ابوبكر لكرينبةردَين عبدا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وابنامن خوش  و برايان لةو نيسبةية بة تةواوةتي تَي نةطةيشتوونة مةبةستيان ضية  ئةو نيسبةتانةي كـة  
دانراوة  ئةو رَيذانة هةر يةكة بؤ موَلكَي  نيية  ئـةوة بـؤ يـة  مـوَلكيش دةبَيـت  بـؤ دةيـانيش دةبَيـت  بـؤ          

 وونة موَلكَي  بة ثَيـنج سـةد مليـؤن دينـار دةسرؤشـرَيت  لَيـرة جـاري يةكـةم ثـةجنا           سةدانيش دةبَيت  بؤ
ي لـَي خـؤش   %4مليؤن عةسوة  دواي ئةوةي كة ثةجنا مليؤنةكة عةسو دةبَيـت  لـة ثـةجنا مليـؤني دووةم لـة      

نةكـة  ي لـَي خـؤش دةبَيـت  لـة سـةد مليؤ     %3دةبَيت  لة ثةجنا مليؤنةكةي دةردوات هـةتا سـةد مليـؤني ديكـة     
ي لَي خؤش دةبَيت  ئةو جارة هةر ضةندَيكي تر %5تَيثةري ئةو جارة هةتا سةدو ثةجنا مليؤني ديكة  ئةوا 

ي لَي خـؤش دةبَيـت  مانـاي وايـة لـة يـة  موَلـ  ئـةو هـةموو          %6بَيت لة سةدو ثةجنا مليؤنةكة تَيثةردي لة 
 مةغدور نيية  نةخَير ئةوة نيية  ئةطـةر  نيسبةتة بةكار دَيت  نة  بَلَيي ئةوة بؤ يةكَيكة مةغدورة  ئةوي 

بةس ثةجنا مليؤن بَيت  ئةطةر موَلكةكةي بة ثةجنا مليؤن دا  ماناي واية هةر هييي نايةتة سةري  ضـونكة  
 .ي لَي وةردةطريَيت  بةو حاَلةتة%4بؤ عةسوة  ئةطةر بة سةد مليؤنيدا  ثةجناي عةسوة  ثةجنايةكةي تر لة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  شَيروان سةرموو

 :بةردَين شَيروان ناص  حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة تةنها ئـةردام هاتينـة خـوارَي    / مي دوو موهحةنةم هةية لة سيادي ئةو مونادةشةي كة كرا  يةكةميان
بكـةيي   لة راثؤرتي خؤمان  بةَلكو لة مـةتين سةدةرةكـة نةهاتينـة خـوارَي  ئةطـةر مـةتين سةدةرةكـة رةبـت        

لةطةَل ئةردامةكان  ئةوة ماددةكة لـة ئةسـَل هـةمووي دةطؤردَيـت  يـةعين ئةوةيـة خةلةلةكـة  تـةنها ئـةردام          
 .هاتينة طؤردَي  ئةوة ية 

ئةوةي كا  تةلعةت ئيشارةتي ثَيدا ئةو سةدا نيوةية  ئَيستا حاَلي حانر نةريبةي دةخل لـة سـةدا نيـو    / دوو
لةو ديمةيةي كة تةددير كراوة لة دائريةي تاثؤ ثارةكةش لة دائريةي تاثؤ  وةردةطريَيت  لة كَي وةردةطريَيت؟

روسـوماتةكة لـةو دائريةيـة دةدرَيـت  لـة      , دةدرَيت  واتا هاووَهتي ناضَيتة نةريبةي دةخل بة دةراري دـةتعي 
نييـة   كاتي كؤبوونةوةكةمان نؤر مونادةشةمان كرد  ئةو سةدا نيـوة كـة ئَيسـتا دةدرَيـت لـة صـاَلاي مـواتي        

ضــونكة ئــةو ديمــةي كــة تةدــدير دةكرَيــت  ئــةو ســةدا نيــوةي ئةطــةر حيســاب بكــةيت مــةردودة ماليةكــة     
بةنيسبةت مواتي نؤرة  بةينةما ئةو ئيعئائاتةي كة هاتووة نؤر هيةنطريي هاووَهتيةكة دةطرَيت لـة حـاَهتي   

راستة بـرادةران دةَلـَيي ئـةوة رؤتـي     مةعامةهتي كرديي و سرؤشنت  بؤية ئَيمة لةطةَل لة سةدا نيوةكة نينة  
كةم دةكاتةوةو دائريةي تاثؤ يةكسةر روسوماتةكة وةردةطرَيت  دةبَيتة مايةي ئةوةي كـة هـاووَهتي نةضـَيتة    
نةريبة  بةَهم حةق واية هاووَهتيش ثابةند بووني خؤي بة خةَل  و وَهتةكةي بنانَيت  ضونكة دائريةيـةكي  

ؤتينـة  ئيمكـان هةيـة موعالةجـةي بكـات  دائـريةي نةريبـة ميكـانينمَيكي باشـ           نةريبة هةية  بنانَي ئـةو ر 
نةريبةيـةكي نؤر بـدات   , دابنَيت  بؤ وةرطرتين نةريبةكان  نة  لة هاووَهتيةكة بيَيت سةدا نيوةكةي بـدات 

ؤري لــة ثَينــاوي ئــةوةي ئــةوة كــةم كردنــةوةي رؤتينــة  بــةَلكو ئيعئائــاتَيكي نؤري بــدةييَن  ســيماحاتَيكي ن   
بدةييَن  وا بكةيي مورداجةعةتي نةريبة بكات و روسوماتي خؤشي بدات  هةست بة مواتةنة بكات وةكو هةر 
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مواتنَي   وةكو ئةوةي لة دائريةي نةريبةيةو لة حاَلـةتي كـرديي و سرؤشـنت ئـةو دائريةيـة مورداجةعـةتي ثـَي        
 .بكرَيت  ئةو روسوماتةي كة هةية بدرَيت  نؤر سوثاستان دةكةم

 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
 .كا  سرسةت دسةي هةية سةرموو

 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بة رةئي مي ئةو مةسـةلةية ئـةوةي كـا  شـَيروان بـؤي ضـوو  يـةعين ئيسـتيئا كردنـي نةريبـةي دةخـل لـة             
يختيصاصـاتة  ئيختيصاصـي   تةداخولي سـةَهحيات و ئ / موديريةي تةسجيل عةداريش شتَيكي غةَلةتة  ية 

 .تةسجيل عةداري  شتَيكة نةريبةي دةخل شتَيكي ترة
دائريةي تةسجيل عةداري وةكو دَيت نةريبةي دةخل دةطرَيـت لةسـةر كـرديي و سرؤشـتين يـة  موَلـ         / دوو

َيي مةواريدي ئةو شةخصة هي ثَيش  بة نةنةري ئيعتيبار وةرناطريَيت  ئةو دَيت وا ئيعتيبار دةكات  وةكو بَل
موَلكَي  بة ثةجنا مليؤني سرؤشـتبَيت  حـةددي ئـةدناي لـَي وةردةطرَيـت  بـؤ نانيـاري كـابرا دوور نييـة دوو          

لَيـي وةربطريَيـت  بـؤ نانيـاري دائـريةي تةسـجيلي عـةداري        % 6ملياري هةبَيت مةواريدي خانيعي ئةوة بَيت 
دةكـةوَيت  موخالةسـة  دانونـة  بـة     ة  نةرةرَيكي طـةورة بـة خةنينـة    %4حةددي ئةدناي وةردةطرَيت  ئةوي 

رةئي مي دائريةي حكومي مةسرونة ثَيش هةموو هاووَهتية  ئيلتيـنام بـة دـانون بكـات  نـةكو موخالةسـةي       
 .دانون بكات

دوو دةسةَهتي لَي  جياوانن  دوو دائريةي لَي  جياوانن  ئةطةر وا بَيت خؤ دائريةي نةريبـةي دةخـل و   / سَي
ة  دائرية  بؤ دوو دائرية بَيت  ئيختيصا  و سةَهحيات بة دـانون تةحديـد كـرا    تةسجيل عةداري بكةينة ي

 .بَيت  موةنةسَي  بَينت ئيختيصاصي دائريةية  وةربطرَيت  وةكو خؤي ئيناسة بكات  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

طرتين نةريبة لة تاثؤ وابنامن خيةة دانون نيية  لة هـةموو دةوَلـةتان ئـةوة هةيـة  جـةدوةلَيكي خـا        وةر
هةية  حيسابَيكي تايبةتي بؤ نةريبـة لـةوَ  دةكرَيتـةوة  ئـةو ثارةيـةي كـة بـؤ ئـةوان تـةحويل دةكرَيـت  ه           

ت  دة شـةريكة  يـان موشـاعة    رؤتينةكة نؤر روون دةبَيتةوة  ضونكة كة دةضَيت مورداجةعةتي نةريبـة دةكـا  
ثةجنا  شةست كةس تةرةسة لة مةونوع  جاري وا هةية بـة يـة  سـاَل تةسـوية ناكرَيـت  سـةهمةت يي شـت        

 .نؤر ئيعتياديية  نؤر سوثاس, تةحويل دةكرَينت بؤ نةريبة, ئةوةية لة تاثؤ وةرطريَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مامؤستا كاكة سةرموو
 :مصطفى ابوبكر ينبةردَين عبدالكر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ــةمووي        ــونكة ه ــت  ض ــدا دةبينرَي ــةتي تَي ــا عةدال ــدَيكيان نؤر ن ــؤ هةن ــةرمووَيت  ب ــاد دةس ــا  رةش ــةوةي ك ئ
نيسبةتَيكي مةدتوعي لَي دةطريَيتةوة سةدا نيوة  ثياو هةية ئةطةر بَيتو بة نيسبة بَيـت ئةسـَلةن هـةر يـة      

لَي وةرناطريَيت  ضونكة طةيشتة ثـةجنا مليـؤني ئـةوة عـةسوة  بـةَهم ئَيسـتا كـة        سلسي لَي وةرناطريَيت  هييي 
 .ئةطةر سي مليؤنيشي دابَيت  دةبَيت سةدا نيوةكةي خؤي هةر بدات, دةضَيتةوة ئةوَي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .جةنابي وةنير سةرموو

 :وةنيري دارايي و ئابووري/بةردَين سركيس اغا جان

 .ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي

بةنيسبةت ئةو خاَلةي كة باس كرا    مي ئةو ثرسيارانةي كة بةردَينان ئةنداماني ثةرلـةمان كرديـان  هـةوَل    
دةدةم وةَهم بدةمةوة  ئَيمة هةموو ساَلَي  ئيعادةي تةدديري خانووبةرة دةكةيي لة نةريبة  يـةعين يـةكَي    

ري سـعري خانووبةرةكـة دةكرَيـت  يـةعين سـاَهنةية       بَيت بيةوَيت نةريبة بدات  دةضَيت لة نةريبـة تةدـدي  
نة  بؤ ماوةيةكي درَيذ  ئةوةي موساتةحة كة بـاس كـرا  موسـاتةحةكة هـةم خانووبـةرةي حكـومي و هـةم        
ئةهلي دةطرَيتةوة  ضونكة موساتةحة لـة ئةسـَلدا هـي حكومةتـة  موسـات  خـاوةن موَلكةكةيـة هـةتاكو ئـةو          

لـة  ( ج)دةردةضَيت ديسان دةبَيتةوة هي حكومـةت  بةنيسـبةت سةدـةرة     موساتةحةية لة دةستيةتي  كة لَيي
خاَلي دووةم كة ثرسيار كرا  لة سةرمانطةي باج هةر كاتَي  طومانَي   يةعين نـاتواني سةرمانطـةي بـاج بَيـت     
ئةطةر يةكَي  طوماني لَي بوو  كة باجي نـةداوة يةكسـةر موعامةلةكـةي رابطرَيـت  دةبَيـت سةرمانطـةي بـاج        

ــت       موع ــةتَي  دةتوانَي ــة حاَل ــية ل ــات  ئ ــةردَي بك ــة ب ــت موعامةلةك ــةطرَيت  دةبَي ــان ران ــةر طوم ــة لةس امةلةك
رابطرَيت  كة موتةئةكيد بَيت  يةديين هةبَيت كة باجدةر باجي نةداوةو دةردارة  ئةوةش بؤ ئةوةية ئةطةر 

ــةهعوبيَ     ــةت بيــةوَيت ت ــاجي دةرام ــريةي ب ــة دائ ــةرَي  ل ــةوَيت  سةرمانب ــةكَي  بي ــةي  ي ــةو مةجال ــات  ئ   بك
بةنيسبةت ئيعئايةكة بةرداسـو بـاس    نةمَينَيت  دةبَيت موستةمسةكي هةبَيت بؤ ئةو مةعامةلةية ناردوَييَن؟

كرا  كة ئَيمة ثةجنا مليؤني يةكةم دةريدةكةيي و ثاشان دَيي نيسبةكة حيساب دةكةيي و بـةوةش نيسـبةي   
ةيي هةنـدَي  شـو ئَيمـة ننيكـي ياسـايي عَيرادـي بَيـت         باج كةم بؤتةوة  بةحةدينةتيش دةبَيـت هـةوَل بـد   

راستة خصوصياتي خؤمان دةثارَينيي  بةس دةبَيت مورداعاتي ئةو خاَلةي خؤمشان بكةيي  بؤية بةنيسـبةت  
ئةو ئيعئايةي كة لة ياسايةكةدا هاتووة تةسهيةتَيكي باش كراوة بؤ باجدةر لة باجداني نةريبة  ئـةوةي تـر   

بةت ضةند شةريكَي  لة نةويية  بي  يان لة خانووةية  بي  نةويية   يـان خانوويـة    كة باس كرا بةنيس
شةركَي   يان نياتري هةبَيت  عادةتةن ئَيمة ثةجنا مليؤن دينارةكة دةدةينة تةواوي موَلكةكة  ثاشـان دَيـي   

شـةريكةكان   رَيذةي باجةكة حيساب دةكةيي  بؤ ئةوةي بيَيتة سةري  باجةكة ضةندي دةرضـوو  بـةطوَيرةي  
دابةشط دةكةيي  مةسةلةن بؤ  وونة لة سـةيداوة خـانوو هةيـة ضـوار سـةد مـةترة  ضـوار خـانووي لةسـةر          
دروست كراوة  رةنطة بةس يـةكَيكيان دةسرؤشـرَيت  خةَلكةكـة هـةر ضـواري ناسرؤشـَيت  ئَيمـة دَيـي ثـةجنا          

يـةي كـة سـةد مةترةكـةي خـؤي      مليؤني يةكةم حيساب دةكةيي بؤ هـةر ضـوار خانووةكـة  ثاشـان ئـةو كابرا     
دةسرؤشَيت  دَيي حيصةكةي لةسةر ئةو تةتبيق دةكةيي  نة  وةكو ثَيش   كة يةكَي  بيةوَيت بيئرؤشَيت  
دةبواية هي هةموو حيصةي دةبا  ثاشان خؤي موشكيلةي لةطةَل شةريكةكاني خؤي حةل كرد بواية  رةنطـة  

ويان دروست كردووة لةسةر هةمان موَل   تةبيعي ئَيمـة  هةموو دةناني خاوةن خانووةكاني كَينة  كة  خانو
تةعليمات دةردةكةيي  يةكَي  لة ئيجابياتي ئةو ياساية ئةوةية كة نؤر شةساسة  يةعين لـة  , كة ياسا دةرضوو

حاَهتي تةعنيدات نةماوة  هةر كةسَي  باجدةر  يةعين ثَيش ئـةوةي بَيتـة بـاج  دةتوانَيـت خـؤي بـؤ خـؤي        
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ضةند دةردارة  نؤر ئاسان  بووة  ئةو حاَهتي تةعنيداتة نةماوة  بـةو تةعديةتانـةي كـة    حيساب بكات  كة 
ي تاثؤ  كة ئةم ياساية دةرضـوو  ئيعتيـادي   %9بةنيسبةت برديارةكةي ئةجنومةني وةنيران و  .ئَيستا دةكرَيت

  هيبة لة ذيان تـةنيا دة  هةَلدةوةشَيتةوةو نامَينَيتةوة  بةنيسبةت موعامةلةي هيبة بةردَينَي  ثرسياري كرد
ساَل جارَي  دةدرا  بةَهم ئَيستا بةو ياسـاية كـة تةعـديل كـرا  ئـةو دةتـواني لـة هـةر موَلكَيـ  ثـةجنا مليـؤن            
تةسهيةتي بؤ دةكرَيت  يةعين ئةوةش ئاسانكاريية  بةنيسبةت ئةوة  وابنامن ثرسيارةكان ئةوةندة بوو  نؤر 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مةسهوم نيية مامؤستا كاكـة  ثـةجنا   , سوثاس  دةمَينَيتةوة ئةو ئيشكالة ضارةسةر بكةن لةسةر رةدمةكان نؤر
( مـاناد عـي  % 4)دةبَيـت بنووسـرَيت   ( مـا ناد )ثةجنا مليـؤن  يـةعين ضـي     ( لغاية% 4)مليؤن عةسو دةكرَيت 

 .ثةجنا مليؤن بؤ سةد مليؤن  دةبَيت واي لَي بكةيي  بةَلَي باشة
 :مصطفى ابوبكر عبدالكرينبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :تقرأ كاالتي 1980لسنة  114من قانو  ضريبة الدخل رقم ( 0)من املادة ( 3)الفقرة )
  ئَيمة لَيرة موهحةنةم لةوةش هةيـة  ئةطـةر   (تفرض ضريبة مقطوعة بنسب تصاعدية من قيمة العقار -1

تفرض ضريبة بنسب تصاعدية )توع  مودتوعةكةي هببةيي باش ة نةريبة تةصاعودي بَيت  ثَيي ناَلَيي مةد
لسانة   85من قيمة العقار او حق التصرف فيه املقدر وفق احكام قانو  تقدير قيمة العقاار ومنافعاه املارقم    

او بدل ايهما اكثر على مالك العقار او صاحب حق التصرف فيه عند نقل امللكية او حق التصرف بأي  1928
كاالبيع واملقايضاة واملصااحلة والتناازل واهلباة      )سائل نقل امللكية او كساب حاق التصارف او نقلاه     وسيلة من و

وتصفية الوقف او املساطحة ويعامل املستأجر معاملة املالك عند  اجيااره العقاار الاذي دخال يف تصارفه بعقاد       
 :املساطحة وحتتسب وفق مايلي

ن قيمة العقار مقدرًا بدله ويوزع هذا املبل  على الشاركاء  يعفى من الضريبة اول مخسني مليو  دينار م/ اواًل
 .وفق حصصهم، اذا كا  العقار مملوكًا على وجه الشيوع

مان هاذا البناد وفاق النساب      ( أ -ا)العفاء املنصوص عليه يف الفقارة الضريبة مازاد على مبل  ا خيضع اىل/ ثانيًا
 :التالية

 .لغاية مخسني مليو  دينار% 4
 .اىل مائة مليو  دينار% 3 مليو  دينار مازاد على مخسني

 .مازاد على مائة مليو  دينار لغاية مائة ومخسني مليو  دينار% 5
 .  ئةوهاي لَي دَيت(مازاد على مائة ومخسني مليو  دينار% 6

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خوارَي مةسهومـة  ثرسـيار   نؤر ضاكة  ئَيستا وةكو مامؤستا كاكة ئيشارةتي ثَي كرد  نةصةكة بةو شكلة بَيتة 
التساري  )كرا لةسةر خاَلي ثَينجةم  داواي تةسسـري كـرا  وابـنامن كـا  سـةردار بـوو  تؤنَيـ  غمـوني تَيدايـة           

 .ئةوةلةن دانونة  هةموو دةرارةكان بكةنة دانون( احكام هذا القرار
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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منها ( ب، ج، د، ها)جعل كلمة القرار يف )مان  تةدريري ليذنةي دانوني لة دووةم طومتان لة تةدريرةكةي خؤ
 (.بكلمة القانو 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةدةرةي ثَينج غموني تَيداية  كا  سةردار داواي كرد  نانامن كَي بـوو  كـا  سـةردار تـؤ بـووي دسـةت كـرد        
وابـنامن  طـوتي غمـونَيكي تيايـة سةدـةرةي ثَيـنج  كـا  رةشـاد          لةسةر سةدةرةي ثَينج  دكتؤرة شـوكرية بـوو  

 .سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي وام ثَي باشة  هيض دةرارَيكي خا  لة دةنايةي نةريـيب نـةمَينَيت  ضـونكة دـةراري خـا  لـة دةنايـةي        
وايَي بة يةكسـاني وةرطريَيـنت  هـةر دـةرارَيكي خـا       نةرييب نةمَينَيت  دانون تةحديد دةكات نيسةبةكان  د

ببَينت مةغدورييةكي نؤرطةورة دةبَيت نؤر ئةو حاَلةتانـةش بـووة تـا ئَيسـتا بـا دووبـارة نةبَيتـةوة  يـةعين         
خةَلكانَي  عةسو دةكرَيت بةبَي هيض موبةريرَي   جـا داوا دةكـةيي ئـةو دـةراري خـا  و دـةوانيين خاصـة        

 .بَينت بةشَيوةيةكي موتةكاملي دةربيَيت و نؤر سوثاس نةمَينَينت و يةكساني
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  جـةنابي  (التسري احكام هذا القانو  على االعفاءات الضاريبية )ئَيمة دةمانةوَيت بؤمان شةرح بكةن  بؤضي 
 .وةنير

 :وةنيري دارايي و ئابووري/بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رةي بيسـت و سـَي ئةطـةر وةرسـةي شـةهيد تـةنانول بكـةن لـة موَلـ   بـؤ يـةك ي لـة داخيلـي دةسـام               سةدة
شةرعي و بيئرؤشي  ئةوة باجي لةسةر نيية  دةمانةوَيت ئةو ئيعئاية هةر ةَينَيتـةوة  بؤيـة لَيـرة هـاتووة      

طشـو شـارةواني     بةنيسبةت سةدةرةي بيست و ثَينج نةنعي مولكيةية  حكومةت موَلكَي  بـؤ بةرذةوةنـدي  
يان شوَينَيكي تر وةردةطرَيت و ثارة بة صاحَيب موَل  دةدات  تا ئَيستا ئةوة عةسو دةكرا لة نةريبة  لـة بـاج   

 .واتا ثارةكة  ئةويش دةمانةوَيت وةكو خؤي ةَينَيتةوة  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

( دانون او درار خـا  )هبيَينت  ئاخري جوملة كةواتة دانون و دةرارةكة شةتب بكرَيت  بؤ ئةوةي غمونةكة 
ئةو دوو كةليمةية شةتب بكرَيت  بؤ ئةوةي غمونةكة نةمَينَيت  بيست و سَييةكة هي مةسـةلةي وةرةسـةي   

 .شةهيدة  بيست و ثَينجةكةش هي ئةوةية  كة ئةطةر حكومةت تةرةسَي  بَيت تَيدا  كا  رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهين

 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
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بــا ئــةو ماددانــة بــة وانرتــي لَيــرة بــَينت  باشــ ة لــة دانونةكــةي  تةحديــد بكــرَينت  ئــةوةي ئينالــةي شــيوع 
دةكرَيت  ئيسـتيغةل دةكرَيـت  كـة ئيعئـا دةكرَيـت  لَيـرة بـة ماددةيـةكي خـا  بـَينت و ديـار بكـرَينت  نؤر             

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كرد بة سةدةرةو ماددة  ئةوة مةعروسة  ئةوةي موختةسة دةناني ئةوة ضية  كـا  ديلمـان    تؤ ئيشارةتت ثَي
 .سةرموو

 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةكة تـا سـي هةيـة     %4بة تةسةوري مي ئةو ئيشكاهتةي لَيرة حةل نةبوو  لة ئةسَلي ماددةكة بيست عةسوة  
  كـة ئةسـَلةن   (لغاياة مخساني  )ةكة وةردةطـرن  كـة دةَلَيـت    %4نياد كرية  بة ماناي لةو دة مليؤنة  يةعين دة

ةكةيـة  وةكـو   %4لـة دة مليؤنةكـة سـةماسودي ثـةجنا     ( لغاية سـتي )عةسوة  هةر وةردةطرَينت  ئةطةر بكةينة 
ريـة سـي  كـة بيسـتةكة     ئةسَليةكة هـاتووة  ئةطـةر مودارةنـةي لةطـةَل ئةسـَلي دانونةكـة بكـةيي  بـؤ لَيـرة ك         

ة  بـؤ لـة ثـةجنا مليؤنةكـة نةبَيتـة شةسـت  هـةتا لـة دةيةكـة وةربطـرَينت  نؤر           %4عةسوة  ئـي  لـة سـييةكة    
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نةخَير وا نيية  غةَلـةت تَيطةيشـتوو   ثـةجنا مليؤنةكـةي يةكـةم عـةسوو كـراوة  ثاشـان ثـةجنا مليؤنةكـةي           
ة  لة سـةد مليؤنةكـةي سـَييةم تـا     %3اتر لة ثةجنا مليؤنةكةي دووةم تا سةد مليؤنةكة ية تا دو%4دووةم لة 

 .دوايي  بةَلَي جةنابي وةنير
 :وةنيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةعين ئةطـةر  ئةطةر خانوويـة  سـعري ثـةجنا مليـؤن و خـوارتر بـوو  ئـةوة هـةر بـاجي لةسـةر نامَينَيـت  يـ            
خانووية  سعري سةد مليؤنة  ثةجنا مليؤن هةر عيةدةيان ثَيوة نيية  دَيي نةريبة لةسةر ثةجنايةكةي تر  

 .يان سييةكةي تر  يان شةستةكةي تر وةردةطرن  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سرسـةت موهحةنةيـةكي هةيـة     مي ثَين واية ئةو ماددةية باش صياغة كراوة  هةم داناجني هاووَهتية  كـا   
ئةويش موهحةنةي يةعين ئةوة لة رووي صياغةو دانونيةوة راستة  سةدةرة ثَينج هةر دةَلـَي نيـادة  لةبـةر    
ئــةوةي سةدــةرةي بيســت و ســَي و بيســت و ثَيــنج لــة دــانوني ئيعئــاي نةريــيب ئيلغــا نــةكراوة  لةبــةر ئــةوة   

يسـت ناكـات ئـةو سةدةرةيـة هـةر هـةبَيت  نـة تةعـديلمان         ئيشارةتيشي ثَي نةدةيت كاري ثـَي دةكـرَينت  ثَيو  
كردووة  نة ئيلغامان كـردووة  كةواتـة ئـةوة ئؤتؤماتيكيـةن جـَي بـةجَي دةكرَيـت  مـي دسـةكةم ئةوةيـة كـة            
دةَلَين ئةو سةدةرةية بـاش صـياغة كـراوة  هـةم لـة بةرذةوةنـدي هاووَهتييـة  بـةَهم نطيشـتان بـة حكومـةت            

ئـةوة لــة دـاناجني حكومةتـة  ئةطـةرنا جــةنابي وةنيـر بـةو ئاسـانيية مواسةدــةتي        نةسـووتَي  لةبـةر ئـةوةي    
نةدةكرد  ئةوة بة تةجروبة ئيعئائاتي ئةوا حةرةكةي كرديي و سرؤشنت نياد دةكات  كـة حةرةكـةي كـرديي و    
سرؤشــنت نيــادي كــرد  لةبــةر ئــةوةي ئيعئائــات هةيــة خــةَل  تةشــجي  دةبــَينت بــؤ ئــةوةي موَلــ  بكردَيــت و  
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ؤشَيت  كةواتة بة نياد بووني حةرةكةي كرديي و سرؤشنت داهاتةكة نياتريش دةبَيت  لةبـةر ئـةوةي دوو   بئر
هةدةف تةحنيق دةكات  هةم داهاتَي  بؤ حكومةت  هةميش كار ئاسانيية  بؤ هاووَهتي  ئةطةر لةسةر ئةو 

هةر هضوو  ئةو مةدتوعةش  هينة سةدةرةية هبيَينت  جةنابي وةنيرو ليذنةي دانوني  باشة ئةو سةدةرةية
ــة         ــر دةخيةم ــةنابي وةني ــانوني و ج ــةي د ــةتي ليذن ــة مواسةد ــة هدرا ب ــنج ك ــةرةي ثَي ــي سةد ــرا  م ــةتب ك ش
دةنطدانةوة  كَي لةطةَل ئةوةية سةدةرةي ثَينج هبيَيت دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية 

يش ئيلغا كرا  يـةعين شـةتب كـرا لـة ثرؤذةكـة  سـةرموو       دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  سةدةرةي ثَينج
 .كا  سةردار

 :ركيةبةردَين سةردار صباح بونو ه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ثَيشـنيارَيكمان كـرد كـا  سرسـةتيش ثشـتطريي لـَي كـرد  كـة سةدـةرةي يـة  و سـَي تةوحيـد بكرَيـت               
نة  هةمووي بكرَيتة رةدن شةش ثاشي ئيلغـاي   ضونكة سةدةرةي هةشت تةنها مةعنية بةو دوو سةدةرةية 

ــان        ــر بؤت ــارَيكي ت ــت ج ــاش بَي ــان ب ــةَلي  ئةطــةر ثَيت ــت لةط ــد بكرَي ــتيش تةوحي ــنج  هةش ــة ثَي ــنج دةبَيت ثَي
 .دةخوَينمةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة صياغةية  ليذنةي دانوني مانعيان نيية  ثَيمان طوتي  كا  نانا سةرموو
 (:نانا)خضر يدبةردَين دادر سع

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بوو  ثَينج نةبوو( ه)هةر لةبةر ثرؤتؤكؤلةكةي ئةوةي ئيلغامان كرد 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ية وةكو ثَينج نووسراوة  راست دةكةيت  سوثاس بؤ ئةو تةونرتة  ئةو دسةي كا  سةردار عيةدـةي بـة   (ه)
جةوهةرةكـة ناطوترَيـت  دوايـَي بــةجَيي    ( حياال حملاها ماا يااتي   ) صـياغةوة هةيـة  كـة لـة هينـةوة نووسـراوة      

 .دةهَيَلي  ئيعادةي صياغةكة بؤ ليذنةي دانوني  دكتؤرة شوكرية سةرموو
 :شوكرية رسول ابراهين.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رذةوةندي هاووَهتية  يـان  مي هيض تةونرتَيكن وةرنةطرت لة وةنيرةوة  يان لة بةردَينتانةوة  ئايا ئةمة لة بة
 .نا  سةدةرةي ثَينجةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئيلغامان كرد  كام سةدةرة دةَلَيي  جةنابي وةنير سةرموو
 :وةنيري دارايي و ئابووري/بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةيـة  باسـي سةرمانطـةي بـاج دةكـات       طومت هةدةف لةوة دانـاني  ( ج)ثَيش  شةرحن كرد لةسةر سةدةرةي 
ئةطةر ئةو سةرمانبةرةي لة دائريةي باج دانيشتووة  ئةطةر موتةئةكيد نـةبَيت  كـة باجـدةر دـةرناري باجـة      



 623 

حــةدي نييــة لةســةر ئــةوةي موعامةلةكــةي شــكي هةيــة  كــة مراجيــ  دــةرداري باجــة رايبطرَيــت  دةبَيــت     
  سةرمانبــةر حــةدي هةيــة موعامةلةكــة رابطرَيــت كــة  موعامةلةكــةي تةمشــية بكرَيــت  بــةس لــة حاَلــةتيَ 

موتةئةكيد بَيت صاحَيب موعامةلةكة دةرداري باجة  ئةوة تةسيهةتة بؤ هـاووَهتي و مـةجاليش نـادات بـؤ     
 .سةرمانبةر بتوانَيت بة كةيئي خؤي تةسةرف بكات  ثَيش يش شةرحن كرد  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حةكة واة بوو  ئةوة لة داناجني هاووَهتيانة  ماددةكة بة مودتةرةحي ليذنـةي ياسـايي   سوثاس  ئةوةش شةر
كة ليذنةي داراييش دةبولي كرد  بةو طؤردانكارييانةي كرا دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَلداية دةسو بـةرن  

ــةكؤي د       ــوثاس  ب ــةوة؟ نؤر س ــةرن بكات ــو ب ــة دةس ــدا نيي ــَي لةطةَل ــوثاس  ك ــةوة؟ نؤر س ــريا   بكات ــط وةرط ةن
 .ماددةكةي تر تكاية

 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي سَييةم
 .هةَلدةوةشَيتةوة 1999ي ساَلي (5)لة ياساي باجي دةرامةتي ذمارة ( 1)ماددةي  -1
 .هةَلدةوةشَيتةوة 0221ي ساَلي (019)لة بردياري ذمارة ( 1)ماددةي  -0

 :وَينيان دةطرَيتةوةئةمانةي خوارةوة ش
تاكي نيشـتةجَي ئـةم لَيبووردنانـةي خـوارةوة لـة خةمَةنـدني هـةر سـاَلَيكدا دةيطرَيتـةوة لةسـةر بنيـينةي            

 .حاَلةتي لة ساَلي ئةستَيرةيي دةرامةتدا
ئةطـةر ذن بَيـت شـووي    )دوو مليؤن و ثَينج سةد هةنار ديناري عَيرادي بـؤ باجـدةر خـؤي    ( 0522222) -ع

 (.َيوةذن و تةهددراو نةبَيت  يان داهاتةكةي لةطةَل داهاتي هاوسةرةكةي تَيكةَهو نةكرا بَيب)نةكرد بَيت 
دوو مليؤن ديناري عَيرادـي بـؤ ذنةكـةي  يـان ذنـةكاني  ئةطـةر ذنـي مـاَل بَيـت و داهـاتي           ( 0222222) -ب

 .بَينةبَيت  يان ئةطةر داهاتةكةي لةطةَل داهاتي ئةو تَيكةَهو كرا بَي  يان لَيكدرا 
 .دوو سةد هةنار ديناري عَيرادي بؤ هةر ية  لة منداَلةكانيان بة ضاوثؤشي لة ذمارةيان( 022222) -ج
سَي مليؤن و دوو سةد هةنار ديناري عَيرادـي بـؤ هـةر منـداَلَي  بةشـَيوةيةكي ياسـايي لـة        ( 4022222) -د

 .ذَير ضاودَيري ئةو دابي بة ضاوثؤشي لة ذمارةيان
سَي سةد هةنار ديناري عَيرادـي  ئةطـةر لـة    ( 422222)ردنَيكي نيادةي ثَيدةدرَي بة بردي باجدةر لَيبوو -ه

تةمةني شةست و سَي سـاَلي تَيثـةرد بـوو بَيـت  جطـة لـةو لَيبووردنانـةي ديكـة كـة برديـاري لةسـةر دراوة لـة             
 .بةشةكاني ديكةي ئةم ماددةيةدا

ذدة سـاَليان تـةواو كـردووة  داهـاتَيكي سـةبةرخؤيان      باجدةر لَيبووردني دةربارةي ئةو منداَهنـةي كـة هـة    -و
ــة   ــة ل ــدن       ( 022222)هةي ــةر خوَين ــةر لةس ــةتا ئةط ــاترة  ه ــاَهنة ني ــي س ــاري عَيراد ــةنار دين ــةد ه دوو س

 .بةردةواميش بي  ثَي نادرَي
 :بةردَين حممد صاحل امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثالثة
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 .1999لسنة ( 5)ضريبة الدخل رقم  من قانو ( 1)تلغى املادة  -1
 0221لسنة ( 019)من قرار رقم ( 1)تلغى املادة  -0

 :وحيل حملهما ما يأتي
 .مينح الفرد املقيم السماحات التالية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته يف سنة جنوم الدخل

غاري  )، اذا كانت غري متزوجة او ذاتها)مليونا  و مخس مائة الف دينار عراقي للمكلف ذاته ( 0522222) -أ
 (.االرملة واملطلقة او اذا مل يدمج دخلها مع دخل زوجها

مليونا  دينار عراقي لزوجته، او زوجاتاه، اذا كانات رباة بيات ولايس هلاا دخال، او اذا كاا          ( 022222) -ب
 .دخلها مدجما مع دخله

 .ر عن عددهممائتا الف دينار عراقي عن كل ولد من اوالده بغض النظ( 022222) -ج
مائيت الاف  ( 022222)ثالثة ماليني ومائيت الف دينار عراقي لالرملة او املطلقة ذاتها و ( 4022222) -د

 .دينار عراقي عن كل ولد يكو  يف رعايتها بصورة قانونية بغض النظر عن عددهم
وز سن الثالثة والستني ثالثة مائة الف دينار عراقي اذا جتا( 422222)مينح املكلف مساحا اضافيا قدره  -ها

 .من العمر، باالضافة اىل السماحات املقررة له يف اجزاء اخرى من هذه املادة
المينح املكلف مساحا عن االوالد الذين امتو سن الثامناة عشارة مان العمار وهلام دخال مساتقل يزياد علاى           -و
 .مائيت الف دينارا سنويًا، ولو استمروا على الدراسة( 022222)

 :مصطفى ابوبكر بدالكرينبةردَين ع

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .هيض تَيبيين لةسةر نيية  نؤر سوثاس, ليذنةي ياسايي ثشتطريي لة ماددةي سَييةمي ثرؤذةكة دةكات
 :دلَير امساعيل حني شاويس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر بةردَينتان رَيطـةم بـدةن  ثـَين خؤشـة      ليذنةي دارايي كؤمةَلة تَيبينيةكي هةية سةبارةت بةم ماددةية 
هةنـــدَي  روون كردنـــةوة بـــدةم  بـــةَهم تكـــام وايـــة ســـنطتان ســـراوان بَيـــت  وةكـــو موحانةرةيـــةكي نؤري   
وةر مةطرن  ديارة ئةم سةدةرةية ثةيوةنديةكي راستةوخؤي بة ذياني نؤربةي نؤري خـةَلكي كوردسـتانةوة   

نؤربــةي هــةرة نؤري هاووَهتيــان ئــةم باجــة دةيانطرَيتــةوة  ذيــاني هةيـة  بــة هاووَهتيانــةوة هةيــة  ضــونكة  
هاووَهتياني كوردستان ئـةمردؤ ئةطـةر بـةراوردي بكـةيي لةطـةَل سـَي سـاَل لةمـةو ثَيشـدا  ضـوار سـاَل لةمـةو             
ثَيشدا  كاتَي  كة دراوي عَيرادي ئةو دراوةي كة لة هـةرَيمي كوردسـتاندا لةطـةَل دراوي سويسـريدا طـؤردا بـؤ       

و دراوةي كة ئَيستا ثَيي دةطوترَيت دراوي برميةرو كة لة جةداولدا هةية  هةموو دينـارَيكي سويسـري بـة    ئة
ديناري دينـاري عَيرادـي خـةمَلَينرا  ئةطـةر ئَيمـة بـري بكةينـةوة بةداخـةوة ثـَي دةضـَيت نؤربـةمان            ( 152)

خَينانةكةم مي خؤم لة بانارد دةكـردم   ئاطامان لة بانارد نةبَيت  مي تا ئةمردؤش ثَيداويستيةكاني ذياني خؤم و
ديناري ئَيستا بـوو ضـوار كيلـؤ    ( 152)و موعامةلة دةكةم  ضوار ساَل لةمةوثَيش بةو دينارةي كة بةرامبةر 

دينـاري ئَيسـتا هـيض كةسـَي      ( 152)سلـس بـوو  ئَيسـتا بـة     ( 052)تةماتة دةكردا  يةعين كيلؤي تةماتة بـة  
بكردَيت  مةبةستن روون كردنـةوةي ضـية  رَيـذةي هةوَلغاوسـاني ئـابووري       ناتوانَيت روبعة كيلؤ تةماتةية  

رَيذةي بةرنبوونةوةي نر   دةيان جـار  لـة هةنـدَي جـاردا سـةدان جـار بـةرن بؤتـةوة  بةرامبـةر بـةوة ئـةو            
رَيذةيةي كة مووضةي سةرمانبةران و  ياخود مووضةي داهاتي تاكة كةسي لـة هاووَهتيـاني ئـةم وَهتـةي ثـَي      
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اد بووة  ئةطةر جارو نيوَي   يان دوو جار نيادي كرد بَيت  لةوة نياتر تةجاوني نةكردووة  بةشـَيوةيةكي  ني
طشو  لةبةر ئةوة ئةو باجانةي كة ئَيستا دةدرَيت و رَيذةي دانراوة لة ثرؤذةكـة دةبَيـت ثَيداضـوونةوةيةكي    

( 0522222) -ع)دةَلَيـت  ( ع)رةت بة بردطةي ثَي بكرَيت  ئَيمة وةكو ليذنةي دارايي تَيبينيةكمان هةية  سةبا
بَيوةذن )ئةطةر ذن بَيت شووي نةكرد بَيت )دوو مليؤن و ثَينج سةد هةنار ديناري عَيرادي بؤ باجدةر خؤي 

  ئَيمـة بةرداسـو ثَيمـان    (و تةهددراو نةبَيت  يان داهاتةكةي لةطةَل داهاتي هاوسةرةكةي تَيكـةَهو نـةكرا بـيَ   
بـؤ هةريةكـة لـة ذن و    ( 0522222)كةوانةكة داية هبربَيت  بكرَيت بة هةر ض كةسـَي    ضاكة ئةوةي لةناو

ثياو ئيعئا دةكرَيت لةم نةريبةيـة  ئةمـة لـة هيةكـةوة ئـاسرةت هاوشـان دةكـةيي لةطـةَل ثيـاودا  لـة هيـةكي            
م ذمارانـةي كـة   تريشةوة  ئَيمة بواري ئةوة دةدةيي كة لة ية  خَيناندا  ئَيمة ئـةوةمشان لـةبري نةضـَيت ئـة    

داهاتي ساَلَي  ذمارةيةكي نؤر نيية  كة هاووَهتي , دينار بؤ سالَََيكة( 0522222)دانراوة بؤ ساَلَيكة  يةعين 
لَيي ئيعئا بكرَيت  لةبةر ئةوة ئَيمة ثَيمان ضاكة ئةوةي لةناو كةوانةكة هبربَيت و هةر يةكـة لـة ثيـاو و ذن    

 (.ع)نيو  ئةمة سةبارةت بة بردطةي  ئيعئا بكرَيي بة مةبلةغي دوو مليؤن و
  دوو سـةد هـةناري   (لَيخؤشبوون بؤ هةر منداَلَي  لة بـردي دوو سـةد هـةنار دينـار    ( )ج)سةبارةت بة بردطةي 

ديناري ئَيستا بةرداسو بؤ منداَلَي  لة ماوةي ية  ساَلدا تؤ لَيي خؤش ببَيت  نةريبةي لَي نـةدةيت و بـاجي   
ض كةسَي  لة ئَيمة ئةطةر بيةوَيت لـة جةذنـدا دَلـي منداَلةكـةي خـؤش بكـات و        لَي نةدةيت  هيض نيية  هةر

ثؤشتةي بكاتةوة نياتر لة دوو سةد هةنار دينار شو بؤ دةكردَيت  جلوبةرطي بؤ دةكردَيت  لـة سـاَلَيكدا ئَيمـة    
بؤيـة ئَيمـة   دوو سةد هةنار دينار بـؤ منـداَلَي  لَيـي خـؤش بـي بـؤ بـاج  بةرداسـو مةبلةغَيكـة هـيض نييـة             

ثَيشنيان دةكةيي ئةو مةبلةغي دوو سةد هةنار دينـارة ببَيـت بـة يـة  مليـؤن  هـةموو منـداَلَي  لـة مـاوةي          
ساَلَيكدا ية  مليؤن دينار لَيي ببووردرَيت  لَيبووردن بؤ هةر منداَلَي  لة دوو سةد هةنار دينارةوة ببَيت بة 

 .ية  مليؤن دينار
بوون لة منداَلي هي بَيوةذن  يان تةَهددراو  ئةويش بة هةمان شَيوة لة دوو تَيبينيةكي ترمان هةية  لَيخؤش

سةد هةنار دينارةوة ببَيت بة ية  مليؤن دينار  بةرداسـو ئاسرةتَيـ  جيـا بؤتـةوة  يـان مَيردةكـةي وةسـاتي        
ار دينـار  كردووة  بةرداسو بارَيكي طران ي بةسـةر داكـةوتووة  ئَيمـة مـةعنول نييـة جارَيـ  دوو سـةد هـةن        

مةبلةغَي  نيية  كة هيض ئينسانَيكي ثـَي بـذيت  ئينجـا جطـة لـةوة ثَيويسـتة رةضـاوي ئـةو بـارة تايبةتةيـة           
 .كؤمةَهيةتية بكرَيت بةنيسبةت ئةو ئاسرةتانةوة

تَيبينيةكي ترمان هةية  سةبارةت بة بردطةيةكي تـري لـة ثـرؤذةي ياسـايةكة  ئـةو كةسـةي كـة تةمـةني لـة          
دةكات  سَي سةد هةنار دينار لَيخـؤش بـوون هةيـة سـةبارةت بـة بـاج  ئَيمـة ثَيمـان وايـة           ساَل تةجاون( 64)

نةخؤشـي و  / سـاَل تـةجاون دةكـات  يةكـةم    ( 64)وةكو ليذنةي دارايي و ئابووري  ئـةو كةسـةي تةمـةني لـة     
دةردةكــــاني نيــــاتر دةبــــي ريعايــــة  نيــــاتري دةوَيــــت بةرداســــو  دةبَيــــت مورداعــــاتي نيــــاتر بكرَيــــت و  

داويستيةكانيشي نياتر دةبَيت  بؤ سةربةخؤيي نياترو  بؤ ثارَينطاري كردني كرامةتي مرؤظ و بةتايبةتي ثَي
ئةو كةسانةي بة ساَلدا دةضي و خنمةتي ئةم وَهتةو ئةم ميللةتةو ئةو خةَلكةيان كـردووة  دةبَيـت لَيخـؤش    

بةرداسـو ئـةم سـَي سـةد هـةنارة       بوونةكة لة سَي سةد هةنار دينـار بكرَيـت بـة يـة  مليـؤن دينـار  ضـونكة       
  ئةمـة ثَيمـان ضـاكة هـةر هبربَيـت لـة ثرؤذةكـة  بـة نيـادي          (و)مةبلةغَيكي نؤر نيية باس بكرَيـت  بردطـةي   

باجدةر لَيبووردني دةربارةي ئةو منداَهنةي كة هةذدة ساَليان تةواو كـردووة    -و)دةَلَي ( و)دةناني  بردطةي 
دوو سةد هةنار ديناري عَيرادـي سـاَهنة نيـاترة  هـةتا ئةطـةر      ( 022222) داهاتَيكي سةبةرخؤيان هةية لة

  ئَيمــة ثَيمــان ضــاكة ئــةم بردطةيــة نــةمَينَيت لــة ثــرؤذةي   (لةســةر خوَينــدن بــةردةواميش بــي  ثــَي نــادريَ  
هةَلغاوسـاني  / ياسايةكة  ئَيمة لـة ثَيشـنيانةكا اندا بةرداسـو يةكسـاني ذن و ثياومـان رةضـاو كـردووة  يـة         
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ــةو         ــةتي ئ ــردووة  ديم ــاو ك ــةمان رةض ــابووري خةَلكةك ــاني ئ ــو ذي ــةتي ئاس ــابووري حاَل ــاري ئ ــابووري و ب ئ
 .ثارةيةمان رةضاو كردووة  بؤية تكا دةكةيي ثشتطريي لةو ثَيشنيارة بكرَيت و نؤر نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َي تَيكيــووة  ثَيمــان بَلَيــي مودــابيلي ئــةو كــا  دلَيــر ئَيســتا شــةرحةكةت بــاش بــوو  بــةَهم ئةردامــةكا ان لــ 
تةسةلسول بنووسي و ( ية  و دوو و سَي)رةدمانةي ثرؤذةكةو ليذنةي ياسايي رةدمةكانت ضية  مةسةلةن 

 .خةَل  بينانَيت
 :دلَير امساعيل حني شاويس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــ  ذن و ثيــ    ــةر خَينانَي ــة ه ــة ئةوةي ــنيانةكاني ئَيم ــار    ثَيش ــو دين ــؤن و ني ــةكَيكيان دوو ملي ــةنها ي ــة  ت او  ن
لَيبووردني لَي بكرَيت  واتا ذنيش لَيبووردني لـَي بكرَيـت لةطـةَل ثيـاودا لـة خَينانَيكـدا  بـةَلَي هةريةكـةيان          

هـةر  / يةعين ئاسرةت بة شةخصيةتَيكي موستةديل حيساب بكرَيـت  نـة  تـابعي ثيـاو بَيـت  ئـةوةي دووةم      
ة ثارةي كة لة ثرؤذة ياسايةكة دوو سةد هةنار ديناري ساَهنة ئيعئا كراوة لة نةريبة  ئَيمـة  منداَلَي  ئةو برد

ثَيمان ضاكة ئةو دوو سةد هةنار دينارة بكرَيتة ية  مليؤن دينار  سةدةرةيةكي تـر  لَيخـؤش بـوون بـؤ ئـةو      
ةوة لــة مَيردةكانيــان منداَهنــةي كــة لــةهي بَيــوةذن  يــاخود ئــةو كةســانةي  ئــةو ئاسرةتانــةي جيــا بوونةتــ   

ــةو          ــةر ئ ــة بةس ــار طرانيةك ــة ب ــةن ئةم ــراون  تةبع ــا ك ــار ئيعئ ــةنار دين ــةد ه ــة دوو س ــة هي ــةكانيان ل منداَل
ئاسرةتانةوة بةرداسو  لة هية   لة هيةكي تريشةوة هيض كاتَي  منداَلَي  بة دوو سـةد هـةنار دينـار سـاَهنة     

 .وو سةد هةنار دينارة بكرَيتة ية  مليؤن ديناربةخَيو ناكرَيت  بؤية ئَيمة ثَيمان ضاكة ئةم د
سـاَل نيـاترة لـة سـَي سـةد هـةنار لـة         64سـةبارةت بةوانـةي كـة تةمـةنيان لـة       -سةدةرةيةكي تري تيايـة  ه 

داهاتةكةيان ئيعئا كراوة  ئَيمة ثَيمان ضاكة لة ية  مليؤن دينار ئيعئا بكرَيـت  ضـونكة مرؤظـي بـة تةمـةن      
دةبَيت ئيستينةليةتي نياتر بؤ دروست بكرَيت  بؤ ئةوةي جارَيكي تر نةَلَيت ئةوة  ثَيداويستيةكاني نياترة 

بار بة سةر منداَلةكاني و حاَلةتَيكي ئيجتيماعي نالةباري بؤ دروسـت بكرَيـت  ئةمـة جطـة لـةوةي بةرداسـو       
ة مورداعـات  ئينسان تا بة تةمةندا بيـَيت بـاري تةندروستيشـي بـةرةو خـراث  دةضـَيت و نيـاتر ثَيويسـو بـ         

هةية  ئةطةر ئَيمة رةضاوي ئةوةش بكةيي هيةني كؤمةَهيةتي بةرداسو ئةو ثةيوةندية كؤمةَهيةتيةي  ئـةو  
ئيلتينامــةي كــة جــاران لــة كؤمــةَلطاي ئَيمــة هــةبوو  بةداخــةوة وردة وردة بــةرةو هوان بــوون و بــَي هَيــني   

 .ئةمة بريو بوو لةو ثَيشنيانانةي ئَيمةدةردوات  بؤية كةساني بة تةمةن نياتر مورداعات بكرَيي  
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنـةي دارايـي داوا دةكـات ئيلغـا بكـرَينت  ثـَين وايـة شـتَيكي تةبيعييـة           ( و)نؤر سوثاس  ئةوةي سةدـةرةي  
سـاَل تـةجاوني كـردووة  خـؤ ئـةوة دوو      ( 64)بةَهم ية  شت هةيـة مةسـةلةن كـة دةَلَيـت ئـةوةي تةمـةني       

ة ئيعئا دةيطرَيتةوة  ئيعئايةكاني تريش دةيطرَيتةوة  ئةوة ئيناسية  وةنةبَينت بَلَيي ئةوة سـَي سـةد   مليؤنةك
هةنارة لة جياتي دوو مليؤنةكة  لةطةَل ئةوةشدا جةنابي وةنير لةسةر ثَيشنيارةكةي ليذنةي دارايي ئةطـةر  

 .رةئيت هةية سةرموو
 :يوةنيري دارايي و ئابوور/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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بةرداسو ئَيمة لةطةَل ئةوةينة كة يةكساني هةبَيت لة بةيين ئاسرةت و ثياو  بةس ئةو ياسايةي كـة دانـراوة   
مةبةستيان ئةوة بووة  كة ثياو عادةتةن خَينانةكة بـةردَيوة دةبـات  بؤيـة رَيذةكـة بةنيسـبةت ثيـاو نيـاترة         

ة لـة دـانوني نةريبـة بةثَييـةوانةي ياسـايي نةريبـةي عـةدار  ئةطـةر         سةماحةكةي لةوةي كـة بـؤ ذن دانـراو   
 .ثياوَي  سَي  ضوار ذني هةبَيت  بةس ية  مشول دةكات  ذنةكاني ديكة سةماحط دانونيان ثَي نادرَيت

ســاَل جــةنابت كــة باســت كــرد  ئــةو مةبلةغــة تــةنيا ســَي ســةد هــةنار دينارةكــة  ( 64)بةنيســبةت تةمــةني 
ماحةكةي تر مشولي دةكات  ئَيمة دةبَيت بـَيي سـةيري بكـةيي هـةتا ئَيسـتا وةنعةكـة       سةماحي تةمةنة  سة

ضؤن بووةو ضـؤن وةرمـان دةطـرت  بـؤ ئـةوةي ئةنـداماني ثةرلـةمان وانرتـ  بَيـت لـة هيـان لـة سـلَيماني و              
ار دينار تا هةولَير لة هةردوو شوَيي  ئَيمة هةتا ئَيستا سةماحي دانوني كة دةماندا بؤ باجدةر سَي سةد هةن

ضوار سةد هةنار دينار بوون  ذن و ثياويش وة  ية  ياساي لَيبووردنيان هةبووة  بَيوةذنيش هةمان شـَيوة  
حيساب دةكرا  منداَليش سي هةنار دينار سةماحي هةبوو  سةماحي عـومريش سـي هـةنار دينـاري هـةبوو       

دَيي سةر دةكةويي بؤ دوو مليؤن و نيو بـؤ  ئيََستا ئَيمة سَي هةنارو ضوار سةدو ثةجنا هةنار دينار يةكسةر 
ثياو و دوو مليؤن بؤ خَينانةكةي  يةعين لة سَي سةد هةنار بَيي نيادي دةكةيي بؤ دوو مليؤن و نيو  ئةوة 
ية  ئةو طؤردانكاريةي كة كراوةو ئَيستا وا تةتبيني دةكةيي  هةر منداَلَي  وةكو باسن كرد هةر منداَلَي  لة 

نيادمان كرد بؤ دوو سةد هةنار دينار  لَيرة بَيوةذن سَي مليـؤن و دوو سـةد هـةنار دينـاري     سي هةنار دينار 
بؤ دانراوة  بؤ هةر منداَلَيكيشي دوو سةد هةنار دينار دانراوة  يةعين طؤردانكارييةكي نؤرمان كردووة  ئَيمة 

س بكـةيي مودارنـة بكـةيي    لة تةسهيةت كردن  ضةنديي بةرابةر كردن نيـاد بـووة  ئـةوي  ئةطـةر بـَيي بـا      
لةطةَل ديناري سويسري و ديناري ضاثي كة ناسراوة بة برميةرو ئةوانة  دةبَيت ئةوةش حيسـاب بكـةيي كـة    

بوو  بةَهم بة عةكسةوة دينـار بـةدوةت    ( 1522)ئةوانة ئةو وةخت بةرامبةر بة دؤهر سعريان ضةند بوو 
بؤ ساَلي داهاتوو بـؤ هـةنارو     وة بؤ هةنارو دوو سةدبةنيرو دوو سةدو شةست  ئَيستا دابوو  دابةني بؤ هةنا

دوو سةد  رةنطة بةرنامةش هةبَيت كـة دابـةنَيت بـؤ هـةنار  يـةعين ئـةو موعادةلةيـةش هةيـة  كـة نرخـي           
دراوي ئَيمة بةدوةت بوو مودابيلي دؤهر ئيعتيادي تةئسري لة بانارديش دةكـات  ئينجـا دةمَينَيتـةوة بـةردَينان     

رلةمان  ئةوة ئينترياحي ئَيمة بووة  ضؤن بة مةسَلةحةت دةناني وا برديار بـدرَيت  ئَيمـة ثـاش    ئةنداماني ثة
ئةوة نةوابت دةردةكةيي  بةس دةبَيت حيسابي ئةوةش بكةيي  وةكو باسن كرد  ئَيمـة ناوضـةكاني تريشـمان    

كةيي  كة ناوضةيةكي هةية لة عَيراق كة نؤر جيا نةبينةوة لةوان  ئةطةر هةر هةرَيمي كوردستان حيساب ب
نةوتيية  خؤ هةرَيمي كوردستانيش بةشَيكة لة عَيراق  خؤ وةسةت و جنوب نياتر نةوتيان هةية لـة ئَيسـتا   
لة ئَيمةو  ئةطةر وةنعـي مووضـة بَيـت  مةعيشـةت بَيـت  هـةموومان لـة ضوارضـَيوةي عَيـراق دةذيـي  هـةر            

, نابَيـت  وةنعـي ئـةمين ئةطـةر لـة عَيـراق بـاش بـوو        ضةند لَيرة ئاسو ذيان بةرنترة  بةَهم ئةوة بـةردةوام  
موتةئةكيد بي بةو ئيمكانيةتةي كة وةسةت و جنوب هةيـةتي لـة خيةلـي دوو سـاَل  سـَي سـاَل  ئـةو ثـاندة         

 .ساَلةي ئَيمة كة ثَيشكةوتنمان هةية  ثَيش ئَيمة دةكةون  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس  دكتؤرة هالة سةرموو
 :هالة سهيل وادي.ردَين دبة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةطــةر هــاتوو مودتةرةحةكــةي ليذنــةي دارايــي دــةبول نــةكرا  ثَيشــنيار دةكــةم    ( و)بةنيســبةت سةدــةرةي 
با ئَيمة تةشجيعي خوَيندن بكـةيي  بـا   ( ولو استمروا على الدراسة)سةدةرةي ئةخري ئيلغا بكرَيت  كة دةَلَيت 

نيــاتر بَيــت  بــا وةنيئــةي هــةبَيت و داهــاتي خــؤي هــةبَيت  بــا تةشــجيعي بكــةيي   تةمــةني لــة هــةذدة ســاَل
 .َوَينَيت و با باوكةكة ئيعئا بَيت لة نةريبة  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان سةرموو
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي ذنـان ئةطـةر نيـاتريش نـةبَيت هاوشـاني ثيـاوان       %82ئَيسـتا لـة   / ةكـةم مي دوو روون كردنـةوةم هةيـة  ي  
ئةركي مةسةرةف و هي ماَليان لةسةرة  ئةو تَيروانينة كؤنة نؤر دةمَيكة بةسةر ضـووة  كـة ئـةركي بـةخَيو     

ي %82كردني مـاَل و منـداَل تـةنيا لـة ئةسـتؤي ثيـاوان  ئَيسـتا هـةموومان وةنعـي هـةرَين دةنانـي كـة لـة              
 .ذنان لةوة بةشدارننياتري 

ة عـةسوو كردنـي ثيـاو و ذنـةكاني  هـةموومان      (ب)لةسةر ئـةو مةسـةلةي كـة بـاج  ثـَين وايـة خـاَلي        / دووةم
ي سةرؤكايةتي هةرَين ئةو ثياوةي دوو ذني هةية سنا دةدرَيت  ئَيستا حكومةتي 64دةناني بةثَيي بردياري 

تةصـديق بكـات  كةضـي لَيـرة موكاسةئـة دةكرَيـت        هةرَيمي كوردستاني يـةكطرتووش دةيـةوَيت ئـةو برديـارة     
جةنابي وةنير دةَلَي ئةطةر سَي  ضوار ذني هةبوو هةموويان عةسوو دةكرَيي  ئةمـة نؤر ئيهانةيـة بـة ذنـان      

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ناكرَيي  سوثاس  سؤنان خان سةرموو وبة عةكسةوة طوتي  طوتي عةسو
 :بةردَين سؤنان شهاب نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي ثشتطريي لة دسةكاني خاتوو كوَيستان دةكةم  بةردَين وةنير ئَيستا هةَلسـتا طـوتي نؤري ئةركةكـة لةسـةر     
ثياوة  ئةي ذنيش هةية ثياوي نيية  ئةركةكـة هـةر لةسـةريةتي  سةدـةرةي بـؤ جيـا كراوةتـةوة  مةبةسـتن         

وبة دسة نةكةيي  ئَيمة نياتر هةوَل بدةيي كؤمـةَلطاي كـوردي   دسةكةي بةردَينيةتي  بؤ ئةوةي ئَيمة بةو ئسل
بةرداسو بةرةو مةدةنيةت بردوات  بةرةو ئةوةي كة ماة ذنةكان جوان دابي بكرَيت  كة ئَيمـة بـةو شـَيوةية    

بةرداســو مــي ( و)دســةمان كــرد  ئــةوة يــةعين هةرضــي هــةوَلَي  دةدةيــي رةجنةكــةمان بــة خةســارة  خــاَلي  
ةي دارايــي دةكــةم  ئةطــةر هبربَيــت  لةبــةر ئــةوةي ئــةو موكةلةســة  ئَيمــة هــةتاكو ئَيســتا لــة  ثشــتطريي ليذنــ

كوردســتاندا منــداَلي هــةذدة ســاَل نؤر بــة دةطمــةن دةخلــي خــؤي هةيــة  ضــونكة نؤري بةردةوامــة لةســةر     
ولو )دةكةم خوَيندن  ئةطةر واش نةبَيت  ئةطةر ئيلغاش نةكرَيتةوة ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي دكتؤرة هالة 

هبربَيـت  ضـونكة ئَيمـة دةبَيـت تةشـجيعي ئـةوة بكـةيي  كـة منـداَل بتوانَيـت نيـاتر            ( استمروا علـط الدراسـة  
 .َوَينَيت  نؤر سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حمةمةد سةرةج سةرموو
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 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي تَي نةطةيشتن بةرداسو  ئةم خةتة ساخينة هةر طشتمان لَيي تَي نةطةيشتي  ئايـا  مي هةر لة ئةوةلةوة لَي
 .نةريبةي دةخل لة كوَيوة دةست ثَي دةكات  بة هةر حاَل ئةطةر تةونرتَيكي تر هةبَيت خراث نيية

بـةَهم  ئةو باسي موساواتة دسةيةكي دروستة  يةعين ثياو و ذن ببَيت ئةوةي كا  دكتـؤر دلَيـر طـوتي     / دوو
ــةوان         ــةر ئ ــةعين ئةط ــة  ي ــوةنةف نيي ــة م ــةعين ذنةك ــة  ي ــة موةنةس ــةر ثياوةك ــة ه ــش هةي ــةَلكَيكي نؤري خ
هةردووكيان حيساب بكرَيي  ئةطةر هةردووكيان موةنةف بي  حةدة لةوَي جياوانيية  هـةبَيت  لـو ثيـاوةي    

ثياوةكـة مـوةنةف نييـة  يـةعين     كة تةنها ثياوةكة  يان تةنها ذنةكة لة نؤر ماَليشدا تـةنها ذنةكـة موةنةسـة     
 .مورداعاتي ئةو موساواتة بكرَيت  دسةيةكي دروستة

مي ثَيشنيارَيكن هةية  ثَيشنيارةكةم ئةوةية سةماحةت  تكا دةكةم بة ذمارة نـةبَيت  يـةعين دوو سـةد    / سَي
كرَيـت  بـؤ   هةنار  يان سَي سةد هةنار  ئةوة مةبةستةكةي ئةوةية كة ئي  دةستكاري مةعاشـات و رةواتـب نا  

بـؤ ئـةوةي هـةر كاتَيـ  ئةطــةر     % 1  لـة  %0بـةرن بوونـةوةو نـنم بوونـةوة  بكرَيـت بـة رَيـذة  مةسـةلةن لـة          
دةستكاري رةواتب كرا  ئةمة هةر وةكو خؤي ةَينَيت  رَيذةكة طرنط ة  بةَهم كة دةيكةيت بة ذمـارة دةَلَيـي   

ذةيـة بطـؤرديي  لـة كاتَيكـدا ئَيسـتا يـةعين كـاتي        دوو سةد هةنار  ئي  دةبَيت ئةطةر جارَيكي تر ضؤن ئةم رَي
ئةوة هةية دكتؤر دلَير طوتي  يةعين تةنةخومَيكي مالي نؤر طةورة دروست بووة لةم كوردسـتانة  يـة  بـة    

كاتي خؤي كة لةسـةر  , دوو سةد  ية  بة سَي سةد  ئةو مووضةيةش كة وةردةطريَيت هةر مووضة كؤنةكةية
َيكةو ناهاوسةنطة  ئايا كة تؤ دةَلَييـت دوو سـةد هـةنار لةسـةر     ةراوردةكة نؤر ناردئةو ئةساسة دراوة  ئَيستا ب

ئةساسَيكي كؤن دانراوة سَي ساَل لةمةوثَيش ضؤن دةيطؤردَيت  بةَهم كة بيكةيت بة رَيذة  دةسـتكاري كردنـي   
َيذة لة سةدا ئةوةنـدة   مووضة شتَيكي ئاسان  دةبَيت  لةبةر ئةوة ثَيشنيار دةكةم  ئةو ذمارةية بطؤردَيت بة ر

لة هةر كاتَيكدا دسة دةكـةيي  بـؤ ئـةوةي بتـواني دةسـتكاري مووضـة لـة هـةر كاتَيكـدا ةانـةوَيت بيكـةيي             
هةروةها لَيرة موعةوةق لةبةر ضاو نةطرياوة  كةم ئةندام  يان خـاوةن تايبةمتةنديـة خاصـةكان لةبـةر ضـاو      

دا ب   يـةعين دةبَيـت مورداعـاتَيكي تايبـةتي بكرَيـت  ضـونكة       نةطرياوة  بةَهم باسي ئةمانة لة هةر خَينانَيك
ئةركيان دورسة  مةشاكليان هةية  يةعين لة ماَلي وا هةية دوواني تياية  ئةمانة هينيان بـؤ ديـاري بكرَيـت     

 .يةعين ئةو كةسانةي كةوا خةَلكي ئةوها كةم ئةنداميان هةية لةم سةماحانة ببوورَيي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي وةنيـر ئةطـةر مواسةدـةي بكـةيت  ديـارة رةئـي ليذنـةي دارايـي دوو  سـَي بـرادةريش هـةر تةئيـدي             
ــرد         ــةتي كـ ــريش مواسةدـ ــةنابي وةنيـ ــةوة جـ ــابَينت  ئـ ــةوتؤ نـ ــتَيكي ئـ ــؤن شـ ــة دوو مليـ ــةن  ذن ببَيتـ دةكـ

يـؤن و نيـو  بـؤ    دةبَيتة دوو مل( ب)مودتةرةحةكةي ليذنةي ياسايي بةنيسبةت ذن و ثياو وةكو يةكة  بردطة 
ئةوةي ئةوانةي كة دسة دةكـةن ئـةو مةونوعـة تـةواو بـوو و يـةكة كرايـةوة  مودتـةرةحي ليذنـةي دارايـي           
دةبول كرا  جةنابي وةنيريش دةبولي كرد  هي منداَل دوو سةد هةنارةكـة داواي كـردووة ببَيتـة مليؤنَيـ       

بـدات مةســةلةن ضـوار سـةد  ثَيـنج ســةد     ثـَين وايـة بردَيـ  نؤرة  ئةطـةر ئــةوةش جـةنابي وةنيـر رةدـةمَي         
 .هةنارَي 

 :وةنيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةو منداَلةي كة هةتا بيست و ثَينج ساَليش تةمـةني بَيـت دةرس َوَينَيـت خـؤ بـةخؤي عـةسوة  سـةماحي        
د بكةن  ئَيمةش تةنئيني دةكةيي  بةس هةندَي  شـو  دةدرَيَو  وةكو تر ض موشكيلة نيية  ض رةدةمَي  نيا

تر حةنم كرد عةرني بةردَيني ئةندامان بكةم بةتايبةتي كـة ثرسـياريان كـرد لةسـةر موعـةوةق  موعـةوةق       
هةر بة داصر دادةنرَيت  يةعين بةثَيي باجي دةرامةت و سةماحي ثَي دةدرَيت  كييش تا شوو بكات عةيين 

ةماحي ثَي دةدرَيت  بةنيسبةت نةريبةي دةخل لة ض وةردةطريَيت  لة داناجني شت لةسةر باوكي حيسابةو س
ئيش وةردةطريَيت  هةموو ساَلَي  نةوابت و تةعليمات دادةنرَيت بؤ ميهنةكان  تةماشا دةكـةن دـاناجني هـةر    
ية  لةو ميهنةي  لةو ئيشـةي كـة دةيكـات ضـةندة  لةسـةر ئـةو ئةساسـة نةريبةكـة حيسـاب دةكرَيـت  بـةو            

ةماحة وابنامن نؤريان هةر عةسو دةبي لة نةريبة  بةس مـي مـانيعن نييـة  بةنيسـبةت منـداَل سـَي سـةد         س
ضــوار ســةد  هــةر نةريبــة نامَينَيــت بةرداســو  بــةس حــةن دةكــةم ئــةوة ثَيتــان بَلــَين  ثرسيارَيكيشــيان كــرد   

ةكـة دةيبـات و ئـةو    دةربارةي ئةوةي ئةطـةر ذن ئـيش بكـات  مَيـردي ئيشـي نـةبَيت سـةماحي مَيرديشـي ذن        
 .حاَلةتةش هةية لة ياسا  يةعين نؤر جار ذن باجةكة بؤي دةطةردَيتةوة  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي منيش با وةكو كا  جـةمال داسـن باسـي دةرةوة بكـةيي  دوَيـيَن ئامـاذةي بـة شـتَيكي نؤر طـرنط كـرد           
كي هـةبَيت بـؤ داهـات لـة نةريبـةي غـةيري موباشـري        بةرداسو  حكومةت  وةنارةتي دارايي حةدة بةرنامةية

تةئسـري لـة هـاووَهتي دةكـات  ئةوانـةي مووضةشـيان كةمـة         / نياد بكات  ضونكة نةريبةي موباشري ئةوةلـةن 
داهاتيان كةمة  رةنطة تةئسرييان لَي بكاتي  لة وَهتاني ئةوروثادا نؤريان نيسبةية  دادةنَيي لةسـةر داهـات    

ضونكة نينامي بانكمان نيية  تاوةكو بناني حـةددَيكي  , ي لَيرة ناتواني داهاتةكة دابنَييبةَهم لةبةر ئةوة
موعةيةن  نةطاتة ئةو حةددةي نةريبة ناداتي  يـةعين مةسـةلةن حـةددي ئـةدناي مةعاشـات ضـةندة ثَيـنج        

ش نةريبــة ســةد دؤهرة  ئــةوة نايطرَيتــةوة  هــيض نةريبةيــة  نايطرَيتــةوة  هــةتا دةطاتــة هــةنار دؤهريــ         
ــَينت         ــةجبورة بي ــت م ــة طةيش ــةندة  ك ــارةي ض ــدا ث ــة بانك ــةوةي ل ــةر ئ ــةس لةب ــةوق  ب ــةما س ــةوة س نايطرَيت
ئيستيمارةية  ثرد دةكاتـةوة  دةَلـَي مـي ثـارةم ئةوةنـدة هةيـة نةريبةكـةي لـَي دةسـندرَيت  نةريبـةي غـةير            

وَيـت  بـةَهم دةبَيـت بةرنامـةاان     نينامَيكة هَيشتا لة كوردسـتاندا تـةتبيق نـةكراوةو ئاليـةتي دة    , موباشرية
هةبَينت  ئةوة كا  جةمال ئاماذةي ثَي كرد  لة ضَيشتخانة بةشَي  بؤ حكومةت دةردوات  رَيطاوبـان نةريبـةي   
لةسةرة بؤ حكومةت دةردوات  سوثةر ماركَيت هةرضي بكرديت نيسبةيةكي تَيداية بؤ حكومةت دةردوات  ئـةو  

امــةت  كــةم دةرامــةت ئةســةري نؤر كةمــة  مةســةلةن رَيطاوبــان ئــةوةي  نةريبانــة لةســةر هــاووَهتي بــَي دةر
ئةطةر داهـاتي باشـي   , سةيارةي نةبَينت هاتوضؤ ناكات لةناو شارةكان  ئةوجا نةريبةي نادات  رَيستؤرانتةكان

نةبَينت  ناضَيتة رَيستؤرانت نان َوات  ئـةو نةريبةيـة لـةو كةسـانة وةردةطريَيـت  كـة ئيمكانيـةتيان هةيـة          
دودرةتيان هةية  بؤية ئةطةر بةرنامةجَي  هةبَينت لة وةنارةتي دارايي و ئـابووري حكومـةتي هـةرَين تَيـدا     
بة ديراسةتةوة وردة وردة ئةو جؤرة نةريبانـة نيـاد بكـرَينت كـة غـةير موباشـرين  نةريبـةي موباشـري كـةم          

ثـَي كـردو ئـةو رةئييانـةي كـة       بكرَيتةوة  ئةو مةسةلةية تةحنيق دةكات  كـة دوَيـيَن كـا  جـةمال ئامـاذةي     
ليذنةي داراييش ئةو وةخو بةو هينة نابَينت  بةَهم لةطةَل ئةوةشدا ئَيستا لةو مةرحةلةيةدا ثَين واية بةو 
شَيوةية ناتواني بيكةيي  ئةوةي ليذنةي دارايي طوتوويةتي  نودتةي يةكةم هي ذن و ثياو وةكو ية  بَينت  

نة  ضوار  ثَينج ذن و ئةوانة  بؤ منداَلةكان دوو سةد هةنار نووسراوة  راستة حةدي خؤيةتي  ية  ذنيش  
ساَل تـةواو   64يةعين ببَيتة سَي سةد هةنار  ضونكة منداَليش هةر لةطةَل هينةكةي خؤيةتي  هي تةمةني 
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ساَل  يةعين  64دةكاتي دوو مليؤنةكةي لةوَي هةية  سةماحي لةوَي هةية دوو مليؤنةكة  كة تةمةني بووة 
مةسرون واية ئيمكانيـةتي نيـاد كـردووة  نـة  كـةم كـردووة  دةوَلةمةنـدتر بـووة  ئيمكانيـاتي هةيـة  بـةَهم            
لةطةَل ئةوةشدا ئةو سةماحةتة تانةية لةسةر داواي ليذنةي دارايي  يةعين هةردووكيان يةكيان هي بكـات   

جــةنابي وةنيــرو ئــةوة ديراســةتي ســاَلةكة نيــاتر تؤنَيــ  نيــاد بكــرَينت  رةئــي ( 64)هــةم منداَلــةكان  هــةم 
خؤتانة  بةَهم ئَيمة مورداعاتي حكومةت دةكةيي  دةمانةوَيت حكومةمتان دةوَلةمةند بَيـت و بـةدوةت بَيـت     
بــؤ ئــةوةي بتوانَيــت خــةدةمات تةدــدين بكــات  بــؤ ئــةوةمان نييــة ثــارة لــة بانــ  دابنرَيــت و نيــاد بكرَيــت   

لـة هـةمان كاتـدا ديئـاع لـة هـاووَهتي دةكـةيي  ديئـاع لـةوةش          دةمانةوَيت خـةدةمات تةدـدين بكـاتي  بؤيـة     
دةكةيي كة حكومةتيش ثَيويسو بة داهات هةية  دوايَي ئةمة دةطةردَيتةوة بـؤ هـاووَهتي  ئـةو ثارةيـةي كـة      
بؤ حكومةت دةضَينت  لَيـرة حكومـةت دةبَيـت رَيطاوبـان نيـاد بكـات  ئيهتيمـام بـة كارةبـا بـدات  طرنطـي بـة             

دات  ثارة تةرخان بكات بؤ نياد كردني مووضة  جا نانامن ئةطةر رةئيةكت هةبَيت لةسةر ئـةو  تةندروسو ب
 .رةدمانةي كة ليذنةي دارايي طوتوويةتي  بةَلكو لةوةي كة منيش طومت تؤنَي  نياتري بكةيت باش ة

 :وةنيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سَي سةدةكة بكةينة ثَينج سةد  دوو سةدةكة بكةينة سَي سـةد   , (ساَل 64)مي رةئين ئةوة بوو لة  بةرداسو
نانامن ضونكة يـة  منـداَل نييـة  مةاوعةيـة  منـداَلي  ئةطـةر هـةمووي حيسـاب بكرَيـت سـةماحي ثيـاو            

ةبَيت  مـي نيـاتر   لَيرةش سةماحي ذن وةكو ثياو ئةوة بووة ثَينج مليؤن  منداَليش سَيي هـةبَيت  ضـواري هـ   
 .ناَلَين حيساب بكة هةر هيض نةما بةرداسو بؤ نةريبة  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نؤر سوثاسي دةكةيي  مي ثَين واية ليذنةي دارايي ئةو ثَيشـنيارةي  , وةنير دةست كراوةية, ثَيمان واية باشة
ساَلةكةي دةبَيتة ثَيـنج سـةد هـةنار      64بؤ  جةنابي وةنير دةبول بكات  ثَيشنيارةكةي خؤي تةعديل بكات 

منداَلةكةش دوو سةد هةنار دةكرَيتة سَي سةد هةنار  ضونكة ية  منداَل نيية  دوو منداَل نيية  سَي نييـة   
مومكينة شةش  حةوتَيكي هةبَيت  كا  دلَير ئةطةر ثَيت باش بَيت  بؤ ئةوانةي دسةيان ماوة نةضـنة سـةر   

 .ت ئيختيساري بكةيي  بؤ ئةوةي وةختةكةمان لَي هي بَينت  سةرموو كا  دلَيرئةو مةونوعانة  دةمةوَي
 :دلَير امساعيل حني شاويس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو ئَيمة باوةردمان بةوة هةية  كة باجَي  دةبَيت هةبَيت  دةبَيـت هـاووَهتي بـاج بـدات  نةريبـة بـدات        
وةكو ثَيويست لةهي ئَيمة  هـاووَهتي  دةسـةَهت ثَيكـةوة طـرَي نـةدراون  ئةوةيـة        يةكَي  لةو هؤكارانةي كة

هاووَهتي موساهةمةي نيية  باج نادات  لةبةر ئةوةي ناتوانَيت وةكو ثَيويست موحاسـةبةي دةسـةَهت بكـات     
وةية وةربطريَيتـةوة  هةر بؤية دةسةَهتةكانيش دةسةَهتيان نياتر و دةست درَيذترن  بةَهم نابَيت باج بةو شَي

وةكو ئَيمة راستةوخؤ وةريدةطريي  ئَيمة دةتواني بةشَيوةيةكي تر باج وةربطـريي  دةوَلـةت  يـان دةسـةَهت     
ئَيمة كؤَهنـةكان  , دةتوانَيت باج وةربطرَيت  بؤ  وونة ئَيمة شارةواني هةموو طةردةكةكا ان خاوَيي دةكاتةوة

لــة نؤربــةي نؤري ماَلةكانــدا ئــاو شــَيرةي نييــةو  , ناســةنَيت  ئــاوثــيس دةكةينــةوة  كةســيش بــاج لــة ئَيمــة 
ئـةو ئـاوةي كـة دةخورَيتـةوة هـةمان ئـاوة لـة كـةم وَهتـان شـو وا هةيـة كـة             , كراوةتةوةو بـةسريؤ دةردوات و 
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باخيشي ثَي ئاو بدرَيت و خةَل  خؤشي ثَي بشوات و جليشط ثَي بشوات و هةموو ثَيداويستيةكان هـةر بـةو   
َيت  ئةمة سةروةت و سامانَيكي نةتةوايةتي طةورةيةو بة سريدؤ دةضَيت  مةسرون واية بـاج َرَيتـة   ئاوة دةكر

مـاَلي وا هةيـة شـةش     , سةر ئةم شتانة بةرداسـو  كارةبـا  مـي نـاَلَين بـاجَيكي نؤري َرَيتـة سـةري  سـثلَيت        
َرَيتـة سـةر سـثلَيت  نةريبـة     حةوت سثلَيو تَيدا هةية  ئةمة كارةبايةكي نؤري دةوَيـت  دةبَيـت نةريبـةي    

 .َرَيتة سةر جطةرةو سةر خواردنةوةو كاوليةكان  ئةمانة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .وةَهمن بدةوة كا  دلَير  ئةمانة باسي ئوجورة  ئةطةر تؤ لةسةر ثَيشنيارةكةي مي طومت
 :دلَير امساعيل حني شاويس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َيمة ثَيمان وا بَيت نياد كردني دوو سةد هةنار دينار بؤ سَي سةد هـةنار بـؤ هـةر منـداَلَي  هـيض لـة       بةَلَي  ئ
حةدينةتةكة ناطؤردَيت  مناَلَي  ساَهنة بة سَي سةد هةنار ناذيت  مانطانة بة سَي سةد هةنار ناذيـت  يـةعين   

ي نؤر نؤر كةمـة  بؤيـة ئَيمـة ئـةو     لةبةر ئةوةي ئـةو ئيعئايـةي كـة ئَيمـة دةيكـةيي بـؤ هـةر مناَلَيـ  شـتَيك         
رَيذةيةمان بةرن كردؤتةوة بؤ مليؤنَيـ   بؤيـة وةكـو هـةنطاوي يةكـةم لـةو ئاسـتة  ئَيمـة ثَيمـان ضـاكة نيـو            

 .مليؤن بَيت  يةعين سةماحةكة ببَيت بة نيو مليؤن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية سةرموو
 شوكرية رسول ابراهين.بةردَين د

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

لةطةَل تةواوي ثَيشنيانةكاني ليذنةي دارايي و ئابوورين  لةبةر ئةوةي جةنابت سـةرمووت هـيض بـاس مةكـة     
نؤر شتن لة ه خربؤوة  بةَهم ثرسيارَيكن هةية لة جةنابي وةنير  دةَلَي ئةطةر يةكَي  سرة ذني هـةبوو  بـة   

ــان   ــي يةكــةم  ي ــة ذن  بــة ذن ــت  كام ــ  دةبوورَي ــةناو     ذنَي ــان ئــةوةي ل ــةناو تؤندايــة  ي ئــةخري  ئــةو ذنــةي ل
 .بؤرصةداية  ئةو ثرسيارةم هةية

بةردَيني سةرمووي ئةو دوتابيةي كةوا بةردةوامة لة خوَيندن  هةتا خوَيندن تةواو دةكات هةتا بيسـت  / دوو
  هةية لةنانكؤيةكانـدا  ساَلةكة  ئةطةر بةردةوام بَيت  ئَيستا هينَي( 05)و ثَينج ساَلي بؤ دانا  ئةي لة دواي 

يةكسةر لة ماستةرو دكتؤرا دةبول دةبَيت  ئةي ئةوة ضي لَي دةكةيي؟ جا بؤية بـا مـةستوح بَيـت  ثَيويسـت     
 .ساَلة نةكرَيت  هةتا دادةمةنرَيت  نؤر سوثاس( 05)بةو 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  رةشاد سةرموو
 بةردَين رشاد ابد ابراهين

 .ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

 .مي ية  تَيبينين هةية  ثَيشةكي ثشتطريي لة راثؤرتةكةي ليذنةي دارايي دةكةم بة كاملي  ئةوة ية 
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كة دةَلَيت هةر منداَلَي  دوو سةد هـةنار دينـاري هةيـة  مةدصـةدم صـيغةي      ( ج)بةنيسبةت سةدةرةي / دوو
  ثَيشـنيار دةكـةم ئيناسـة    (ددهمعن كل ولاد مان اوالده بغاض النظار عان عا      )هاتنةكةي  نووسينةكةي دةَلَي 

  ضونكة ماَلَيكة دةبيين سـَي  ضـوار   (بغض النظر عن عددهم واعماهلم مامل يكو  هلم دخل مستقل)بكرَينت 
كيي هةيةو لة ماَلَي ماوة هيض مةعاشي نيية  هيض ئريادَيكي نيية لةهي داي  و باوكَيو بةخَيو كردني  يان 

 .ئةوة تةسبيت بكرَيت شتَيكي باشةو خراث نيية  نؤر سوثاسمنداَلة نانكؤي تةواو نةكردووة  
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  جةعئةر سةرموو
 معروف مصطفى جعئر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .مي ثشتطريي لة رةئيةكةي ليذنةي دارايي دةكةم  ئةوة ية 

كـة  حـاَلَيكي تـر ئَيمـة بـةثَيي سـةرذمَيرةكاني       ئةوة ثارةية نيـاد بكرَيـت سـَي سـةد هةنارة    ( ه)بردطةي / دوو
سـاَل  ( 60)لة تةمـةني شةسـت سـاَلي بـة ثـريي حيسـابة        , شةردي ئةوسةت بةتايبةتي كوردستانيش لةطةَلي

بةرةو ذوور  ثارةكة نياد بكرَيت لة ( 64)ساَل بةرةو ذوور  نة  لة ( 64)تةداعودة  ئةو شةستة بكرَيت بة 
سـاَل  لـة شةسـت بـةرةو     ( 62)سـاَلةكةش بكرَيـت بـة    ( 64)ةد هـةنار دينـار    سَي سـةد بكرَيـت بـة ثَيـنج سـ     

 .ذوورتر  ضونكة تةمةنةكة لة شةست و سَي بةرةو تةداعودي دةضَيت  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ئارام سةرموو
 :بةردَين ئارام رسول مامند

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وون كــردةوة  ثَيويســت ناكــات ئَيمــة باســي لَيــوة بكــةيي  مــي هَينانــةوةي   لةرداســتيدا جــةنابتان نؤر شــتان ر
 وونةي ئةوروثا نؤر شتَيكي باش بوو  لةبـةر ئـةوةي لـة نؤربـةي وَهتـان ض كاتَيـ  نةريبـة نيـاد دةكرَيـت           
 ياخود كاتَي  لَيبووردنَي  دةبةخشرَيت  بةرداسو بةدل سةدَيكي نؤر كـةم حيسـابي لةسـةر دةكرَيـت  بـةَهم     

لةهي ئَيمةوة يةكسةر لة سي هةنارةوة بؤ مليؤنَي   بةو ثَييةو مي ثَين واية ثـاندة سـاَلي تـريش نةبةتـة     
ئَيمة جارَيكي تر وةنيري دارايي  يـان ثرؤذةيـةكي بـةو ضةشـنة ببيـني لَيـرة  كـة هـيض جـؤرة لَيبوورنَيـ            

ي كـة جةنابيشـتان ئيشـارةتتان ثَيـدا      ببةخشَيت  بؤية مي ثَين واية ئةوةي كة ثَيشـنيار كـراون بـةو رَيذانـة    
بةتايبةتي بةنيسبةت منداَل سةد هةنار دينار نياد بكرَيت  شتَيكي نؤر باشة  ناكرَيت ئَيمة يةكسةر لة سـي  
هةنارةوة بردؤيي بؤ مليؤنَي   مي ثَين واية ئـةوة هـيض بنةمايـةكي نانسـو تيـا نييـة  هةرضـةندة ئـابووري         

  ئةم طؤردانة بةرداسـو بـة طـؤردانَيكي كتـوثردي دةبيـنن بـةبَي ديراسـة  ئةمـة         هةرَين بةهةر شَيوةية  بردوات
 .يةكةم
كـة ثـَين   ( و)مي ثشتيواني لةو رةئيةي ليذنةي دارايي و ئابووري دةكةم  تةنها بـة هبردنـي بردطـةي    / دووةم

ي كـا  دكتـؤر كـة    واية شتَيكي نيادةو دةكرَيت هيبدةيي لةو ماددةية  لة هةمان كاتيشدا هـةمان ئـةو رةئيـة   
كـة ئَيسـتا لـة بـانارددا     , تانة خؤي باسي كرد  دةكرَيت وةنارةتـي دارايـي بـاس لةسـةر كؤمـةَلَي  مـةواد بكـات       

خةَل  دةيكردَيت و بةكاري دةهَينَيت باج لةسةر ئةوة دابنَيت  بؤ  وونة جطةرةو مةشروب و ضةند شتَيكي 
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  كـة وةخـو حيسـاب كردنـي ئـةو بـاج و هـيين سـاَهنة         تر  ضونكة ئَيمة هـةموو سـاَهنة لـة ئـةوروثا  كاتيَـ     
دَيتةوة  دةبيـني هـةموو سـاَلَي  بـاج لةسـةر جطـةرةو مةشـروب و هةنـدَي شـو تـر نيـاد دةكـات  دةكرَيـت              

ةوة بةنيسـبةت  (د)وةنارةتي دارايي ئيستيئادة لةو هية بكةن  تةنها ئاخري نودتـةي مـي بةنيسـبةت بردطـةي     
ني و تةنيا منداَل بةخَيو دةكـةن  مـي ثـَين وايـة دةكرَيـت و دةبَيـت هـةوَل بـدةيي         ئةو ئاسرةتانةي كة بَيوةذ

هاوكاري نياتر  ئةوانةش بكـةيي  لةبـةر ئـةوةي لـة نؤربـةي وَهتـان ئةمانـة داواي هاوكـاري لـة سؤشـيال و           
خَيو بكـات  دامودةنطاكان دةكةن لة رَيطاي ريعايةي ئيجتيماعيةوة  ئةطةر ئاسرةتَي  خؤي بة تةنها منداَل بة

و ثةروةردةي بكات  بةرداسو دةبَيت لة هةموو باجَي  بيبووريي  بـؤ ئـةوةي كـة هاوكـاري نيـاتر بَيـت  نؤر       
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نؤر سوثاس  ئَيستا سةدـةرة بـة سةدـةرة بـاس دةكـةيي  سةدـةرةي يةكـةم هـيض هينَيكـي لةسـةر نييـة  هـةم             
ــةي دا   ــةم ليذن ــايي و ه ــةي ياس ــةرةي    ليذن ــراو  سةد ــي ك ــة ه ــؤن و نيوةك ــي دوو ملي ــة ( ب)راي دوو مليؤنةك

ثَيشنيارة ببَيتة دوو مليؤن و نيو كـَي لةطـةَل ئـةو مودتةرةحةيـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر سـوثاس  كـَي          
( ج)لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سـوثاس  بـةكؤي دةنـط مودتةرةحةكـة دـةبول كـرا  سةدـةرةي        

يي داواي كردووة ببَيتة مليؤنَي   ليذنةي ياسايي ثشتطريي مودتةرةحي جةنابي وةنيـري كـرد    ليذنةي دارا
كة دةَلَيت بكرَيتة سَي سةد هةنار بةو ئيعتيبارةي هينة  ثَيشـ  ئـةو مودتةرةحـةي تـانة كـة هاتـة ثَيشـةوة        

تة سَي سةد هـةنار دينـار   لةطةَل ئةوةية دوو سةد هةنارةكة بكرَي( ج)دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لة سةدةرةي 
دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ بةنؤرينـة لةطـةَل ئةوةيـة سـَي        

منداَلةكة لة دوو سـةد هةنارةكـة   ( د)بوو بة سَي سةد هةنار دينار  سةدةرة ( ج)سةد هةنار بَينت  سةدةرةي 
ةطةَلـدا  ئةو مودتةرةحةية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي ل دةبَيتة سَي سةد هةنار دينار  كَي لةطةَل

ةكـة  (ه)نؤر سوثاس  بة نؤرينةي دةنط بوو بة سَي سـةد هـةنار دينـار  ئـةوةي      نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟
( 64)  (63)ساَل نياترة  ية  كةس طـوتي  ( 64)سةماحةكة ئيناسةكة سَي سةد هةنارة  بؤ ئةو كةسةي كة 

كو خؤي دةمَينَيتةوة  بةَهم سةماحةكةي جةنابي وةنير ثَينج سةد هةنار دينـاري طـوت  ليذنـةي    ساَلةكة وة
ببَيتـة ثَيـنج سـةد     حةكةياساييش ثَيي باش بوو  ثَيش  ئةوة دةخةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَل ئةوةية سـةما 

كاتةوة؟ نؤر سوثاس  بةكؤي هةنار دينار دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن ب
ئـةوة طومتـان ئيلغـا بكرَيـت  ضـونكة      ( و)دةنط ئةوة بـووة ثَيـنج سـةد هـةنار دينـار  تةبعـةن لـة سةدـةرةي         

ئيناسةيـة تةحصـيل حاصـلة  كـَي لةطـةَل ئةوةيـة ئـةو سةدةرةيـة ئيلغـا بكرَيـت دةسـو بـةرن بكاتــةوة؟ نؤر             
سوثاس  بةكؤي دةنط وةرطريا  يـة  نودتـة دةمَينـَينت     سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر

بغاض  )دا كة كا  رةشاد ئاماذةي ثَي كرد  لة ئةخريةكةي دةَلَيـت  (د)لةبريمان ضوو هيين بكةيي  لة سةدةرة 
  جـةنابي وةنيـر ئـةوة هينمـان نـةكرد  رةئيتـان       (النظر عن عددهم واعماهلم مامل يكو  هلام دخال مساتقل   

 (.ج  د)ة  كةواتة ئةو جوملةية ئيناسة بكرَيت لة لةسةر ئةو جوملةية ضي
 :وةنيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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هةر منداَلَي  كة داصر بَيت عةدةدي هةر ضةند بَيت مشولي دةكات  بةَهم كة ئيسـتينةليةتي ثةيـدا كـردو    
ي موستةديلي هةيةو تةتبيق دةبَيت لةسةر سةدةراتي تري ئيشي هةبوو مشولي ناكات  ضونكة شةخصيةتَيك

 .سةماح  كة ئيشي هةبوو سةماحي دوو مليؤن و نيو لةسةري تةتبيق دةبَيت  نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مودتةرةحةكة سةري نةطرت  ضونكة هةر بة تةنيا خؤت بووي و دةبوليش نةكراو دةنطيشي بـؤدرا  ئَيسـتا   
طؤردانكاريـةي لةسـةري كـرا دةخيةمـة دةنطدانـةوة  كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرن بكاتـةوة؟ نؤر           ماددةكة بةو 

سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سـوثاس  بةنؤرينـةي دةنـط وةرطـريا  بـردؤ بـؤ مـاددةي        
 .ضوار تكاية

 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي ضوارةم
هـةموار   1980ي سـاَلي  (114)ي ياساي باجي دةرامةتي ذمارة (14)لة ماددةي ( 0)كار كردن بة بردطة  -1

 .كراو رادةطريَي
 .هةَلدةوةشَيتةوة 1999ي ساَلي (5)لة ياساي باجي دةرامةتي ذمارة ( 0)ماددةي  -0
 .هةَلدةوةشَيتةوة 0221ي ساَلي (019)لة بردياري ذمارة ( 4)ماددةي  -4
 .هةَلدةوةشَيتةوة 1999ي ساَلي (093)لة بردياري ذمارة ( 2  6)ةي بردط -3

ــوارةوة شــوَيين بردطــة   ــاددةي ( 0)ئــةوةي خ ــاَلي (114)لــة ياســاي بــاجي دةرامــةتي ذمــارة   ( 14)لــة م ي س
 :ي هةموار كراو دةطرَيتةوة1980

 :وارةوةباج بةسةر باجدةردا دةسةثَي لة هةر ساَلَيكي خةمَلَينراو بةثَيي ئةم رَيذانةي خ
 :داهاتي تاكي نيشتةجَي دواي ثَيداني لَيبووردني ياسايي بةم شَيوةيةي خوارةوةية -ع

 .دوو سةدو ثةجنا هةنار ديناري عَيرادي( 052222)تاوةكو % 4
 .ثَينج سةد هةنار ديناري عَيرادي( 522222)هةنار ث  بَيت تاوةكو ( %052222 )5

 .مليؤنَي  ديناري عَيرادي( 1222222)هةنار ث  بَيت تاوةكو (522222)لة % 12
 .مليؤنَي  ديناري عَيرادي ث  بَيت( 1222222)لة % 15

 :داهاتي تاكي نيشتةجَي نةبوو -ب
 :هةمان رَيذةي نيشتةجَي و لَيبووردني ياساييش نايطرَيتةوة

 .رَيدياري دةك% 15داهاتي كؤمثانياي بةرثرسياريةتي سنووردار بة رَيذةي نةطؤرد بردةكةي بة  -ج
 .دياري دةكرَي% 15داهاتي كؤمثانياي تايبةتي ثشكدار بة رَيذةي نةطؤرد بردةكةي بة  -ح
 .دياري دةكرَي% 15داهاتي كؤمثانياي تَيكةَهوي ثشكدار بة رَيذةيةكي نةطؤرد بردةكةي بة  - 
ي بـةردةوام بـَي لـة    كؤمثانياكاني بياني كة لة عَيراددا تؤمار كراون  يان بة ثَييةوانةوة خاوةن دةنطايـةك  -د

 .لةسةر ئةو داهاتةي لة عَيراق ثةيداي دةكةن% 15عَيراددا ملكةضي باج دةبي بة رَيذةي نةطؤرد بة بردي 
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 :بةردَين حممد صاحل امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الرابعة
 .املعدل 1980 لسنة 114من قانو  ضريبة الدخل رقم ( 14)من املادة ( 0)يوقف العمل بالفقرة  -1
 .1999لسنة ( 5)من قانو  ضريبة الدخل رقم ( 0)تلغى املادة  -0
 .0221لسنة ( 019)من قرار رقم ( 4)تلغى املادة  -4
 .1999لسنة ( 093)من قرار رقم ( 2، 6)تلغى الفقرة  -3

 :عدلامل 1980لسنة  114من قانو  ضريبة الدخل رقم ( 14)من املادة ( 0)وحيل ما يأتي حمل الفقرة 
 :تفرض الضريبة على املكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب التالية

 :دخل الفرد املقيم بعد منح السماحات القانونية كاالتي -أ
 .مائتا  ومخسو  الف دينار عراقي( 052222)لغاية % 4
 .مخسمائة الف دينار عراقي( 522222)دينار لغاية ( 052222)مازاد على % 5

 .مليو  دينار عراقي( 1222222)دينار لغاية ( 522222)مازاد على % 12
 .مليو  دينار عراقي( 1222222)مازاد على % 15
 :دخل الفرد غري املقيم -ب

 .نفس النسب املقيم مع عدم مشوله بالسماحات القانونية
 %.15حيدد دخل الشركات ذات املسؤولية احملدودة بنسبة ثابتة قدرها  -ج
 %.15صة املساهمة بنسبة ثابتة قدرها حيدد دخل الشركات اخلا -ح
 %.15حيدد دخل الشركات املختلطة املساهمة بنسبة ثابتة قدرها  -خ
ختضع الشركات االجنبية املساجلة يف العاراق او بعكساة ولاديها مؤسساة دائماة يف العاراق للضارائب بنسابة           -د

 .على دخلهم الناجم يف العراق% 15ثابتة قدرها 
 :مصطفى بكرابو بةردَين عبدالكرين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةئي ليذنةي ياسايي

يف اقليم كوردستا  ) فيما يتعلق باملادة الرابعة من املشروع فا  اللجنة القانونية تؤيدها وتقرتح اضافة مجلة 
يت منها بعد ا   م االتفاق مع ممثلي احلكومة على رفع نسب السماحات وتثب( 1)اىل اخري الفقرة ( ا العراق 

الضرائب املفروضة على رواتب املوظفني لكافة الدرجات الوظيفية واصحاب املناصب والوظائف العليا عامة 
 -:وتقرتح اللجنة اعادة صياغتها كاآلتي

 :املادة الرابعة
 .1999لسنة ( 5)من قانو  ضريبة الدخل رقم ( 0)تلغى املادة  :أواًل
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 .0221لسنة 019من القرار املرقم ( 4)تلغى املادة  :ثانيًا
 .1999لسنة 093من القرار املرقم ( 2، 6)تلغى الفقرتا   :ثالثًا
املعدل يف  1980لسنة 114من قانو  ضريبة الدخل رقم ( 14)من املادة ( 0)يوقف العمل بالفقرة  :رابعًا

 :اقليم كوردستا  وحيل حملها مايآتي
- :اليةتفرض الضريبة على املكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الت

- :فرد املقيم بعد منح السماحات القانونية كاآلتياملدخل  -أ
 .لغاية مليوني دينار% 4
 .أربعة ماليني دينار( 3)ملازاد على مليونى دينار لغاية % 5

 ستة ماليني دينار  ( 6)أربعة ماليني دينار لغاية ( 3)ملا زاد على % 12
 .ستة ماليني دينار( 6)ملا زاد على % 15
 .الفرد غري املقيم نفس نسب املقيم مع عدم مشوله بالسماحات القانونية دخل -ب
على ارباح كافة الشركات العاملة يف اقليم كوردستا  % 15تفرض وتستوفى ضريبة بنسبة ثابتة قدرها  -ج

 .مبا فيها الشركات الفردية والبسيطة
ر من رواتب موظفي االقلايم لكافاة   سبعمائة ألف دينا 222222ملا يزيد على % 5تفرض الضريبة بنسبة  -د

 .الدرجات الوظيفية والقطاع اخلاص املسجلني رمسًا واصحاب املناصب والدرجات الوظيفية اخلاصة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دلَير سةرموو
 :دلَير امساعيل حني شاويس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي بَلـَين  بةرداسـو ثـَين ضـاكة هةنـدَي  شـت روون بكةمـةوة  ئَيمـة         ثَيش ئةوةي راو بؤضووني ليذنةي دارايـ 
كاتَي  ئةو ذمارانة دةَلَيي  ذمارةكان دةبةن  بةَهم ئةم دةبةيية هيض ناطةيةنَيت  جطة لـةوةي نيشـانةيةكة   
 كة طراني هةية لةم وَهتة  يـةعين ئَيمـة كاتَيـ  بـاج  يـاخود لَيبـووردن لـة سـي دينـارةوة  يـاخود سـَي سـةد            

دينارةوة نياد دةكةيي بؤ مليؤنَي   ماناي ئةوة نيية ئَيمـة لَيبـووردنَيكي نؤر نؤرمـان كـردووة  ئـةو ثارةيـة       
نرخي نيية  ئةو ثارةية هييي ثَي ناكردَيت  بؤ شريائي نيية  ئةمة حاَلةتَيكي داتةثيو  ئابووري ئَيمـة بـاس   

روسـو وةنعـة ئينتيصـاديةكة  ئةسـَلةن ئـةو      دةكةيي  لةبةر ئةوة طةورةيي ذمارةكة نيشانة نييـة  بـؤ تةند  
هةنار دينارةي كة ئَيستا ئَيمة وةردةطريي بةرامبةر بة ننيكةي شةش دينار بوو هي ضوار ساَل لةمـةوثَيش   
نرخي ية  ديناري جاراني نيية  نرخي نيو ديناري جاراني نيية  لةبةر ئـةوة ئَيسـتا جيلَيـ  ثةيـدا بـوون       

بووة  بةهةر حاَل مي ثَين خؤشة كاتَي  ئةم هةموو سئرة دةبيني  وا تةسةور كة ناناني دينار هةنار سلس 
نةكةيي بةرامبةر بة دراوَيكي بةهَينيي  لـة هـةمان كاتيشـدا بـةراورد كردنـي دراوي عَيرادـي بةرامبـةر بـة         

ةرن ننم بوونةوةي دؤهر نيشانةية  نيية  بؤ ئةوةي نرخـي دينـاري عَيرادـي بـ    , دؤهر  ياخود دراوي دورس
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بَيتةوة  دؤهر نؤر بووة لة بانارددا بةرداسو  دؤهر دابةنيوة  نة  دينـاري عَيرادـي نيـادي كـردووة  بـة هـةر       
حاَل مي نامـةوَيت بكةومـة بـوارَيكي ئـابووري  بـريو بؤضـووني ئَيمـة سـةبارةت بـة مـاددةي ضـوارةم لةطـةَل             

بـةم شـَيوةيةي   ( ع)ان باشـة بردطـةي ضـوار    ثشتطريي كردني ثرؤذةكة  ضـةند تَيبينيـةكمان هةيـة  ئَيمـة ثَيمـ     
 :خوارةوةي لَي بَيت

 .تا ثَينج مليؤن دينار% 4لة 
 .لة ثَينج مليؤن دينار نياتر تا دة مليؤن دينار% 5لة 
 .لة دة مليؤنةوة تا بيست مليؤن دينار% 12لة 
 .لة بيست مليؤن نياتر% 15لة 

َيي  ئةطـةر تةئكيـد دةكةمـةوة لـة وشـةي مليـؤن و ئـةو        ئَيمة ثَيمان ضاكة ئةم نيسبةتانة بةم شَيوةية بطـؤرد 
 .هةموو سئرة  ئَيمة نةترسي و وا نةناني ئةمة مةبلةغَيكي دةبةية

دا لة كؤتاييدا ئَيمة ثَيمان ضاكة وشةي عَيراق ببَيت بة هةرَيمي كوردستان  جطة لةوةش (د)لة سةدةرةي 
م ماددةية  ئةطةر ئَيمة بردوانينة ئةسبابي موجيبةي ئَيمة ثَيمان ضاكة بردطةيةكي تر ئيناسة بكرَيت بؤ ئة

لغرض جعل القانو  منسجمًا مع السياسة االقتصادية يف اقليم )ئةم ياساية  دةبني ئةسبابي موجيبة دةَلَيت 
كوردستا  ولتحقيق اهداف التشريعات االقتصادية اخلاصة باالستثمار واقتصاد السوق وتشجيع احلركة 

ارات بصورة عامة ولتحقيق العدالة وختفيف العبء الضرييب عن كاهل املواطنني فقد شرع العمرانية واالستثم
  هةر لةسةر ئةم بنةماية  بؤ ئةوةي ئينسيجام بكات لةطةَل ئةسبابي موجيبة  ئَيمة ثَيمان (هذا القانو 

ي كة هةية  هةم ضاكة سةدةرةيةكي بؤ ئيناسة بكةيي لةطةَل ياساي وةبةرهَينان  هةم لةطةَل ئةو ياسايانة
لةطةَل ئةو سةلسةسةيةي كة ئَيمة بينامان كردووة  بؤ هانداني سةرمايةي طشو  ئَيمة ثَيمان ضاكة ئةم 

ي باج ببةخشرَيت وةكو %5بردطةية بؤ ماددةكة ئيناسة بكةيي  ئةويش ثرؤذة بةرهةمة خؤماَليةكان لة 
وةبةرهَينان مةبةستمان لةو ئيستيسمارانةية  هاندانَي  بؤ بواري وةبةرهَيناني نيشتماني  مةبةستمان لة 

كة بؤ نياد كردني نَيدة بايية   بؤ نياد كردني رحبَيكي نيادة خةيالي نايةت  يةعين ئَيمة مةبةستمان لةو 
ثرؤذانة نيية بؤ كردنةوةي سوثةرماركَيتَي   ياخود بؤ شتَيكي خةدةمي  ئَيمة مةبةستمان ئةوةية  ئةطةر 

ر خانةية  بكاتةوة  يان ثرؤذةيةكي دةواجي بكاتةوة  ثرؤذةيةكي وةبةرهَينان بة يةكَي  كارطةية   كا
مةسهومي ئينتيصاديةكةي خَيرو بةرةكةتَيكي ماددي بَينَيتة بةرهةمهَينان  بؤ ئةو تةشجي  كردنة  
ئةمةش بؤ تةنها وةبةرهَيين نيشتمانيي  بؤ ئةوةي كة بواري وةبةرهَينان لةو كةرتة ئابووري 

مهَينانانةي كة سةر لةنوَي ئيعادةي داهاتي وَهتية  وةكو لة بانرطاني و لة بوارةكاني تردا  دةبَيتة نابةرهة
بواري وةبةرهَيناني ماددي  ئةمةش خنمةتَيكي طةورة بة ئايندةو بة هةَلسانةوةي ئابووري نيشتماني 

 .ةكة  نؤر نؤر سوثاسهةرَيمي كوردستان دةكات  ئَيمة ثَيمان ضاكة ئةم ئيناسةية بكرَيت بؤ مادد
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ــاَل         ــؤ دة س ــة ب ــاتي تَيداي ــةرهَينان ئيعئائ ــَيتةوة وةب ــةبريم نةض ــيار ل ــة  ثرس ــةَهم ي ــر  ب ــا  دلَي ــوثاس ك س
 .دةيانطرَيتةوة وةتةنيش بَينت  ئةجنةبيش بَيت  هةموويان دةيانطرَيتةوة  ثاشي دة ساَلةكة

 :سدلَير امساعيل حني شاوي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئــةو ياســاية دةدرَيــت بــة هــةموو كةســَي  كــة ســوثةرماركَيت بكاتــةوة  يــان طانينؤيــة  بكاتــةوة  يــان            
ي سـوثةر ماركَيـت لةطـةَل    ةضَيشتخانةية  بكاتةوة  كة كاتَي  سوثةرماركَيتَي  دةكاتةوة  بةرداسـو كردنـةو  

تطوناريـةكي بامشـان ثَيشـكةش دةكـات  بـةَهم هؤكارَيكـة بـؤ        ئةوةي كة شارةكاني ئَيمة دةرانَينَيتـةوةو خنمة 
راكَيشاني دراوي دورس و سةروةت و ساماني نيشتماني بـؤ دةرةوةو  ئةمانـة بـوون بـة مةلبةنـدَي  بـؤ سـاغ        
كردنةوةي كةلوثةلي بياني  هةرَيمي كوردستان بـووة بـة باناردَيـ  بـؤ سـاغ كردنـي كةلوثـةلي دةرةوة  ئَيمـة         

ة هةيـــة ثـــرؤذةي وةبـــةرهَينان هـــةبَيت  كةســـَي  ثرؤذةيـــةكي وةبـــةرهَيناني لـــة بـــواري ثَيويســـتمان بـــةو
ثيشةسانييدا  يان لة بواري كشتوكاَلدا  يان لة هةر بوارَيكي تر بةرهةمهَيناندا خَيرو بةرةكةتَيكي ماددميـان  

بواري سياسـةت  بؤ وةربةرهةم دَييَن  بة مةرجَي  سةرمايةي نيشتمانيش بَيت  جطة لةو خنمةتانةي كة لـة 
% 5و ياخود ياساي وةبةرهَينانة ئَيمة داوامان كردووة  ئَيمة ثَيشـنيار دةكـةيي لَيـرةدا بـةس لـة نةريبـة لـة        

ئيعئا بكرَيت  بةس ئةو ثَيشنيانةمان هةية  ئةمـة بـؤ ئـةوةي كـة هـاني خـةَل  بـدةيي سـةرمايةكانيان لـةو          
 .سهومي ئينتيصادي  نؤر سوثاسبوارة بةكار دةهَيني  بيَيتة بواري وةبةرهَينان بة مة

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــةمموو        ــدا ه ــانونَيكي تايبةت ــة د ــراوة  ل ــة ك ــمار موعالةج ــةي ئيستيس ــَينت  دةناي ــدا دةب ــةَهوي تَي ــةوة تَيك ئ
مةشاريعَيكي ئيستيسماري ض وةتةني  ض ئةجنةبي ئةو سةماحات و ئيعئائات هةمووي هةيـة  لَيـرة داخيلـي    

ــ ــمار     بكــةيت تَيكةَهوي ــاريعي ئيستيس ــةوة نييــة مةش ــة ئ ــةدةة ئــةو دانون ــتيةكةي ه ــة بةرداس ــَينت  ك ة  دةب
موعامةلةي تايبةتي خؤي هةية  هةموو هيةنةكاني موعالةجةي كراوة  ثَين واية ئةوة لَيرة ئيناسة بكرَينت 

ــ  دةضــَينت       بةهــةر حــاَل وتَيكــةَلي بكــرَينت باســَيكي وا بكــةيي  كــة دانونةكــة جــَي بــةجَي بكــاتي لَيــي تَي
مودتةرةحاتةكاني ترت هةمووي ئيشـارةمت كـردووة  ثـَيش هـةموو شـتَي  دةمـةوَيت بـنامن جـةنابي وةنيـر          
رةئي ضية لةسةر ئةو رةئيانة  دوايَي ليذنةي دـانوني ئينجـا دةخيةينـة مونادةشـة كـردن  سـةرموو جـةنابي        

يةكـة لـة جيـاتي دوو مليـؤن     %4ردَيي وةنير ليذنةي دارايي ئينترياحي كردووة كة دةَلَيـت ئـةو نيسـبانة بطـؤ    
يةكـة لـة دة مليـؤن تـا بيسـت مليـؤن  لـة        %12ةكة لة ثَينج مليؤن تـا دة مليـؤن  لـة    %5ببَيتة ثَينج مليؤن  

 .ةكة بيست مليؤن نياتر15%
 :وةنيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مان موسرييي  كة رَيككةوتوويي  لةو هية سـةماحي دـانوني دةردةكـةيي     ئَيمة هةر لةسةر ثَيشنيارةكةي خؤ
لَيــرةش نيســبةكةمان كــةم كردؤتــةوة  بؤيــة هــةر لةســةر ثَيشــنياري خؤمــاني  ئــةوي يش ئــةوةي بــةردَين    
سةرؤكي ليذنةي دارايي باسي كرد  ئَيمة داخيلي ئةو مونادةشةية نابي  ئـةوةي كـة طـوتي دؤهر دابـةنيوة      

ة دةرةوة دابةنيوة مودابيلي عومةتي تر  بةَهم ئةطةر حكومةت نةبَيت و تةنحية بةسـيولةي خـؤي   دؤهر ل
نةدات و بانكي مةركةني عَيرادي سعرَي  لةسةر دؤهر دانةنَيت  ئَيستا دينـار نرخَيكـي نؤر كـةم ي هةيـة      

 .نؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دؤهر  بةَهم ثَين واية ئةوة سياسةتَيكي بانكي مةركةني عَيراديـة    مي نامةوَيت  ئةمة مةونوعَيكي ترة هي
دينار بةدوةت بووة بةنيسبةتي نياتر لةوةي كة دؤهر شـكاوة  بـةَهم دينـار لـةو نيسـبةتة تَيثـةرديوة  لةبـةر        

تـةب   دينـاري تانةيـان   / رؤشنايي ئةو سياسةتةي كة دةيانةوَيت ديناري عَيراق بةدوةت بَينت  ئةوة ئةوةلةن
 .نةكردووة  ئةوة لة عةرنو تةلةبةكة هينة

ــت  ئــةوة     / دووةمنــيش كــرديين دؤهر لــة بــانارددا لــة نميــين سياســةتةكةي كــة دينــاري عَيرادــي بــةدوةت بَي
بةردةوامة  ئةوة لة بةرذةوةندي خةَلكداية  وَيـرداي ئـةو مووضـةيةي كـة وةريـدةطرن دـوةتي شـريائي نيـاتر         

ان رةبــو دؤهرة  هــةموو مةواديشــمان بــة دؤهر دةكردَيــت لــة دةرةوة  ئةطــةر دةبــَينت  ضــونكة ئَيمــة دينارمــ
دينارةكة بةدوةت بَينت ئةو تةلةسنيؤنةي بة ضوار سةد هةناري دةكردي  ئةو وةخـو بـة سـَي سـةد هـةناري      

ت  دةكردي  ئةطةر دينارةكة وةكو هينمـان كـرد بطةردَيتـةوة سـةد هـةنار دينـار ببَيتـة سـةد دؤهر واي لـَي ديَـ          
 .بةهةر حاَل  كَي دسةي هةية  كا  دكتؤر نوري سةرموو

 :نوري ايل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بة ماددةي ضوار بردطةي يةكةم  مي ثشتطريي لة بؤضووني ليذنةي دارايي دةكةم  بـؤ ئـةوةي كـةوا    
ذنـةي دـانوني ثَيشـنياني ئـةوةي كـردووة  لةبـةر       ئةو رَيذانـة بـةرن بكرَينـةوة  سـةبارةت بـة بردطـةي دوو لي      

ية هـةمووي رَيـ  َرَينـةوة  مـي لةطـةَل ئـةوة دام  كـةوا جيـاواني بكرَيـت لـة           %15ئةوةي كةوا رَيذةكة لة 
( املسؤولية امدودة)نَيوانياندا  ضونكة ئةو كؤمثانيايانةي كة ثَييان دةطوترَيت بةرثرسياريةتي دياري كراو 

ثانيايانــة ســيماي خَينانيــان هةيــة لــةنَيو كةســانَيكدا دروســت دةكــرَيي  كــة ســةر بــة   بةشــي نؤري ئــةو كؤم
خَينانَيكي خنم و كةسي يةك يي  لةبةر ئةوة ضاك ة كةوا رَيذةي ئةو باجةي كة لَييان وةردةطريَيت كـةم   

موسـاهةمة بةهـةردوو    بَيت لة ثاندة  بؤ  وونة بكرَيتة دة  بةَهم ئةو كؤمثانيايانةي كةوا ثَييان دةطوترَيت
شَيوةكةي  ئةمة دةيدي ناكات با ثاندة ةَينَيتةوة  بةَهم كؤمثانياكاني دةرةوة كةوا لة كوردستان كار دةكةن  
ئةوانة با رَيذةكةيان بكرَيت بة بيست  ئةم كؤمثانيايانةيش ئةوانة ني كةوا كؤمثانياي وةبـةرهَينانيان ثـَي   

ن ئاماذةتـان ثـَي كـرد  ئةوانـة دـانوني تايبـةتي خؤيـان هةيـة ئةوانـة          دةطوترَيت  ضـونكة ئةمانـةي جـةنابتا   
ناطرَيتةوة  بةَهم كؤمةَلَي  كؤمثانيـاي دي هةيـة دَيـي كاروبـاري مودـاوةهت دةكـةن  ئةوانـة لَيـرة ثَيويسـتة          

 .بَيت  سوثاستان دةكةم% 02رَيذةي باجيان نياتر بَيت بة هيةني كةم لة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .  عةبدولردةبان سةرمووكا
 :بةردَين عبدالربي امساعيل سلين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةية  كة باس لة شةريكات دةكات و نةريبـة وةدةطرَيـت  ئـةم شـةريكةية     ( ب)مي تَيبينين لةسةر سةدةرةي 
ية  ئـةم  هةمووي ية  جؤر نينة  هةية بةرهةمي موادي غينائيـة  هةيـة بةرهـةمي كارةبـايي و ئـةو شـتانة      

رَيذةية بة رةئي مي دروست نيية  دةبَيت لَي  جيا بكرَيي  خؤي لة دانوني دنيا هـةمووي مـةوادي غـةنائي    
لة هةموو دنيا  لةبةر ئةوة ثَيويسـتة  % 19ية  ئَيستا بؤتة لة %16ة  مةوادي كةماليات و كارةبايي لة %2لة 

ي لـَي  %15مةوادي خـؤراكي دةكـاتي  ضـؤن لـة     ئةمة لَي  جيا بكرَيتةوة  هةندَي  شةريكات هةية تةوريدي 
وةردةطريَيت  ئةوة دةبَيتة بار طرانيية  لةسةر ميللـةت  ميللـةت لـةوةدا كـة خؤرداكييـة  طـران دةبـَينت  كـة         
طران بوو  كَي نةرةر دةكات؟ ميللةت نةرةر دةكات  لةبةر ئةوة ئةم نيسبةتة دةبَيت لَي  جيا بكرَيتةوة  نؤر 

 .سوثاس
 :كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ

 .كا  جةمال سةرموو
 :بةردَين اال حممد داسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةحةدينةت مي ثشتيواني رةئيةكةي ليذنةي دارايي دةكةم  دةبَيت ئَيمة موحاوةلةي ئةوة بكةيي كـة رَيطـا   
ئةطـةر دوكـانَيكي   سراوان بَيت  كة بة تةماي ئةوةن كارَي  دروست بكةن كة شوَينَي  دروست دةكرَيت  هةتا 

دةهكي بيووكيش بَيت  ئةمة خؤي لةخؤيـدا جوهنةوةيةكـة  دةبَيتـة سـةبةبي ئـةوةي كـة دوو كـةس تيـاي         
ئيش بكات  ئَيمة ئةطةر بري بكةينةوة بؤ ضارةسةري كَيشةي نةريبة  ديسان دسةكةي ئـةو رؤذة دةكةمـةوة    

خلـي خـةَل  هـةبَيت  لةسـةر ئـةدةوات و ئـةو       دةبَيت ئَيمة نةريبةمان لةسةر جوهوةكاندا هةبَيت  لةسةر دة
ثَيداويستية ذيان دةكردَيت  بؤ ئةوةي تا حةددَي  وةنعةكة بَيينةوة بار  ئَيمة لة هية  كة نةريبـةي دةخـل   
كةم دةكةينةوة  لة هيةكي تر شوَينَيكي تر بدؤنينةوة  بؤ ئةوةي بتـواني دةخلـي حكومـةت بـةرن بَيتـةوة       

هةيـة  حكومـةت بةرنامةيـةكي هةيـة  ئةمانـة يارمـةتي كـَي دةدةن؟ يارمـةتي ئـةو          مي ثَيشنيارَيكي تريشن 
كةسانة دةدةن كة خؤي تواناي هةية  ئيستيعدادي هةية خيربةي هةية  دةيةوَيت مةعمـةلَي  بكاتـةوة  يـان    

ي ثارةكـة تـةئمي بكـات  حكومـةت  يـان      %02دةيةوَيت سوثةرماركَيتَي  بكاتةوة  ئةطةر خؤي بتوانَيـت لـة   
ي بؤ تةئمي دةكات  بؤ ماوةيةكي دوورو درَيذو نةريبةي لةسةر دادةنَيت  نةريبةكةش كةمـة   %82بان  لة 

ئةمة لـة هيـة  رَيطـا دةكاتـةوة بـؤ ئـةوةي خـةَلكَيكي نؤر لـةم سـوثةرماركَيتة ئـيش بكـات  بـؤ  وونـة كـة               
دةكات  سي  ضـل كـةس لـة     سوثةرماركَيتَي  دةكرَيتةوة  ئةطةر بيي سةيري بكةن سي  ضل كةس ئيشي تيا

بةتاَلة  يةعين دورسايي هةية لةسةر كؤمةَلطاو  دورسـايي هةيـة لةسـةر حكومـةت  يـةعين نـاردةنايي خـةَل         
بيست كةس ئَيستا ئيشي هةيـةو ئـيش دةكـات و نةريبـةش دةدات  لةبـةر ئـةوة مـي تةئيـدي بؤضـوونةكاني          

نةت نؤر ثَيويستة  ضونكة وةكـو جـةنابي وةنيـر    ليذنةي دارايي دةكةم  لةطةَل ئةوةشدا رَيطةي تر بة حةدي
باسي كرد  ئَيمة ئةطةر هةر هةموو نةريبة بربديي  ئي  حكومةت تةدريبـةن دةسـةَهتي دارايـي نؤر نةعيـف     
دةبَيت  لةبةر ئةوة ضارةسةري مةونوعةكة نؤر بة كتوثردي ئَيمة بري لـةوة بكةينـةوة  كـة نةرائيـب لةسـةر      

انةي كة توانايان هةية  تةبيعي هـةموو كةسـَي  توانـاي نييـة  لـة سـاَلَيكدا ضـوار        شو تر دابنَيي  ئةو كةس
تةلةسنيؤن بكردَيت  يان سَي تةلةسنيؤن بكردَيت  خةَلكي دةوَلةمةند هةيةتي با ئـةوة نةريبـة بـدات  تـةبيعي     



 604 

ا سشـارو  كة ئةمة كرا  ئي  موشـكيلةكةي لةسـةر حكومـةت كـةم دةبَيتـةوةو خـةَلكيش بـؤ ئـةم بـارةي ئَيسـت          
 .نةخو لةسةر نابَيت  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ضرؤ خان سةرموو
 :بةردَين ضرؤ علي بة امي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو مي لة سةرووي ئةوةي ثشتطريي ليذنةي دارايي و ئابووري دةكةم  ثَيشنيارَيكيشن هةية بةنيسبةت 
بـؤ يـة  مليـؤن تـا     % 4بؤ يـة  مليـؤن  لـة    % 1ي ئةطةر جيا بكرَيتةوة لة بؤ دوو مليؤن  بة رةئي م% 4لة 

ثَينج مليؤن  وة  ثَيشنيارةكة بابَلَيي ليذنةي دارايي و ئابووري  ضونكة مةسةلةن ئةطةر يةكَي  راتيب دوو 
% 1سةد هةنار دينار بَيت  بةرداسو ئةطةر شةش هةناري لَي وةربطريي نؤرة بؤي  بـة رةئـي مـي ئةطـةر لـة      

 .تا ثَينج مليؤن و بةو شَيوةيةي ثَيشنيارةكةي ليذنةي دارايي و ئابووري  سوثاس% 4بؤ تا مليؤنَي   لة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةعدةديي سةرموو
 :بةردَين مة سعدالديي عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تـاكو دوو  % 4وة دراوة  ض بؤ نةوج و بؤ ئةوهد  لة لة ثاش سةماحي دانوني  يةعين كة ئةو دوو مليؤن و ني
سةدو ثةجنا هةنار دينار مي ثشـتطريي رةئيةكـةي ليذنـةي دارايـي دةكـةم  ضـونكة دوو سـةدو ثـةجنا هـةنار          

% 5  يان لة %4تا ثَينج سةد هةنار نؤر كةمة  بؤ؟ لةبةر ئةوةي دةخلي سةردي مودين كة لة % 5دينار  يان 
دانـراوة  % 12لـةوَي لـة    1980ي سـاَلي  114ةشروعةكة كة لَيـرة باسـي هـاتووة رةدـن     دانراوة  لة ئةسَلي م

تاوةكو سَي هةنار دينار تا شةش هةنار دينار  يةعين بة حيسابي سويسـري  باشـة سـَي هـةنار دنيـار ئةطـةر       
َي  دينار بوو  سَي هةنار دينـار تـا شـةش هـةنار دينـار طـةل      ( 142)ثَيشان حيسابي راتيب ئيسمي بكةيت كة 

هةنار دينـار ئـةوة مانـاي وايـة دةكاتـة      (152)هةنار دينار  يان ( 052)نؤر بوو  ئَيستا موةنةسَي  لةوانةية 
حيسابي هةر دوو مانطي نؤر لَي  دوورة  يةعين دةبَيت هةر نياد بكرَيت  ئةطةرنا هةروةكو خؤيةتي  ئـةوة  

 .نودتةي يةكةم
ي غةيري مودين  ئةو شـةريكاتي ئةسـهومةو شـةريكاتي    يةعين تةماشا بكة لة دةخلي سةرد/ نودتةي دووةم

لة دـانوني دـةدين و   % 45بؤ شةريكاتي صناعي  لة % 15صناعية هيض سةردي نةكراوة  يةعين دائيمةن لة 
ئةسَلدا لة دانونةكةي صاة ئةرباحةكـةي  يـةعين مـةدتوع دةطريددرَيتـةوة  يـةعين رحبـي صـاة ئـةخريي لـة          

ريكاتي غةيري صـناعي  شـةريكاتي صـناعي دةبَيـت كـةم  بَيـت لـة شـةريكاتي         ي لَي دةطريددرَيتةوة شة45%
 .غةيري صناعي  كة لَيرة هيض سةردي ثَي نةكراوة  لةطةَل رَينمدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس  كوَيستان خان سةرموو
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ثشـتطريي رةئيةكـةي دكتـؤر نـوري     ( ج)  بـؤ خـاَلي   (ب)نةي دارايي دةكةم بـؤ خـاَلي   ثشتطريي رةئيةكاني ليذ
ي ثَيشنيارةكاني ليذنـةي ياسـايي  ئـةو حـةوت سـةد هـةنار دينـارة        (د)دةكةم  ية  ثَيشنيارم هةية بؤ خاَلي 

تَيكي بكرَيت بة مليؤنَي  دينار  ضونكة حةوت سةد هـةنار وةكـو كـا  دلَيـر روونـي كـردةوة  بةرداسـو داهـا        
ي لَي دةبريت نؤر كةمي لَي دةمَينَيتةوة بؤ سةرمانبةرَي  كـة حـةوت سـةد هـةناري هةيـة       %5كةمة  كة لة 

ة لة مليؤنَي  وةربطريَيت  كة مووضةكةي مليؤنَيكة  نة  حةوت سةد هةنار %5بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةو لة 
 .دينار  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  بةكر سةرموو
 :َين بكر ستاح حسيبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي سةرةتا دةمةوَيت باسي ئةوة بكةم  كة ئَيمة دوو سيستةم هةية لة دينادا تَيكـةوَهوي نةكـةيي ئـةوروثاو    
ئةمريكا تَيكةَهو بة وَهتي خؤمان نةكةيي  بة رةئي مي ئَيمة لة مةرحةلةيـةكي ئينتينـالي دايـي لـة بـةيين      

ؤل كراو و ئينتيصادي ئانادا  تاكو ئَيستا بيناي ئينتيصادي ئاناد لة كوردستاندا نيية  ئةو ئينتيصادي كؤن 
بةَهم رةنطة ئةطـةر بـةو شـكلة لَيـرة     , نةريبانةي كة هةية  مي بؤ خؤم لةطةَل ئةو سيستةمةي ئةوروثي دام

ئةوة شتَيكة تَيكةوَه كردنـي   جَي بةجَيي بكةيي  خةَل  ثَيمان بَلَيت طونةراني ئةسرينياو نةرائييب ئةوروثا 
تؤنَي  نةبةتة  رةنطـة موشـكيلةش بـؤ هاووَهتيـان نؤر ثةيـدا بكـات  لةبـةر ئـةوة بـة رةئـي مـي بةرداسـو             
مةسرونة ئةو نةريبانةي كة دادةنَيي لةسةر ئةساسي ئـةوة بَيـت  ضـونكة كـة ئَيمـة ئينتيصـادةكةمان نيـاتر        

عي و صناعي و بةرهةمهَينان و ئةوانة هيض دةخلَيكمـان نييـة    ئيعتيماد دةكاتة سةر نةوت و لة ديتاعي نرا
ئةو ثارةي كة حكومةت هةيةتي هةمووي لة نةوتةوة دةري دةكات  خؤي تةونيعي دةكـات بَلـَيي رةواتـب و    
شو وا  يان ئةو مةشاريعي خةدةمي و ئةوانة تةددين دةكات  ئةو نةريبانةي كـة دادةنرَيـت دةبَيـت لةطـةَل     

وةيةكي تةصاعودي بَيت لةطةَليان  بؤية لَيرة ثشتيواني لة رةئيةكةي ليذنةي دارايـي دةكـةم و   ئةوةدا بة شَي
بةتايبةتي جطة لةوة نودتةية  هةية سةدئَي  دانَيي بؤ داهاتي سةرد  مةسةلةن بؤ ساَلَي   تا ئةو سةدئة 

ةدئة ئينجـا بـة تةصـاعودي    كة طونةراني خؤي ثَيوة بةندة  ئةوة نابَيت نةريبةي لةسةر بَيت  دواي ئـةو سـ  
ي %4سةر بكةوَيت  ئَيستاكة تا دةطاتة دوو مليؤن دينار  يةعين لة ية  دينارةوة تا دوو مليؤن دينار تؤ لـة  

لَي دةسةني  مي ثَين واية لة ساَلَيكدا سةردَي  ضةندي ثَيويستة بؤ ذيان و طونةراني  دواي ئـةوة نةريبـةكان   
نودتةيةكي تـر هةيـة  كـة ثرسـيارم هةيـة لَيـي  ئةوةيـة نـانامن هَيشـتا           .دادةنرَيت بةشَيوةيةكي تةصاعودي

سةرق نةكراوة لة بةيين تاكي نيشتةجَي  سةردي مودين  ئينامة هةية  ئينامةي موئةدـةت هةيـة  ئينامـةي    
دائيمي هةية  حةدي مواتةنة هةية  يـةعين لةبـةر ئـةوة دةبَيـت سـةردَي  بكـةيي  ئـةوةي مـودين نييـة لـة           

ثَين وا نيية ئةو حةدي ئةوةي هةبَيت ئـيش بكـات  ضـونكة ئـةوةي مـودين نـةبَيت حـةدي ئـيش         وَهت  مي 
كردني نيية  كة حةدي ئيش كردني نةبَيت  تؤ دةبَيت جياي بكةيتةوة لةوةي كة ئينامةي موةدةتي هةية  

  مـي  لةطةَل ئةوةي كة ئينامةي دائيمي هةية  لةطـةَل ئـةوةي كـة جنسـيةي هةيـة  حـةدي مواتةنـةي هةيـة        
 .حةن دةكةم ئةوةم بؤ روون بكةنةوة  سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .طوَلنان خان سةرموو
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 :بةردَين طوَلنان عنين دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثشتطريي لة ثَيشنيارةكاني ليذني دارايي دةكةم  هةمان رةئيةكةي كوَيسـتان خـامن هةيـة  ئـةو حـةوت سـةد       
تــة مليــؤن  ثرســيارَيكي تــر لَيــرة دروســت دةبَيــت  كــة بــاج وةردةطريَيــت هــاووَهتي داواي           هــةنارة بكرَي

خنمــةتطوناري دةكــات  ئَيمــةش ثــَيش ماوةيــةكي ننيــ  وةنيــري شــارةوانيمان بــانط كــرد  ئــةويش طــرسو  
ر بـة  طةورةيان كةمي بودجة بوو  ثَيشنياري ئةوة دةكةيي كة لة دواي جَيطري كردني ئةم ياساية بايةخي نؤ

رَيـذةي خــةرجي وةنارةتــي شـارةواني و وةنارةتــي كارةبــا بـدرَيت  كــة هــاووَهتي بـاج بــدات و طرستةكانيشــي     
 .هةروةكو خؤي بَيت  ئةوة بةرثرسياريةتيةكة بؤ ئَيمة دةطةردَيتةوة  سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية سةرموو
 :شوكرية رسول ابراهين.بةردَين د

 .رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة

ــدا ثشــتطريي ليذنــةي ياســايي دةكــةم  لــة خــاَلَيكي تــردا كــة ثةيوةنــدي بــة      بةرداســو مــي لــة هةنــدَي  خاَل
كؤمثانياكاني بياني هةية  ثشتطريي لة ليذنةي دارايي دةكةم  ئةمة خاَلَي  كة حةن دةكةم بةرداسو رَيذةكة 

رةو شـتانة نـةدل دةكرَيـت بـؤ دةرةوةي وَهت و     ية نؤر كةمة بةنيسبةت ئةوةي كةوا هةموو ئـةو ثـا  %15لة 
ضـاك ة  خـاَلَيكي تـرم    % 05داناجنَيكي تةواوي تيا دةكرَيت  جا بؤية رَيذةكة بة رةئي مي ئةطةر بكرَيت لـة  

هةية  مي تَيناطةم داهاتي كؤمثانياي تايبةتي ثشكدار لةطةَل كؤمثانياي تَيكةَهوي ثشـكدار  ئـةو دوو خاَلـةم    
 .ة  نؤر سوثاستان دةكةم  كة ئةمة ثسثؤري بةتايبةتي ليذنةي دارايي و وةنارةتةبؤ روون بكةنةو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يـة    ثشتطريي لة بؤضوونةكةي بةردَين دكتؤر نـوري دةكـةم  ثشـتطريي لـة راثـؤرتي ليذنـةي دارايـي دةكـةم         
تَيبينين هةية بةنيسبةت شةريكاتي سةردي و بةسيتة شةريكات بةثَيي دانونَي  هةرمةحَلَي   هةر ئيشـَي   
خاوةنةكـةي لــة دوو كــةس نيـاتر بــوو عةددةكــة دةكاتـة موشــارةكة  عةدــدي موشـارةكةي ثــَي دةَلــَيي  دةكــا     

يـة بكـاتي  ئـةوة    %15حةمولي ئةو شةريكة  يةعين ئةو ماَلة لةو ئيمكانيةتة نيية  ئةو نةوعة شةريكاتة تة
 .ية 

لـة ضـوار مليـؤن نيـاتر  بـة      % 12دوو مليـؤن نيـاتر    % 5هةتا دوو مليـؤن  لـة   % 4بةنيسبةت نيسبةكان  لة 
ةكةي ئيلغـا بكرَيتـةوة  يـةعين لـة ضـوار مليـؤني نيـاتر        %15دةناعةتي مي لةوةندةي رابوةستَيت باش ة لة 

ئَيستا ثرسيارم هةية , ية نةمَينَيت  سةوائيدي مةسرةة%15و لة هةمووي بطرَيتةوة هةتا ئةخريي  ئة% 12
لة جةنابي بةردَين وةنيري دارايي و ئابووري  سةوائيدي مةسرةة ئَيستا ضةندة ئةطةر ية  وةدائيعي دانَيتة 

 .نياد نةبَينت  ثَين خؤشة ئةوة لةبةرضاو بطريَيت و نؤر سوثاس, بَينت% 9تا % 6بان   لةوانةية لة 
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 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

نؤر سوثاس  مي داوا لة جةنابي وةنير دةكةم تةنيا وةَهمي ثرسـيارةكان بداتـةوة  بـةَهم ئـةو بؤضـوونانةي      
كة هةية ئةردامةو طرنطيشة  رةنطة وةنيرش ثَيويست بكاتي راوَيـذ بكـاتي  بؤيـة ثاشـي ئـةوةي كـة وةَهمـي        

ة  كـة ئـةو كؤبوونةوةيـة دوا َـةيي  سورسـةتَي  بدةينــة      ئـةم ثرسـيارانة دةداتـةوة  ئينجـا رةئيـةكمان هةيـ      
هةردوو ليذنةكـة لةطـةَل وةنارةت دابنيشـَيت  بـؤ رؤذي دوو شـةمة حـانري بكـةن  ئةطـةر رَيككـةون لةسـةر           
رةدمةكان ئةوة عةرني دةكةيي  ئةطةر رَيـ  نةكـةوتي ئـةوة دةبَيتـة دوو مودتـةرةحي ليذنـةي ياسـايي كـة         

ة  لةطةَل ليذنةي دارايي كة نؤربةي ئةندامان دسةيان كردو ثشـتطرييان لـَي كـرد     لةطةَل وةنير رَي  كةوتوو
 .جا ئةطةر جةنابي وةنير وةَهمي ئةو ثرسيارانة بداتةوة  سةرموو

 :وةنيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

باجيــان لةســةرة  ضــونكة % 15ويان لــة عَيــراق بةنيســبةت شــةريكات ثرســياريان كــرد  كؤمثانياكــان هــةمو 
كؤمثانيـا لـة يـة  شـوَيي كـارَيكي تايبـةتي ناكــات  هـةر كؤمثانيايـة  لـق دةكاتـةوة  بؤيـة تةوحيـد كردنــي             
هةنديََ  باج لة هةموو ناوضةكاني عَيراق رامان واية  كة شتَيكي باش بَيت  بةتايبةتي كة باسن كرد شوَيين 

رسياريان كرد كة جياواني نيية لة بةيين مةوادي خؤراكي ئينتاج دةكات لةطةَل كار كردن موحةدةد نيية  ث
كؤمثانيايةكاني تر  هةموو مةوادَيكي خؤراكي مةعئوو بووة لة نةريبة  هةتا ئـةو مـةوادةش كـة دةيهَينَيـت     

 ة  يـةعين ئـةو جياوانيـة هةيـة لةسـةري  صـناعي و غـةير صـناعي بـةثَيي         وبة هةمان شَيوة لة باج مـةعئو 
  ئــةو نيســبةية كــة ئَيمــة  %15ئَيمــة بــاجي لــَي وةردةطــريي  ئَيســتا دابــةنيوة بــؤ  % 32( 5)دــانوني رةدــن 

وةريدةطريي لة دوو سةدو ثـةجنا هـةنار نيـاد كـرا  ئَيسـتا لـة عَيـراق بـةخؤي رَيذةكـة هـةروةكو ثَيشـ  كـة             
َيمــة هاتينــة خصوصــياتي   ئ%4ئينتريابــان كــرد بــوو  دوو ســةدو ثــةجنا هــةنار دينــار وةردةطريَيــت هــةتا 

هةرَيمي كوردستا ان بةرضاو كردووةو نيادمان كردووة  بةو شَيوةيةي كة ئَيستا بامسان لَيـوة كـرد  يـةعين    
هــةتا ئــةو خصوصــيةتةش بةرضــاو طــرياوة  بؤيــة ئَيمــة طومتــان رَيككــةوتوويي لةطــةَل ليذنــةي دارايــي هــةر 

مليـؤن بَيـت  ضـونكة لـة دوو سـةدو ثـةجنا هـةناري        يةكـة دوو  %4يي لةسةر رةئيةكةي خؤمان كة لة موسريد
عَيراق  كة ئَيستا لة عَيراق وةردةطريَيت  ئَيمة يةكسةر بؤ دوو مليؤن سةركةوتي  ئةطةرنا جياوانيةكي نؤر 
دةبَيت لة بةيين ياساي باج بةطشو بة تةواوةتي لة عَيراق  ئةوي  باج لة دـانانج وةردةطريَيـت  كـة نؤر لـة     

نداماني ثةرلةمان ثرسياريان كرد  ئةو داناجنةي بةدةست دَيت باجةكة لةوَي وةردةطريَيت  نـة   بةردَينان ئة
 .لة تةواوي سةرمايةكة  نؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نؤر سوثاس  مي داوا دةكـةم لـة هةستـةي داهـاتوو  نـة  بـةس ئـةو ماددةيـة  ماددةكـاني دواتـريش  ئةطـةر            
ةئي خؤيان رَي  َةنةوةو باش  دةبَينت  لةطةَل جةنابي وةنيرو ئةو هيةنانةي كـة  بكرَينت هةردوو ليذنة ر

تةمسيلي وةنارةت دةكةن  دانيشتنةكة وا بكةن  ئةطةر بتواني رَي  بكةون ئاسان ة بؤ ئةنداماني ثةرلةمان  
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تا داوا دةكـةم  ئةطةر رَيكيش نةكةوتي  ئةو كات مودتةرةحةكان دةخيةينة دةنطـدان و ثـاش مونادةشـة  ئَيسـ    
كة رةئي بدةن بؤ دواخستين كؤبوونةوةمان بؤ رؤذي دووشةمةي داهاتوو  كَي لةطـةَل ئةوةيـة دةسـو بـةرن     
بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرن بكاتةوة؟ نؤر سوثاس  بة كؤي دةنط كؤبوونةوةكـةمان  

بةياني رؤذي دوو شةممة  بؤ ئةوةي ئةوانةي ي (12،42)كؤتايي ثَي دةهَيني تا رؤذي دوو شةممة سةعات 
ــة      ــايي بـ ــةيي  كؤتـ ــةمان دةكـ ــةوةي ثةرلـ ــاندة كؤبوونـ ــةعات يـ ــة رؤذي دوو شـــةممة سـ ــَيي  كةواتـ دوورن بـ

 .دانيشتنةكةمان دةهَيني  نؤر سوثاس
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