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 ( 14)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 22/01/2112 رَيكةوتي شةممةدوو

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     00/12/0222رَيكـةوتي   شـةممة  دوو رؤذيي ي سـةر لـة بـةيان   (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 )(ين ذمارة دانيشت, ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي 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  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييةمي ساَلي طرَيداني دووي ي خول(14)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي كار كردن بة ياساي رَيكخستين بريكار نامةي بازرطاني عَيرادي ذمارة  -1

 .ثَيشكةش كراوة كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة 0222ي ساَلي 51
ي ساَلي 01خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي كار كردن بة ياساي رَيكخستين كؤمثانياكاني عَيرادي ذمارة  -0

 .كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 1112
ي ساَلي (113)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي باجي دةرامةتي ذمارة  -3

 .ي هةموار كراو كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوة1180
ي ساَلي (4)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي وةزارةتي ثةروةردة ذمارة  -4

 .كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 1110
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

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

ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 
دا بةرنامةي كاري دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياري, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة رَيكةوتي دوو ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(14)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا00/12/0222

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي كار كردن بة ياساي رَيكخستين بريكار نامةي بازرطاني عَيرادي ذمارة  -1
 .يةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةكة لة ال 0222ي ساَلي 51

ي ساَلي 01خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي كار كردن بة ياساي رَيكخستين كؤمثانياكاني عَيرادي ذمارة  -0
 .كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 1112
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ي ساَلي (113)امةتي ذمارة خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي باجي دةر -3
 .ي هةموار كراو كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوة1180

ي ساَلي (4)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي وةزارةتي ثةروةردة ذمارة  -4
 .كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 1110

رهاتين بةردَين كا  سةركيس ئاغا جان وةزيري دارايي و ئابووري و بةردَين كا  سةعد وةزيري هةرَيم بةخَي
بؤ كاروباري ثةرلةمان، بةردَين كا  جالل كوَيخا عوبيد راوَيذكار لة وةزارةتي دارايي و ئابووري بةخَير بَين 

ياسايي دةكةم بَين لة شوَيين خؤيان  سةرضاو، بؤ خاَلي دووةم لةطةَلمان بةشدار دةبن، داوا لة ليذنةي
 .دابنيشن تكاية، سةرموو كا  خورشيد

 :بةردَين خورشيد سليم شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة كؤبوونةوةي ثاش جةذن سةبارةت بة لةشكركَيشي توركيا، جةنابت روون كردنةوةيةكت نيشاندا، وا 
دادةنيشن مونادةشةي دةكةين و مةوديئَيك وةردةطرين، ثيشانتدا كة ثاش دةراري ثةرلةماني توركي، ئَيمة 

ئَيستا ثةرلةماني توركي مةوديئي وةرطرت، ثةرلةماني عَيرادي مةوديئي وةرطرت، هةموو ئيتيحادي 
ئةوروثي، هةتا جاميعة، ئَيمة هةر ئةوةندةي جةنابت ئيكتيئا دةكةيت، يان دةبَيت ئَيمة زةروريية 

 .زؤر سوثاسمةوديئَيكمان هةبَيت بؤ ئةوة، 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، راستة ئَيمة لة كؤبوونةوة بامسان كرد، جارَي ئةطةر بةنيسبةت مةوديف بَيت، مةوديئي 
ثةرلةمامنان هةية، ئَيمة دوو جار كؤبوونةوةمان كردووة لةسةر عةيين مةوزوع، مةوديئيشمان روون و 

ستاش ئيجاب دةكاتن دانيشني لة برييشمانة، ئةوة ثَيش ئةوةي ديارةو بةيانيشمان دةركردووة، بةاَلم ئَي
بَيينة سةر ئةو كؤبوونةوةية، ضاوةردوانتان نةكرد، ئَيمة ئيتيئادمان كرد، كة لة كؤتايي كؤبوونةوةكة ثَيتان 
رابطةيةنني كة دوو سبةي رؤذي ضوار شةممة دادةنيشني تايبةت بؤ ئةو مةوزوعة، لةطةَل ئةوةشدا 

 .م، ثَيشت خستسوثاست دةكة
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي كار كردن بة ياساي رَيكخستين بريكار نامةي بازرطاني / خاَلي يةكةم

 .كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 0222ي ساَلي 51عَيرادي ذمارة 

ةرةبيةكةش دةتوانن داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بيخوَيننةوة بة زماني كوردي، ئةطةر زؤر كورتة بة ع
 .بيخوَيننةوة

 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ثرؤذةي ياسا

حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان بــؤي هةيــة كــة كــار بــة ياســاي رَيكخســتين بريكــار نامــةي    :مــاددةي يةكــةم
ة لــة هــةرَيمي بكــات تــاوةكو ياســايةكي تايبــةت بــةو مةبةســت  0222ي ســاَلي 51بازرطــاني عَيرادــي ذمــارة 

 .كوردستان دةردةضَيت
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ئةو رَيكارانةي وةزارةتي دارايي و ئابووري و وةزارةتي بازرطاني هةرَيمي كوردستان دةيطرنة  :ماددةي دووةم
 .بةر بؤ جَي بةجَي كردني ئةم ياسايةي سةرةوة بةر لة دةركردني ئةم ياساية، ئوصوليةو بةركارة

 .ةزيران حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكاتثَيويستة ئةجنومةني و :ماددةي سَييةم
 .كار بة هيض دةدَيك ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَيت :ماددةي ضوارةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم ثرؤذةية ئاراستةي ليذنةي ياسـايي و ليذنـةي دارايـي و ئـابووري و ئةنـداماني ثةرلـةمان دةكـرَي ، بـؤ         
ي بكةن و راثؤرتي خؤيان ئامادة بكةن، هةروةها ئةندامانيش خؤيان ئامادة بكـةن بـؤ رؤذي   ئةوةي ديراسةت

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي كار كـردن بـة ياسـاي    / طئتوطؤ كردن لةسةري، خاَلي دووةم لة بةرنامةي كار
ةوة ثَيشـكةش  كة لة اليةن ئةجنومـةني وةزيرانـ   1112ي ساَلي (01)رَيكخستين كؤمثانياكاني عَيراق ذمارة 

 .كراوة، سةرموون
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ثرؤذةي ياسا

 كؤمثانياكـاني عَيـراق  حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان بـؤي هةيـة كـار بـة ياسـاي رَيكخسـتين          :ماددةي يةكةم
 .ردستان دةردةضَيتتاوةكو ياسايةكي تايبةت بةو مةبةستة لة هةرَيمي كو ،بكات 1112ساَلي  ي01ذمارة 

ئةو رَيكارانةي وةزارةتي دارايي و ئابووري و وةزارةتي بازرطاني هةرَيمي كوردستان دةيطرنة  :ماددةي دووةم
 .بةر بؤ جَي بةجَي كردني ئةم ياسايةي سةرةوة بةر لة دةركردني ئةم ياساية، ئوصوليةو بةركارة

 .ي ئةم ياساية جَي بةجَي بكاتثَيويستة ئةجنومةني وةزيران حوكمةكان :ماددةي سَييةم
 .كار بة هيض دةدَيك ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَيت :ماددةي ضوارةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بة عةرةبيةكةي هةية سةرموو بيخوَينةوة
 :بةردَين حممد صاحل امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 مشروع القانون
وحلم  ششمر      1112لسمةة   01مة اقليم كوردستان العمل بقانون الشركات العراقية رقمم  حلكو :املادة االوىل

 .قانون بذلك يف اقليم كوردستان
شعتمما االاممرااات املقممررة ممما ق ممل وةارة املاليممة واالقتلمماد ووةارة التدممارة القلمميم كوردسممتان   :املممادة النانيممة

 .نافذةبتةفيذ القانون اعاله ق ل صدور القانون أوصولية و
 .على جملس الوةراا شةفيذ احكام هذا القانون :املادة النالنة
 .ال  عمل بأي نص  تعارض واحكام هذا القانون :املادة الرابعة
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، ئةمةش وةكو ثرؤذةي ياساي ثَيشرت ئاراسـتةي ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي دارايـي و ئـابووري و       
ماني بـةردَيني دةكـةين، بـؤ ئـةوةي راثـؤرتي خؤيـان حـازر بكـةن و، بـؤ ئـةوةي ئةنـداماني            ئةنداماني ثةرلـة 

 .ثةرلةمان خؤيان ئامادة بكةن بؤ طئتوطؤ كردن لة رؤذي دياري كراو
خستنةردوو و طئتوطؤ كردنـي ثـرؤذةي ياسـاي هـةموار كردنـي ياسـاي بـاجي دةرامـةتي ذمـارة          / خاَلي سَييةم

 .كراو كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوةي هةموار 1180ي ساَلي (113)
ئَيمة ئةو رؤذة لـة دوا جةلسـةماندا طةيشـتينة مـاددةي ضـوار، داوامـان كـرد كـة ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي            
دارايي راثؤرتةكانيان ية  خبةن، داوا لـة ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي دارايـي دةكـةم بـَين لـة شـوَيين خؤيـان           

 .دابنيشن، سةرموو كا  دلَير
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لةطةَل بةردَينان جةنابي وةزيرو ليذنةي ياسـايي كؤبووينـةوة، رَيككـةوتني لةسـةر ثرؤذةيـة  ليذنـةي       

 .ياسايي دةخيوَينَيتةوة، راو بريو بؤضووني ئَيمةشة، زؤر سوثاس
 :كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ

 .مامؤستا كاكة سةرموو
 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هةروةكو كا  دكتؤر دلَير سةرمووي، ئَيمـة ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي دارايـي و ئـابووري و جـةنابي وةزيـر         

شـتينة ضـةند طؤردانكاريـةكي    لةطةَل نوَينةري دارايي دانيشتني و طئتوطؤيةكي زؤرمـان كـرد، لـة ئاكامـدا طةي    
سوو ، ئينشائةلال ماددة بة مـاددة باسـي دةكـةين و ئـةويرتيش رَيككـةوتووين لةسـةري، هيـوادارين هـةموو         

 .اليةكي خوشك و برايان مواسيق بن و دةنطي لةسةر بدةن و رةئي خؤيان بدةن، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئيتئادتان كردووةسةرموو ماددةي ضوار خبوَينةوة كة ئةوةي 
 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يف ) فيما  تعلق باملادة الرابعة ما املشروع فان اللدةة القانونية واللدةة املالية شؤ دها وشقرتح اضافة مجلة 
ي احلكومة على رف  نسب مةها بعد ان مت االشفاق م  ممنل( 1)اىل اخري الفقرة ( اقليم كوردستان م العراق 

السماحات وشن يت الضرائب املفروضة على رواشب املوظف  لكافة الدراات الوظيفية واصحاب املةاصب 
- :والوظائف العليا عامة وشقرتح اللدةة اعادة صياغتها كاآلشي

 :املادة الرابعة
 .1111لسةة ( 5)ما قانون ضر  ة الدخل رقم ( 0)شلغى املادة  :أواًل
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 .0221لسةة  011ما القرار املرقم ( 3)شلغى املادة  :ثانيًا
 .1111لسةة  014ما القرار املرقم ( 2، 1)شلغى الفقرشان  :ثالنًا
املعدل يف  1180لسةة  113ما قانون ضر  ة الدخل رقم ( 13)ما املادة ( 0) وقف العمل بالفقرة  :رابعًا

 :اقليم كوردستان وحيل حملها ما آشي
- :املكلف عا كل سةة شقد ر ة وفق الةسب التاليةشفرض الضر  ة على 

- :دخل الفرد املقيم بعد مةح السماحات القانونية كاآلشي -أ
 .لغا ة مليوني د ةار  3%
 .أربعة مال   د ةار( 4)ملاةاد على مليونى د ةار لغا ة   5%

 .  ستة مال   د ةار( 1)أربعة مال   د ةار لغا ة ( 4)ملا ةاد على %  12
 .ستة مال   د ةار( 1)ملا ةاد على  15%
 .دخل الفرد غري املقيم نفس نسب املقيم م  عدم مشوله بالسماحات القانونية -ب
على ارباح كافة الشركات العاملة يف اقليم كوردستان % 15شفرض وشستوفى ضر  ة بةس ة ثابتة قدرها  -ج

 .مبا فيها الشركات الفرد ة وال سيطة
سم عمائة ألمف د ةمار مما رواشمب مموظفي       222222ملما  ي مد علمى    % 5  ة بةسم ة  شفرض وشستوفى الضر -د

االقلمميم لكافممة الممدراات الوظيفيممة والقطمماع ا مماً املسممدل  راممًا واصممحاب املةاصممب والممدراات الوظيفيممة 
 .ا اصة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

( كلمف عما كمل سمةة شقد ر مة     شفمرض الضمر  ة علمى امل   )جةنابي وةزير ئةو نودتةيةمان بؤ تةوزيح بكة كة 
بؤ ئةوةي تر ( على املوظف % 5شفرض وشستوفى الضر  ة بةس ة )دوو، سَي حاَلةتي طوتووة، دوايَيش دةَلَي 

 .موةزةيف ناطرَيتةوة، ئةوةي يةكةم موةزةيف ناطرَيتةوة، تا خاَلي دووةم هني بَي 
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س
، ئـةوة بةنيسـبةت ميهنةيـة، مـوةزةسني     %15ةكـة تـا   %3ةكة، كة لَيرة لـة  (ع)ئةوةي موةزةسني جياية لةطةَل 

ــة            ــةو حاَلةت ــت، ل ــان دةبرددرَي ــة لَيي ــةو كات ــةرةوة، ئ ــةرةو س ــةزار ب ــةد ه ــةست س ــة ح ــةوة ل ــان كردؤت جيام
شـَيكي تـر لـة دةرةوةي سةرمانبةرايـةتي بكـات      سةرمانبةرَيك دةتوانَيت هةم سةرمانبةر بَيت، بةاَلم ئةطةر ئي

 .سوود لة سةماحةكةي خؤي وةربطرَيت، بؤية ئةوة لة ساَلحي سةرمانبةرة، ئةوةي كة لَيرة تةحديد كراوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، بـؤ ئـةوةي خـاَلي    (عدا الدخل الناجم عن الرواتب شفرض الضر  ة على املكلف)كةواتة بة رةئي من دةبَيت 
 .وةمدو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مادام ئَيمة وةكـو خـاَلَيكي جيـا سةرمانبـةر جيامـان كردؤتـةوة، وابـناا ئيعتيـادي ديـار دةبَيـت، كـة ئـةوةي             
ة، وةكــو ســةرةوة لــولي سةرمانبــةر ناكــات، ضــونكة لةبــةر ئــةوة وةكــو خــاَلَيكي جيــا لــةو ماددةيــة هــاتوو    

 .سةدةرةيةكي جيا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نابَيتة هؤي ئةوةي سةرمانبةرَيك وا تةسسري بكاتن، هةم لةوَيش وةربطرَيت، هةم لَيرةش وةربطرَيت
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ين، كة تةعليمامتان دةركرد، لةو تةعليماتة وازيح دةبَيتكة ياسايةكة دةرضوو، ئَيمة تةعليمات دةردةكة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

باشة ئةنداماني بةردَين مونادةشةتان زؤر كرد لةسةر ئةو ماددةية، رةئي خؤشتاندا، ئَيستا ليذنةي ياسـايي و  
ةزير طةيشتؤتة ئـةو  ليذنةي دارايي لةبةر رؤشنايي موداخةالتي خؤشتان تةكليئي ئَيمةش لةطةَل جةنابي و

رةئيانة، من نامـةوَيت تةبعـةن جـارَيكي تـر بطةردَيينـةوة مونادةشـةي بكـةين، هـةمووتان دسـةتان كـردووة،           
 .بةاَلم ئةطةر دوو، سَي كةس دةيةوَيت، ئةطةر شو زؤر تايبةت هةية، كا  دكتؤر نوري سةرموو

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بةو رَيذةي كةوا لة كؤمثانياكـان وةردةطريَيـت، دووبـارة ثَيشـنيازي ئـةو رؤذة دةكةمـةوة، كـةوا        من 
جياوازي بكرَيت لةنَيو ئةو رَيـذةي كؤمثانيـاي مةسـيوليةي مةحـدودة لةطـةَل كؤمثانيـاي ئةسـهوم و لةطـةَل         

بَيـت، ئـةويرت لـة    % 12يـة لـة   كؤمثانياي دةرةوة دةكرَيت، من ثَيشنياز دةكـةم كـةوا بـؤ كؤمثانيـاي مةحدود    
 .، سوثاس%02بَيت، هي دةرةوة لة % 15

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ئَيمة داوامان كرد ليذنة دابنيشَي ، ئةطةر لةوَي تةرح كرابواية باشرت نةبوو بؤ ئَيمةش و بؤ ئةوانيش؟
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي لةسةر دةدرَيت، ئةوة بؤضووني منةو ئيرت كارةكةش ماوةتةوة بـؤ راي ئةنـداماني بـةردَين    خؤي لَيرة برديار
 .ئةطةر هاتوو ثةسندي بكةن، يان دةبولي نةكةن، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حمةمةد رةسعةت سةرموو
 :بةردَين حممد رسعت عبدالربن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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لة دوو مليؤن ثرت تا ضـوار مليـؤن   % 5لة باجدا، دةَلَيت لة ( ع)دةوَيت لةسةر بردطةي  من روون كردنةوةيةكم
دا دةَلَيت ئةو سةرمانبةرةي كة لة حةوت سةد هةزار دينار زياتر وةرطرَيت (د)وةردةطريَيت، بةاَلم لة بردطةي 

 .حيَيكم بدةنَي، سوثاسي لَي وةردةطريَيت، ئةمة عةدالةتي تيا نابينرَيت، نازاا ئةطةر تةوز%5هةر لة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  غةسور سةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوة خاَلَيك( ج و د)من هةمان تَيبيين بةردَين كا  حمةمةد رةسعةمت هةبوو لةسةر ئةو ماددةية، بردطةي 

ةكـة كـة دةَلَيـت راتبةكـةي لـة شـةش مليـؤن زيـاتر بَيـت،          %15و لـة  خاَلَيكي تر، مـن واي تَيبـيين دةكـةم ئـة    
بةرداسو مةسةلةي ئةو نيسبانةي كة دانراون، من لةطةَل ئةوةدام لة دواي كة دةَلَين لة حـةوت سـةد هـةزار    
زياتر بَيت، لة مليؤن زياتر بَيت نة  لة حةوت سةد هةزار، يةعين تا مليؤنَيك لَيـي ببـوورَي  و بـاجي لـَي     

نةطريَيت، لة دواي مليؤنَيك باجي لَي وةربطريَيت نة  لة دواي حةوت سةد هةزار، من تَيدةطةم كة دةَلـَي  وةر
هةتا حةوت سةد لَيي وةرنةطريَيت، لة ثاش ئةوةي كة حـةوت سـةدةكة ضـةندي هاتـة سـةري لـةوة باجةكـة        

ــَي         ــةي ل ــةر باجةك ــة س ــةندي هات ــت ض ــؤن بَي ــة دواي ملي ــةر ل ــةاَلم ئةط ــت، ب ــرتة،  وةربطريَي ــت باش وةربطريَي
كـة بـؤ شـةريكات دانـراوة، بـؤ دـازاجني       % 15لـة  %( 12، %5، %3لـة  )زيـاتر نـةبَي ،   % 12نيسبةكانيش لة 

يـة لةسـةر راتـة سةرمانبـةرو هـيض كارمةنـدَيكي       %15شةريكات دانراوة لـة شـوَيين خـؤي نَينَيـت، ئـةو لـة       
 .دةوَلةت نةمَينَيت، لةطةَل رَينمدا

 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

 .سؤزان خان سةرموو
 :بةردَين سؤزان شهاب نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤربةي مونادةشةكاني ئَيمة بؤية يةعين تةئجيليش كرا بؤ دانيش ، لةبةر ئةوةي طومتـان كؤمثانيـا هةيـة    
ي زؤرة لـة  سةردي هةية لةطةَل كؤميانياكاني تـردا، ئـةوةي كـة بـة ماليـني دؤالر بَلـَيني رةئسـماليةتي و كـار        

بَيت، % 15، ئةوةي شةريكةيةكي موساهمةي و مةحدودة، ياخود مةسيوليةتي مةحدودة ئةويش با لة 15%
ئةوة عةدالةت تةحقيق ناكات لَيرةدا، من ية  ثرسـياريش ئاراسـتةي بـةردَين كـا  وةزيـر دةكـةم، مـن خـؤم         

مة ضةند سـاَلة عيادةمـان هةيـة،    ضةندةها كةسانَيك هةية، مةسةلةن دكتؤرو ئةو شتانة بةمنيان طوتووة ئَي
هةتا ئَيستا كةسَيك نةهاتووة لَيمان بثرسـَيت، ئـةرَي سلسـَيكي زةريبـة دةدات، يـان نـادات، مـن ثرسـياري لـَي          
دةكةم ئةم زةريبانـة ئـةوةي مـةعاش خـؤرد نييـة، ضـؤن ئيسـتيئا دةكرَيـت، ئـةوة لـةالي مـن طرنطـة، طـرن               

 .ةي ئيستيئائةكة ضؤن دةبَيت؟ زؤر سوثاسدةرضووني دانونةكة نيية، طرن  ئةوةية ئةو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ظيان خان سةرموو
 :بةردَين ظيان سليمان حاجي بشار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ثــَيم باشــرتة، ضــؤن بةنيســبةت زةريبــةي دةخلةكــة بةنيســبةت ئــةو  ( د)مــن تَيبينــيم هةيــة لةســةر خــاَلي 
ةو بةنيسبةت رةواتبيش رَيذةكة زياد بكرَيت لة حـةست سـةد هـةزارةوة    دةخلةي كة هةية رَيذةكة زياد كراو

ي لَي وةربطريَيت، بـةاَلم ئةطـةر راتبةكـة لـة دوو مليـؤن زيـاتر بـوو بكرَيتـةوة نيسـبةي          %5تا دوو مليؤن لة 
 .، كة ئَيستاش تةدريبةن بةردةرارة، هةر ئةو نيسبةية نَينَيتةوة، سوثاس12%

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، ئةطةر جةنابي وةزير وةاَلمةكة بدات باشرتة، بةس ئَيمة ئةو موالحةزةيةي هةية لةسةر خاَلي 
حةست سةد هةزار زؤر كةمة، ثاشي حةست سـةد هـةزار، ئةطـةر مليـؤنَيكيش بـَي ، مـانطَي ناكاتـة سـةد         ( د)

نيوَيـك بـَي ، ئـةوجا ثاشـي      هةزار دينار، لةبةر ئةوة حـةددي ئـةدناش سـةدو ثـةجنا هـةزار بـَي  مليـؤن و       
ي لـَي بسـةني، بَيجطـة لـة موالحـةزةكاني تـر، موالحـةزةي سـؤزان خـان مـن           %12مليؤن و نيوةكة مةعقولة 

جــوابي دةدةمــةوة، ئــةويش ئةوةيــة ئةوةلــةن هــةر يةكــة سائيــدي خــؤي هةيــة، دووةمــيش تــؤ كــة دــانون      
ةكةيت، ئاليةتي جَي بةجَي كردنةكة وةكـو  دةردةكةيت بؤ جَي بةجَي كردني ئةو دانونة ثَيداويسو ثةيدا د

لة واَلتاني ئةوروثادا هةية زةريبة، ضؤن كؤ دةكرَيتةوة؟ كؤمةَلَيك ئالياتي هةية، كؤمةَلَيك سةرمانبـةري بـؤ   
تةرخان دةكرَيت، هةر كؤمثانياية  مةلةيف شةخصيةتي خؤي هةية، دةبَيـت خـازيب بـَي  بـؤ ئـةو دانونـة،       

 .سةرموو جةنابي وةزير
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ َين سركيس اغا جانبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت كؤمثانياكان كة بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان داوايان كرد رَيذةكةي جيا بَيـت لـة يـةكرت، يـةكَيك     
عَيـراديش  بَيت، ضونكة ئـةم ياسـاية لـة ناوضـةكاني تـري      % 15لة هؤيةكان ئَيمة لةطةَل ئةوةين كة رَيذةكة 

بةم شَيوةية تةتبيق دةكرَيت، كؤمثانيا لة شوَينَيك كار ناكات، بةَلكو سروعي دةبَيت لـةناو هـةموو شـارةكان،    
رةنطة كؤمثانياية  مةركةزي لة هةولَيرة، بةاَلم لة بةسرةو كةربةالو موسَل و بةغدا سروعـي هـةبَيت، يـان    

َينطاكاني كوردستان، لـةو حاَلةتـة ئةطـةر دوو نيسـبةي     بة ثَيضةوانةوة، لة بةغدا بَيت سروعي هةبَيت لة ثار
وةرطــرتين بــاج هــةبَيت، دةبَيتــة كَيشــة، بؤيــة لةطــةَل ئــةوةين كــة ســابت بَيــت بــةو شــَيوةية هــةروةكو لــة     

% 15بـوو، ئَيسـتا بؤتـة    % 52، %42ناوضةكاني تري عَيراددا هةية، ئَيمة رَيذةكةمان كـةم كردؤتـةوة خـؤي    
ة، ئَيمة طومتان لة حـةوت سـةد هـةزار دينـار بـةرةو سـةرةوة، ئـةوةي زيادةكـةي         دابةزيوة، بةنيسبةت مووض

مان طوتـووة، ديسـان نيسـبةكة زؤر    %5حةست سةد هةزار بةرةو سةرةوة خازيعي زةريبة دةبَيت، لَيرةش كة 
ــؤ % 15كــةم كردؤتــةوة لــة   ــة  %5ب ــاداري جــةنابت ل ــة   0224، بــؤ ئاط ــراق ل ــدراَل لــة عَي ةوة حكومــةتي سي

باشــووري عَيــراق زةريبــة لــة سةرمانبــةران وةردةطرَيــت، بــةاَلم ئَيمــة هــةتا ئَيســتا لــة هــةرَيمي    ناوضــةكاني
كوردستان هةرضةندة سشـارَيكي زؤريـش لـة اليـةني بةغـداوة لةسـةر ئَيمـة هةيـة، تـا ئَيسـتا زةريبـةمان لـة             

ن كردووة مةدتوع بَيت لة سةرمانبةران وةرنةطرتووة، بةاَلم ئةوان ئةوة سَي ساَلة لةوَي وةردةطرن، بؤ داواما
حةست سةد هةزار بةرةو سةروو بَيت، ضونكة مووضةكة بـةخؤي دةرةجـة يـةكي حـةست سـةدو ضـل هـةزار        
دينارة، يةعين مووضةمان نيية ية  مليؤن، مانطانة دةبردين، ئةوةي سةردة مانطانة دةبردين، مةدتوعةكةش 
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بَيـت، حاَلةتةكـة موعةدـد نـةبَيت بـؤ موحاسـيب،        لةبةر ئةوة باشرتة بكرَيت، بؤ ئةوةي بؤ حماسيب ئاسانرت
ضونكة مانطانة ئةو عةمةلية دةكرَيت، بةنيسبةت دكتؤر و ميهنةكاني تـر بةرداسـو ئَيمـة ليذنـةمان هةيـة،      
ئةو ليذنانة سةردان دةكةن و تةسـبيت دةكـةن ئةوانـةي دةبَيـت زةريبـة بـدةن، جـا رةنطـة يـةكَيك نةيةتـة           

ات، لةو حاَلةتةي سةرمانطةي زةريبة موكةلةسة كة تةبليغي جيهةتةكة بكات، سةرمانطةي زةريبة، زةريبة بد
 .بؤ ئةوةي بَيت زةريبةكة بدات، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سم عمائة ألمف    222222ملا  ي د علمى  % 5شفرض وشستوفى الضر  ة بةس ة  -د)بؤ ئةوةي وزوحي هةبَي  
ئةوةي تةئكيد بكرَيتةوة، دةبَيت بة موسـةرديش بـَي ، نـة     ( االقليم د ةار ما الرواشب الشهري للموظف يف

رةواتب، نةكرَيتة سةنةوية، ئةويرت موالحةزاتةكان وةاَلم درايةوة، سيعلةن وةكو جةنابي وةزيـريش ئامـاذةي   
رة ثَي كرد، ئَيمة دةبَيـت رةضـاوي ئـةوة بكـةين دةوانينـةكامنان وةكـو دـةوانيين ئيتيحـادي بَيـت، نابَيـت ليَـ           

نةوعَيك سةرز بكرَيت، لة بةغدا نةوعَيكي تر حيساب بكرَي ، لةبـةر ئـةوةي لـة موازةنـةي طشـو عَيرادـدا       
ئةو جؤرة ياسايانةي كة دَينة ثَيشةوة رةخنة دةطريَيـت، رةنطـة هةنـدَيكي دـةبول نـةكرَي ، بؤيـة مـن بـةو         

دي هـةردوو ليذنةكـة رَيككـةوتوون    طؤردانكاريانةي كة ليذنةي ياساييش باسـي كـرد ئـةو ماددةيـة بـة ئيتيئـا      
لةسةري و جةنابي وةزيريش مواسيقة لةسةري دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟    
زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةن  وةرطريا، ماددةي دواتـر  

 .تكاية
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

ي هـةموار كـراو   1180ي سـاَلي  113ي ياساي باجي دةرامـةت ذمـارة   (42)كار بة ماددةي  :ماددةي ثَينجةم
 :رادةطريَي، ئةوةي خوارةوة شوَيين دةطرَيتةوة

سةدو ثةجنا هـةزار  ( 152222)بردياري ليذنةكاني تَيهةَلضوونةوة بنةبردة، ئةطةر بردياري ثارةي باجةكة  -1
 .نار كةمرت نةبَيتدي
سةدو ثـةجنا هـةزار   ( 152222)ئةطةر بردة ثارةي باجةكة لة برديارةكةدا بوو، ئةوة دةسةاَلتي دارايي لة  -0

دينار زياتر بوو، باجدةر مايف دةربرديين ناردةزايي هةية لةميانةي ثازدة رؤذدا، هةر لـة رؤذي راطةياندنـةوةو   
ة سةرؤكايةتي دادوةرَيك لة دادطاي ثَيداضوونةوة، دوو ئةندام لة لةبةردةم دةستةي تايبةتي ثَيداضوونةوة ب

بةردَيوةبةرة طشتييةكان لةوةزارةتي دارايي و يةكَيكي ديكة لة يةكَيو ثيشةسازييةكاني عَيراق دادةمةزرَي و 
 .ئةوةش بة بةيانَيك وةزيري دارايي دةريدةكات و لة رؤذنامةي سةرميةوة باَلو دةكرَيتةوة

ثَيداضوونةوةكة بؤي هةية برديارةكة هةَلبوةشَينَيتةوة، يان ثةسندي بكات، يان هـةمواري بكـات   دةستةي  -3
 .و برديارةكةي بنةبردة

ثَيويستة ئةو باجدةرةي ئارةزووي تانة طرتين هةية لة بردياري ليذنةي تَيهةَلضوونةوة رةسم بة سندودي  -4
بـردة ثـارةي باجةكةيـةو لـةو     % 1و رةمسة بة رَيذةي سةرمانطةي باجي دةرامةتي ثةيوةنديدار بدات، بردي ئة

ثةجنا هةزار دينارة، دةبَيتة داهاتَيكي كؤتايي ( 52222)برديارةي تانةي لَيدراو رادةي زؤري ئةو بردة ثارةية 
 .بؤ طةجنينةي طشو
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ةي دةبَيـت  دياري كردني ثاداشت بؤ دةستةي ثَيداضوونةوة، ليذنةي تَيهةَلضوونةوة بةثَيي ئةو رَينماييانـ  -5
 .كة وةزير دةريدةكات

 :بةردَين حممد صاحل امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

املعدل وحيل حملمها مما    1180لسةة  113ما قانون ضر  ة الدخل ( 42) وقف العمل باملادة  :املادة ا امسة
 : أشي

ائمة وسسمون المف د ةمار     م( 152222)شكون قرارات جلان االستئةاف قطعية اذا كان م لغ الضر  ة فيها  -1
 .فأقل

مائة وسسمون المف د ةمار، للسملطة املاليمة واملكلمف       ( 152222)اذا كان م لغ الضر  ة يف القرار اكنر ما  -0
االعرتاض خالل سسة عشرة  ومًا ما شار خ الت ليغ به امام هيئة متيي مة خاصمة ششمكل برئاسمة قماض مما       

ةارة املالية و واحد ما احتاد الغمرف التدار مة العراقيمة واخمر     حمكمة التميي وعضو ا اثة  ما املدراا ما و
 .ما احتاد اللةاعات العراقية ب يان  لدره وة ر املالية و ةشر يف اجلر دة الراية

 .للهيئة التميي ة الغاا القرار او شأ يده او شعد له و كون قرارها قطعية -3
جلةة االستئةاف شسد د رسمم اىل صمةدوق دائمرة ضمر  ة      على املكلف الذي  رغب يف الطعا متيييًا يف قرار -4

ممما م لممغ الضممر  ة يف القممرار حمممل الطعمما ورممد اعلممى مقممدارها    % 1الممدخل املعةيممة حيممدد م لغممه بةسمم ة   
 .سسون الف د ةار و عد ا رادًا نهائيًا للخي ةة العامة( 52222)
 .ت  لدرها الوة رحتد د مكافئة العضاا هيئة التمييي وجلان االستئةاف بتعليما -5

 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ليذنةي ياسايي لةطةَل ليذنةي دارايي لةطةَل نوَينةري وةزارةتي دارايي طةيشتينة ئةو ئيتيئادةي كةوا 

ردين، ئةوةش رةئـي  ئةو ماددةية لةغو بكةينةوةو ئةحكامةكاني ثَيشرت وايف ترةو ثَيويسو بةوةي ناكات بيطؤ
 .ئَيوةو برادةراني ئةنداماني ثةرلةمانة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو داواية باشة، بـةاَلم ئةطـةر تؤزَيـك روونـي بكةينـةوة، بـةديهي ئـةو غايـة ضـية، ئـةوة بؤضـية؟ جـةنابي             
 .وةزير

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــترياز وةربطريــت، دةبَيــت بضــَيتة          مةب ــةر ثَيشــرت يــةكَيك ويســتيباي ئيع ــتمان زؤرتــر تةســهيالتة، ئةط ةس
ئيســتيينا ، ئــةو وةختــة موعامةلةتةكــة تــاخري دةبــوو، ئَيســتا ئَيمــة دةمانــةوَيت هــةر هــةمان هةييــة كــة    

ــة         ــةبوو لةس ــتريازي ه ــةكَيك ئيع ــةر ي ــة، ئةط ــي تَيداي ــثؤري داراي ــوو ثس ــة  ب ــو دازيي ــاج، بةسةرثةرش ر ب
ئيعتريازةكةي خؤي تةدديم ئةوان بكات، هةتا زووتر برديارةكة دةربضَيت و ببَيتة دةتعي، يةعين بةنيسبةت 
ئَيمة مانةوةي، يان الداني موشكيلة نيية، بةس الداني دةبَيتة تةسهيالتي زؤرتر بؤ باجدةر، ضـونكة ئةطـةر   

 .ئيستيينا  بكرَيت تاخري دةبَيت
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي لة ثرؤذةكةدا هاتووة مـةجالي تـةعين داوةتـة دـةراراتي ئـةو ليذنـة ئيسـتييناسية، ئَيمـة لـة ليذنـةي           
ت تـةمين  ياسايي لةطةَل وةزارةتي دارايـي رَيككـةوتني كـة ئـةو ئيجرائاتـة موعةدـةدة نةمَينَيتـةوة بةنيسـبة        

كردني دةراراتي هةييةي ئيستيينايف، ثَيمان باشة ضؤن لة ماددةي ضل و لة ماددةي سي و حةوت لة دانوني 
زةريبةي هـاتووة، هـةر بـةو شـكلة نَينَيتـةوة، ليذنـةي ئيسـتيينايف هةيـة تةماشـاي ئيعتريازاتـي هاوواَلتيـان            

ي كةم بكاتةوةو بةزووترين وةخت هـاوواَلتي  دةكات، دةراري ئةو ليذنةي ئيستييناسية دةتعي بَيت، بؤ ئةوة
بطاتة دةرارَيكي دةزائي، كـة ئـةويش بـة سـةرؤكايةتي حاكمَيكـة دةرةجةكـةي لـة صـنئي دوو كـةمرت نييـة،           
مةبةستةكة هةر ئةوةية، ئةم ئيجرائاتـة نـةكرَيت بةنيسـبةت تـةعين تـةميني، بـةَلكو ئيكتيئـا بكرَيـت بـة          

سـةدو ثـةجنا هـةزار دينـار زيـاتر بَيـت، يـان        ( 152222)يعتريازة لـة  دةراراتي هةييةي ئيستيينايف ض ئةو ئ
 .كةمرت بَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــةنابي         ــردووةو ج ــندي ك ــي ثةس ــةي داراي ــة ليذن ــة، ك ــةتي هةي ــانوني وةجاه ــةي د ــةي ليذن ــناا رةئيةك واب
ة نييـة دةخيةمـة دةنطدانـةوة، كـَي     وةزيريشي مواسةدةتي كردووة، ئةطةر كةس ئيعتريازي لةسةر ئةو رةئيان

لةطةَل ثَيشنياري ليذنةي ياسايي و دارايية بؤ ئيلغا كردني ئةو ماددةية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس،  
كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـ  ئـةو مـاددةي ئيلغـا كـرا، ماددةكـةي تـر          

 .تكاية
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :يةكةم :ماددةي شةشةم
 .هةَلدةوةشَيتةوة 0223ي ساَلي (110و  15و  83)بردياري ذمارة  -1
 .هةَلدةوةشَيتةوة 1111ي ساَلي (110)بردياري ذمارة  -0

 .هةَلدةوةشَيتةوة 0223ي ساَلي (4012)بردياري ذمارة  -3
 .َيتةوةهةَلدةوةش 1112ي ساَلي (30)بردياري ذمارة  -4

ي هةموار 1180ي ساَلي 113لة ياساي باجي دةرامةتي ذمارة ( 2)لة ماددة ( 01)كار كردن بة بردطة  -5
 .كراو رادةطريَيت

ي هةموار كراو زياد 1180ي ساَلي 113لة ياساي باجي دةرامةتي ذمارة ( 0)بردطةية  بؤ ماددةي : دووةم
ةلةوةردو توركاندني هَيلطةو كارطةكاني دروست كردني كَيلطةكاني ث -2: )بؤ ئةوة( 2)دةكرَيت و بردطةي 

 (.ئاليك
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ي هةموار 1180ي ساَلي 113لة ياساي باجي دةرامةتي ذمارة ( 2)ضةند بردطةية  لة ماددةي : سَييةم
 (:08و  02)كراو زياد دةكرَيت، كة ئةم بردطانن 

ةناو شارةكان بةدةر لة ثاسي ئؤتؤمبيلةكاني تةكسي ثَينج نةسةرو ثاسةكاني طواستنةوةي نةسةر ل -02)
 (.نَيوان شارةكان

 (.مةكينةكاني كَياَلني زةوي، تراكتؤر -08)
 :بةردَين حممد صاحل امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :اواًل :املادة السادسة
 .0223لسةة ( 110و 15و  83) لغى قرار رقم  -1
 .1111لسةة ( 110) لغى قرار رقم  -0
 .0223لسةة ( 4012) لغى قرار رقم  -3
 .1112لسةة ( 30) لغى قرار رقم  -4
 .املعدل 1180لسةة  113ما قانون ضر  ة الدخل رقم ( 2)ما املادة ( 01) وقف العمل بالفقرة  -5

( 2)املعدل وشكون فقرة  1180لسةة  113ما قانون ضر  ة الدخل رقم ( 0)شضاف فقرة اىل املادة : ثانيًا
 :هلا
 .فاقس ومعامل صة  العلفحقول الدوااا وامل -2

 02)املعدل وشكون فقرة  1180لسةة  113ما قانون ضر  ة الدخل رقم ( 2)شضاف فقرات اىل املادة : ثالنًا
 :هلا( 08و 

 .نفرات وباصات نقل الركاب داخل املدن عدا ال اصات ب  املدن( 5)سيارات التاكسي  -02
 (.شراكتور)ارارات اليراعية  -08

 :ملطفى ابوبكر يمبةردَين عبدالكر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :اما فيما  تعلق باملادة السادسة ما املشروع شقرتح اللدةة ما لي

 .حلقول الدوااا واملفاقس فقط واالبقاا على ارباح معامل صة  العلف( ثانيًا) اعل االعفاا يف  -أ
ب وكذلك احلاصدات وسيارات الةقل شقرتح اللدةة اعفاا ال اصات داخل املدن وب  املدن ما الضرائ -ب

 .طا1اللغرية، بيكب دبل 
يف اقليم كوردستان خاصة وان برملان  1185لسةة 14ا قاف العمل بقانون ضر  ة الرتكات رقم  -ج

 .جتميد القانون يف االقليم حتى اشعار اخر 8/11/1112يف  30كوردستان قرر بقراره املرقم 
 :ياغة املادة السادسة ما املشروع كما ليواستةاد اىل ماشقدم شقرتح اللدةة ص

 :املادة السادسة-
 .0223لسةة 4012و 110و 83و 15، 1112لسةة  30و 1111لسةة 110شلغى القرارات املرقمات  :أواًل
املعدل يف اقليم كوردستان 1180لسةة  113ما قانون ضر  ة الدخل رقم ( 0)شضاف فقرة اىل املادة  :ثانيًا

- :هلا( 2)ة العراق وشكون فقر –



 11 

 .معامل صة  العلف -2
 1180لسةة  113ما قانون ضر  ة الدخل رقم ( 2)اىل املادة  08و  02شضاف فقرشان بتسلسل  :ثالنًا

- :املعدل يف اقليم كوردستان وكاآلشي
 .نفرات وباصات نقل الركاب اللغرية والك رية داخل املدن وب  املدن( 5)سيارات شاكسي  -02
 (.طا1)واحلاصدات اليراعية وسيارات احلمل اللغرية بيكب دبل ( الرتاكتورات)يراعية اجلرارات ال -08
املعدل و عفى ما  1185لسةة 14 وقف العمل يف اقليم كوردستان بقانون ضر  ة الرتكات رقم  :رابعًا

يف  30قم ضر  ة الرتكات ورثة املتويف الذ ا شرشب عليهم الضر  ة خالل فرتة جتميد القانون بالقرار املر
 .وشغلق شعب ضر  ة الرتكات يف دوائر الضر  ة يف االقليم 8/11/1112

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كَي دسةي هةية، كا  جةعئةر سةرموو
 :معرو  ملطفى جعئر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، يـةعين  (تراكتـؤر ) ة نووسـراوة مةكينـةكاني كَياَلنـي زةوي   (08)ماددةي شةش بةشي سـَييةم، ئـةو بردطـةي    

ــةَل         ــت لةط ــاد بكرَي ــؤ زي ــةوةي ب ــةر ئ ــة، ئةط ــؤر نيي ــةنها تراكت ــةر ت ــة ه ــائيلي زراع ــات، وةس ــدي دةك تةحدي
ئاليةتةكاني تري كشتوكاَل، ئَيستا ئَيمة كؤثتةريشمان هةية بؤ رشاندني ئيش و كاري زراعي، تةنها مةكينـة  

ةية، وةسائيلي تر زؤرة، دةبَي تراكتؤرة كة البربَيت نيية ئالياتي زراعي زؤرةو كؤثتةريشمان هةية، دةرداسة ه
 .ئةوةي بؤ زياد بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  جةمال سةرموو
 :بةردَين مجال حممد داسم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة، برديــارَيكي بةرداسـو مـةوزوعَيك هةيـة لــة سيكـري مـن دايــة، لةبـةر ئـةوةي لَيـرة ئيلغــاي دـةرارامتان هةيـ          
ناياسايي هةسـت دةكـةم كـة لةاليـةن وةزارةتـي داخيليـةوة بـؤ ثاراسـتين ذينطـة دةرضـووة، لةسـةر ئةساسـي             
ئةوةي هةر كةسَيك سةيارةيةكي نوَي بكردَيت، دةبَيت سةيارةيةكي بنوَينَيت، تةبيعي شتَيكي باشة، كة ئَيمـة  

برديارةكــة لةطـةَل رؤذدا بطوجنَيــت و لــة ئاســو  موحاوةلـةي ئــةوةي بكــةين ذينطـة ثــا  بَيــت، بـةاَلم دةبَيــت    
ضارةســةر كردنــي ئــةو ميللةتانــة بَيــت، ضــؤن واَلتــان ضارةســةري ئــةم كَيشــةيان كــردووة، لــة شــوَينان هــةر  

بَيت، ئةطةر هَينايبَيتة سةر ئاسو رؤذ ناحيةي اليت و ئيشارات و دووكـةَل و   142سةيارةية  حةز دةكات 
ئةو سةيارة لَي خبوردَيت، بةاَلم ئةطةر نةيتواني ئةو سةيارة بطةيةنَيتـة ئاسـو    ثَيويستيةكاني تر، بؤي هةية

رؤذ، دةبَيت سةيارةكةي سرَي بـدات، لَيـرة ئَيمـة زةالمَيـك ثـازدة، بيسـت سـاَل سـةيارةيةكةي بـةكار هَينـاوة،           
كـة سـةيارة بكرَيـت    سةيارةكةي لة كةَلك كةوتووة، ناتوانَيت بيطةيةنَيتة ئاسـو رؤذ، دةبَيـت خـةلََكَيكي تـر     

ضل وةرةدة تا ضل و ضوار وةرةدة هةنـدَيك زيـاترة بـدات بـةم كةسـةي كـة ئـةم سـةيارة كؤنـةي هةيـة، بـؤ            
غـوبنَيكي تيايـة، خـةَلكَيك سـةيارةيةكي     / ئةوةي بتوانَيت سةيارةية  بكردَيـت، ئةمـة لـة حاَلةتَيكـدا يةكـةم     
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ة حةدي ئةوةي كة ئةم سةيارة بنوييَن، يةكَيكي ثةجنا هةزاري دةكردَيت، ضل تا ضل و ضوار وةرةدة دةدات ب
تــر ســةيارةية  دةكردَيــت بــة دة هــةزار عــةيين شــت دةبَيــت ســةيارةية  بنــوَييَن بــة هــةمان شــَيوة، يــةعين 

 .هيض ئيستيئادةيةكي نيية بؤ حكومةت وةكو باج/ نرَييَن، تةبيعي ئةمة بة رةئي من يةكةم
تةبةدــةي وســتا، جــاران ثــَيش ئــةوةي ئــةم برديــارة دةرضــَيت،    زةرةرَيكــي يــةكجار طــةورةي داوة لــة / دووةم

ــة دوو        ــة، ب ــو ذيان ــةيارة ثَيداويس ــتان س ــة كوردس ــةن ل ــةمردؤ تةدريب ــان، ئ ــتيةكاني ذي ــؤ ثَيويس ــةَلكَيك ب خ
هــةزارَيك، بــة هــةزارَيك، بــة هــةزارو ثيــنج ســةدَيك ســةيارةيةكي مــةعقولي ثــَي دةكــردي، دةيتــواني ئــيش و 

َيوة ببات، ئَيستا ئةو سةيارةيةي كة جاران دةكردا بة هةزارو ثَينج سةد، يان جـاري وا  كارةكاني خؤي ثَي بةر
هــةبووة بــة هــةزار دؤالر دةكــردا، ئَيســتا دةبَيــت بــة ثَيــنج هــةزارو شــةش هــةزار بيكردَيــت، كــة بؤتــة مــانعي  

ي مـن ئـةم   تةبةدةي وستا كـة زؤرينـةن، زؤرينـةي خـةَلكن كـة بتـوانن سـةيارة بكـردن، لةبـةر ئـةوة بـة رةئـ            
مةوزوعة دةبَيت ضارةسـةر بكرَيـت، دةبَيـت دـةرارَيك دةربكرَيـت، هـةر كةسـَيك، هةرضـي سـةيارةكةي كـؤن           
بَيت، ئةطةر بيهَينَيتة ئاسـو رؤذ، يـةعين ضـاكي بكـات و رَيـك وثَيكـي بكـات و موشـكيلةي نـةبَيت، ئـةو بـا            

ئـةوة ئـةو ئيسـتيئادةي تـةواوي لــَي      سـةيارةي خـؤي لَيبخورَيـت، ئةطـةر نـةتوانَيت بيطةيةنَيتـة ئاسـو رؤذ،       
كردووة، مةسروزة سـةيارةي سـرَي بـدات، بـؤ ئـةوةي مـةجال هـةبَيت تةبةدـةي ناوةنـدي كـة زؤرينـةي ئـةم             
خةَلكةية، كة ئةمردؤ بَي بةش بوون كة سةيارةيان هةبَيت، سةرمانبةرَيكة، مامؤسـتايةكة، يـةعين خـةَلكَيكي    

ورةمان كردووة لةمانة، ضونكة مةحروممان كردوون لـة يـةكَيك لـة    ئيعتياديية، بةرداسو ئَيمة غةدرَيكي طة
 .ثَيويستيةكاني ذيان، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةسادس و مةعمـةل  من تةئيدي ئةسَلي ثرؤذةكة دةكةم، ثرؤذةي حكومةت، بةنيسبةت حقـولي دةواجـن و مـ   
عةلة ، هةرسَيكي لولي ية  بكـاتن، ئـةوةي لـة ئةسـَلي ثرؤذةكـةدا هـاتووة، لـة راثـؤرتي ليذنـةي ياسـايي           

 .مةعمةل عةلةسيان بةدةر كردووة لةو تةسهيالتةي كة لولي دةكاتن، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو ثةخشان سةرموو
 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

منيش لة بردطةي حةوتدا تةئيدي ئةوة دةكةم كة مةعاملي صونعي عةلةسيش نَينَيتـةوة مـةعئي بَيـت لـة     
لةطـةَل ئـةو ثَيشـنيارةي ليذنـةي     ( ماعـدا باصـات بـني ا ـدن    ......... سيارات تاكسي)دا 02زةريبة، لة بردطةي 

رَين لـة زةريبـة، بةطشـو لةطـةَل ئـةوةم هـةموو مـةكائني و        دانوني كة ثاصاتي نَيوان شارةكانيش عـةسو بكـ  
ئاالت و ضي بؤ بةرهةمهَيناني كشتوكاَلي بةكار دةهَينرَيت، ئةو عةسوة بيانطرَيتةوة، نـة  تةحديـد بكرَيـت    

 .تراكتؤرَيك، يان سالن شت، سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةعدةدين سةرموو
 :مولود بةردَين مال سعدالدين عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة ماددةي دووةم سةرزي زةرائيبة، لة حةوتيش ئيعئاية لـة ئةسـَلي مةشـروعةكةي، بـةس لَيـرة كـة سـةرزي        
زةرائيب لةسةر حقولي دةواجن و مئاديس بؤ ئيال عةلة ، يان مةساديس و لة حقولي دةواجن، ئَيسـتا خـؤ   

ي زةرائيب لةسةر ئةو شـتانة بكرَيـت، يـةعين تةيسـريةن لةسـةر      شةرت نيية باَلو بؤتةوة، ئةو زةرورة ئيعئا
 .شوئوني كردين و سرؤش  و كة ئَيستاكة ئيحتياج هةية بؤ ئةو شتانة لة ناو كؤمةَل

لةطةَل ثَيشنيارةكةي كا  جةعئةرمية، كة مةكينةكاني زراعي، يةعين تةحديـد كـراوة، يـان دةبَيـت     / دووةم
وو بةشــةكان بطرَيتــةوة، هــةموو جانيبــةكان بطرَيتــةوة، ئــيال ئيعئــا لــة  نينامــي زةريبــة دادةنرَيــت بــا هــةم

ــةمووي       ــا ه ــان ب ــت، ي ــةن بَي ــدَيك سةدــةرةي موعةي ــة هةن ــةرز ل ــةبَيت و س ــةن ن ــدَيك سةدــةرةي موعةي هةن
 .بطرَيتةوةو بذمَيردرَي ، يان ئيال ئةو دوو شتة دةرنةيةت و دانةنرَيت، لةطةَل رَينمدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةردار سةرموو
 :بةردَين سةردار صباح بوزو هركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من لةطةَل ئةوةدام كة حقولي دةواجـن تـةنها ئيعئـا بكرَيـت لـة زةريبـةي بـؤ تةشـجيب كردنـي زيـاد بـووني            
ــةنها        ــد ت ــةَلكاني دةوَلةمةن ــةوة خ ــة ئ ــَيم واي ــة ، ث ــةلي عةل ــةساديس و مةعم ــةاَلم م ــةيواني، ب ــةروةي ح س
مةسادسيان هةيةو مةعاملي عةلةسيان هةية، لةبةر ئةوةي عاملي رحبيان هةية، بؤية ئةطـةر زةريبـةيان بـؤ    
دانَييت، بؤية من لةطةَل ئةوةدام كة مةساديس و مةعاملي صونعي عةلة  خازيعي زةريبة بن، ثشتطريي لة 

ةرات بكرَيت، بةتايبةتي الدانـي  رةئي ليذنةي دارايي و ليذنةي ياسايي دةكةم لةوةي كة ئيلغاي هةندَيك سةد
زةريبة لةسةر سةياراتي تةكسـي و ثاصـات، لَيـرة ثَيشـنيار كـرا كـة زةريبـةيان لةسـةر بَيـت، بةرداسـو ئـةوة            
شتَيكي مةنتيقي نيية، ئةوانةي تةكسيان هةية، يان ثاصـيان هةيـة ئةوانةيـة كـة كـةم دةرامـةتن، ئَيمـة لـة         

سَي تـابق بـةرةو سـةرةوة ئيعئامـان كـردووة حـةست سـاَل، ئةوانـةي          ياساي ثَيشرت خةَلكة دةوَلةمةندةكان لة
سةدريو هةذارن لَيرة كة سايق تةكسي و ثاصن داوا دةكرَيت زةريبةيان لةسـةر دابنرَيـت، بؤيـة مـن ثَيشـنيار      

 .دةكةم ئيعئا بكرَين، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة هالة سةرموو
 :هالة سهيل وادي.بةردَين د

 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

منيش تةئكيد لـة سةدـةرة حـةست دةكـةم، كـة باسـي مـةعاملي عةلـة  دةكـات، ئَيمـة رؤذانـة رةخنـة لـةوة              
دةطــرين كــة ثــرؤذةي ئينتاجيمــان نييــة، هــةموو شــتَيك بــة حــازري لــة دةرةوةي هــةرَيم بؤمــان دَيــت، كــة   

واية ئَيمـة رَي لـة ثـرؤذةي ئينتـاجي     مةعمةلَيك وةكو مةعمةل عةلة  هةبَيت و تةشجيعي نةكةيت، ماناي 
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دةطرين، منيش ثشتطريي ئةوةي دةكةم مةعاملي عةلة  زةريبةي لةسةر نةبَيت، بؤ ئةوةي زياتر تةشـجيب  
 .بن، بؤ ئةوةش نرخي دةواجن كةمرت بَيت كة دوتي ميللةتةو تةئسري لة بازارد دةكات و، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ي ثةرلةمان بؤ رةئيةكانيان زؤر موةحةد نةبوو، كا  شَيروان سةرمووسوثاس بؤ ئةندامان
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بـاس لـة    113ديارة بؤ ماددةكة هةندَيك تةوزحيي دةوَيت، ماددةي حةوت لة دانوني زةريبةي دةخل رةدم 
، ليذنةي داراييش هةمان بؤضـووني هةيـة تةئيـدي ئـةو     ئيعئائات دةكات، بؤية ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي و

وجهةت نةزةري كردووة، كة سةياراتي تةكسي عةسو بَيت لة زةريبـة، سـةياراتي ثاصـات هـي نـاو شـار عـةسو        
بَيت لة زةريبة، بةاَلم ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي ثَييان واية ئةو ثاصانةي كـة لـة دةرةوةي شـار ئـيش     

عةسو بن لة زةريبة، واتا لة ماددةكة ئَيمة خؤمان داوامان كردووة هةردوو ليذنـة بـة   دةكةن، ئةوانيش هةر 
 .تةنسيق لةطةَل وةزارةتي مالية كة ئةمانة هةمووي عةسو بَيت لة زةريبة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َيـت شـتَيكي خـياليف    دوو كةس ئيقترياحي كرد ثاصات لةنَيوان شـارةكان عـةسو بكـرَين، ليذنـةش هـةر وا دةلَ     
نةطوتووة، كا  رةشاد دةَلَيت مةعاملي صونعي عةلة  عةسو بكرَي  بة تةنيا، وابناا راثؤرتةكةي ليذنـةي  
ياسايي و ليذنةي دارايـي لولـة يـةعين بةحةديقـةت لـة هينةكانـدا، هـيض شـتَيكيش نـاكرَي  بـَي زةريبـة،            

ة دةضَي ، بةاَلم كة زةريبةت دانا ئةو صاحَيب مةعمةلة دةبَيت زةريبةي دابنَين، ئةي دةوَلةت بةضي بةردَيو
زةريبةكة لة طريساني خؤي ناداتن لة هةموو دنيا واية، دةكةوَيتة سةر شاني هاوواَلتيةكة، ئَيستاش كةوتووة 
ــت        ــة بةدةس ــة ئةداتَيك ــةو زةريبةي ــرد، ئ ــان ك ــار بامس ــةموو ج ــريش ه ــةريةتي، دوات ــةر لةس ــةن ه تؤماتيكي

ةي رَيطاوبان دروسـت بكـات و زيـاد بكـات، حـةدائيق زيـاد بكـات، خـةدةمات زيـاد بكـات،           حكومةتةوة، بؤ ئةو
لةبـةر ئــةوة دةبَيــت حكومـةت بــةرنابَيكي هــةبَيت، داهــاتي كـؤ بكاتــةوة بــؤ ئـةو مةبةســتانة، كــا  رةشــاد     

 .سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ردووة، لَيـرة ليذنـةي ياسـايي دةَلـَي زةريبـةي لـَي وةربطريَيـت، ئةسـَلي         ئةسَلي مةشروعي حكومةت ئيعئاي ك

 .ثرؤذةكة دةواجن و مةساديس و مةعمةل عةلة  خةت موتةكاميلة، نودصاني تَيدا نيية، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةت باسـيان  حقولي دةواجن و مةساديس ئةوان ديارة لةطةَل ليذنـةي ياسـايي برييـان كردؤتـةوة لةطـةَل      
كــردووة، غــةمي حكومةتيشــيانة، خــؤ شــةرت نييــة ئــيال وةزارةتــي دارايــي غــةمي حكومــةتي بَيــت، دةبَيــت  

 .هةموومان غةمي حكومةت خبؤين، حكومةتيش غةمي ميللةت خبوات، سةرموو
 (:باني ماراني)عبداه دادر عنمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ةكان و وةسائيلي نةدل عةسو دةكةين، حةدة ئةسـعاريش دابنرَيـت، مةسـةلةن تـؤ     ئَيمة هةر لة زةريبة ثرؤذ
مةسـةلة هـةر عـةسو    / كة تةكسي عةسوي دةكةيت، حةدة هاوواَلتي زؤر بة هةرزاني بطوازَيتةوة، خاَلَيكي تر

ي كردني زةريبة نيية، دةبَيت حكومةت مةسيوول بَيت لة جَي بةجَي كردني طازو بةننيين ئـةو سـةياراتانة  
 .كة نةدل دةكةن و لة زةريبةش عةسو بكرَين، بؤ ئةوةي بة هةرزانرتين سعر هاوواَلتيان بطوازَيتةوة

مةسةلةي ثرؤذةي حةيواني، ديسان هةر لة زةريبة ناكرَيت عةسوي بكةين، ضونكة ئَيستا ئَيمة دةبَيت / دوو
ار، بة ضوار هةزار دةسرؤشـَيت بـة   ئةسعاريش دابنَيني، دةواجن هةية لة جةذنان بة دة هةزار، بة ثَينج هةز

كةيئي خؤي، دةبَيت حكومةت بَيت ئةو ثَيداويستيانةي كة لةسةر حكومةتة وةكو كارةبا، سووتةمةني، طـاز  
بؤ دةواجنةكان تةئمني بكات، بؤ ئةوةي سعري لةسةر دابنَيت بة ية  دينار بداتـة هاوواَلتيـان، ئةطـةر ئـةو     

ند طران بكردَيـت بـؤ ئـةو دةردةيـين، بـةاَلم ئَيمـة هـةر عـةسوي بكـةين،          بة ثَينج هةزار دةيداتَي، بة هةر ضة
دةبَيت ئةسعار دابنَيني، من هيوادارم لةسةر ئـةوةي كـا  شـَية جةعئـةريش باسـي كـرد، كؤثتـةر نـا، بـةاَلم          

 .دةرداسات و ئةوانةش هةرضي وةسائيلي بةرهةمهَيين زراعيية هةمووي لة زةريبة عةسو بكرَيت و سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين

 .كا  حمةمةد رةسعةت سةرموو
 :بةردَين حممد رسعت عبدالربن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مجيم  االالت  )من بةنيسبةت ئةو ئامَيرانةي بةكار دةهَينرَين لة زراعة تةحديد نـةكرَيت، هـةر بنووسـرَيت    

 .، سوثاس(واملكائا اليت شساعد يف اليراعة
 :نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

 .مامؤستا كاكة شةرحي بكة
 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، بؤيــة مومكينــة هةنــدَيك خوشــك و بــرا  (حاصممدات)ئَيمــة باســي دةرداســةلان كــردووة، بــةاَلم نووســراوة   
ــوو،      ــي ب ــةرامتان نووس ــنج نةس ــرت ثَي ــي ثَيش ــةيارةي تةكس ــر س ــةوةي ت ــةبَي ، ئ ــةوة ن ــتا  مــةعلوماتيان ل ئَيس

ئةوانةلان هةمووي عةسو كردووة، ثيكةبيش، ثيكةبي ية  تةني ض دةبـل دةمـةرة بَيـت، ض تاكـة دةمـةرة      
 .بَيت، ئةوانيشمان داخيل كردووة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئيســرداري لةســةر نييــة لةاليــةن ذمارةيــة  لــة   / ئةوةلــةن هــيض شــتَيكي وا زؤر بــةدوةت نييــة، دووةمــيش  

ن، بؤيــة هــةر مودتــةرةحي ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي دارايــي و ئــابووري، ضــية كــا  ســةعدةدين    ئةنــداما
 .سةرموو

 :بةردَين مال سعدالدين عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ية  ئيشكال ماوة، سةياراتي ثاصات لةنَيوان شارةكان، ئةوة يةكال نةكراوةتةوة، راستة لة تةدريري ليذنـةي  
 .تووة، يةعين ئةوةش داخيل بكرَيت، يةعين ئيعئا بكرَيت لة زةريبةدانوني ها

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةَلَيـت سـةياراتي تةكسـي و ثاصـاتي     ( داخـل ا ـدن وخـارج ا ـدن    )ليذنةي دـانوني ئيناسـةي كـردووة دةَلَيـت     
ليذنـةي ياسـايي و    طواستنةوةي بضوو  و طةورةكان لةناو شارةكان و دةرةوةي شـارةكان، ئـةو مودتةرةحـةي   

ليذنــةي دارايــي و ئــابووري دةخةمــة دةنطدانــةوة، كــَي لةطةَلدايــة دةســو بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، كــَي 
 .لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةن  وةرطريا، ماددةي دواتر تكاية

 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 1180ي ســاَلي 113لــة ياســاي بــاجي دةرامــةتي ذمــارة  ( 02)لــة مــاددةي ( 0)بردطــةي  :حةوتــةممــاددةي 
دةبَيـت هـةموو كةسـَيك تؤمـار كـرا بَيـت و       ) :هةموار كراو هـةموار دةكرَيـت، بـةم شـَيوةية دةخوَيندرَيتـةوة     

ثَيشكةش بكات بـةر   تؤمار نةكرا بَيت داهاتَيكي هةبَيت، ملكةض بَيت بؤ باج، راثؤرتَيك دةربارةي داهاتةكةي
لة رؤذي يةكةمي مانطي تةمووز لة خةماَلندني سااَلنة، ئةطةر داواي لَي نةكرا بَيت ثَيشكةشي بكات بـةهؤي  

 .ئاطادار كردنةوةي نووسراو، يان بةهؤي يةكَيك لة رَيطاكاني باَلوكردنةوةدا
 :بةردَين حممد صاحل امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

املعمدل   1180لسمةة   113مما قمانون ضمر  ة المدخل رقمم      ( 02)ما املادة ( 0)شعدل الفقرة  :املادة السابعة
على كل شخص مسدل او غري مسدل وله دخمل ضضم  للضمر  ة ان  قمدم شقر مرًا عما دخلمه        ) :وشقرأ كاالشي

ق ل اليوم االول ما متوة مما السمةة التقد ر مة اذا ط  طلمب مةمه شقدخمه باخطمار خطمي او باحمد  طمرق           
 (.لةشرا

 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي هةردووال ئيتيئادمان لةسةر ئةوة كردووة، كة ثشتطريي دةكـةين،   
شـتَيكي تةبيعييـة    1/2بـووة، ئَيسـتاكة كرديتيانـة     31/3بـووة دارايـي، دوايـَي     1/1ضونكة كاتي خؤي لـة  

 .نيسبةت ئَيمة، زؤر سوثاسبة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  رةشاد دسةي هةية سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

باشة تةحديدي سةدف كراوة بؤ تةددميي تةدرير، ئةطةر ية  تةدـدميي نـةكرد ض غةرامـة هةيـة لةسـةري      
نكة هةندَيك كةس هةية برادةران دةزانن، ئةطةر ئيشي نـةبَيت لـة   ديار بكرَي ، بؤ ئةوةي مولنةم بَيت، ضو

 .زةريبة ثَينج ساَليش جارَيك ناضَيتة زةريبة، زؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير سةرموو
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةردَين سركيس اغا جان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 31/3مورداجةعة بكـات، ثَيشـرت    31/5َيويست بوو مورداجةعةي زةريبة بكات، تا هةتا ئَيستا هةر كةسَيك ث
، ئةطةر هاتبواية تاخري بباية لـةو ماوةيـةي كـة ديـاري كـراوةو مورداجةعـةي نـةكرد        31/5بوو، دوايَي بووة 

مان زيـاد  غةرامة دةكرَيت لةو باجة، ئينجا ئَيستا بؤ تةسهيالت كردن، بؤ هاوواَلتيـان ماوةكـة  % 12بواية لة 
شــةش مـان  بــؤ هــاوواَلتي بَيــت شـةش مانطةكــةي تــريش بــؤ حكومـةت بَيــت، بــؤ ئــةوةي     1/2كـردووة تــا  

سةرمانبةراني زةريبة ية  بـة يـة  بـة ئينبارةكانـدا بضـنةوة، كـة لـة اليانـةو تـةبليغي باجـدةر بكـةن، بـؤ             
 .ةرامة دةكرَيتغ% 12ئةوةي بَيت مورداجةعةي بكات، ئةطةر دواي ئةو ماوةية نةهات، ئةوة لة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  بةَلَين سةرموو
 (:بةَلَين)بةردَين بد عبداه حممود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من نازاا هةموو كةسَيك تؤمار كرابَيت، تؤمار نةكرا بَيت، يةعين ئَيمة خةَلكي تؤمار نةكراومان هةيـة بـة   
 .ةوَيت بناا، ضؤنة، ئةوانة كَينة؟ تؤمار نةكراونخارجي دانون، ئةوة هةر ثرسيارة من دةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مامؤستا كاكة وةاَلمي بدةوة
 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 تةبعةن كة دةَلَيي تؤمار كرا بَيت، مةبةستمان ئةوةية تؤمار كرا بَيت لة زةريبة، ئةو كةسةي كة موكةلةسـة 
دةخلي هةية، ئةوة تةسجيل دةكرَيت، من ئةطةر ئـةوةم نـةديت بَيـت دـةت و دـةت ناضـمة نـاو زةريبـة، لـة          
زةريبة هـيض سـجلَيكم نييـة، بـةاَلم هـةر يـةكَيك دةخلَيكـي هـةبَيت و خـازيب بَيـت بـؤ زةريبـة كـة دةضـَيت               

 .تةسجيل دةكرَي  و لَيي وةردةطريَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةلال رؤذَيك دي  وةكو واَلتاني ثَيشكةوتوو، ظيان خان سةرمووئَيمةش ئينشا
 :ثاشا خضر ابد بةردَين ظيان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من ثرسيارَيكم هةية لة جةنابي وةزير، ئايا ميكانينم ضية هةتا بنانني دةخلي هـةر تاكَيـك لَيـرة ضـةندة؟     

ي ئيعالن دةكات، يان بـة نينامـي بانـك رَيـك دةخرَيـت،      لة واَلتان يةعين هاوواَلتي خؤي دةضَيت دةخلي خؤ
 .سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةردووكي هةية، هاوواَلتي خؤي دةضـَيت، ئةغلـةب كـة ئةوانـةي خؤيـان دةضـن هيضـيان نييـة، دةنووسـَيت          
دوو نـةوعن،  هيضم نيية، بؤ ئةوةي بةرائة زميةكةي وةربطرَيت لة دةوائريةكاندا ئيشي بـردواتن، ئـةواني تـر    

ئةوةي كـة ثَيويسـتة داهاتةكـةي تؤمـار بكـاتن، هةنـدَيكيان هةيـة مولتـةزمن بـة دـانون، مـن باسـي واَلتـاني              
ــةندة،        ــي ض ــةتي دةزان ــة هةي ــةي ك ــةو ئاليةت ــةت ئ ــاتيكي حكوم ــةوة ئؤتؤم ــةردَيطاي دانوني ــةم، ب دةرةوة دةك

لــةوَي يــان بــة ضــة      مةســةلةن خــاوةن مةتعــةمَيك داهــاتي ضــةندة لــة الي حكومــةت ديــارة، ضــونكة        
خواردنةكةي دةسب دةكات، يان بة كارتي بانكي، هةردووكي داهاتةكةي لة بانك ديارة، جا لةبةر ئةوة زؤر لة 
مةتعةمـةكان ئةوانـةي ضـونةتة ئـةوروثا خـاوةن رَيسـتؤرانتةكة ثَيـي خؤشـة بـة نةدـدي ثارةكـةي بـدةيَو،             

نــةوة دانونَيــك دةردةهَيــنني هةســو هــاوواَلتي ضــونكة ئــةو نةدــدةي ئــيعالن ناكــاتن، ئَيمــةش لــة الي خؤما
ــامت         ــن داه ــَي م ــ  دةَل ــؤي دَي ــةوة، خ ــةرز دةبَيت ــةو رؤذةش زووة ب ــائةلال ئ ــائةلال، ئينش ــت ئينش ــك دَي رؤذَي
ئةوةندةيــةو زةريبــةي دةدةم، ضــونكة دةزانــي ئــةو زةريبةيــة بــؤ دــازاجني واَلتةكةيــةتي، ئةمــةش واجيبــة   

طدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا   لةسةريان، ئةو ماددةي دةخةمة دةن
 .نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية

 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي هةشتةم
 .ني ئةم ياساية بَيتكار بة هيض دةدَيك ناكرَيت، كة ثَيضةوانةي حوكمةكا

 :بةردَين حممد صاحل امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة النامةة
 .ال  عمل بأي نص  تعارض م  احكام هذا القانون

 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ال  عممل  : )َيتـةوة بـةم شـَيوةية   هةردوو ليذنة ثَيشنيار دةكات وةكو ياسايةكاني ديكة ئيعـادةي صـياغةي بكر  

 (.بأي نص قانوني او قرار  تعارض م  احكام هذا القانون
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ماددةيةش وةكو هةموو ماددةكاني تر ليذنةي ياسـايي صـياغةي كردؤتـةوة، دةخيةمـة دةنطدانـةوة، كـَي       
ة دةسو بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي    لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيي

 .دةن  وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية
 :بةردَين دلَير حممد شريف
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي نؤيةم

وةزارةتي دارايي و ئابووري لة هةرَيمدا بؤيان هةية رَينمايي ثَيويست بؤ ئاسـان كردنـي جـَي بـةجَي كردنـي      
 .ئةم ياساية دةربكةن

 :َين حممد صاحل امساعيلبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة التاسعة

 .لوةارة املالية واالقتلاد يف االقليم اصدار التعليمات الالةمة لتسهيل شةفيذ احكام هذا القانون

 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .هةردوو ليذنة ثشتطريي لة ماددةكة دةكات

 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
ضونكة ئيمناي دةكاتن، ئةو ماددةية دةخةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة     ( لوزير ا الية)خؤي باشرتة بَلَيي 

دةسو بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـ             
 .وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية

 :حممد شريفبةردَين دلَير 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي دةيةم

 .كار بة ياساو برديارةكاني باجي بةركار دةكرَيت ئةوانةي ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية نني

 :بةردَين حممد صاحل امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة العاشرة

 . تعارض واحكام هذا القانون  عمل بالقوان  والقرارات الضر  ية الةافذة مبا ال

 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــة          ــارة ل ــةو ج ــةاَلم ئ ــةبوو، ب ــةر ن ــةزاتي لةس ــردو موالح ــدي دةك ــرت تةئي ــةندة ثَيش ــايي هةرض ــةي ياس ليذن

ئـةوة بـةثَيي    دانيشتنةوة ئيتيئادمان كرد لةطةَل ليذنةي دارايي ئةو ماددةية هةر لـةغو بكرَيتـةوة، ضـونكة   
 .دةوانيين زةرية ئةوة هةية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر راستة، ئَيمةش لَيرة ثَيش ئةوةي وا بَلَين كا  سرسةت هةمان رةئي هةبوو، ئةو ماددةية ليذنةي ياسايي 
ة، دةَلَيت ئيلغا بكرَي ، لةبةر ئةوةي تةحصيل حاصلة هةروةكو خؤي كار دةكرَيت بـةو ياسـايانةي كـة هةنـ    
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دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل مودتةرةحي ليذنةي ياسايية بـؤ ئيلغـا كردنـي ئـةو ماددةيـة دةسـو بـةرز        
بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، كــَي لةطةَلــدا نييــة دةســو بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، بــةكؤي دةنــ  ئيلغــا كــرا،    

 .ماددةكةي تر تكاية
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثَيويستة وةزيرة تايبةمتةندةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن :ماددةي يازدةم

 :بةردَين حممد صاحل امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة احلاد ة عشرة

 .على الوةراا املختل  شةفيذ احكام هذا القانون
 

 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو
علمى  ): ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي ئيقتريابـان كـرد، كـةوا ئيعـادةي صـياغة بكرَيتـةوة، بـةم شـَيوةية        

 (.جملس الوةراا واجلهات ذات العالقة شةفيذ احكام هذا القانون
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةحي ليذنةي ياسايية دةسو باشة وةكو ياسايةكاني تر، ئةو ماددةي دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل مودتةر
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـ  وةرطـريا،         

 .ماددةكةي تر تكاية
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي دوازدةم

 .ذنامةي وةدايعي كوردستان جَي بةجَي دةكرَيتئةم ياساية لة رؤذي دةركردنيةوةو باَلو كردنةوةي لة رؤ

 :بةردَين حممد صاحل امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة النانية عشرة

 . ةفذ هذا القانون اعت ارا ما شار خ صدوره ونشره يف ار دة وقائ  كوردستان

 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 ةفذ هذا : )ي و ليذنةي دارايي ئيقتريابان كرد، كةوا ئيعادةي صياغة بكرَيتةوة، بةم شَيوةيةليذنةي ياساي
 (.التقد ر ة و ةشر يف اجلر دة الراية وقائ  كوردستان 1/1/0228القانون اعت ارا ما شار خ 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ية تةحديـد كـرا، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو      مودتةرةحي ليذنةي ياسايي و دارايي دةخةمة دةنطدانـةوة كـة تـار   
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـ  وةرطـريا،         

 .ئةسبابي موجيبة تكاية
 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 (االس اب املوا ة)

لسياسممة االقتلمماد ة يف اقلمميم كوردسممتان ولتحقيممق اهممداف التشممر عات   لغممرض اعممل القممانون مةسممدمًا ممم  ا 
االقتلمماد ة ا اصممة باالسممتنمار واقتلمماد السمموق وششممدي  احلركممة العمرانيممة واالسممتنمارات بلممورة عامممة      

 .ولتحقيق العدالة وختفيف العبا الضر يب عا كاهل املواطة  فقد شرع هذا القانون
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاس، ئَيستا ثرؤذةكة، ثرؤذةي ياساي هةموار كردني جَي بةجَي كردني ياساي باجي دةرامةت ذمـارة  زؤر 
ي هةموار كراو ثاش ئةوةي ماددة بة ماددة دةنطتان بؤدا، ثرؤذةكـة هـةمووي دةخةمـة    1180ي ساَلي 113

دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية 
سوثاس، بةكؤي دةن  وةرطريا، زؤر سوثاس بؤ هةمووتان و بؤ ليذنةي دانوني و ليذنةي دارايي و ئـابووري،  
بؤ يةكة يةكةي ئَيوة كة بةشداريتان كرد لة دةوَلةمةند كردني ئةو ثرؤذةية، سـوثاس بـؤ جـةنابي وةزيـرو     

لةطةَلمان بةشدار بوو لةو ضةند مونادةشةي ئةو ماددةيـة،  راوَيذكاري وةزارةتي دارايي و كا  سةعديش كة 
ــاتي       ــت و داه ــةوةي كــة لــةو بــوارةدا ثــَيش بكــةوَي ، ئةجنامــةكاني باشــرت بَي ــد دةكــةم ببَيتــة هــؤي ئ ئومَي
حكومةتيش زياد بَيت، هاوواَلتيش خةمي كةم ببَيتةوة، زؤر سـوثاس، جـةنابي وةزيـر ئةطـةر دسـةي هةيـة       

 .سةرموو
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ اغا جان بةردَين سركيس

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمةش لة كؤتاييدا سوثاسـي بـةردَينتان و تـةواوي ئةنـداماني ثةرلـةمان دةكـةين، كـة هـةموو كـاتي خؤيـان           
تةرخان كرد بؤ ئةم ياسـاية، هـةم ياسايةكةشـيان ثةسـند كـرد، بـةثَيي ئـةو ياسـايةي كـة دةرضـوو، ئَيمـةش            

 .دةكةين و جَي بةجَيي دةكةين، زؤر سوثاستةعليمات دةر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خسـتنةردوو و طئتوطــؤ كردنــي ثـرؤذةي ياســاي هــةموار كردنـي ياســاي وةزارةتــي    / سـوثاس، بردطــةي ضــوارةم 
 .كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 1110ي ساَلي (4)ثةروةردة ذمارة 
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كةين بيخةينة سبةييَن، بـؤ ئـةوةي جـةنابي وةزيـريش ئامـادة بَيـت لةطـةَلمان        ثَيم باشة ئةطةر مواسةدةت ب
 .سةعات دةو نيو، تاكو كؤتايي ثَي بَينني، بةَلَي كا  شَية نودتةي نينامي هةية

 :ابد بارزاني عنمان ادهم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نةبووية، بؤ طئتوطؤ كرنا ثرؤذة، يان نا؟ سوثاسئايا جةنابَي وةزيرَي ثةروةردة هاتية ئاطادار كرن و حازر 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــَيت     ــاي نةكـــةوين و درَيـــذة بكَيشـ زؤر ســـوثاس، خـــؤي ئَيمـــة بةرداســـتيةكةي تـــةوةدوعمان وايـــة كـــة سريـ
مونادةشاتةكان و ئةوانة تا سةعات دوو، بؤية تةوةدوعمان دةكرد تةواوي نةكةين، بؤية ئاطادارمـان نـةكرد،   

 .لةبةر ئةوة، ئةطةرنا دةمانطوت داوامان كردووة وةرة، سةرموو كا  عةوني هةر
 
 
 

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشـكةش بـة ثةرلـةمان بكـات بـؤ       0228داواكارين لة جةنابي وةزيري دارايي و ئـابووري مينانيـةي سـاَلي    
 .مانطي يازدة، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي

لــة جةلســةي رابــردوو ثَيمــان طــوت، داوامــان لــَي كــرد، ئــةو داوايــة داواي هــةموو خةَلكــة، ئومَيــد دةكــةين     
بةزووترين كات تةواو بكرَي ، بؤ ئةوةي بردطةي ضوار خبةينة بةياني دةخيةمة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة   

بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كةواتـة سـبةي       دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو     
سةعات دةو نيو كؤبوونةوةمان دةست ثَي دةكات، داوا لة مامؤستا سةعد دةكةين ئاطاداري وةزيري ثةروةردة 

 .بكاتةوة تاكو حازر بَيت لةطةَلماندا، زؤر سوثاس، كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَينم تا سبةي سةعات دةو نيو
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 ( 15)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 22/01/2112 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومةني نيشتمانيي   03/12/0222رَيكةوتي  شةممة سَي رؤذيي سةر لة بةياني (12،32)ر كاتذمَي  
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

رتَيري بــةردَين سرســت عبــد عبــداه ســك , جَيطــري ســةرؤ  و( كمــال كــةركووكي.د)بةردَينحممــد دــادر عبــداه
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (15)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

دانيشــتين ذمــارةي دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برديــاردرا  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      سَييةمي ي ساَليدووةمي خولي طرَيداني (15)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
ي ساَلي (4)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي وةزارةتي ثةروةردة ذمارة  -1

 .ومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةكة لة اليةن ئةجن 1110
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي برديـاري هـةموار كردنـي ياسـاي ثارَينةرايـةتي كـة لـة اليـةن ئةجنومـةني           -0

 .وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
ي 01خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي كار كردن بة ياساي رَيكخستين كؤمثانياكاني عَيرادـي ذمـارة    -3

 .كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 1112ساَلي 
خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي كار كردن بة ياساي رَيكخسـتين بريكـاري بازرطـاني عَيرادـي ذمـارة       -4

 .كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 0222ي ساَلي 51
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نبةناوي خواي طةورةو ميهرةبا

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1110ي 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
ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي شةممة (12،32)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(15)تين ذمارة دانيش

 :بةم شَيوةية بَيت دا03/12/0222رَيكةوتي 
ي ساَلي (4)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي وةزارةتي ثةروةردة ذمارة  -1

 .كةش كراوةكة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيش 1110
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي برديـاري هـةموار كردنـي ياسـاي ثارَينةرايـةتي كـة لـة اليـةن ئةجنومـةني           -0

 .وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
ي 01خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي كار كردن بة ياساي رَيكخستين كؤمثانياكاني عَيرادـي ذمـارة    -3

 .وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةكة لة اليةن ئةجنومةني  1112ساَلي 
خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي كار كردن بة ياساي رَيكخسـتين بريكـاري بازرطـاني عَيرادـي ذمـارة       -4

 .كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 0222ي ساَلي 51
دامَيك رةخنـةمان لـَي   سةرةتا داواي لَيبوردن دةكـةم، كـة دانيشـتنةكةمان دواكـةوت، ثـَيش ئـةوةي هـةر ئةنـ        

 .دبو انة, بطرَيت، خؤمان رةخنة لة خؤمان دةطرين، رةخنة طرتنيش بةشَيكة لة ذيان
رةخنةيةكي ديسان لة داناني بةرنامة دةطرم، دوَييَن بةرنامةي كار ثـرؤذةي ياسـاي هـةموار كردنـي     / دووش

ندي لةطةَل جةنابي وةزيـر بكـةن بـؤ    ياساي وةزارةتي ثةروةردة خرا بووة ناو بةرنامةي كار، بَي ئةوة ثةيوة
ئامــادة بــووني، ضــونكة ئامــادة بــووني زةرورييــة، ئةطــةر ئاطادارمــان كــرد بوايــةو ئامــادة نةبوايــة خؤمــان     
بةردةوام دةبووين، بةاَلم ئاطادار نةكرا بـوو خرابـووة نـاو بةرنامـةي كـار، كـة دوَيـيَن شـةو ئاطـادار كـرا ئـةو            

ة ثَيشرت بؤ وةزارةتي ثـةروةردة خـؤي حـازر كـرد بـوو، ئـةمردؤ بـةياني        ثةيوةندي بة كؤنئرانسَيك هةبوو، ك
ــرد، نــةدةكرا    ــَي ك ــو ث ــةو كؤنئرانســة دةس ــو ئ ــري   , ســةعات دةو ني ــارةكاني ت ــة ش ــةَلكَيكي زؤر ل ــونكة خ ض

كوردستان هاتبوون، نةدةكرا وةزير بةجَييان بَيَلَيت، لةبةر ئةوة داواي كرد لةوَي كة بةزووترين كات تـةواو  
 .و بَيتة المان و لَيرة ئامادة بَي بَيت 

ئةو بةرنامةيةمان  بةثةلة داخيل كرد، تةبعةن برديار بؤ ئَيـوة دةمَينَيتـةوة، بـؤ ئـةوةي ئـةمردؤمان      / سَييةم
لة دةست نةضَي ، سوود لة دانيشتين ئةمردؤ ببينني، بةرنامةكان جارَي خاَلي يةكةم داوا دةكةم دةنطـي بـؤ   

ر وةزير هات، دةولة بَي ، دةخيةينة بةرنامةي كار، داواتان لَي دةكةم دةن  بدةن بدةن بؤ دواخستين، ئةطة
 .بؤ دواخستين بؤ ئةوةي باسي خاَلي دووةم بكةين، سةرموو كا  شَية

 :ابد بارزاني عنمانبةردَين ادهم 
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بووردنت كرد لةسةر تاخري بوونا ظَيروشـيَن،   هةرضةندة جةنابَيتة لة دةستثَيكا لة ئاخاستيَن خؤدا داواي لَي

بةلَي بة رةئيا من ئةظة نة جارَيكةو نة دوو جارة، نة سَي جارة، بةلكي ظة ضةند جارة، دَي ناستم بـذمَيرم،  
هةميشة دةستا سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَي ثة تةئخري لـة وةختَيـك كـو ئـةو خـؤ ديـار دكـا دهَيتـة ثةرلـةمانَي،          

ــي ياســاي  ــدارات و    ثةرلــةمان جَي ــا دةردةكــات، كــة هــةمي ئي ــي ئيلتينامَييــة، ثةرلــةمان ياس ــةمان جَي ة، ثةرل
ة من ئةز خو دبَيذم هـود بؤضـم لةطـةل    ردستانَي ئيلتينام بة بة ياساييوةزاراتَيت كوردستانَي و خةلكَي كو

ــا ث      ــذم ت ي ــةز دبَي ــةلَي ئ ــان جةنابَيتــة، ب ــةرؤكايةتي، ي ــتا س ــا دةس ــَي بووردن ــا داواي ل ــةمانَي دــةبول كرن ةرل
مةسةال جـةنابَي وةزيـر ثـةروةردَي، ئـةويش ئَيكـة لـة       / خالة دوَيش .ئيلتينامَيكا زياتر ث ى مةوزوعا هةبي

خةلةلــة دةســتا ســةرؤكايةتيا ثةرلــةمانَي، كــة دوَيــيَن جةنابَيتــة لَيــرةدا ئــيعالن كــر، كــو ســبةييَن وةزيــرَي    
ئةويش نةهات و ئةظرؤ ث َي ئةوةي كونئرانسَيك ثةروةردة دَي لةسةر تةعديالتَي ثرؤذا ثةروةردة دئاخايف، 

 .هةي و خةلكَيكي زؤر هاتية، بة رةئيا من ئةويش دوَييَن دةبواية نةهاتبواية راطةياندن بؤ ثةرلةمانتارا
لة نودتا، يان خالـة مـن نودتـا نينامـي ئةظةيـة ئـةز دةطةرَي ةمـةوة بـؤ سـةر وةزع و بـارودؤ  و           / خالة سَي

كيا بؤ سةر كوردسـتانَي ت دةسـتثَيكَيدا دوَيـيَن كـا  خورشـيد شـَيرةش ئيشـارةي بـةم         تةهديداتَي رذَيما تور
مةوزوعة دا، جةنابَيتة تةوزحييشدا لة دةستثَيكا ثَيش ثةرلةمانا توركيا، يةعين رؤذا ضار شةمة دـةول بـوو   

َيت بـةردَين مـن   مة هةَلوَيستَيك هةبي، يان ثةرلةمانا مة خبؤ دطةل دةستةي سةرؤكايةتي ئةنطؤ هةرسَي براي
خبؤ لة ذوورَيت خؤ هيناية ئاخاس ، جةنابَيتة خبؤ طؤتة من زووترين وةختـا ض رؤذا يـة  شـةم بيـت، يـان      
دوو شةم بيت، ئةم دَي دانيشتيَن دكةين لةسةر هةَلوَيستا توركيا، كة ئةظرؤ خؤ زانن ظة ضةند رؤذا بةسـةر  

ونــَيش راثــةرينا لــة كــَي بــووي، لــة كــةالر، لــة  دارؤيشــت، ثــَيم وايــةو خــةلكَي مــةش تةســةور دكــةت هــةتا د 
ضةمضــةمال واش ئيشــارة ظــَي هةنــدة  كــر، كــة ثةرلــةمانا كوردســتانَي و حكومــةتا هــةرَيما كوردســتانَي لــة 
هةَلوَيستَيت خؤ، يا دوور ت يت لة ميللةتا، يةعين لة وةختَيكدا ثةناي بؤ ميللةت دباتن، طاظا وةكو ثَيويسو 

هةبي، ئةز بَيم نوكةش تةهديداتَي دةوَلةتا توركا ضشتةكي زةروريية، كة جارةكا دي هةبَي، طاظا ئيحتياجي 
ئةم بَيـذي بـؤ سـبةييَن ظـة مـةوزوعي ئاخـاستيَن، يـةعين هـةر رؤذة  تـةئخري بـوو زةرةرة، ضـونكة شـتَيكي             

ي ثةرلةمانَي مةسرييية، بةنسبةتا ميللةتي كورد، ئايا هةَلوَيستا ثةرلةمانَي مة ضية، جةنابَيتة وةكي سةرؤك
هةَلوَيستَيك ديار كرن، بةلَي دةرارة ثةرلةمانتاريش رةئيا خؤ ببَيذن دظى مةوزوعةيدا، كة ئةظـة سـَي خاَلـة    

 .حةزم كر ئيشارةتي ثَي بدةم، سوثاس ،من هةيبوو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كرد بوو، طومتان داواي ئَيمة خؤمان دةستمان بةوة / زؤر سوثاس، خاَلةكانت هةمووي جَيي خؤيةتي، يةكةم
لَيبووردن دةكةين و لة كاركردندا كةس نييـة غةَلـةت نـةكات، مةكينـة نينـة، كؤمثيوتـةريش نينـة، دوَيـيَن         
ئَيمةش بامسان كـرد نـةمانطوت وةزيـر دَيـت، طومتـان كـا  سـةعد وةزيـري هـةرَيم بـؤ كاروبـاري ثةرلـةمان             

ئةوة وةزير دَي ، طومتان كا  سـةعد ئاطـاداري وةزيـر     داوامان لَي كرد ئاطاداري وةزير بكات، واتا نةمانطوت
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ــة          ــة ب ــاتي هةي ــردووة ئريتيب ــؤ ك ــةسؤا ب ــوتي تةل ــي ط ــؤ كردن ــةسؤني ب ــوارَي تةل ــوون، ئَي ــادة ب ــؤ ئام ــة ب بك
كؤنئرانسَيك، كة ضةند هةستةيةكة بردياري لَي دراوة، ذمارةيـةكي زؤر لـة ثسـثؤراني ثـةروةردة لةشـارةكاني      

ةبن لةسةر داواي ئةو ناتوانَي ، دوايـيش وتـي هـةوَل دةداتـن لـة كؤنئرانسـةكة ثـاش        تر هاتوون و  ئامادة د
ــةم          ــةي يةك ــةوة نودت ــةر ئ ــَي ، لةب ــازر ب ــت ح ــو بَي ــي دوازدةو ني ــات، ثاش ــةواو دةك ــؤي ت ــاري خ ــةوةي وت ئ
مةســةلةكةي ضــةند ســةعاتَيك دواخســت، دواي دةخــةين، بــؤ ئــةوةي بَيــت لةطةَلمانــدا ئامــادة بَيــت، ئةطــةر  

ةش بَي  لة سةرؤكايةتي، ئةوة خؤمان لة خؤمامنان طرت، بةاَلم ئَيوةش يةكة يةكة هةر يةكة بـةثَيي  رةخن
ثَيويسـت هةدـة رةخنـة لـة خـؤي بطرَيـت، لـة حـوزوري، لـة جةلسـاتةكان، لـة غائيـب بـووني، لـة دةوري لــة               

ةبولي بكةين و ئةو ليذنةكان، ئةطةر رةخنة بَي  جةلسةيةكي تايبةت دةكةين و ئةو رةخنةي لةسةرمانة د
رةخنةي لةسةر ئَيوةية دبولي بكةن، لةوانةش ئةو كةسانةي كة بـؤ جطةرةكَيشـان سـَي جـار دةضـنة دةرةوة      

 .بؤ جطةرةكَيشان، ئةو رةخنةيةش دبول بكةن لة خؤيان، ئةوة ية 
رد، طومتـان  خاَلي دووةم كة باسي هةَلوَيستمان كـرد كـة لـة توركيـاوة، تةبعـةن ئَيمـة دوَيـيَن بامسـان كـ         / دوو

رؤذي ضوار شةم دادةنيشني لةسةر هةَلوَيسو ثةرلةمان تةئكيدمان كردةوة، كة ثةرلةمان هةَلوَيسو هةيةو 
وةرطرياوة، دوو دانيشتنمان لةسةر تؤثباران كردنـي توركيـاو ئَيـرانيش ئـةجنام داوة، لـة يـةكَيكيان سـةرؤكي        

ــردووة    ــداريان ك ــان بةش ــردووة، وةزيرةك ــداري ك ــةتيش بةش ــتانةمان    حكوم ــةو ش ــي رةدي ئ ــة روون ــرة ب ، لَي
داوةتةوة، رةدي تؤثباران كردمنان داوة، رةدي لةشكركَيشيمان كردووة، لة سةرةتاي دانيشتنمان ثـاش جـةذن   
يةكةم بابةت ئةوة بووة، من لة جياتي هةمووتان دسـةيةكم كـردو رةئـي ئَيـوةش بـووة، تـةعبريي لـة رةئـي         

سانةي من كـردم وا نييـة، وةكـو هةَلوَيسـتَيك تـاوةكو ئـةو دانيشـتنة        ئَيوةشم كردووة، كةس نةيوتووة ئةو د
ئةوةي دَينَي  كـة ئَيمـة موتابةعـةي ئـةوة بكـةين،      , تايبةتة كة دادةنَيني بؤ طئتوطؤ كردن لةسةر وةزعةكة

هةموو خةَلكَيك زياتر ثةيوةندي بة ئَيمـةوة هةيـة، ئـةو مةسـةلةية مةسـيووليةتَيكي طـةورةي هةيـة، هـةر         
ة نييـة دسـةية  بكـةين تـةواو، هـةر اليـةنَيك دسـةي بكـاتن تـةواو بَيـت، بةنيسـبةت كوردسـتانةوة             ئةوةنـد 

مةسةلةيةكة، رؤذانةية، ذيانيية، لةشكركَيشي بكاتن تةئسري لة ذيامنان دةكات، لةسةر ئابوورميان دةكات، لـة  
زةرةري ئـةوتؤي نييـة،   ئةزموونةكةمان دةكـات، ثـَيم وايـة تـاخري بـوون، ئةطةرضـي تـاخرييش بـووة، بـةاَلم          

رةنطة دازاجنيشي هةبَيت، هـةموو مةسـةلةكان ئَيسـتا لـة ثـَيش ضـاومان روونـرتة لـةوةي ثـَيش هةستةيـة ،           
لةبةر رؤشنايي ئةو طؤردانكاريانة، ئةو كؤبوونةوةي بةياني كة دةيكةين دسةكان باشرت دةبَي ، رةنطـة ثـَيش   

ن كــردووة، ئــةو اليةنــة باشــانةي لةبــةر ضــاومان ثــَيش هةستةيــة  دســةما, هةستةيــة  جانيبــة ئيجابيةكــة
دســةكان بــة نــةوعَيكي تــر كــرا بوايــة، ئَيســتاكة ئــةو طؤردانكاريانــةي دوَيــيَن و ثَيــرَي كــراون، ئــةو  , نةبوايــة

ثةيوةنديانــةي كــة ئــةجنام دراون لــة اليــةن ســةرؤكي عَيرادــةوة، لــة اليــةن ســةرؤكي هةرَيمــةوة، لــة اليــةن   
وةنديـةكان لةطـةَل واَلتـاني ئـةوروثا، ئةمـة هـةمووي لـة دـازاجني ئَيـوة دايـة، كـة            ثةرلةماني عَيرادـةوة، ثةي 

دسةية  دةكةين لةسةر ئةو مةسةلةية ثـرد بـة مـةعلومات و بـة تَيطةيشـتين هةَلوَيسـتةكة بيكـةين، لةطـةَل         
سـةعاتةي   ئةوةشدا برديارةكة بؤ ئَيوةية، دةتوانن ئَيستا دةراري لَي بدةن، كة تـةئجيلي نةكـةن، بـؤ ئـةو دوو    
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كة من داوام كردووة، بةنيسبةت خاَلي يةكةمةوة، خاَلةكاني تريش كة دانراون لةطةَل ليذنـةي ياسـايي هـةر    
بؤيةش تاخري بووين، بامسان لةوة نةكرد، مونادةشةي ئةوانة ثرؤذةيةكي ئةوتؤ نني، كة بابةتي طـرن  بـن   

ك لــة ئةجنومــةني نوَينــةراني عَيرادــةوة  ثَيويســت بكــاتن ديراســةت بكــرَي ، هــةر يةكــة دوو، ســَي بردياريـَـ  
وةرطرياوةو ديراسةت كراوة لة اليةن ليذنةي ياساييةوة، تةنيا ئةوةندةية ئَيمة رَيطـا بـدةين ئـةو ياسـاية لـة      
كوردستاني عَيراددا جَي بةجَي بكرَي ، ثَييان وا بووة كة كارَيكي ئةوتؤي ناوَي  ديراسةت كردني لة اليةن 

، لةطـةَل ئةوةشـدا كـة دَيتـة سـةر بابةتةكـة رةئـي رةئـي ئَيوةيـة، جـا نودتـةي نينامـي             ئةنداماني ثةرلـةمان 
 .ثةخشان خان سةرموو

 
 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو لة بةرنامةي كاردا هةموو جارَيك ثرؤذة ياسا دةهَينني بؤ خوَيندنةوة، ئَيسـتا ثـرؤذة ياسـاية  كـة     

 خوَيندرايــةوة، ئــةمردؤ مونادةشــةي دةكــةين، ثــرؤذةي ياســايي ترمــان هةيــة بــة هةستــةو بــة مــان    دوَيــيَن
 .بةسةريدا تَيثةرديوة، بةاَلم هيض دةنطي نيية، يةعين باشة ئةوة رةضاو بكرَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةي كـة خوَيندراونةتـةوةو   ثةخشان خان من لة دسةكامندا وةاَلمي ئةم ثرسيارةي جةنابتم داوة، ئةو ثرؤذانـ 

دراونةتة ليذنةكان، ليذنةكان كاريان تةواو نةكردووة، كاري دةوَي ، وةكو ئـةوة نييـة، كـة ئَيسـتاكة دةَلَيـي،      
ئَيستاكة ئةوانةي كة دانراوة بؤ طئتوطؤ كردن مةسةلةيةكن ئاسانة لَيرة بردياري لَي بدةن، كة هاتينة سةري 

ي ياساي ثَيشمةرطة، دوورو درَيذة، طرنطة، حكومةت ضـةند مانطَيكـة ئيشـي    بؤتان دةردةكةوَيت، بةاَلم ثرؤذة
لةسةر دةكاتن، ثَيويستة ليذنةكان لَيرة ضةند كؤبوونةوةيةكيان كردووة، ليذنةي موشتةرةكيش هةيـة، مـن   
دوَييَن موتابةعةم كرد ليذنةي ياسـايي و ليذنـةي ثَيشـمةرطة ثَيويسـت دةكـات وةزيـري ثَيشـمةرطةش بـان          

و طئتوطؤي لةسـةر بكـةن، بـؤ ئـةوةي ئـةو راثؤرتـةي كـة حـازري دةكـةن بـؤ دةوَلةمةنـد كردنـي ئـةو               بكةن
ثرؤذةية كة لـة حكومةتـةوة هـاتووة بةشـَيوةية  بـَي ، ياسـايةكة بـة رَيـك و ثَيكـي دةربضـَي ، وةكـو ئـةو             

جـَي بـةجَي بكـةن،     ياساية نيية، كة لة بةغـدا دةرضـووةو حكومـةت داوا دةكـاتن، ئَيمـة رَيطايـان ثـَي بـدةين        
ديراسةتيش كراوة كؤسثَيك لةبةردةمياندا نيية، ياخود كةم ناكاتةوة لة دةسةاَلتي هةرَيم، لةبةر ئـةوة ئـةم   

 .مةوزوعةم وةاَلم داوة، سةرموو سؤزان خان
 :بةردَين سؤزان شهاب نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
م هيـوادارم رةخنـة طرتنةكـة بـؤ خـؤ ضـا  كـردن        من زؤر سوثاستان دةكةم، رةخنةتان لة خؤتان طرت، بةاَل

ئَيمة هةموو جارَيك باسي ئةوة دةكةين، تؤ دةَلَيي ئَيوة حةدة خؤتان حارز بكةن، خؤتـان   .بَيت، ئةمة ية 
ئامادة بكةن، بؤ ئةوةي كة كاتَيك دسةتان كرد دسةكانتان جَيطاي بطرَيت، جـةنابت دةَلَيـي ئـةوة هـيض نييـة      
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ضية، من دوَييَن وةرم طرتووة، ئةي  0222ي سالَيي 51ساي عَيرادي بريكاري بازرطاني ئاسانة، من نازاا يا
نابَيت بضم بطةردَيم بة شوَينيدا، ئةوي تريش بة هةمان شَيوة، لةبـةر ئـةوة حةدـة رةخنةكـة دـةبول بكـةن       

 .بةدَلَيكي سراوانةوة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤيةتي، لَيرة كة هاتينة سةري ئةطةر ئةنداماني ثةرلةمان رةئيان وةكـو   سوثاست دةكةم، رةخنةكةت جَيي
تؤ بوو، بةاَلم ئـةوةي راسـو بـَي  لـةجياتي ئـةوة، خـؤ دةبوايـة مـن بـة دسـةيان بكـةم، بـؤ ئـةوةي دسـةكة               
ئاراستةي تؤ دةبوو، ثرؤذةي ياساي جطةرةكَيشان خوَيندراوةتةوة دةدةغة كردني جطةرةكَيشان ليذنةكانيش 

 .ثؤرتيان حازر بوو، كا  رؤميؤ سةرموورا
 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةوة كـة دةكاتـة سـَي    (1/2)دواي ثشتطريي كردني هةرسَي نودتةي نينامي ثَيش خؤمان، بةرداسـو ئَيمـة لـة    

بـة سـةرؤكايةتي و    ئةنـدامي بـةردَيني ثةرلـةمان ثَيشـكةش    ( 11)مان  زياتر ياداشت نامةيـة  بـة ئيمـناي    
جةنابت كراوة بؤ رَيكخستين دانيشتنَيك، بـؤ بـاس كـردن و طئتوطـؤ كردنـي رةوشـي خـراة و خةتـةرنا  و         
نارَيكي مةسيحيةكان لة زؤر لةناوضةكاني عَيراق، بةتايبةتي باشوورو ناوةرداسو عَيراددا، ئةو كاتة طوتتـان  

م ئَيستا مانطي نؤ تةواو بوو، ئَيستا خةريكة دةش تةواو ئَيستا ئَيمة لة ثشووي هاوينةي ثةرلةمان داين، بةاَل
دةبَيـت، بةرداسـو مــن ناضـمة ســةر هةنـدَي مةســةلةي تـر، بؤضــي هةنـدَي ياســاي تـر، كــة زؤر بـة خَيرايــي         
دةهَيننــة ئَيــرةو طئتوطــؤي لةســةر دةكرَيــت، بــةاَلم داوا دةكــةم ئــةم مةســةلةية بةجــددي وةربطريَيــت و لــة  

 .ة داهاتوودا خبرَيتة بةرنامةو طئتوطؤي لةسةر بكرَيت، سوثاسماوةيةكي زؤر كةمدا ل
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةنـدام ئيمـناي كـردووة، بـةاَلم ئَيمـة بةرداسـو لـة بـةيين خؤمانـدا          ( 13)دةزاني ضؤنة كا  رؤميؤ، راسـتة  
َينيـديش دةطرَيتـةوة،   بةثَيي هني بَيت، دةبَيت خبرَيتة بةرنامة، ئةو تايبةمتةنديـةي، كـة باسـتان كـردووة ئ    

توركمانيش دةطرَيتةوة، كورديش دةطرَيتةوة كة لة سـنوورةكانن، عـةرةبيش دةطرَيتـةوة، يـةعين وةزعَيكـي      
نالةبار هةية لة هةموو عَيراددا، ناكرَي  بةرنامةية  تةشخيص بكةيت، بـؤ ثَيكهاتةيـة  كـة ثَيكهاتـةكانى     

ناتيــان هةيــة، توركمــان هــةمان موعاناتيــان هةيــة، تــريش هــةمان موعاناتيــان هةيــة، ئَينيــدي هــةمان موعا
هـةمان موعاناتيـان هةيـة،    , كوردي موسَل و هةندَيك لة ناوضةكاني تر كة لة ذَير دةسـةاَلتي هةرَيمـدا نينـة   

لةبـةر ئــةوةي ئَيمــة ثَيمــان وابــوو ئـةو مةســةلةية دةبَيــت ثَيشــرت ديراســةتي باشـرت بكرَيــت، بــؤ ئــةوةي كــة    
مان روون بَي  باسي ضي دةكةين، داواكاريةكان ضية، هةر ئةوةندة نييـة، مةسـةلةن   هَينامانة ئَيرة بةرضاو

بَلَيني ضي، ئةي برا ئَينيديةكان هةَلدةس  دةَلـَين، ئـةي وةزعـي ئَينيديـةكان بـة هـةمان شـَيوة لـة خةتـةر          
ن بـة هـةمان شـَيوة    دايةو خةَلكيان لَي دةكوذرَيت و خةَلكيان لَي دةطريَيت وتةهديد دةكرَين، برا توركمانـةكا 

لة تلةعئةرو لة موسَل و لة هةندَيك شوَين، كورد رؤذانة دةكوذرَين لة موسَل و لـة كـةركوو  و لـة بةغـداو     
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هةر لةبةر ئةوةي هةويةيان كوردة، يةعين بةرداسو مةسةلةكان عيالدةي بة وةزعي ناتةبيعي هةيـة، بؤيـة   
ئةندام خبرَيتـة بةرنامـة، ئـةوةش ئَيمـة     ( 13)بيشت دواماخنست هةر لةبةر ئةوةية، ئةطةرنا دسةكاني جةنا

هـةر لـة بةرنامـة دايـة، ئةطـةر زانيمـان       , تةحةمولي مةسيووليةت دةكةين، لةطةَل ئةوةشدا ئيهمال نـةكراوة 
مــةجالي ئــةوةي هةيــة هــةر بــؤ ئــةوةي بايةخــدان بــة مةســةلةي مةســيحيةكان دةخيةينــة بةرنامــةي كــارو  

 .رمووبايةخداني ثَيي، كا  سةعدةدين سة
 :بةردَين مال سعدالدين عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو تةعديلة بة نةزةري من ئةطةر جةنابي وةزيـريش لَيـرة ئامـادة نـةبَيت زؤر عاديـة ئةطـةر مونادةشـةي        
بكةين، يان بةردةوام كؤبوونةكةي بكةين، ضونكة ئيال بؤ ئةوةي تةماشيةن، يةعين ئةو دانونةي وةزارةتـي  

ربيــة تةماشــيةن بــردوات لةطــةَل ئــةو مةنهــةج و ثرؤطرامــةي كــة تــةمسيل كــراوة، يــةعين تةعديالتــةكان  تة
تةعديالتي تةسيئن، تةعديالتي جةزري نيية، ئةطـةر وةزيـري ثةيوةنديـداريش لَيـرة نـةبَيت، مانـاي ئـةوة        

 .نيية تةئجيلي بكةين و بة ثاشي خبةين، لةطةَل رَينمدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةطةر ئاطاداري وةزير كرا بوايةو نةهات بواية، ئةوة تةبيعي بوو، ئةوة ية ، خةلةلةكة لة ئَيمةية
ثرؤذةكة لة حكومةتةوة هاتووة، باسي ئةو سيستةمةش دةكاتن كة تازة بؤ ثةروةردة ثيـادة دةكـرَي ،   / دوو

عَيكـي تـر رؤيـي، ماددةيـة  بـة      لةبةر ئةوة دةبَيت وةزير خؤي لَيرة بَي ، ئةي ئةطةر مونادةشةكة بـة وةز 
نةوعَيكي تر رؤيي بَي ئةوةي طـوَي لـة رةئـي وةزيـر بطـرين، نـاتوانني ئـةوةي بكـةين، بةتايبـةتي كـة طـومت            

 .مةسيووليةتي ئةو نيية ئامادة نةبووني، كا  دكتؤر سةرموو
 :رمضان غئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تة سةر كارةكامنان لة ئةجنومةن، جةنابت كة وةاَلمي سؤزان خانـت دايـةوة،   خةريكة بَي بةرنامةيي كار دةكا

بؤية كا  رؤميؤش ئةو بابةتةي هَيناية طؤردَي، ئةطةرنا نة جةنابت حةق بوو باسي ئـةو بابةتـة كـرا بوايـة     
دوايي باسي جطةرةكَيشان كرا، نة كـا  رؤميـؤش ثَيويسـت بـوو ئـةو مةوزوعـة بـاس        , كة سؤزان خان هةَلسا

كات، ضونكة لة بةرنامـةي كـاري ئَيمـةدا نييـة، يـةعين ببـوورة خةريكـة بـَي بةرنامـةيي كـار دةكاتـة سـةر             ب
هَينةكامنان، دوايي خاَلي يةكةم، من ثَيم واية ثَيويستة وةزير ئامادة بَيت، جةنابي وةزيريش دوَييَن نيوةردؤ 

ي نيوةردؤ دةتواا بـَيم، بـةاَلم جةنابيشـت    ئاطادار كراوةتةوة، نة  شةو، ئاطادار كراوةتةوة طوتويةتي من دوا
ئاماذةت ثَي كرد كة دواي نيوةردؤ دةتوانَيت ئامادة بَيت، بةنيسبةت خاَلي سَي و ضوار، من ثَيم وايـة دةبَيـت   
وةزيرة ثةيوةنديدارةكان ئامادة بن، بةبَي وةزيرة ثةيوةنديدارةكان ئةو دوو خاَلة ناكرَيت ئَيمة مونادةشةي 

 .لةطةَل رَينو سوثامسدا, لةسةر بكةين
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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من رةئيم واية كا  كةماليش رةئي واية دانيشتةكة تةئجيل بكةين بؤ ثاش سةعات دوازدةو نيو، لةو بةينة 
داوا لة سـةرؤ  سراكسـيؤنةكان دةكـةم، هـةروةها سـةرؤكي حنبـةكان لَيـرةن دةتـوانن بَينـة الي مـن تؤزَيـك            

 .ةترةيةدا، سةرموو كوَيستان خان نودتةي نينامي هةيةبابةت باس بكةين لةو س
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة بةشَيكي زؤري سراكسيؤني سةوز مةوعيدَيكمان هةية، مولنةمني بة ئيشَيكةوة ناتوانني بَيني

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تَيك دادةنيشن دةتوانن ضةند كةسَيكتان ئةوانةي كة مةوعيـدتان  بؤ سةعات ضةند مةوعيدتان هةية، سةعا

 .هةية، خؤ هةمووتان مةوعيدتان نيية، ئةطةر كؤبوونةوةي سراكسيؤنة حةدي نيية
 

 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نةخَير كؤبوونةوةي سراكسيؤن نيية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .تاح سةرمووكا  شَية سة
 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثرؤذةي ثاسةواناني ئةنداماني ثةرلةمان خوَيندراوةتةوة، من ثَيم وايـة ثرؤذةكـة كورتـة،    , ثرؤذةية  هةية

 .ئةطةر لةو مةساسةية تاوتوَي بكرَيت، ثَيم واية كارَيكي باشة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .د سةرموومام خورشي
 :بةردَين خورشيد سليم شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة لةو مونادةشةو دسانة كؤمةَلَيك مونادةشةي تـةنادوزاتي تَيـدا هةيـة، مـن ثَيشـنيارَيكم هةيـة، ئةطـةر        
خبرَيتة تةصويت ثَيم باشة، لةبةر ئـةوةي ئَيسـتا هةنـدَي بـرادةر داوا دةكـةن لـة هةنـدَيك ماددةكـاني تـردا          

ةزيري ثةيوةنديدا بةشدار بَيت، وةزيري تةربيةش نةهاتووة، من ثَيشنيار دةكـةم، بـؤ ئـةوةي بةرنامـةكان     و
ضرد تـرو ثردتـر بَيـت هـةموو اليـة  ئامـادة بـن، بةرنامـةي سـبةي خبةينـة ئـةمردؤ، سـةعاتَيك، دوو سـةعات              

يــان ســةعات و نيوَيــك ي توركيــا دةكــةين، تــةنها ئــةو مــاددةي زؤر زؤر ســةعاتَيك،  شــمونادةشــةي لةشكركَي
دةخايةنَيت، ئةويرت هةمووي تةئجيل بكةين بؤ سبةييَن باشرتةو ئـةو سةراغـةش ثةيـدا نابَيـت، رةئـي رةئـي       
ئَيوةشة، ثَيشنياري من ئةوةي خبرَيتة تةصويت، ئةوةي تـةئجيل بكـةين ئـةو مونادةشـةي سـبةييَن خبةينـة       

 .ئةمردؤ، ئَيستا هةموومان حازرين بؤ ئةو مونادةشةية
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 :ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب
 .كا  كةمال دسةي هةية سةرموو

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بـرادةرانيش ئامـادةيي تـةواوي مونادةشـةيان نـةماوة، ئـةم بةرنامةيـة        , ديارة ئَيستا وةزعةكـة واي لـَي هـات   
بؤ رؤذي دوو شـةممة، بةنيسـبةت بـةياني لةسـةر هةَلوَيسـو      هةمووي تةئجيل دةكةين بؤ هةستةي داهاتوو 

ثةرلةمان لةسةر توركيا زؤر طرنطـة، دواي ئـةم جةلسـةية، داوا لـة بةرثرسـاني سراكسـيؤنةكان و طروثـةكان        
بكةين بَين لة سـةرؤكايةتي لـة الي بـةردَين سـةرؤكي ثةرلـةمان دابنشـني، بـؤ ئـةوةي ئامادةكارييـةكي باشـرت           

بةي تةنها لةسةر هةَلوَيسو ثةرلةماني كوردستان دةربارةي توركيا دسـة دةكـةين ، ئـةم    بكةين بؤ سبةي، س
 .مةوزوعانةش بؤ هةستةي داهاتوو تةئجيل دةكةين، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤرة شوكرية سةرموو

 :بةردَين شوكرية رسول ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رداسـو حــةز دةكـةم بيَلــَيم، ئَيمـة زؤر شـت هةيــة كـة ثَيويســتة بيخةينـة بةرنامــة،       دسـةيةكم لـة دَلدايــة بة  
بةتايبةتي وةزارةتـي ثَيشـمةرطة، كـة ئـةمردؤ زؤر زؤر طرنطـة، ياسـاي كـؤردي زانيـاري كـورد كـة ئـةوة ضـةند             

 .مانطَيكة تةواومان كردووة، من كؤمثانيام بؤضية، ئةوانة زةروري ترة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا دسةمان كرد ئيقترياحي كردووة، كا  سةردار نودتةي نينامي سةرموو
 :ركيةبةردَين سةردار صباح بوزو ه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ية  داوا كـاريم هةيـة نودتـةي نيناميشـة، ئيلتيـنام بكـةين بـة بةرنامـةي كـار، مـن نـازاا ئـةو بةرنامـةي              

 .رح كراوة لة دةرةوةي بةرنامةي كارةو سوثاسكارمان بؤض نووسيووة، زؤربةي ئةوانةي تة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  زرار سةرموو
 :امني طاهر زرار بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثشتيواني لة دسةكاني دكتؤر كةمال دةكةم، ضونكة خؤمان ئامادة نةكردووة بةرداسو% 122بةرداسو من 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .وَيذ خان سةرمووطةاَل

 :بةردَين طةالوَيذ شابا ججي
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منيش ثشتطريي دسـةكاني دكتـؤر كـةمال دةكـةم، بةتايبـةتيش كاتَيـك كـة دةَلـَين سـةرؤ  سراكسـيؤنةكان و           
طروثةكان، كاتَيك كة جةنابت دةسةرمويت سةرؤ  سراكسيؤنةكان و حنبةكان، ئَيمة نوَينةري حنبَيكني، نـة  

 .راكسيؤمنان هةية، نة سةرؤ  حننان لةو ثةرلةمانة هةية، سوثاسس
 
 
 
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
جةنابيشت دةتوانيت بَييت، باشة ئَيسـتا مودتـةرةحي كـا  دكتـؤر كـةمال كـة ثشـتطريي كـرا لـة اليـةن دوو           

ةي داهاتوو، دةخيةمـة  ئةندام ثةرلةمانةوة، دانيشتنةكةمان و بةرنامةي كارمان هةمووي دواخبرَيت بؤ هةست
دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    
سوثاس، بةكؤي دةن  دانيشتنةكةمان دوا دةخرَيت بؤ رؤذي دوو شةممة سةعات دةو نيو، سـبةييَن سـةعات   

 .ؤر سوثاسيازدة، لَيرةدا دَيينة كؤتايي دانيشتنةكةمان، ز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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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 ( 01)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2112\01\22رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 22/01/2112 رَيكةوتي شةممةر ضوا

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     04/12/0222رَيكـةوتي   شـةممة  ضـوار  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  , رؤ  وجَيطــري ســة( كمــال كــةركووكي.د)بةردَينحممــد دــادر عبــداه
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (11)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

ســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برديــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  دة, ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي (11)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
اوضـةكة بـةهؤي   خستنةردوو و طئتوطؤ كردني هةَلوَيسو ثةرلةمان لةسةر وةزعـي هـةرَيمي كوردسـتان و ن    -1

 .هةردةشةكاني توركيا بؤ سةر هةرَيمي كوردستاني عَيراق
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

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

ي 1110ار كراوي ساَلي ي هةمو(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(11)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا04/12/0222رَيكةوتي 

طؤ كردني هةَلوَيسو ثةرلةمان لةسةر وةزعي هةرَيمي كوردستان و ناوضـةكة بـةهؤي   خستنةردوو و طئتو -1
 . هةردةشةكاني توركيا بؤ سةر هةرَيمي كوردستاني عَيراق
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ديـارة ئةمـة يةكـةم جـار نييـة كؤببينـةوة بـؤ بـاس كردنـي وةزعـي           شك و برايان، ئةنداماني ثةرلـةمان،  خو
شـةكاني توركيـا، بـةهؤي ئـةو بؤردومانـةي طونـدةكاني ناوضـةكة        ناتةبيعي كة هاتؤتة ثَيشةوة، بةهؤي هةردة

كراوة، لة ضةند مانطي رابردوودا، شتَيكي تازة نيية، ثةرلـةمان دوو جـار كؤبووتـةوةو باسـي كـردووة، رةدي      
ئةو ئيتيهامانةي كردووة، كة حكومةتي توركيا داويةتة ثاَل حكومـةتي هـةرَيم لـة ثشـتطريي كردنـي ثـارتي       

ــاراني كو ــة       كرَيك ــرَين، هــةروةها ل ــةر بك ــالؤ  كَيشــةكان ضارةس ــة دي ــتان، داواي كــردووة ب ــة  لــة   ردس ي
كؤبوونةوةكاني ئَيمة داوامان كرد حكومةتي توركيا هةييـةتَيك بنَيرَيـت بـؤ حكومـةتي كوردسـتان، طومتـان       

و ئامادةين وةكو ثةرلةمان، وةكـو حكومـةت ثَيشـوازي لـةو هةييةتـة بكـةين، بـَين تـةحقيق بكـةن لـةو دسـة           
باسانةي كة لـة رؤذنامةكانـدا ئـةو وةخـو بـاَل دةكرايـةوة، كـة ئيتيهـامي حكومـةتي هـةرَيميان دةكـرد، كـة             
ثشتطريي لة ثةكةكة دةكاتن و هاوكاريانة، ئَيمة لة كاتَيكدا دائيمـةن دووثـاتي دةكةينـةوة حـةق نـادةين بـة       

دةخولَيكمان كـردووة لـة هـةر    لـة هـةمان كـاتيش هـةر تـة     , دراوسـيَ  مان تةدةخول بكةين لة هـيض واَلتـي  خؤ
واَلتَيكدا بَي  بةسةر حكومةتي هةرَيمي كوردستان و كة ئةمةش تةدةخول دةبَي  بةسةر سيادةي عَيـراق،  
كة ئَيمة بةشَيكني لة عَيراق، دةنطمان بؤ دةسـتوورةكةي داوةو بةشـدارين لـة حكومةتةكـةي سيدراَليةكـةي،      

َيك لة هـةرَيمي كوردسـتاندا تـةداخول لـة عَيراديشـدا، دووثـاتي       دةوَلةتي خؤمانة، لةبةر ئةوة هةر تةدةخول
دةكةينةوة ئَيمة ثابةندين بة هةموو بنةماكاني نَيودةوَلةتي لة ثاراستين سـنوور، لـة تـةداخول نـةكردن لـة      
ئيش و كاري يةكرتدا، ديارة ئةمردؤ كؤبوونةوةمان ثاشي ئـةو ضـةند رؤذةي دواييـدا طؤردانكـاري بةسـةر ئـةو       

ستة ناتةبيعية هاتووةو توندتري كردووةو ئاَلؤزتري كـردووة، ئـةويش بـةوةي كـة ثةرلـةماني توركيـا       هةَلوَي
برديارَيكي ناتةبيعي دةركردووة، ناطوجنَيـت لةطـةَل ئيلتينامـاتي مـةبادييي تـةدةخول نـةكردن لـة كاروبـاري         

ر وةختَيـك دةتـوانَي  بـةثَيي    واَلتاني تردا، ئةو برديارةش دةسةاَلتي داوةتة حكومةتي توركيا، بؤ ئةوةي هـة 
ئةو برديارةي ثةرلةماني توركيا دةسةاَلت بداتة هَينةكاني توركيـاي عةسـكةري بَينـة نـاو خـاكي كوردسـتاني       
عَيراق، بة مةهانةي ئةوةي كة دذي ثارتي كرَيكاراني كوردستان شةرد دةكةن، بةتايبةتي لةو دواييـدا ضـةند   

ئـةوةي لـة توركيـا ضـةند كةسـَيك بكـوذرَين و برينـدار بكـرَين، ئَيمـة           ثَيكدادانَيك ئةجنام دراوة، بؤتة هـؤي 
دوَييَن ئةم كؤبوونةوةية خؤتان دةزانن ثةرلةماني كوردستان ثَيك هاتووة لة نوَينـةراني طـةلي كوردسـتان و    
نوَينةراني حنب و رَيكخـراوة سياسـيةكان لـة كوردسـتاندا، بؤيـة دوَيـيَن بـؤ ئـةم كؤبوونةوةيـةي ئـةمردؤمان           

ــة     ك ــةي ك ــةو حنبان ــراواني ئ ــيؤنةكان و لَيثرس ــةرؤ  سراكس ــةَل س ــووكمان ئــةجنام دا لةط ــةكي بض ؤبوونةوةي
ئةندامن لة ثةرلةماندا، بؤ ئةوةي باس لةم دانيشتنة بكةين و بريو را بطؤردينةوة، بةشَيوةية  طوجناو بَيـت  

لـة دسـةكامنان لةسـةر ئـةوة كـؤ        لةطةَل ثةرلةمان، طةلةكةمان ضيمان لـَي ضـاوةردوان دةكـاتن، ئَيمـة دوَيـينَ     
بووين و رَيككـةوتوو بـووين، كـة ئَيمـة ضـةند بنةمايـة  هةيـة، كـةس نـاتوانَي  ئيختـياليف لةسـةر بكـاتن،             
بةتايبةتي هةر كةسَيك هةست بة لَيثرسراوى بكاتن، هةست بة مةسيووليةت بكاتن، ئـةويش ئةوةيـة ئَيمـة    

هـةر ئينسـانَيك كـورد بَيـت، يـان عـةرةب بَيـت، يـان تـور           ثَيش هةموو شتَيك مرؤظني، ئينسانني، كوشتين 
ثَيشي دَل بريندار بَيت ثَيشمان ناخؤشة، مرؤظ خوا ئةو نيعمةتةي داوةتة , بَيت، دَلي ئينسان بريندار دةكات

ئينسان لةبةر ئةوة كةس حةدي نيية ئةو حةدة بسةنَيتةوة، ئَيمة خؤمان ضاومان كردؤتةوة لـة كوردسـتان   
سَيي ضةند ميللةتَيكي ترين كوردة، عةرةبـة، توركـة، ئَيرانييـة، توركمانـة، كلدانـة، ئاشـوورية،       دةذين و دراو

ئةرمةنيية، سةدان ساَل ثَيكةوة ذياوين، ئةو حةدة لة خواوة ثَيمان دراوة، ضـؤن رَيـن لـة خؤمـان دةطـرين و      
مـة ماسمـان هـةبَيت،    كوردمان خؤش دةوَيت، ئةوهاش ميللةتي ترمان خؤش دةوَيـت، ضـؤن داواكـارين كـة ئيَ    
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ئاواش مايف خةَلكي ترمان هةبَيت، ئومَيديشمان ئةوةية هةموو ميللـةتاني تـر بـةو شـَيوةية تةماشـا بكـةين،       
خواي تةعالة دةسةرمووَي  ئَيمة ئَيوةمان خةَلق كرد لة ميللةت ضـةندين ميللـةت، ضـةندين دةبيلـةت، بـؤ      

و كةسةية كة بة تةدوا زياتر ننيكة لة خـوا، كةواتـة   ئةوةي يةكرتي بناسن، ئةكرةمرتين كةس لةالى خوا ئة
( وان جنحوا للسلم سـججنح اـا  )هةروةها دةَلَي ( وجعلناكم شعوبا ودبائل لتعارسوا ان اكرمكم عند اه اتقاكم)

كةسَيك بؤ ئاشو خؤي ئامادة بكات و داوا بكات، دةبَيـت تـؤش ئاشـو دـةبول بكـةيت، ئـةوة دسـةي خوايـة،         
لة حقودي بةشةر ماسةكاني مرؤظ، كة لةاليةن هةموو دةوَلةتانة، ئةو دةوَلةتانةي كورديش ماددةي يةكةمي 

تياي دةذيت ئيمـناش كـراوة، ثابةنـدين ثَيـي لـة مـاددةي يةكةميـدا دةَلَيـت بةشـةر، ئينسـان ئـازاد لـة دايـك              
ي دـانوني ئينسـان كـة    دةبَي ، دةبَيت بةثَيي ئةو الئيحةية ماسةكاني كةرامةتي مةحئوز بَي ، كةواتة بةثَي

خؤي دايناوة، ئةو مةبدةئانةي كـة ئينسـان خـؤي داينـاوة، بـةثَيي دـةوانيين كـة دورئـاني ثـريؤز و ئـةدياني           
سةماوي بؤ بةشةري هَيناوةتة خـوارةوة، داوا دةكـات رَيـن لـة يـةكرتي بطـرن، كةرامـةتي يـةكرتي موحاسـةزة          

بةتـةوة ئَيمـة رةدي هـةموو كوشـتنَيك و هـةموو      بكةن، حقودي هةموو اليةكي دابـني كـردووة، بؤيـة لـةو با    
بةكارهَيناني ضـة  دةدةينـةوة، كـة لةناويـدا مرؤظـي بـَي تـاوان دةكوذرَيـت و شـةهيد دةبَيـت، حـةدي هـيض             
ئينسانَيك نادةين، ئةو حةدة نادةينة هيض كةسـَيك بضـَي  خـةَلكي تـر بكـوذَي ، ئينجـا ئـةو خةَلكـة كـورد          

هةرضـي بَيـت، ئـةو برديـارةي ثةرلـةماني توركيـا خةردَيكـة بـؤ مـةبادييي          بَيت، تـور  بَيـت، عـةرةب بَيـت،     
نةتةوة يةكطرتووةكان، رَيطة دانة تةشريعَيكة كـة سـابيقةي تيكـرار نـةبووة، ئةطـةر تيكـراريش بَيـت كةمـة         

َي ، منوونةي نيية، دةرارَيك دةربَينن، دةرار رَيطـا بـداتن بـة واَلتَيـك بضـَي  واَلتَيكـي تـر، هَيـن بـةكار بَينـ          
هةرضمان هةبَي ، بؤية ئَيمة كة دوَييَن دانيشتني ئةو دةرارةمان رةسن كرد، ثَيمان واية دـةرارَيكي نـاجؤرة،   
نةدةبواية ثةرلةمان بةو شَيوةية دةرار بداتن، بامسان كـرد لـةو ئتيهامانـةي كـة حكومـةتي توركيـا دةخاتـة        

كـة دوَيـيَن بةشـدار بـوون رةدي ئـةوةمان داوة،       ثاَل حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة، هةموو ئةو اليةنانـةي 
تةئكيدمان لةوة كردةوة كة لة هةرَيمي كوردستان هيض بارةطايةكي ثارتي كرَيكاراني كوردسـتان نييـة، هـيض    
هاوكارية  نةكراوة لة اليةن حكومةتي هةرَيم بؤ ئةو حنبة، وجودي ئةو حنبـة زؤر ثَيشـرتة لـةوةي ئَيمـة     

راثةرين، دةطةردَيتةوة بؤ ساَلي هةشـتايةكان، بطـرة نـة  هـةر ئـةوةش ئامـاذة        حكومةمتان دروست كرد ثاش
و ضةندين جار حكومةتي هةرَيم هاوكاري توركيـاي   1115و  1114و  1113بةوةش كرا كة لة ساَلةكاني

كردووة، بة سةدان شةهيدي هةية لةو رَيطايةدا، بةاَلم نةطةيشتنة نةتيجةية  شةرد كؤتايي نايةت، بة شـةرد  
ضارةسةري كَيشةكان ناكرَيت، دةبَيتة زةرةر بؤ هةموو الية ، ناوضةكةش نا ئارام دةبَي  و خـةَلكي ناحـةز   
ئيستيئادةي لَي دةكاتن و لة بةرذةوةندي هيض طةلَيك و نةتةوةية  و دةوَلةتَيكدا نيية، ئَيمة دوَييَن بامسان 

رَينطـرتن لـة بةرذةوةنديـة    , اراسـتين حـدود  ث, كرد، كـة ئَيمـة ئيلتيناممـان هةيـة، هـةموو دـةوانيين دوةلـي       
طشـــتيةكان، بةرذةوةنديــــة هاوبةشــــةكان دووثاتيشـــمان كــــردةوة، خواســــو ثَيشـــكةوتوو باشــــن لةطــــةَل    
دراوسَييةكامنان، بةتايبةتي توركيا ئاماذةمـان بةوةشـدا لـة سـااَلني ثَيشـوودا باشـرتين ثةيوةنـدميان هـةبووة         

ي و لة هةموو رووةكاني تريشةوة، دةيان، سةدان كؤمثانيـاي تـوركي   لةطةَل توركيا لة رووي سياسي و ئابوور
لَيرة كار دةكةن، ضةندين حنبي طةورة لة ئةنقةرة بريؤي هةية، ئةمانة هـةمووي اليـةني طةشـن، ثَيويسـتة     

نـةهَيَلني ثةيوةنديـةكامنان ئـاَلؤزتر بَيـت لةطـةَل دراوسـَييةكامنان، بـةاَلم لـة         , سوود لةو اليةنانـة وةربطـرين  
ــة       ــاع ل ــتان ديئ ــةر كوردس ــةتي هــةر هةردةشــةية  بكرَيتــة س ــةرَيم حــةدي خؤي ــةتي ه ــدا حكوم هــةمان كات
ميللةتةكةي خؤي بكات، ضونكة ئةو هةردةشة كردنة، هةردةشة كردنة لةسةر ئةزمووني هةرَيمي كوردسـتان،  
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ةوَيتـة خةتـةر،   ئةطةر بَيتو خوانةخواستةئةو تةدةخولة عةسكةرية بطاتة ئةو ئاستةي ئةزموونةكةمان دةك
سيدراَليةت دةكةوَيتة خةتةر، مرؤظي ئينسـاني كوردسـتان دةكةوَيتـة خةتـةر، لةبـةر ئـةوة حـةدي خؤيـةتي         

, هــةرَيمي كوردســتان لـــة حاَلةتَيكــدا خـــوا نةخواســتة ئــةو تةدةخولـــة بطاتــة ســـةر هــةرَيمي كوردســـتان       
بـؤ ئـةوةي ئـةو خةتـةرةي لةسـةر      ديئاع لة خؤي بكات بة هةموو شَيوةية  كة دةتوانَيت، , دةستكةوتةكاني

كوردستان هةية البربَيت، دوَييَن بامسان كرد ئـةوة مةسـيووليةتَيكي تـةنيا هـةرَيمي كوردسـتان نييـة، تـةنيا        
حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان نييـة، مةسـيووليةتَيكة دةكةوَيتـة سـةر ئةسـتؤي دةوَلـةتي عَيرادـي سيـدراَل،          

اني ئةمريكا، بةريتانيا، ئةو دةوَلةتاني كة هاوثـةميانن لةطـةَليان،   دةكةوَيتة سةر ئةستؤي واَلتة يةكطرتووةك
دةكةوَيتة سةر ئةستؤي يةكَيو ئةوروثا، واَلتة دراوسَييةكامنان، واَلتـة عةرةبيـةكان، هـةموو ئـةو كةسـانةي      
 كة دذي شةردن و ئاشو خوازن، ضونكة ئةو شةردة ئةطةر خوا نةخواستة بةم شَيوةية كـة بـاس دةكـرَي  لـة    

بقةومَيت، دةبَيتة كارةسـاتَيك ناوضـةكة هـةمووي دةطرَيتـةوةو     , رؤذنامةكاني كوردستاندا هةردةشة دةكرَي 
ئاَلؤزتري دةكات بةرةو شوَينَيكي نادياري دةباتن، بؤية واجيبة لةسةر ئةو واَلتانة دةنطيان بةرز بكةنةوة بؤ 

سياسي و ديالؤ ، ئَيمة بردوالان وايـة، ئـةو   نةهَيشتين ئةو هةردةشانةو دؤزينةوةي ضارةسةري دبلؤماسي و 
بردوايةش ئاراستةي هةموو الية  دةكةين، بةوانةشةوة ثةكةكـة، ثـارتي كرَيكـاراني كوردسـتان، ثَيمـان وايـة       
ــة          ــةرد ناطةيت ــة ش ــاتووة، ب ــادا ه ــةر دني ــة بةس ــةي ك ــةو طؤردانكاريان ــةماوة، ئ ــة  ن ــةكارهَيناني ض ــاني ب زةم

رَيطاي ديالؤ  هةبَي ، رَيطاي طئتوطؤ هةبَي ، بؤية بري لةوة بكةنةوة هةموو  ئاماجنةكان، بةتايبةتي ئةطةر
الية  واز لةو توندو تيذية بَينن، واز لة بةكارهَيناني ضة  بَينن، ضونكة ئةو زمانة تةنيا لـة زةرةر زيـاتر   

ي هـةبوو، بـةاَلم   هيضي تر ناطةيةنَيت، وةختَيك لة سااَلني ثَيشـوودا ديئاعـت لـة خـؤت دةكـرد موبـةريراتَيك      
ئَيستاكة ئةو طؤردانكارييانـةي دنيـا باشـرتين ديئـاع لـة خـؤكردن، رَيطـاي ديالؤكـة، رَيطـاي ثاثةنـد بوونـة بـة             
دميوكراتيةت، ثةيوةندي باش لةطةَل اليةناني هةموو دنيا، داواكاريةكاني خـؤت رَيطـا هةيـة بيطةينيـة دنيـا      

ــةتان، ب     ــرا دذي ميلل ــاوان دةك ــان ت ــاران، دةي ــو ج ــةدةبوو،     وةك ــَي ن ــوَيي ل ــةس ط ــورد ك ــةتي ك ــةتي ميلل ةتايب
بةكارهَيناني ضةكي كيمياوي، ئةنئال، دةنطي كورد زؤر بة زةبـةت دةطةيشـتة ئـةوروثا، بـةاَلم ئَيسـتا ئـةو       
طؤردانكاريانة زةالم دةكوذرا هةموو دنيـا دةهةذَيتـةوة، بؤيـة رَيطـا هةيـة تـؤ حـةدي خـؤت بـة ئاشـتيانة، بـة            

ة رَيطايةكي دبلؤماسي بطةيةنَيتة دنيا، ئةطةر تروسكايية  مةجال هةبَي ، ئةو رَيطاية رَيطايةكي ديالؤ ، ب
بطرين، نة  رَيطاي شـةردو ئةوانـة، ضـونكة رَيطـاي شـةرد مودابيلةكةشـت ئـةو رَيطايـة دةطـرَي ، دةطاتـة ئـةو            

ةنابي مـام جـةالل   رؤذةي كة طةيشتوونةتة ئَيمة، ئَيمة بامسان كـرد كـة ثشـتطريي تـةواوي لـة هةَلوَيسـو جـ       
سةرؤ  كؤماري عَيراق و جةنابي كا  مةسعود سةرؤكي هةرَيمي كوردستان دةكةين، كة لـةو ضـةند رؤذةي   
رابردوودا لة ثةيوةنديدا بوونة لةطةَل هةموو اليةنة ثةيوةنديدارةكان، بؤ ئةوةي ئةو وةزعة نالةبارة يـة   

ةموو ئـةو هةَلوَيسـتانة دةكـةين لـة حكومـةتي عَيـراق       ال بكةنةوةو نةيهَيَلن، لةو رَيطايةشةوة ثشتطريي لة ه
بةرز بؤتةوة، داواي نةهَيشتين ئةو وةزعة دةكاتن، داوا دةكاتن رَيطاي طئتوطؤ و ئاشو بطرَي ، تةبعةن ئةو 
هةندة رةئيش هةية بة تةئكيد، كة لَيرةو لةوَي دةردةضَي ، بةاَلم ئَيمة ئةوانة بة ديمةت وةرناطرين، ئـةو  

ي كة مةسيوولن و مةسيووليةتيان هةية، هةَلوَيسـو باشـيان هةيـة، ئَيمـة ثشـتطرييان لـَي دةكـةين،        خةَلكانة
هةروةها ثشتطريي لة هةموو دؤستاني طةلةكـةمان دةكـةين، لـة هةَلوَيسـتيان، كـة داواكـارن لـة توركيـادا كـة          

 ، بـؤ ضارةسـةري ئـةو    لةشكركَيشي نةكاتن بؤ سـةر كوردسـتاني عَيـراق، رَيطـاي ئاشـتيانة دبلؤماسـي بطـريَ       
كَيشةية، لةو رَيطايةشةوة تةبعةن ثةيوةندي كردن بةيين حكومةتي عَيراق و حكومةتي توركياو ئةمريكادا، 
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يةكَيكن لـةو رَيطايانـةي كـة ئومَيـد دةكـةم بةرداسـو ببَيتـة هـؤي ئـةوةي دةرطـاي طئتوطـؤ و زمـاني ديـالؤ               
وةشـةوة بـاس دةكـرا دوَيـيَن ئـةو راطـرتين شـةرد لـة اليـةن          ئةساس بـَي  و شـةردو ثَيكـدادان نـةهَيَلن، لـةو رو     

ثةكةكةوة، ئومَيد دةكةين ببَيتة هةتا هةتايي بةهيض شَيوةية  نةطةردَينـةوةو ثةشـيمان نـةبن لـةو دـةرارة،      
ضونكة ئةو دةرارة ض وةزعَيك بَيتة ثَيشةوة، ئةوان خؤيان، ثابةند بووني خؤيان دائيمةن تةئكيـدي لةسـةر   

يان بةدوةترت دةبَيت لة ناحيةي سياسـي دوور دةكةونـةوة لـة بـةكارهَيناني توندوتيـذي، ئـةو       بكةنةوة وةزع
وةخو دةكرَي  باس لةوة بكرَي  رَيطايـان بـؤ بكرَيتـةوة، رَيطـاي داوا كردنـي ماسـةكاني خؤيـان بـة رَيطـاي          

ة  بَيـنن و وةرنـة   دميوكراسي وةكو جةنابي سةرؤكي وةزيراني توركيـا ئامـاذةي ثَيـدا، كـة طـوتي واز لـة ضـ       
خوارَي لة ضيايةكان، تا داواكاريةكاني خؤتان لة ثةرلةماندا باس بكةن، ئةمة سةرةتايةكة، دسةيةكة، بـةاَلم  
ئةطةر بَيتو هةموو الية  ثابةنـد بـن بـة ثَيداويسـو سـةركةوتين ئـةو دسـةية، مـن ثـَيم وايـة طـةورةترين            

َلؤزية، هةمان تةوةرةكان بوون، بةاَلم لةبةر تةئكيد لةبةر هةنطاو دةبَي  بؤ نةهَيشتين ئةو كَيشةيةو ئةو ئا
رؤشنايي دسةكاني ئَيوة، بردياري ثةرلةمان، ياخود هـةر هةَلوَيسـتَيك بيـةوَيت ئَيمـة هـني دةكـةين، تةبعـةن        
دةرطا دةكةمةوة بؤ دسة، ناوي ئةو كةسانةي كة ناويان نووسـيووة بـؤ دسـة كـردن ناويـان دةخوَينمـةوة، لـة        

كــا  شــَيروان حةيـدةري، كــا  ئةدهــةم بــارزاني، كــا  دكتــؤر ناصــح،  )تي دميــوكراتي كوردســتان ليسـو ثــار 
داواي دسةيان كـردووة،  ( دكتؤرة شوكرية، خاتوو شريين خان، دكتؤر دلَير، كا  ئيحسان، كا  شَية جةعئةر

يوسف، مامؤستا  خاتوو كوَيستان، كا  جوتيار، كا  جةمال)هةروةها لة ليسو يةكَيو نيشتماني كوردستان 
داواي دسـةيان كـردووة، لـة برادةرانـي     ( موحسني، كا  شَيردل، كا  ئارَين، كا  زرار، كا  حمةمـةد رةسعـةت  

داواي ( مامؤسـتا حمةمـةد سـةرةج، كـا  خـةليل ابـراهيم، كـا  بـة رةشـيد مـاوةتي          )يةكطرتووي ئيسـالمي  
داواي دسـةي كـردووة، كـا     ( ةد حةكيمكا  حمةم)دسةيان كردووة، هةروةها لة ليسو كؤمةَلي ئيسالميش 

كةرخي لة توركمان داواي دسـةي كـردووة، كـا  غـةسور مـةمخوري سـكرتَيري ثـارتي نةتـةوةيي كوردسـتان          
داواي دسةي كردووة، كا  حمةمةد ئةبةد ناسراوة بة ديلمان لة حنبي شوعي داواي دسةي كـردووة، بـاثري   

وة، هةروةها كا  رؤميؤ هةكاري و خاتوو طةاَلوَيذ شابا لة كامال لة بنووتنةوةي سةالحني داواي دسةي كردو
ليسو ئاشووري و كلداني داواي دسةيان كردووة، كا  بةَلَين لة حنبي زةبةتكَيشاندا داواي دسةي كردووة، 
كا  تةلعةتيش حةدي خؤيةتي توركمان، كا  دكتؤر نوري وةكو ئةندامَيكي سةربةخؤ لة ثةرلةمان، خاتوو 

 .يسو سؤشياليست، كا  حمةمةد حةكيم سةرموونةسرين لة ل
 :بةردَين حممد حكيم جبار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .مامؤستا حةسةن و كةذاَل خانيشت نووسي بوو, ناوي سَي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .طومتان دوو كةس، باشة، كَيي تر، ئَيستا دسة دةدةمة كوَيستان خان سةرموو

 :د عبداهبةردَين كوَيستان حمم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمــةي طــةالني كوردســتان ئاشــتيخوازين، ديــارة لــة شــةرد لــة هــةموو كــةس زيــاتر مــاَل وَيــران بــووين، دذي   
توندوتيذين، دذي شةردين، بؤية ردمان لة شةردة، لة شةردو ئاسةوارة خراثةكاني دةترسني، نة بؤ خؤمان، نـة  
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ك وميللةتَيك شةرد ناخوازين، ثةكةكةش ئَيستا دروست نةبووة، نة ئَيمة، نة بؤ توركياو، نة بؤ هيض دةوَلةتَي
دةوَلةتي عَيرادي دروسو نةكردووة، ثةكةكة زؤر دةمَيكـة هةيـة، ئةوةنـدةش ئاسـةواري خراثـي بـؤ توركيـا        

ت، هةية، بؤ ئَيمةي نيية، هةموولان دةزانني ئةو ضاالكيانةي ثةكةكـة لـة دـواليي خـاكي توركيـاوة دةكريَـ      
نــة  لــة هــةرَيمي كوردســتان، بؤيــة مــن رةتــي ئــةو برديــارةي ثةرلــةماني توركيــا دةكةمــةوة ســةبارةت بــة     
لةشكركَيشي توركيا بؤ سةر هةرَيمي كوردستان، داوا دةكةم كة دةوَلةتي توركيا كَيشةي خؤي لةطـةَل كـوردو   

ومان دةزانـني ضـةندين سـاَلة    ثةكةكة بة رَيطاي ئاشتيانة بة طئتوطؤ و دانووستاندن ضارةسـةر بكـات، هـةمو   
يتيئاديـةي لةطـةَل رذَيمـي    توركيا بة شةردو لةشكركَيشـي دةيـةوَيت ضـارةي كَيشـةي كـورد بكـات، ضـةندين ئ       

لـة  , ثَيشوو مؤر كردووة، بيست و ضوار جـار داخيلـي هـةرَيمي كوردسـتان بـووة بـؤ سـةر ثةكةكـة         رووخاوى
وة، جطة لة زةرةري زؤري طياني و ماددي، بؤيـة داوا  هةموو ئةو شةردو لةشكركَيشيانة دةستكةوتَيكي نةضني

دةكةين كة ئةو كَيشةية بة رَيطا ضارةي ئاشتيانة، بة ديـالؤ ، بـة طئتوطـؤ ضارةسـةر بكـات، لةطـةَل ئـةوةش        
داوا لة ثةكةكة دةكةين، كة درَيذة بة ئاطر بةسـو خـؤي بـدات، هـةوَل بـدات كـة كَيشـةي خـؤي و كـورد لـة           

َيطاي ئاشتيانةو طئتوطؤ ضارةسةر بكات، ئةم ئةزموونـةي ئَيمـة ثاَلثشـتة بـؤ هـةموو      كوردستاني توركيا بة ر
كورد لة ثارضةكاني تري كوردستان، بؤية حةدة هـةموويان هـةوَل بـدةن ئـارامي و ئاسايشـي ئـةم هةرَيمـةو        

لـة  ئةزموونةكةمان بثارَينن بة ثةكةكةشـةوة، لـةكاتي هـةر رووبـةروو بوونةوةيةكيشـدا، هـةر تـةدةخولَيك        
دةوَلةتَيكي دراوسَيةوة بؤ سةر هةرَيمةكةمان، ثَيويستة ئَيمة ئامادةي رووبةردوو بوونةوة بكةينةوة، ضـونكة  
رووبةردوو بوونةوةو ديئاع كردن لةم هةرَيمة كارَيكي ثريؤزة، من كؤمةَلَيك ثَيشنيارم هةية، كـة ئَيمـة وةكـو    

ــة د    ــة داوا ل ــة ئَيم ــن داوا دةكــةم ك ــةين، م ــي بك ــةريتانياو   ثةرلــةمان ض ــة ئــةمريكاو ب ــةين ل ؤســتةكامنان بك
ثةرلةماني ئةوروثا، كة هةوَل بدةن ئةم كَيشـانة ضارةسـةر بكرَيـت، رةدي ئـةو برديـارةي ثةرلـةماني توركيـا        
بكةنةوة، داوا لة هَيني هاوثةميانان بكـةين كـة سـنوورةكامنان بثـارَينن، داوا لـة ثةكةكـة بكـةين، درَيـذة بـة          

ان شـَيوة كَيشـةكاني خؤيـان بـة رَيطـا ضـارةي ئاشـتيانةو دميوكراسـيانة ضارةسـةر          بـة هـةم  , ئاطربةست بدةن
بكةين، داوا لة حكومةتي عَيراديش بكةين، كة هةَلوَيستيان روونرتو ئاشـكراتر بَيـت لـة مـةرد ئـةم كَيشـةية،       

دراَلدايـة،  هةموومان دةزانني كة ثاراستين سنوورةكان بةثَيي دةستووري عَيرادي لة سةاَلحيةتي عَيرادـي سي 
مــن هــةر لَيــرةوة ثــَيم وايــة ئــةو تةســرحيةي ســامي عةســكةري زؤر نامةســيووليانة بــوو، ضــونكة ئَيمــةش    
كةسانَيك هةن لةناو ئَيمةدا ثَييان واية كة عةرةبي شـؤظَيين زؤر دذي هـةموو ماسـةكاني طةلةكةمانـة، نـة       

ة  دةبَيت دةَلَين ئةمة ثةيوةندي بـة  حوكمي زاتيش، زؤر جار كة كَيشةية  دةبَيت، يان مةسةلةي, سيدراَلي
مةركةزةوة هةية، هةموو نةتةوةكاني عَيراق دةبَيت بة مةركةزةوة رةبت بَيت، بةاَلم كة كَيشةيةكي وا دَيتة 
ئاراوة رووبةردووي خؤماني دةكةنةوة، دةبَيت خؤمان ضارةسةري بكةين، ثَيشنيار دةكةم ئَيمة وةكـو طـةالني   

اليةنة ئاشتيخوازةكاني دةوَلةتي توركيـا هةماهـةنطي كـار بكـةين، بـؤ بةردـةرار        ئةم هةرَيمة لةطةَل حنب و
بووني ئاشو و ئازادي لة سنوورةكةدا، ئـاخري دسـةم لةسـةر مةسـةلةي هةَلوَيسـو سـورياية، مـن ثـَيم وايـة          

كَيشـي  كاتَيك ئيسرائيل بة هـةمان مةبةسـو توركيـا لةشكر   , سوريا سياسةتي بانَيكةو دوو هةوا ثيادة دةكات
دةكاتة سةر سنووري لوبنان، دةَلَي ئةمة داطري كردنةو ئةمة دذي ئؤمةي عةرةبي و ئيسالمية، بةاَلم كاتَيـك  

, كة توركيا دةيةوَيت لةشكركَيشةكةي بكاتـة سـةر باشـووري كوردسـتان دةسـت خؤشـي و موبارةكـةي دةكـات        
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو زؤر سوثاس، كا  شَيروان حةيدةري
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 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان
ديارة ئةو برديارةي ثةرلةماني توركيا، تةنها تـةعبري لـة رةئـي ثةرلـةماني توركيـا ناكـات، بـةَلكو تـةعبري لـة          

ماني توركيا، نة  هةر برديارَيك رةئي حكومةت و رةئي عةسكةتاريةتي توركياش دةكات، ئةو برديارةي ثةرلة
كة دذي ياساي نَيودةوَلةتيةكانة، بةَلكو برديارَيكة دذي ئاشو و دذي دميوكراسيية، ئَيمـة ئومَيـدمان وابـوو و    
تةمةنامان دةكرد، كة ثةرلةماني توركيـا برديـارَيكي وا بـدات، كـة ضارةسـةري كَيشـة نَيوخؤييـةكاني بكـات و         

رديارَيك بدات لةم بابةتة، ضونكة ئةم بابةتة خنمةتي ض طةالني توركيا دةكـات،  ئَيمة هاوكاري بني، نةوة  ب
ض خنمةتي توركياش دةكات، ئةطةر توركيا دةيةوَيت ببَيتة ئةنـدام لـة يـةكَيو ئـةوروثا، ئَيمـة ثَيمـان وايـة        

شــةي بــووني ثةكةكــة لةســةر هــةرَيمي كوردســتان بــوونَيكي ئاســايي نييــة، كةســيش ئيننــي ثــَي نــةداوةو كيَ 
ثةكةكة لةطةَل توركيا، كَيشةيةكة زياتر لة بيست ساَل بةسةري تَيثةريووة، بةاَلم ض توركيـا توانيويـةتي بـة    
توندوتيذي ئةم كَيشةية ضارةسةر بكات، كَيشةي ثةكةكةش بـة هةَلواسـراوي ماوةتـةوة، بةزانـدني سـنووري      

ثةردين و ض لة ثاش راثةردين، بةاَلم هـيض  توركيا بؤ سةر هةرَيمي كوردستان جاري يةكةم نيية، ض لة ثَيش را
ئةجنامَيكي لَي دةرنةكةوتةوة، بؤية ئَيمة ئومَيدةوارين، كة ئةم كَيشـةية بـة ديـالؤ  و بـة موسـاوةزات و بـة       
دانووستاندن ضارةسةر بكرَيت، ضونكة هةروةكو جةنابيشتان ئيشارةتتان ثَيدا ئةمردؤ زةمان زةماني ديالؤ  

نطـي نـاردةزايي زؤر بـةهَينو بةدوةتـة سـةبارةت بـة برديارةكـاني ثةرلـةماني توركيـا، ض          و لَيك تَيطةيشتنة، دة
لةسةر ئاسو ئةمريكا، ض لةسةر ئاسو ئيتيحـادي ئـةوروثي، ض لةسـةر ئاسـو ثةرلـةماناتي دنيـا، ض لةسـةر        

تي ئاســو ثةرلــةماني عَيــراق، ض لةســةر ئاســو هــةرَيمي كوردســتان، ئــةويش لــة بةياننامةكــةي ســةرؤكاية  
هةرَيمي كوردستان بـة روون و بـة ئاشـكرا ديـاري كـراوةو رؤذانـةش خـةَلكي كوردسـتان خؤثشـاندان نيشـان           
دةدةن لةسةر شةدامةكان، ئةوةش هةر هةمووي ناردةزايية دذ بة ثةرلـةماني توركيـا، كـة ئومَيـدةوارين بـةم      

مــة مــا  بــة خؤمــان نــادةن كــة  برديــارة دابضــنةوةو هةَلوَيســو خؤيــان ئاشــكرا بكــةن لــةم برديــارة، ديــارة ئيَ 
تةدةخول لة ئيشوكاري توركيا بكةين، بةاَلم لة هةمان كاتدا دـةبوليش ناكـةين كـةس دةسـت لـة ئيشـوكاري       
ئَيمة وةربدات، ئَيمة رَين لة ثةيوةندي دؤستايةتي و دراوسَييةتي توركيا دةطرين، ثَيويستة توركياش هةمان 

وةندية هاوبةشةكان دةطرين، ثَيويستة توركياش بة هةمان شَيوة رَيـن  هةَلوَيسو هةبَيت، ئَيمة رَين لة بةرذة
لةو بةرذةوةنديانة بطرَيت، ئَيمـة دـةبول ناكـةين هـةرَيمي كوردسـتان ببَيتـة مةسـرةحَيك كَيشـةي توركيـاو          
ثةكةكة لةسةر زةوي هةرَيمي كوردستان ضارةسةر بكرَيت، بةَلكو كَيشـةي ثةكةكـة، كَيشـةيةكة لـةوَي لـةناو      

توركيا ضارةسةر بكرَيت، ئَيمة ثشتطريي لة هةموو هةَلوَيستةكاني سةرؤكي هـةرَيم و سـةرؤكي كؤمـار     زةوي
دةكةين بؤ ضارةسةر كردني ئةم كَيشةية، ثشتطريي لة هةموو هةوَلة ديبلؤماسـيةكان دةكـةين بـؤ ضارةسـةر     

داى بَيتـة واديعـةوة، كـةوا ئـةم     كردني ئةم كَيشةية، ئومَيدةوارين ئةو لَيدوانانةي ئؤردوغان كة لةم دواييدا 
ئاطربةســتةي ثةكةكــةش بــةردةوام بَيــت، ئَيمــة دــةبول ناكــةين و ئــةو مةوديئــةي ثةرلــةماني توركيــا رةت   
دةكةينةوة، هيوادارم سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةم خااَلنةي كة ئيشارةمت ثَيدا لةناو بةيانةكةدا دةسـت نيشـان   

ةطةر هـاتوو ئـةو هَيردشـة ئـةجنام درا، هـةر تاكـة كةسـَيكي كـورد         بكات، خاَلي هةرة طرنطيش ئةوةية، ئَيمة ئ
ئامادةيـة ديئـاع لــة هـةرَيمي كوردســتان بكـات، ديئــاع لـة ئةزموونةكـةي خــؤي بكـات، ديئــاع لـة كرامــةت و         

 .مودةدةساتي طةلةكةي بكات، لَيرةدا من كؤتايي بة دسةكاا دةهَينم، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كا  حمةمةد سةرةج سةرموو زؤر سوثاس،
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةوة دةضـَيت دسـةكامنان   / سةرةتا حةز دةكةم دوو خاَل باس بكةم، ثَيش ئةوةي بضمة ناو مةوزوعة، يةكةم

طةيـةنَيت، كـة   زؤر دووبارةو سَي بارة بَيت، يةعين عةجايب نيية، ثَيم واية خاَلَيكي ئيجابية، ماناي ئـةوة دة 
كاتَيك كة مةترسية  روو دةكاتة مةسةلة ئةساسيةكاني طةلي كوردستان، هـةموو ثَيكهاتـةكان بـة جيـاوازي     
نةتةوةو ئينتيماي سياسي و ئايندةي سياسي، هةر شَيوازَيكي تـر كـؤ دةبـن لةسـةر ضـؤنيةتي دسـة كـردن و        

ةسةلةية، لةبةر ئةوة دووبارة بوونةوة لة هةَلوَيست وةرطرتن و ضؤنيةتي روبةردوو بوونةوة بةرامبةر بةو م
دسةكاندا ماناي ئةوة نةطةيةنَيت كة يـة  شـتةو هـةر دةطوترَيتـةوة، نـةخَير ئـةوة تةئكيـد كردنـة لةسـةر          

 .ئةوةي كة ثَيم واية ئةوة شتَيكي طرنطةو بة طرنطي سةيري بكةين
َيمين و ئـارامي لـة هـةموو    من بةش بـةحاَلي خؤمـان خؤشـحاَلني بـةوةي رةوشـةكة بـة ئاراسـتةي هـ        / دووةم

اليةنةكانةوة دةردوات، يةعين هةموو اليةنةكان ئـةو دوو اليةنـةي كـة رووبـةردووي يـةكرت بووينـةوة سـوثاي        
توركياو ثةكةكة، هةروةها دةوَلةتي عَيراق، هـةروةها نةتـةوة يـةكطرتووةكان و هاوثةميانـةكان لـة هـةرَيمي       

ةكي لَيبوردنـةوةو ئـارام بـوون دةردوات، كـة ئـةوة زؤر لـة       كوردستانيش هةموو راسـو دسـةكان بـة ئاراسـتةي    
بةرذةوةندي ئَيمةية، ئةو خااَلنةي كة زؤر موهيمة ئَيمة لةسةري كؤ  بني، ئةوةي كـة زؤر موهيمـة لـةالي    
خةَلكي هةرَيمي كوردستان، ئةم ئةزموونةي كة لةالي هةرَيمي كوردستان دروست بووة الي ئَيمة ثريؤزة، بة 

يةكان كة لة كوردستاندا هةيـة، بـةو تَيبينيانـةش كـة هةمانـة، دةبَيـت ئـةوةي لـةناوةوةو لـة          هةموو جياواز
دةرةوةي هةرَيمة بةهةمان تَيردوانني سةيري ئَيمة بكات، نة  بة تَيردوانيين خؤي سةير بكـات، مـادام ئةمـة    

ة عةزيـةتي لةطةَلـدا   بةالي كةمةوة سةدةيةكة لةطةَل ئةمـ , تةعبرية لة نةتةوةية ، لة نةتةوةي ستةم ديدة
دةكَيشَيت، ئةمة ثريؤزة رَيطا نةبواية، خةَلكي ناوخؤ نةبواية، خةَلكي دةرةوة رَيطا دةدات كة ئةمة بة سوو  
سةير بكةن، شتَيكي تر كة لة الي ئَيمة زؤر طرنطة ئةوةية، ئَيمة دذايـةتي و بـةرةنطار بوونـةوةي هَيـردش و     

َيمةكةمان، لة هةمان كاتيشدا هةرَيمةكةمان ناكةينـة ثَيطةيـة ،   هةردةشةية  دةكةين كة بكرَيت لةسةر هةر
رَيطــا نــادةين خــةَلكَيك ئةمــة بكاتــة ثَيطــة لَيــرةوة طرســت و ســةر ئَيشــةمان بــؤ دروســت بكــات لةطــةَل             
دراوسَييةكامنان، هةروةها خاَلَيكي تر ثَيويستة دراوسَييةتي لةسةر ئةو رَيسـاو ياسـايانة بـةردَيوة بضـَيت، كـة      

يةكطرتووةكان دياريان كردووة، كؤمةَلَيك مةبادييي هةية، كة مةسروز واية لةسةرووي هةموويانةوة  نةتةوة
بةرذةوةندي هاوبةش دراوسَييةكان بة يةكةوة ببةسرتَيت، نة  شـَيوازَيكي تـةوةترو تـرس لـة يـةكرت بـوون،       

نينمــةكاني ضارةســةر خـاَلَيكي تــر ئـةم ســةدةي كـة تيــاي دةذيـن ســةدةيةكي طئتوطؤيـة، ديــارة هـةموو ميكا      
كردني كَيشةكان بةو الوة، دةتوانني بَلَيني باشرتين، ضاكرتين، سةكةوتووترين هؤكـارة بـؤ ضارةسـةر كردنـي     
كَيشةو طرستةكان، هيض كَيشةو طرستَيك بةشَيوازي تر ضارةسةر نةبووةو لة ئاخريدا هةر ثـةناي بـؤ طئتوطـؤ    

ان لةطةَل دراوسَييةكاندا، بَيطومان كاريطةريةكي ئيجابي و دايلؤ  بردووة، ضاكي ثةيوةندي هةرَيمي كوردست
دةبَيت لة ئايندة لةسةر ضارةسةر كردني كَيشةي كورد لةسةر ثارضةكاني تري كوردستان، لةبةر ئةوة هـةتا  
ثةيوةندي هةرَيمي كوردستان لةطةَل دراوسَييةكان باشرت بَيت، بَيطومان ثارضةكاني تري هةرَيمي كوردستان 

ئيستيئادة لةمة دةكةن، دةتوانن ئةمـة ببَيتـة هؤكارَيـك بتوانَيـت زيـاتر كَيشـةكاني ئـةواني تـر          هةموو زؤر
 .لةطةَل دةوَلةتاندا بةرةو ضارةسةر بةرَيت، يةعين ننيكيان بكاتةوةو بةرةو يةكرتي
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تَيبطـات   خاَلي كؤتايية، طةلي كوردستان طةلَيكي ئاشـتيخوازة، بـةاَلم حـةزم لَييـة خـةَلكي دةرةوة     / خاَلي ترم
ئةمة لة مةوديف زوعئةوة نيية، لة مةوديف هَينةوةية، لة الوازيةوة ناَلَين ئاشـتيخوازين، ئَيمـة وةكـو ئـةو     
بةردَينانــة ئاماذةيــان ثــَي كــرد زؤر دووضــاري طرســت و كَيشــة بووينــة، نامانــةوَيت ئــةوة نــة لةطــةَل خؤمــان   

ئـةوةش كـة ئَيمـة هـةر لـة سـةرةتاوة دةناعـةمتان وا        دووبارة بَيتةوة، نة لةطةَل خةَلكيشدا دووبارة بَيتةوةو 
بووة بؤ ضارةسةري رَيطاكانة، ئـةوة باشـرتين دةليـل و زةمانـة بـؤ ئـةوةي كـة ئَيمـة ئـةوةمان دةوَيـت، بؤيـة            
دةخوازين كَيشةي بـةيين حكومـةتي توركيـا، يـان عةسـكةري توركيـا لةطـةَل ثـارتي كرَيكـاراني كوردسـتاندا           

لؤ  بَيــت، بــةاَلم ئـةو هَيــنة، ئــةو ناوةنـدةي كــة ئــةمردؤ ئـةوة ضارةســةر بكــات،    دةبَيـت كؤتاييةكــةي بــة ديـا  
بَيطومان ئةوة سةركةوتن بة دةست دةهَينَيت، لةبةر ئةوة تةمةنا دةكةين ئـةو كَيشـةية ئـةمردؤ كـة هاتؤتـة      

ت، سةر ساحة، جـارَيكي تـر نةثَيضـرَيتةوةو بـة ئـاَلؤزي و بـة خراثـةوة، بةشـَيوةيةكي ديـالؤ  ضارةسـةر بيَـ           
 .ضونكة ئةوةش دةزانني كة ئةوة مةبدةئي نةتةوةيةكي ثَيوة بةندة

مــة لــة كــاتي طرســت و نةتوانينــدا ثــةناي بــؤي حكومــةتي عَيــراق، هةنــدَيك ثَييــان وايــة ئَي/ خــاَلي كؤتــاييم
ــتان      ــتاندا، حكومــةتي هــةرَيمي كوردس ــونكة لــة هــةرَيمي كوردس ــة ئــةوة زؤر هةَلةيــة، ض دةبــةين، ثــَيم واي

حكومةتي عَيرادي سيدراَلة، لةبةر ئةوةي شتَيكي سروشتية كارةكان بكات، بةاَلم كاتَيك كة دةبَيتـة  نوَينةري 
كــاري دةســةاَلت لــة ثاراســتين ســنووري دةســةاَلتةكان، لــة ثاراســتين حةســري دةوَلــةتي عَيرادــة، حكومــةتي   

ةو لـة دةسـةاَلتي حكومـةتي    عَيرادة، بؤية ئَيمة باسي دةكـةين، ئةطـةرنا بَيطومـان ئةطـةر ئـةو وا نازانَيـت ئـ       
عَيرادية، دةوَلةتي عَيرادي سيدراَلة، ئـةوة ئَيمـة خؤمـان دةتـوانني دسـة لةسـةر ئـةوة بكـةين، ثـَيم وايـة لـة            
حكومةتي هةرَيمي كوردستان كاتَيك كة باسي ئةوة كراوة، ئةوةية ئةوة دةسةاَلتي حةسري ئةوة، نة  ئةوة 

حيـة توانـاو دةسـةاَلتي ئـةو، وةزيـري ديئاعةكـة لةسـةر ميـدياكان         ئَيمة خؤمان ثَيمان ناكرَيت، جـا ئـةوة واز  
دةَلَيت ئَيمة ناتوانني هيض طروثَيك، هيض كةتيبةيةكي عةسكةري جبوَلَينني ئيال بة كؤمةَلَيك شروت نةبَيت 
 لة دةرةوةي ئريادةي خؤمانة، ئَيمةش ئةوة ضا  دةزانني، وةكو ئةوة دةزانني لةبةر ئةوة كاتَيك كـة دةَلـَيني  

تؤ وا بكة باسةكة دةسـةاَلتة، ئَيمـة نامانـةوَيت تـةجاوزي ئـةو دةسـةاَلتة بكـةين، كـة حةسـريية وة  ئـةوة،           
لةبةر ئةوة ئَيمة هيوا دةخوازين ئـةو مةاايـةي كـة طرتوويـةتي، ئـةوةي كـة سـةرؤكي كؤمـارة، ئـةوةي كـة           

اكتـةرَيكي بـةهَينتر، بـؤ ئـةوةي     ببَيتـة س , سةرؤكي هةرَيم، ئَيمةش لةو ضوارضيََوةية دسةكامنان رَيك خبةين
اتـةوة ببَيتـة ضارةسـةرَيكي بـاش،     سـةر هةَلنةد ئةم كَيشةية جـارَيكي تـر بةشـَيوةيةكي نـا بـاش و نادروسـت       

 .سوثاستان دةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس كا  حمةمةد سـةرةج لـة يـةكطرتووي ئيسـالمي، تةبعـةن كـا  سرسـةت ئامـاذةي بةوةيـدا طـوتي           
ةو ناوانةي كة دةخوَيندرَيتةوة، ئاماذة بكرَيت كة تةمسيلي كَي دةكرَيت، كوَيستان خـان لَيثرسـراوي   حةدة ئ

ليسو سراكسيؤني يةكَيتيية، ثَيشرت دسةي كـرد، كـا  شـَيروانيش لَيثرسـراوي ليسـو ثارتييـة دسـةي كـرد،         
ةمةد حةكيم لة كؤمةَلي ئَيستاش كا  حمةمةد سةرةج ليسو يةكطرتووة دسةي كرد، دسة دةدةم بة كا  حم

 .ئيسالمي با بئةرمووَيت
 :بةردَين حممد حكيم جبار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .خوشك و برايان ئةنداماني ثةرلةمان



 54 

ــَيم، يةكــةم  ــَيم خــواي طــةورة  / مــن دســةكاا لــة ســَي تــةوةرةدا دةَل روو لــة حكومــةتي توركيــا دةكــةم و دةَل
متى اسمتع دمت الةماو وقمد    )، ئيمامي عومةر دةسةرمووَيت (لتعارفواواعلةاكم شعوبًا وق ائل )دةسةرمووَيت 

ضي لةوة طةورةتر و لةوة ئيستيعبادترة، كة نةهَيَلني يةكَيك بة زماني دايكي خؤي ( ولدشكم امهاشهم احرارا
دسة بكات، بةرداسو ئةركي مَيذوويي و ئةركي هةنووكةيي حنبي حـاكم لـة توركيـا، كـة حنبـي عةدالـةت و       

ثةرلـةمان و حكومـةتي لةبـةر دةسـتة، ئـةركي      , ية، كـة سـَي دامـةزراوي سـةرةكي ريياسـةي مجهـوري      تةمنية
ئَيستاي ئةوةيـة زوَلمـي دةيـان سـاَل لـة ميللـةتي كـوردي توركيـا كـراوة هـةَلطرَيت، ثةرلـةمانَيك ئـةو حنبـة              

ئـةو زوَلمـةي دةيـان سـاَلة     بةسةريدا زاَل بَيت، دةبَيت بري لةو برديارانة بكاتةوة كة زوَلـم لـة ميللـةتي كـورد،     
لةسةري كراوة هةَلطريَيت، نة  بري لة برديارَيك بكاتـةوة، كـة ئةجنامةكـةي بـة زةرةري خـؤي تـةواو دةبَيـت،        

ي دةنطةكاني هَينـا، هـةر برديارَيـك لـةو     %12حنبي عةداَلةت و تةمنية لةناو طةلي كوردستاندا لة توركيا لة 
كوردستان حةمتةن دةنطـي نـاردةزايي لـةنَيو كوردةكـاني توركيـا       جؤرة، هةر لةشكركَيشةية  لةسةر هةرَيمي

بةرز دةبَيتـةوةو رَيـذةي ثشـتطريي و هـةواداري بـؤ حنبـي عةدالـةت و تةمنيـة لـةناو طـةلي كوردسـتان كـةم             
ــة       ــادا زؤر ننيك ــةنَيو توركي ــاوخؤش ل ــةردي ن ــدات و ش ــةوَي رووب ــاتيش ل ــة كارةس ــرة ئيحتيمال ــةوةو بط دةبَيت

رَيكي لـةو جـؤرة بكرَيـت، بؤيـة ئَيمـة داوا لـة حكومـةتي توركيـا دةكـةين ئـةو هـةنطاوة            رووبدات، ئةطـةر كـا  
باشانةي كة كةمن لة ضاو ئةو زوَلمـة زؤرةي لـة ماوةيـةكي دوورو درَيـذو دةيـان سـاَلة لةسـةر ئـةو ميللةتـة          

مـايف طـةلَيكي    دةكات هةنطاوي باشرتو دؤناغي ضاكرت بربدَيت و طؤردانكاري ضاكرت لة توركيا بكات، كـة حـةق و  
ستةم ديدةي زوَلـم لَيكـراو بطةردَينَيتـةوة بـؤ خـؤي، بؤيـة روو لـة ثةكةكـة دةكـةين دةَلـَيني ثةكةكـة ئةطـةر             
دةنطي ميللةتَيكي مةزَلومة، دةبَيت بةشَيوازي عةسريانة، بةشَيوةيةكي جوان تةعبري لة دةنطي ئةو ميللةتة 

ــةويش ئــةو رَيطايانــة بطرَيتــة بــةر،   ــت    مةزَلومــة بكــات، ئ ــتان تــا دَي ــتا حكومــةتي هــةرَيمي كوردس كــة ئَيس
حكومةتي توركيا، ئةمريكا، بـةريتانيا، هـةموو دةوَلـةتان حكومـةتي عَيـراق داواي دةكـات زمـاني طئتوطـؤ و         
ديالؤكةو سةركردةكاني ثةكةكةش ئةركيانة، كة خؤيان لة هةندَيك لَيدواني ناشايستة كة بـة زةرةر بةسـةر   

ثــارَينن، هـةروةها ئيســتيئادةش لــة هاتنـة ثــَيش لــة بةرنامـة تازةكــةي حكومــةتي    خؤشـياندا دةطةردَيتــةوة ب 
 .ئؤردوطان ببينن

ــَييةم  ــةوةري س ــةم         / ت ــني ل ــة  رةنط ــني و ي ــة  دةنط ــني، ي ــ  ب ــة  دةن ــت ي ــتان دةبَي ــةلي كوردس ــة ط ئَيم
ة سـةر  مةسةلةيةدا، مةسةلةيةكي هةستيارة، مةسةلة تَيكداني ئةزمووني كوردستانة، مةسةلة هَيردش كردنـ 

خا  و شارو شارؤضكةكاني كوردستان دةبَيت ية  دةن  بني، هةر طلةيي و طازاندةيـة  كـة ثَيشـرت هـةمان     
بوو بَيت، يان هةبوو بَيت بةاليةوة نَيني، ئَيستا كاتي نيية طلةيي و طازانـدة بهَيَلينـةوة بـؤ كـاتَيكي ئاسـايي،      

ــة      ــ  و ي ــة  دةن ــةموومان ي ــرد ه ــو ك ــك ثَيويس ــةر كاتَي ــتا ه ــة    ئَيس ــةت ب ــة خنم ــَيوازَيك ك ــ  بةش   رةن
ــات        ــةلةكة دةك ــة مةس ــعيد ب ــة تةص ــرحياتَيك ك ــرحيات و تةس ــة تةس ــان ل ــؤ خؤل ــات، ب ــةمان بك ئةزموونةك

 .بثارَينين، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كا  حمةمةد ئةبةد ناسراو بة ديلمان ئامَيدي لة حنبي شيوعي كوردستان سةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)مد ابد صاحلبةردَين حم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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من ثشتطريي لةو بنةمايانة دةكةم، كة بةردَينت ئيشارةتت ثَيـدا، بةتايبـةتي تةهدييـة كردنـي كـة ئـةركَيكي       
طرنطة بؤالي ئَيمةو عَيراق و توركياش، هةروةها رةئيةكي عامي عالةمي و دةولي ئةمردؤ لةسةر ئةوة كـؤكن  

 .ةي يةكةم تةهديية بكةن، ئةوجا بة عيالجي سلميبة دةرةج
موتةباديل و عةدةم تـةدةخول لـة شـوئوني داخيلـي لـة       ئيحتيضار تةئكيد لةسةر حوسين جيوارو / دووةم

هةردوو واَلتدا، حيوارو موساوةزات و مانـةوة بـؤ شـَيوةي ديـالؤ  و ئاشـتيانة بـؤ موعالةجـةي هـةر بةشـَيك          
 ، دةعمـي جهـودي سـةرؤكي كؤمـارو سـةرؤكي هـةرَيم و هـةروةها هةنـدَيك لـة          لةنَيوان دوو دةوَلةتدا دةبَي

ساَلةكاني هةَلوَيسو ثةرلةماني عَيراق كة ئيجـابي بـوو رةسـن بـوو بـؤ دـةراري ثةرلـةماني توركيـاو رةخنـة          
طرتن لة حكومةتي عَيرادي مةركةزي ئيتيحادي، كة دةتوانَيت موعامةلةيـةكي باشـرت لةطـةَل ئـةو ئةزمةيـة      

تن، بةتايبةتي هيض نةبَيت موزةكةرةية  بداتة يوئَين، بؤ ئةوةي داواي ئيجتيماعَيكي يوئَين بكاتن، يـان  بكا
تةلةبي بكاتن دةورَيكي طرنطرتو زؤرتر بطَيرَيت، كة ئَيمة رةسـني دـةراري ثةرلـةماني توركيـا دةكـةين هـةر       

ةئنَيكي داخيلـي، بـةَلكو ئيعالنـي    تةنها بـؤ ئـةوة نييـة، تـةجاوزة لةسـةر دـةوانيين دةولـي، تةداخولـة لـة شـ          
حةربَيكة لة اليةكةوة، لة اليةكي دووةمدا، حةق دةدرَيتة حكومةتي توركيا بؤ ية  ساَل بتوانَيت ئيشتريا  
بكاتن، يةعين هـةر موشـكيلة دروسـت ببـَي  لـة بـةينيان، يـان هـةر ئينئيجـارَيكي بةسـيت دروسـت ببَيـت،             

بؤ زةرةر كردن، بةتايبةتي لةسـةر هـةرَيم و ئاسـتةنطي تـر لةسـةر       دةتوانَيت بيكاتة مةهانة بؤ تةدةخول و
هةرَيمي كوردستان، دةعوةتي حكومةتي ئةمريكا بكةين بة مةوديئَيكي جددي ترو وازحيـرت بةرامبـةر ئـةو    
دةزية راوةستَي ، ضـونكة تةسـرحياتي وةزيـري خارجيـة وا دةطةيـةنَي  كـة تـةعاونَيك لةطـةَل حكومـةتي          

بــة هــيض شــَيوةية  نــةبَي  بــة مــةجالي ئيســتخباريةتي ئيشــةكة ضارةســةر بكــةن، نــة      ,توركيــا دةكــاتن
بطةردَينةوة بؤ كَيشةيةي عةسكةري، بةاَلم كَيشةيةكي سلميانة وةربطرين، من لة دوو خاَلي ديكة حةز دةكةم 

ون و دسة بكـةم، ثـَيش سةترةيـة  بـةردَين سـةرؤ  وةزيرانـي حكومـةتي توركيـا تةسـرحيَيكيدا طـوتي هـةبو           
مةساحةتي ثةكةكة، يان ئةو موداتيلينة لةناو خاكي توركيا هةيانة زياترن لـةو عـةدةدةو مةسـاحةتةي كـة     
لةناو ضياكان دَين و دةرباز دةبن كَيشةكان لةناو توركيا دروست دةكةن، بةماناي ئيقرارَيـك ئةطـةر كَيشـةكة    

ئـةمردؤ دةبـَي  موجـةرةد تةصـئيةي      خؤي ئةسَلةن ضؤتة عومقي توركياو خؤي لةناو توركيا دايـة، ئـةوةي  
هةندَيك حيساباتة لةطةَل ئةمريكا، بةتايبةتي ئةو مةشاكيالنةي كة لة توركيادا هةية لة بـةيين عةسـكةرو   

دووةمةشــاكيلي نــاوخؤي توركيــا ثــرؤذةي سيــدراَليات كــة , لــة بــةيين حنبــي عةدالــةت و طؤردانكــاري دةبــَي 
ةي ئةرمةن، ئةمةش تةئسريي لَي كر زائيدةن زوعئـي حكومـةتي   تةزةخوم كرية ئيعالن بة تةدسيم و ثرؤذ

عَيراق و زوعئي ئةمريكا لةناو عَيراددا دةكات كة تووش بوون لةطةَل ئةو تةتوراتانة كة لة بةيين ئَيـران و  
روســياو صــني دروســت بووينــة، هــةموو بووينــة ساكتــةرَيك، زائيــدةن نودتةيــةكي زؤر طــرن ، كــة حنبــي     

كرية تةعديالتي دةستووري كة لة توركيا بكرَي ، بة تةسةوري مـن ئـةوة زؤر طرنطـة،     عةداَلةت دةست ثَي
ئةمردؤ هةم بؤ كورد، هةم بؤ عةداَلةتيش، ضونكة توركيا لة ئةزمةيـةكي بونيـةوي تـارخيي دةذيـ ، توركيـا      

ئـةمردؤ  ئةمردؤ كَيشةكةي ئةوةية دروست بووة لةسةر هةويةكي ئوحادي لةسةر موجتةمةعَيكي تةعةدودي، 
دةيانــةوَيت هــةموو خــةَلكَيك تةعــدودي دــةومي دروســت بكــةن، ئةمــة كَيشــةيةكة لةبــةردةمي توركيــا كــة   
دروست بوو، ئةمة رةنطة جةوهةري كَيشةكان ضارةسةر بكاتن، هـةروةها تةسـرحيي ئؤردوطـان كـة طـوتي بـا       

راراتي صـةعب و بــة  ثةكةكـة ضــة  دابنَيـت و بَيتــة مةيـداني دةســتووري ثةرلـةماني، دةبَيــت هةنـدَيك دــة     
جورئةت وةربطرَيت، هةردووال هةم ثةكةكةش، هةم توركياش دةبَيت بطةنة حاَلةتَيك كة موبـادةرات بكـةن،   

طـؤرديين ئـةو هةويـةي    / ئةم موبادةراتة بة دةرةجةي يةكةم لة دةسو حكومةتة، لة دةسو دةوَلةتة، يةكةم
كةو خةَلكيش ثَيي رازي بكات، عةسوَيكي عام بـداتن،  هةندَيك عيالج ثةيدا بكاتن، كة ثةكة/ دةوَلةت، دووةم
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ــدَيك       ــةوةش دةبَيــت هةن ــداتن مودــابيلي ئ ــنووري دــةومي و ســةدايف و ئيــداري ب ــة هةنــدَيك س ئيعــتريا  ب
طؤردانكاري لة مةنهةجيةتي خؤي، لة ئةدائي خؤي لةطةَل ئةبارة بطوجنَيت، كة تةرحي ئاشـتيانةو حقـودي   

تيةت و حورياتي عامةو ئيسـتيغاللي ئـةو وةزعـة بكـاتن، هـةتا ئـةو زةخـو        دميوكراتي و تةعنيني دميوكرا
دةولية داخيلي توركيا هةية سةركةوتوو ببَي ، بؤ هةموويان تةئكيد دةكةمةوة كة ئَيمـة ئـةم هةَلوَيسـتةي    

 .بةردَيني ئيشارةتي َثيدا لةسةردان بَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .توركمان سةرمووسوثاس، كا  كةرخي لة 
 :بةردَين كرخي جنم الدين نورالدين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
انـةي  ئةطةر ئيجازةم بدةن لَيرة بة زماني دايكي خؤم دسة بكةم، دوايَيش ديسان دةطةردَيمةوة بة كوردي ئةو

 .كة طوتوومة موحاوةلة دةكةم
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشرت كرا ثشتطريي لةو دسانةي كرد لة اليةن ئَيمةوة كرا، ثشتطريي لة زؤر سوثاس، هةر وةكو ئةو دسانةي 

رَيطاي ديالؤطي كرد بؤ ضارةسةر كردني كَيشةكان و راطرتين بةرذةوةندي هاوبةش، كا  رؤميـؤ هـةكاري لـة    
 .برادةراني ئاشووري سةرموو

 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كردن و داكؤكي كردن لةسةر بريو راي خوشك و براياني ئةنداماني ثةرلةمان، كـة ثـَيش   من دواي ثشتطريي 

من دسةيان كرد، بةتايبةتي دسةكاني كا  كةرخي كـة بـة زمـاني دايكـي دسـةي كـرد، مـن بـة كـوردي دسـة           
دةكةم، بة ئاشووري دسة ناكـةم، هـةمان شـتة، ضـونكة ديـارة جـةنابتان نـاتوانن تةرجةمـةي بكـةن، ئـةوةي           

سو بَيت ئةوة يةكةمني جار نيية دةوَلةتي توركيا هةردةشةمان لـَي دةكـات و هةردةشـةي، يـاخود مةترسـي      را
هاتنة ناو هةرَيمي كوردسـتان دةكـات بـةجؤرةها بيـانوو، كـة سـةرَيكي تريـان بيـانووي ثةكةكةيـةو هةنـدَي           

الؤط و طئتوطؤي سةر لةمانة بطرينـة  بيانووي تر، بةاَلم ئَيمة ثَيمان واية دةَلَيني ثَيويستة رَيطاي حيوارو دي
بةر، ضونكة هةموو ئةو ضةند جارانةي كة ئةم هةردةشانة كراون، ضونكة بةرداسو نةيانتوانيوة نـة توركيـا،   
نة ثةكةكة حةمسي ئةو مةسةلةية بكةن بةشَيوةيةكي يةكجارةكي، جا بؤية ئةمـة تةئكيـد لـةوة دةكاتـةوة،     

رَيطاي حيوارو طئتوطؤ، نةوة  رَيطاي توندوتيذي و سـةربازي و هَيـردش   كة دةبَيت رَيطايةكي تر بطرنة بةر، 
كردنة سةر يةكرت، ئةم مةلةسةية دوو اليةنة، هةم توركيا دةطرَيتةوة، هةم ثةكةكة دةطرَيتةوة، ئَيمة ضـؤن  

ا داوا لـة توركيـا دةكـةين، ئـةوةي راســو بَيـت ئَيمـة داوا لـة توركيـا دةكــةين، بـؤ منوونـة ثةرلـةماني توركيــ           
دةبواية بةرداسو ئةو برديارةي دةربكات، ئَيمة دذي ئةو برديارةينة، ئَيمة لةطةَل ئـةوة بـووين كـة ثةرلـةماني     
توركيا بةشَيوةيةكي تر برديـارَيكي دةركردبوايـة، نـةوة  رَيطـا بـة عةسـكةري و عةسـكةرتارَيو توركيـا، بـة          

تـة سـةر شـوَينَيكي تـر، يـاخود تـةدةخولي       جةيشي توركيا بدات، هةر كاتَيك حكومةت بيةوَيت هةردةشـة بكا 
سةربازي بؤ ناو هةرَيمي كوردستان و شوَينةكاني تر بكات، دةبواية بةشَيوةيةكي تر ئةم مةسةلةية، ضونكة 
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ثةرلةمان موئةسةسةيةكي شةرعيية، هةر شتَيك كة مواسةدةي لةسةر كرد، ئـيرت ئةمـة دةبَيتـة ياسـاية  و     
ن ثـَيم باشـة اليةنةكـةي تـريش، اليـةني دووةم كـة ثةكةكةيـة، بةرداسـو         ثابةند دةبن لةسةريان، جا بؤية م

دةبَيـــت ثةكةكـــةش ئَيمـــة ثشـــتطريي لـــة داخوازيـــةكان و لـــة خـــةباتي هـــةموو نةتةوةيـــة  دةكـــةين بـــة   
ثةكةكةشةوة، بةاَلم ثةكةكة دةبَيت باش بنانَيت بةرةو ثَيشضووني ئةم تةجروبةي كة ئَيستا لة كوردستاندا 

 سةركةوتن و بةهَين بووني خـةباتي ئةوانيشـة، بـةاَلم ئةطـةر ببَيتـة بيانوويـة  بـؤ ئـةوةي         هةية، بةرداسو
هةموو كات توركيا هةردةشةمان لَي بكات و مةترسي ئةوةي بَيت بؤ سةر هـةرَيم، بةرداسـو ئةمـةش دةبَيتـة     

دات، بـؤ ئـةوةي   شتَيكي تر، بؤية ئَيمـة داوا لـة ثةكةكـةش دةكـةين، بـؤ ئـةوةي ضـيرت بيـانوو بـة توركيـا نـة           
هةردةشــةمان لــَي بكــات و مةترســي خباتــة ســةر هــةرَيمي كوردســتانةوة، خــاَلَيكي تــر مةســةلةي ليذنــة ســَي    
دؤَليةكةية لةطةَل هةَلوَيسـو ئـةمريكا، مـن واي نـابينم، مـن بـاوةرد ناكـةم بـةو شـَيوةيةي كـة ئـةمريكا داوا            

ــوركي      ــي، ت ــةمريكي، عَيراد ــؤَلي ئ ــَي د ــةكي س ــة ليذنةي ــات، ك ــةوة   دةك ــة بنةردةت ــةلةية ل ــةم مةس ــت ئ بتوانَي
ضارةسةرَيكي بؤ بدؤزَيتةوة، خـؤ دةبَيـت هـةرَيمي كوردسـتان كـة زيـاتر مةعنييـة بـةو مةسـةلةية، ضـونكة           
ــت        ــتانة، دةبَي ــةرَيمي كوردس ــةر ه ــؤ س ــيةكان ب ــةموو مةترس ــدةكان، ه ــةموو تةهدي ــةكان، ه ــةموو هةردةش ه

ةموو ئـةو ليذنانـةي كـة برديـارة دروسـت بكريََـت و برديـار        ئةوانيش دةنطيان هةبَيت، رةنطيان هـةبَيت لـة هـ   
لةسةر يةكاليي كردنةوةي ئةو مةسةالنة بكرَيتةوة، دةبَيت ئيشارةتَيكيش بة تةسرحياتي ئؤردوطان بدرَيت، 
بةرداسو من ئةو تةسرحياتةي دوايي ئؤردوطـان بـة ئيجـابي تـر و باشـرت دةزاا لـةوةي كـة لةسـةرةتاي ئـةم          

ريؤطرستانــة كردوويــةتي، هــةروةها لَيدوانــةكاني وةزيــري دةرةوةي توركيــاش لــة عَيرادــدا، مةســةالنة ئــةو ط
بةرداسو هةندَيك ئيجابياتي تَيدا بوو، تةمةنا دةكةم ئةم مةسةلةية ئيستيغالل بكرَيت بؤ ضارةسةر كردني 

ردسـتان بـاوةرد ناكـةم    ئةم مةسةلةية، ئةطينا من لةو باوةردةدام ئةطةر ئةم هَيردشة بكرَيتـة سـةر هـةرَيمي كو   
كـة زؤر لـةالم طرنطـة    / خـاَلَيكي تـر   .كةسَيك هةبَيت بَلَي من ديئاع لة مانةوةو كةرامـةتي كوردسـتان ناكـةم   

ــؤ        ــان، ب ــدي خؤي ــؤ بةرذةوةن ــك ب ــةر كاتَي ــة، ه ــةو دوو اليةن ــة ل ــرة زياتريش ــراق بط ــو عَي ــو هةَلوَيس بةرداس
سةلةيةي دوايي توركيا مةسةلةكاني توركيا دسة دةكات، بةرذةوةندي عَيراق و توركيا، عَيراق لةسةر ئةم مة

لَيدوانةكاني سامي عةسكةري، بطرة نوري مالكي هةروةها تارق هاليش بةرداسو هةندَيكيان تيا بـوو بـاش   
بوو، بةاَلم بةو شكلة نةبوو كة خنمـةتي ضارةسـةر كردنـي ئـةم مةسـةلةية بكرَيـت، ئَيمـة دةبَيـت ئيسـثاتي          

ن بكـةين وةكـو هـةرَيمي كوردسـتان، كـة كردوومانـة ئَيمـة داوامـان كـردووة كـة ئَيمـة            عَيرادي بووني خؤمـا 
طوتومانة بةشَيكني لة عَيراددا، بةاَلم ئَيستاكة برادةراني عَيرادي خؤمان بةشَيوةيةكي مـةزاجي بَيـت باسـي    

كوردسـتان بـة   عَيرادي بووني ئَيمـة، يـاخود عَيرادـي نـةبووني ئَيمـةو ثابةنـد بـووني ئَيمـة وةكـو هـةرَيمي           
مةركــةزةوة دةكــات، ئةمــة شــتَيكي نــاردةواو نادروســتة بةرداســو، ضــونكة ئــةوان لــة روانطــةي ثةيوةنــدي و     
بةرذةوةنديةكاني خؤيان لةطةَل دةوَلةتي توركيا هةموو شتَيك دةيانـةوَيت باسـي لَيـوة بكـةن و كؤتـايي ثـَي       

ةرداسـو زؤر خنمـةت بـة ضارةسـةر كردنـي ئـةو       بَينن، لةطةَل هةَلوَيسو هةندَيك لة دةوَلةتاني عةرةبيش ب
مةسةلةية نةبوو، بؤية من ثَيم باشة لةبةر ئةم مةسةلةي طريوطرستةي كة ئَيستا هةية لة ئاراداية ببَيتةوة، 

 .من ثَيم باشة بةهَين كردني هاوكاري و تةبايي لةنَيوان هَينو اليةنةكاني كوردستان دةبَيت هةبَيت
كاني هةرَيم لةطةَل مةركةزدا، بةرداسو ئةمة لةمَيذة لة مةركةزدا بةشـَيوةيةي  مةسةلةي طريوطرستة/ دووةم

 .مةزاجيانة تةعامول لةطةَل ئَيمة دةكات، ئةوةش دةبَيت كؤتايي ثَي بهَينرَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .سوثاس، خاتوو نةسرين حنبي سؤشياليست سةرموو
 :بةردَين نسرين حممد صاحل

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
طةلي كوردستان طةلَيكي ئاشتيخوازة، شةردخواز نني، ثشتطرييش لة شةرد ناكةين لةطةَل ئاشو داية، هـةرَيمي  
كوردستان ثةيوةندي دؤستانةو بةرذةوةندي بازرطاني لةنَيوامناندا هةية، ضارةسةر كردني ئـةم كَيشـةية بـة    

ؤماسي ضارةسةر دةكرَيت، ضونكة لةشكركَيشـي سـوود بـة هـيض     لةشكركَيشي نابَيت، بة زماني ديالؤط و ديبل
اليةنَيك ناطةيةنَيت، تةنها ماَلوَيراني بةجَي دةهَيَلَي، ئةطةر توركيا ئةم كَيشـةية بـة ئاشـو ضارةسـةر بكـات      
سةكةوتن بة دةست دةهَينَيت، داواكاين لة دراوسَييةكامنان هانداني ئاشو بن بؤ هـةرَيمي كوردسـتان، نـة     

 .اني لةشكركَيشي بن، زؤر سوثاسهاند
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كا  غةسور سكرتَيري حنبي نةتةوةيي سةرموو
 :مةمخوري سعيد طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةرةتا هةر بؤ راست كردنةوة بـؤ ثرؤتؤكؤلـةكان، مـن سـكرتَيري حنبـي نةتـةوةيي نـيم، حنبةكـةي ئَيمـة          

كَيو نةتــةوةيي دميــوكراتي كوردســتانة، بةنيســبةت ئــةو دانيشــتنةي ئــةمردؤ، هةرضــةندة كــةمَيك نــاوي يــة
دواكةوت، بةاَلم دواكةوتنةكةي خَيري تَيدا بوو، دةتـوانني بَلـَيني هةَلوَيسـتةكاني زؤربـةي اليةنـةكان بؤمـان       

ةكة، زؤر جيهةتي تريش، روون بؤوة، كة هةَلوَيستيان ضية، هةم حكومةتي عَيرادي، حكومةتي توركياو ثةك
بةنيسـبةت ئــةو هةردةشــانةي دةوَلــةتي توركيــا بةرامبــةر باشـووري كوردســتان، هــةموو اليــة  دةزانَيــت كــة   

كــة ثةرلــةماني  1110ي خــةَلكي كوردســتان و لــة ســاَلي  1111شــتَيكي نــوَي نييــة، دواي راثــةرديين ســاَلي  
لـة باشـووري كوردسـتان دةكرَيـت و هـةوَلي       كوردستان و حكومةتي كوردستان ثَيك هـات بـةردةوام هةردةشـة   

ــةموو           ــةو ه ــةي ئ ــدا نةتيج ــةَل ئةوةش ــةاَلم لةط ــت، ب ــتان دةدرَي ــووري كوردس ــةزمووني باش ــي ئ ــةبار بردن ل
جـار لةشـكري توركيـا ئؤثةراسـيؤني باشـووري      ( 04)لةشكركَيشةي كرا سةر كوردسـتان لـة مـاوةي رابـردوو     

دةست، ئةوةش ئـةوة دةسـة َينَي ، كـة شـةرد ضارةسـةري هـيض       كوردستان ئةجنامدا، هيض ئةجنامَيكي نةهَينا 
كَيشةية  ناكات، دةيان ساَلي تر ئَيمة شـةرد بكـةين، توركيـا شـةرد لةطـةَل ئَيمـة بكـات، نةتيجـة هـةر دةبَيـت           
بطةردَيينةوة سـةر مَيـني ديـالؤط و لـةوَي ضارةسـةري طرستـةكان بكـةين، لةبـةر ئـةوةي سـةردةم سـةردةمي            

 طةيشتنةو زؤربةي هةرة زؤري كَيشة ئاَلؤزو تَيك رذاوةكاني دنيا لةسـةر مَيـني ديـالؤط و    ديالؤط و لةيةكرت
لة يةكرت طةيش  يةكاليي بونةتةوةو ضارةسةريان بؤ دؤزراوةتةوة، دواتر ئَيمة ئةوةندة بةردةوام داوا لةوة 

ن حةز دةكةم لَيـرة زؤر  دةكةين توركيا لةشكركَيشي دةكات بة بيانووي ثةكةكةوة لة باشووري كوردستان، م
بة راشكاوانةو شةسا  دسةي بكةين، ثةكةكة لـة مـاوةي رابـردوو ضـةندين جـار ئـاطر بةسـو راطةيانـدووة،         
ثَيش ئةو ئاطر بةستةي ئَيستاش هيض جارَيك لة اليةن توركيا بةشَيوةية  وةاَلمي نةداوةتةوةو ثَيشوازي لة 

راوة، لة ئةجنامي ئةو هةردةشـانةي ئَيسـتاش و لـة ئـةجنامي     ئاطر بةستةكاني ثارتي كرَيكاراني كوردستان نةك
ئةو بردياري ثةرلـةماني توركيـا ديسـان ثـارتي كرَيكـاراني كوردسـتان ئاطربةسـو راطةيانـد، بـةاَلم لـة اليـةن            
دةوَلةتي توركياوة رةسني ئةو ئاطربةستة كـراوةو بةشـَيوةيةكي ئاشـتيانة لـةو ئاطربةسـتة نةهاتنـة ثـَيش و        

لة ئاطربةستةكة نةكرد، كةواتة لَيرةدا ئَيمة دةبَيت ئـةوة بـنانني عةدليـةتي توركيـا ئةوةيـة كـة       ثَيشوازيان 
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ئاشو دةبول نييةو ثارتي كرَيكاراني كوردستانيش لة شاخةكاني كوردستان لة كارو خةباتي خؤيـدا تـاوةكو   
ئـةو حةديقةتانـة بـنانني و    توركيا نةهاتبَيتة سةري ئةو طرسو نةكردووة لة ماوةي رابردوو، ئَيمة دةبَيـت  

ــة           ــوازي ل ــت ثَيش ــرةوة دةبَي ــة لَي ــو ئَيم ــة بةرداس ــةين، بؤي ــةي بك ــةالنة دس ــةو مةس ــةر ئ ــكاوانة لةس بةرداش
لةسـةر بنـةماي   , هةَلوَيستَيكي ئاشـتيخوازنة بكـةين و لةطـةَل ئـةوةداين كـة كَيشـةكة لةسـةر بنـةماي ئاشـو         

ةمان كاتــدا بةرامبــةر ئــةو كَيشــةية، ئــةوةي جَيــي ديــالؤط و لــة يــةكرت طةيشــ  ضارةســةر بكــرَي  و لــة هــ
جَيــي نيطــةراني ئَيمةيــة هةَلوَيســو حكومــةتي عَيرادــة، بةرداســو هةَلوَيســَيي حكومــةتي عَيــراق , داخبــاري

زؤربــةي بةرثرســةكاني عَيراديـــةكانيان بــة ســـةرؤكي ئةجنومــةني وةزيرانـــي عَيراديشــةوة، هةَلوَيســـتيي      
ةيبينم، ئةوة بريو بؤضـووني خؤمـة، لةبـةر ئـةوةي كاتَيـك داوا دةكـاتن كـة        نانيشتمانيي و ناتةواوةيي من د

دةبَيت ئةو كَيشةية بـة ديـالؤط ضارةسـةر بكـرَي ، لـة هـةمان كاتـدا داواي ئـةوة دةكـاتن كـة ئؤثةراسـيؤني            
هاوبــةش ئــةجنام بــدرَي ، باشــة حكومــةتَيك نــةتوانَيت ئيــدارةي خــؤي بكــات، نــةتوانَيت ئةمنيــةتي خــؤي  

َيــت، بــة ض حــةدَيك ئؤثةراســيؤن دذي خــةَلكَيكي ئــازادخيواز ئــةجنام دةداتــن، حكومــةتَيك كــة ضــةند   بثارَين
كيلؤمةترَيك لة ناوضةي سةوز خةَلكَيكي تـر ئيـدارةي بكـات، مـن نـةتواا ثارَينطـاري لـة مـاَلي خـؤم بكـةم،           

ــةركردايةتي س     ــو حةدــة س ــة مــاَلي جريانةكــةم بكــةم، بةرداس ــاري ل ــواا ثارَينط ــتان ضــؤن دةت ــي كوردس ياس
راشكاوانة لةطةَل حكومةتي عَيراق دسة بكات و لةو رووةوة رةخنةش لـة حكومـةتي عَيـراق بطرَيـت، دواتـر      
ــنو اليةنــة      بةنيســبةت خؤمــان، نــاوخؤيي كوردســتان، ئَيمــة بينيمــان كــة هــةموو خــةَلكي كوردســتان و هَي

  دةنـ  و يـة  هةَلوَيسـ ، هـةموو     سياسيةكاني كوردستانيش بةرامبةر هةردةشةكاني دةوَلـةتي توركيـا يـة   
ئامادةن لة بةرطري كردن لة خاكي كوردستان، ئةو هاوهةَلوَيسو و ية  دةنطي و ية  خيتابيـة لةناوةنـدي   

ثةرلــةمان و حكومــةتي كوردســتان دةخاتــة بــةر  , سياســي كوردســتان و لــة ناوةنــدي جــةماوةري كوردســتان 
ردستان و سةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردسـتان زيـاتر بايـة      ئةمري واديب، كة دةبَيت ثةرلةمان و حكومةتي كو

بة خةَلكي كوردستان بـدةن، زيـاتر طـوَي لـة داخوازيـةكاني خـةَلكي كوردسـتان بطـرن و هـةوَلي جـَي بـةجَي            
كردني داخوازيةكانيان بدةن، لَيرةوة مةسةلةي بةرطري كردنيش حةدي شةرعي خؤمانة، توركيا بَيت، هةر 

ة دةبَيت هـةموو كـات ثَيشـمةرطةي سـةنطةرةكاني ثَيشـةوةي بـةرطري كـردن لـة خـاكي          واَلتَيكي تر بَيت ئَيم
كوردستان بني، لةبةر ئةوةي ضارةنووسي هةر هةموو خةَلكي كوردسـتان بـةو ئةزموونـةي ئَيسـتاوة بةنـدة،      
تَيكضووني ئةو ئةزموونـة، تَيكضـووني هـةر هـةموو اليةكمانـة، هـةر هـةموو اليـةكمان تَيـك دةضـَيت، بؤيـة            

اراستين ئةركي سةرشاني هةموو اليةكمانةو ئةركَيكي نةتةوةيي و نيشتمانيية لةسةر تةواوي هَينو اليةنة ث
سياسيةكاني ثارضةكاني تري كوردستانيشة كة رةضاوي بارودؤخي ئةم رةوشةي باشووري كوردسـتان بكـةن،   

رو خـةباتي هـةموو اليـة     لةبةر ئةوةي ئةم رةوشةي باشووري كوردستان نودتةي ئينتيالدي دةبَي  بـؤ كـا  
لةسةرتانسةري كوردستاني طةورةدا، دواتر بةرداسو ئَيمة وةكـو ثةرلـةماني كوردسـتان حةدـة ثرؤذةيـةكمان      
هةبَيت، لةو ثرؤذةية داوا بكةين كة ببَيتة بنةماية  بؤ ضارةسةر كردني ئةو طرستة، ئةو ثرؤذةيـةش ضـي   

 :بَيت، ئةو ثرؤذةية ئَيمة داوا بكةين
ةتي توركيا لَيبووردنَيكي طشو رابطةيةنَيت و دان بة كَيشةي طةلي كوردستان بنَيـت، دةسـتووري   دةوَل/ ية 

توركيــا هــةموار بكــاتن، دان بــة بةرامبةرةكــةي خــؤي دابنَيــت، لةبةرامبــةر ئةوةشــدا ســةركردايةتي ثــارتي   
تـدا داوا بكـةين لـة    كرَيكاراني كوردستان ثةيوةست بَي  بةو ئاطربةسـتةي كـة رايطةيانـدووةو لـة هـةمان كا     

نَيوان هةردووال ديالؤطي راستةوخؤ هـةبَيت لـة اليـةن حكومـةتي توركيـاو سـةركردايةتي ثـارتي كرَيكـاراني         
كوردستان، بؤ ئةوةي لة ننيكةوة لةسةر مَيني ديالؤط ضارةسةري طرستةكة بكرَيت، ئةوة دةستثَيكَيك بَيت، 

بَيت، ئَيمة ئامادةين ناوبذيواني بني لةطةَل سةركردايةتي دةكرَيت ئةو ديالؤطة بةناو بذيوانَيكي كوردستاني 
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سياســي كوردســتان، يــان ئةوةتــة نــاو بــذيوانَيكي نَيودةوَلــةتي هــةبَي ، لَيــرةوة هــةوَل دةدرَيــت ضارةســةري  
ــة       ــةكان ل ــاتري بنــةما دميوكراتي ــثاندني زي ــة رووي ضةس ــةوة ب ــر بكرَيت ــةكي ت ــت و دةرطاي طرستــةكان بكرَي

ن و لة كؤمةَلطاي توركيا، نةتةوةي كورديش و طةلي كوردستانيش لة باكووري كوردستان كؤمةَلطاي كوردستا
بة ماسة رةواكاني خؤي دةطات لة هةمان كاتدا من داواكارم لة ثةرلةماني كوردستان جطة لةوانةي كة بةردَين 

بنةمايانـة  سةرؤكي ثةرلةمان ئـةو بنةمايانـةي خسـتة روو كـة بةرداسـو شـو بـاش بـوون و ثشـتطريي ئـةو           
دةكةين، هيوادارين لةسةر ئةساسي ئةو خااَلنةي كة بـاس كـران ياداشـتنامةية  ئامـادة بكـرَي  بـدرَيت بـة        
سكرتَيري نةتةوة يةكطرتووةكان، بدرَيت بـة ثةرلـةماني يـةكَيو ئـةوروثا، بـة هَيـني هاوثـةميانان، هـةموو         

بنانني نيةتي خؤمان، كة نيةتي ئازادخيوازانةية بؤ كةناَلة برديار بةدةستةكاني دنيا، بؤ ئةوةي ئَيمة لةوَيوة 
هةموو دنيا دووثاتي بكةينةوة، ئةوة ئَيمة لة ماَلي خؤمانني خـةَلكَيكيش هـةبَيت بَيتـة سـةر مـاَلي خؤمـان       

 .حةدي بةرطري كردن، حةدَيكي زؤر رةواية كة ئَيمة بيكةين، لةطةَل رَينمدا
 
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ور مةمخووري سكرتَيري نةتةوةيي دميوكراتي كوردستان، جارَيكي تر لة بـري ناكـةم، كـا     سوثاس، كا  غةس

 .بةَلَين ئةندامي ثةرلةمان و ئةندامي حنبي زةبةتكَيشاني كوردستان سةرموو
 (:بةَلَين)بةردَين بد عبداه حممود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دسـانةي ثَيشـرت دةكـةم، كـة بـرادةران لـة ليسـتةكاني تـر         زؤر سوثاس، ديارة بةرداسو من هةر ثشتطريي لةو 
باسيان كرد، من نامةوَيت بة درَيذي بضمة ناو بابةتةكان، بةرداسو ئةو سياسةتة راطةياندراوةي ض لة اليـةن  
سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان، ض لة اليةن حكومـةتي عَيرادـي، ض لـة اليـةن حـنب و اليةنـة سياسـيةكاني        

ندراوة كة ئَيمة رَيطاي ئاشو و ديالؤطمان راطةياندووة، بؤ ضارةسةر كردني ئةو دةيرانةي كوردستان راطةية
كة تووشي مةنتيقةكة بووة، من ناَلَيم تووشي كوردستان بـووة، لةبـةر ئـةوةي بـة تـةنها كوردسـتان تووشـي        

ــت     ــةكي طــةورة دةبَي ــاتي لةشكركَيشــي، مةنتيقةكــة بــة طشــو تووشــي ئةزمةي ــت لــة ك ــي كَيشــة نابَي ، تووش
كَيشةيةكي طةورة دةبَيت، بةداخةوة بةرداسو ثةرلةماني توركيا بةتايبةتيش حنبـي عةدالـةو تةمنيـة دواي    
هاتنــة ســةر وةرطــرتين دةســةاَلت لــة توركيــا، زؤرينــةي كورســيةكاني ثةرلــةماني توركيــاي بةدةســت هَينــا،    

تةوة، ئةو هةموو طؤردانـةي كـة لـة دنيـا     ثةرلةماني توركيا لة هةموو ئةو بةَلَينانةي كة دابووي و ثاشطةز بَي
بووة، بةداخةوة بَي بردياري ئةوة بداتن كة لةشكركَيشي بكاتة سةر واَلتَيكي تر بةبَي لةبةرضاو طرتين ياساو 
رَيساكاني نَيودةوَلةتي، بةرداسو ئةوة برديارَيكي وةكو جةنابت باست كرد، برديارَيكي بَي سـابيقةية، دةوَلـةتي   

ةر توركيا تووشي كَيشة دةكات، بةَلكو مةنتيقةكة بةطشو تووشي كَيشةو ئةزمةيـةكي طـةورة   توركيا نة  ه
دةكــاتن، ديــارة ئــةو كَيشــةية وةكــو ســةركردايةتي سياســي كــورد و حــنب و اليةنــة سياســيةكاني كوردســتان  

كَيشــةي طةيانــدووة بــة لةشكركَيشــي ضارةســةر ناكرَيــت، تــةنها رَيطــاي ديــالؤط و رَيطــاي ئاشــو ضارةســةري  
مةنتيقةكة دةكات بة توركياشةوة، بؤية بةرداسو ئةو دسانةي ثَيشـرت كـرا، كـة ثةرلـةمان و حـنب و اليةنـة       
سياسيةكاني كوردستان ئةو برديارةي ثةرلةماني توركيا رةسن دةكةنةوة، ئَيمةش وةكو حنبي زةبةتكَيشاني 

 .كوردستان ثشتيواني لةو سياسةتة دةكةين
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دةكةين كة ثابةند بَيت بةو ئاطربةستةي كة كردوويـةتي، بـةردةوام بَيـت لةسـةر ئـةو      داوا لة ثةكةكة / دوو
ئاطربةستية، ئةوانيش واز لة توندوتيذي بَينن و رَيطاي ئاشو و ديالؤط بطرنة بةر، بؤ ئـةوةي بـة تةئكيـد    

 ئـةوةي كـة   هةرَيمي كوردستان لَيرة هاوكاري زؤريان دةكات، ئةطـةر ثابةنـد بـن بـة و ئاطربةسـتة، بةرداسـو      
دةمــةوَيت لَيــرة بيَلــَيم ئــةو سياســةتة ســتاندارةي كــة ســةرؤكي هــةرَيمي كوردســتان و حكومــةتي هــةرَيم و  

واَلتـاني  , با خةَلك وا تَينـةطات , ثةرلةماني كوردستان كة ئةمردؤ رايدةطةيةنَي بة هةَلبذاردني زماني ديالؤط
َير هةردةشةو ضاو سوور كردنـةوةو لةشكركَيشـي ئـةو    جريان و دةوَلةتي توركيا، كة ئَيمة لة زةعيئيمانة لة ذ

سياسةتةمان راطةياندووة، ئـةو دـةوارة سياسـيةي لَيـرة بةدةسـت هـاتووة، دةبَيـت هـةموو اليـة  بـنانن بـة            
خؤسيداكاري و دورباني خوَين بةدةست هاتووة، خةَلكي كوردستان بة سيداكاري خؤي ئةو دةوارة سياسـيةي  

و ئةو اليةنانةش دةكةين، كة يارمةتيان داوين ض لة كاتي خةبات، و ض لـة كـاتي   سوثاسي هةمو, ثَيك هَيناوة
خةباتي ئاشتيمان و بؤ سةدامطري كردني ئةو دةوارة سياسية، بؤية بةرداسو خةَلكي كوردستان و ثةرلةماني 

دـةوارة  كوردستانيش حةدة ئةوة رابةطةيةنَيت، كة ئَيمة ئامـادةين و لـة هـةموو كاتَيـك زيـاتر بـةرطري لـة        
سياسيةكاني خؤمان بكةين و بة خوَين سيداكاري خةَلكي كوردستان بكةين، ئةو دـةوارة سياسـية دامـةزراوة    
بة خوَين و دورباني و سيداكاري ئامادةين لة ثارَينطارى كردني، ئـةوة بـةو مانايـة نييـة، ئَيمـة هةردةشـة لـة        

ة كةسـيش سـوور ناكةينـةوةو هةردةشـة لـة      كةس دةكةين، ئَيمة دةستكةوتةكاني خؤمان دةثارَينين و ضـاو لـ  
كةسيش ناكةين، ئةوة سياسةتي راطةيةندراوي هةموو اليةنة سياسيةكاني كوردستان و حكومةتي هـةرَيم و  
سةرؤكايةتي ثةرلةمان و حكومةتي عَيراديش ئاشتيية، ئةوةي كة بةرداسو جَيطـاي نيطـةراني ئَيمةيـة، لـةو     

ــَيكي   ــةند بةرثرس ــردوو ض ــةند رؤذةي راب ــو     ض ــدا راي طش ــورةتَيكي وايان ــةوة س ــي بةداخ ــةتي عَيراد حكوم
عةرةبي و ئيستغالليش كـرا لـة الي راطةيانـدن و ضـاثةمةنيةكانيش شؤظينسـتةكاني عـةرةبي و سـورةتَيكي        
واياندا كة خةَلكي كوردستان تـةنها خؤيـان لـةو كاتـة بـة عَيرادـي دةزانـن كـة ثَيويسـتيان بـة عَيرادـة، لـةو             

تيان بة عَيراق نيية، خؤيان بة عَيرادي نازانن، مةسروزة سةركردايةتي عَيراق و ئةوانةي كاتانةي كة ثَيويس
لة بةغدان بةتوندي ئيدانةي ئةو تةسرحياتة نابةجَييانة بكةن، لةبةر ئةوةي خةَلكي كوردسـتان و حـنب و   

ثارضـةيي عَيـراق    اليةنة سياسيةكاني كوردستان ثَيمان وايـة داينـةمؤي، تـا ئَيسـتا داينـةمؤي راطـرتين يـة        
بووينة، بةاَلم ديـارة ئـةوان شـتَيكي ترمـان لـَي داوا دةكـةن، داوا دةكـةن كـة ئَيمـة هةويـةي دـةومي خؤمـان             
بسردينةوةو واز لة حقودةكاني خؤمان بَينني، ئةطينا ئةو سورةتانة دراوةتة ئيعالمي عةرةبي، بةداخـةوةش  

تَيك كة كـؤنطرَيس لةسـةر بنـةماي تةدسـيمي عَيرادـي      وةكو كوَيستان خان باسي كرد، واَلتاني عةرةبي لة كا
لةسةر بنةماني سيدراَلي ئيعالن دةكات، هةموويان زيردةيان لـَي هةَلدةسـتَيت، بـةاَلم كاتَيـك كـة لةشكركَيشـي       
توركيـا بــؤ ســةر عَيــراق دَيــت، يــة  واَلتـي عــةرةبي تــا ئَيســتاكة هةَلوَيســتَيكي راشــكاوانةي رانةطةيانــدووة،   

يا دَيت ثشتيواني دةكات و ثشتطريي لة دةوَلةتي توركيا دةكات، بؤيـة داوا دةكـةم ثةرلـةماني    بةتايبةتي سور
كوردستان هةَلوَيستَيكي راشكاوي بةرامبةر ئةو واَلتانة هةبَيت، كة ئَيمة بة مودةصـريو مونئةسـيل دةزانـن،    

 .زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي بةردَين باسي تةسرحياتي مةسيووليين عَيراديان كرد، لةوانةي كـة  زؤر سوثاس كا  بةَلَين دوو، سَي ئةندا
تةسرحياتةكانيان نابةجَي بوو، يةعين حةديقةتَيك هةيـة، ئـةو دسـانة لـة حةديقـةت ناطؤردَيـت، حكومـةتي        
هــةرَيم ضــةند موحتــاجي كَييــة؟ ئــةوان ضــةند موحتــاجن، ضــيان ثــَي دةكرَيــت، بــةاَلم ئــةوة شــتَيكي             

ييــة، دةبَيــت بـوترَي ، هــةر كةســَيك دسـة دةكــاتن لــة روانطـةي خؤيــةوة دســة دةكــاتن،    دةسـتوورييةو دانون 
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عةرةبي بَيت يةعين ئةو كابراية تةمسيلي خؤي دةكاتن، تةمسيلي كةس ناكاتن، ضونكة واديعـي كوردسـتان   
سـتين  و ميللةتي كوردستان زؤر روونة لةالي هةموو كةسَيك، ئَيمـةش ئَيسـتاكة ض دةورَيكمـان هةيـة بـؤ ثارا     

وةحدةتي ئةو عَيرادة، دامةزراندني ئةو عَيرادة سيدراَلة، لةبةر ئةوة هـةر لـة حجمـي خؤيـدا تَيـي بطـةن و       
 .داينَين و ئةو تةسرحياتانةو، زؤر ئةهميةتي مةدةنَي، باثري كامال سةرموو لة بنووتنةوةي سةالحني

 :بةردَين باثري كامال سليمان
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ارتي كرَيكــاران و رةجنــدةراني كوردســتان، ئةطــةر ئــاوةردَيكي خَيــرا لــةو كَيشــةية دروســت بــووة   نوَينــةري ثــ
كة لةسةر سنووري هةرَيمي كوردستان و توركيـا دروسـت بـووة، مـن ثـَيم وايـة ثَيشـينةكي زؤري         ،بدةينةوة

جارَيـك توركيـا   هةية، ئةو ثَيشـينة دةطةردَيتـةوة سـاَلي حةستايـةكان، ضـونكة بطـرة ثَيشـرتيش بـووة، ضـةند          
لةطةَل واَلتاني دةوروبةر رَيككةوتووةو ضةند كؤبوونةوةيةكي ضةند دـؤَلي كـراوة، بةتايبـةتي  دواي ئـةوةي     

، ضةند جار كَيشـةي بـؤ ناوةتـةوة    1110حكومةت و ثةرلةمان لة ساَلي , كة ئةزمووني كوردستان ثَيك هات
، جارَيـك ثةكةكـة دةكاتـة بيـانوو، جارَيـك خـؤي       بة ناوي جيا جياو جارَيك براياني توركمان دةكاتـة بيـانوو  

دةكاتة دةم راسو ئةو برايانةي لةطةَل ئَيمة دذن، كة توركمانةكان طرستَيكي ئةوتؤ نةبووة، كة مايـةي بـاس   
كـــردن بَيـــت، هـــةر جـــارة بـــة بيانووَيـــك لةشكركَيشـــي دةكـــات و ئـــةوة دةكـــات، مـــن ثـــَيم وايـــة زؤربـــةي  

زيــاتر ئــةوةي كَيشــةي نــاوخؤيي زيــاتر بــووة، ض مةلــةيف ئةمنيــةكان   لةشكركَيشــةكةي توركيــا كردوويــةتي 
دةيةوَيت لَيي دةرباز بَيت، ض ئةوةية كة ئـةو كَيشـة دةسـتووريةي كـة هةيـة لـةنَيوان خؤيانـدا، نَيـوان بـاَلي          

بةتايبةتي حنبي عةدالة كة نوَينةرايةتيان دةكات، بةمةسو سةركةوتنيان، يـان  , سةربازي و باَلي ميانةردةو
زياتر دةن  هَيناني لة راثرسيةكةدا، كة ئةويش بةسةر ضـوو ضـةند رؤذَيـك لةمةوبـةر كـرا ئـةو راثرسـية،        
ثارساَليش ئةوةيان كرد كة لةسةر ئةو كاتي بـوو ضـةند مانطَيـك لةمةوبـةر لـة كـاتي هةَلبـذاردني سـةرؤكي         

, ، خـؤ كَيشـةي ثةكةكـة   كؤمار، ئةو كات هةمان لةشكركَيشيان كردو بؤ ضةندين جـارة بـة بيـانووي ثةكةكـة    
ساَلة شةردي ثةكةكة هةيـة، باشـة بـؤ ئـةو كاتانـةي ثَيشـرت بـاس لـةوة ناكـات، بـؤ لةسـةردةمي رذَيمـي             ( 03)

نـةيانتواني وةاَلمـي   , عَيرادي باسي كَيشةي توركماني نةدةكرد، بؤ تارق عةزين زؤر بة سةراحةت ثَيي طوتن
خةَلكي كوردستان دةكةنةوة، كة بووني نيية، بة هةر حـاَل   بدةنةوة، بؤ ئَيستا دَين ئةو كَيشةية رووبةردووي

ثَيم واية ثةرلةمانى توركيا بؤ ئةو مةبةستة برديارَيكي وةرطـرت، ئـةو برديـارة وَيـرداي ئـةوةي كـة زةرةرَيكـي        
زةرةريش بة ناوةندي نَيودةوَلةتي دةطةيةنن، , طةورةي زؤر بؤ خؤيان دةبَيت، زةرةر بة ئَيمةش دةطةيةنَيت

تـةدةخول بكـات، ئـةوةش    , ةبَيتة رَيخؤشكةر، هةر دةوَلةتَيك كَيشةي هةبوو، ئـةوة برديارَيـك وةربطرَيـت   كة د
ثَيشـَيل كردنـي ســةرةوةري واَلتَيكـي تـرة، كــة ثَيشـَيل كــردن بةنـدَيكي نةتـةوة يةكطرتووةكانــة، ئـةوةي كــة         

اية ئةوة هؤكاري ئـةو كَيشـانة   رَيككةوتوون لةسةري عَيراديش ئةندامة لة نةتةوة يةكطرتووةكان، من ثَيم و
بوون كة بامسان كردن، حةق واية ئةو كَيشانةي لـةناو خؤيـان ضارةسـةر بكـةن، هؤكـارَيكي تـر، ئةوةيـة كـة         

ثَييان واية لةسةر حيسابي ئةوانة، يـان دروسـت بـووني    , هةنطاو دةنَيت بؤ جَي بةجَي كردني 142ماددةي 
كوردستان بضةسثَيت، لة عَيرادي سيدراَلدا بضةسـثَيت و واَلتـاني   كيانَيكي سياسي لة كوردستاندا، لة هةرَيمي 

دةوروبةر ثَييان واية هةردةشة دةبَيت لةسـةر خؤيـان، يـان دميوكراسـيةت لـة عَيرادـدا دةبَيتـة هةردةشـةية          
دةبيــنن ئــةو واَلتانــةي دةوروبــةر ئــةوةش طرستَيكــي تــرة، ماوةيــةكي دوورو درَيــذة واَلتــاني    , لةســةرخؤيان

ر ضةند جار كؤبوونةوةي ضوار دؤَلي كراوةو، كة عَيراق ئـةو كـاتي رذَيمـي سـةدام مـابوو، ئَيسـتاش       دةوروبة
كؤبوونةوةي سَي دؤَلي ضةند جار كراوة لة ئةنقةرو لة تاران و لة دميةشقيش، هةر مةبةسو لـةبار بردنـي   
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ن لـةناو ناضـَيت، ضـونكة    ئةو ئةزموونةية، من ثَيم واية بـة هـةموويان بَلـَيني، كـة ئـةو ئةزموونـة بـة ئـةوا        
مليؤن كةس دةكات، راستة ئَيمة ثَينج مليؤن كـةس  ( 45)ئريادةي ميللةتَيكة، ميللةتَيك ئَيستا نوَينةرايةتي 

تا شةش مليؤن كةس لة باشووري كوردستان دادةنيشـني، بـةاَلم ئاينـدةي ضـل، ضـل و ثَيـنج مليـؤني كةسـي         
َيويسـتة خـةَلكي رؤذهـةاَلتي كوردسـتان، خـةَلكي بـاكووري       تري ثَيوة بةنـدة ئـةو ئةزموونـة، بؤيـة لَيـرةدا ث     

كوردستان و رؤذئاواي كوردستانيش رةضاوي ئةو ئايندةية بكةن و رةضاوي كوردستان بكةن، ئةوةي جَيطـاي  
سةرنج بوو، لَيرةدا كة ئةوة بَيت، كة توركيا زةرةرَيكي طةورةي كَيشـةي لـَي دةكـةوَيت، طـةورةترين زةرةري     

ؤالر وةبةرهَيناني هةية لة هةرَيمي كوردستاندا، ببوورن ئةطةر غةَلةمت كـرد بَيـت، مـن واي    كة سَي مليؤن د
تَيطةيشتم سَي مليؤن، بة هةر حاَل سَي مليؤن، يان ضوار مليـؤن، طـرن  ئةوةيـة بةرذةوةندييـةكي طـةورةي      

َيك طريوطــرسو هةيــة لَيــرة، بةرذةوةنــدي طــةورةي تــري بازرطــاني كــة رؤذانــة دةســتكةوتي تَيدايــة، كؤمــةلَ  
ناوخؤي بَي كاري بةسةردا دةكةوَيتةوة، كة هةر لةشكركَيشـي بكـات، وَيـرداي ئـةو زةرةرو زيانـةي دةكـةوَيت،       
وَيرداي ئةو زةرةرانةي كة لة ئَيمة دةكةوَيت، وَيرداي ثَيشَيل كردني يـةكَيك لـة ياسـاكاني نَيودةوَلةتيـة، بؤيـة      

ؤ حكومـةتي هـةر ضـةندة ثةرلـةمان برديـاري نـةداوة كـة ئـةو         من ثَيشنيار دةكـةم بـؤ ثةرلـةماني توركيـا، بـ     
لةشكركَيشــةي، ئــةو دةســةاَلتةي نــةداوة بــة ســوثا، ئــةو دةســةاَلتةي داوة بــة حكومــةت، بؤيــة بــؤ حكومــةت 
ثَيشنيار دةكةم كة بـريي لـَي نةكاتـةوةو  هةَليثةسـَيرَيت و ثَيداضـوونةوةي لةسـةر بكرَيـت، بـؤ ئـةوةي ئـةو           

كي كوردسـتان و هـةرَيمي كوردسـتانيش بـة ئاسـوودةيي لَيـرة بـذين بـةبَي دوو دَلـي،          كَيشةية يةكجاري خـةلَ 
ئــةوةي جَيطــاي ســةرنج بــوو، هةرضــةند برادةرةكانيشــم باســيان كــرد، مــن لــةوَي تةئكيــدي دةكةمــةوة كــة   

ــةد       ــار ئةس ــةردَين بةش ــة ب ــةدةكرا ل ــاوةردوان ن ــةوة ض ــوو، ئ ــةد ب ــار ئةس ــةردَين بةش ــو ب ــةو  , هةَلوَيس ــةثَيي ئ ب
ةيوةنديةي كة رابردووي لةطةَل بنووتنةوةي رزطارخيوازي طةلي كوردستان هةبووة، هةم باوكي رةبةتي، ث

هـةم بةخؤشـي، هــةم واَلتـي ســوريا كـة هــيض كَيشـةية  و طرستَيـك لــةنَيوان ئَيمـةو ئةوانــدا نـةبووةو ئَيمــة         
ةَلوَيسـتَيكيان نوانـد كـة مـن     نةبووينة مايةي سةر ئَيشةي هيض جارَيك بؤ ئةوان بةثَيضةوانةشةوة، ئـةوان ه 

ثَيم واية ية  ئةندامن لة كؤمكاري عةرةبي، لـة اليـةكي تـريش سـوريا ئةنـدامي نةتـةوة يةكطرتووةكانـة ،        
ئةو رَيطة ثَيدانة بؤ خؤي رةت كردنةوةي ئةو ئةندام بوونةيةتي، ثَيويستة كؤمكاري عـةرةبي لةسـةر ئـةوة    

اليةن بةردَين بةشار ئةسـةدةوة، ئـةوةي تـر تـةنها خاَلَيـك مـاوة        هةَلوَيستيان هةبَيت و ئةوة رةت بكةنةوة لة
ئةطةر يارمةتيم بدةي باسي بكةم، ئةويش ئةوةية كة بةردَين ماليكي باسي لةوة كرد كة ثةكةكة تريؤريستة، 
من ثَيم واية بةردَين ماليكي لةوةدا حةق نةبوو ئةوة بـاس بكـات، بـؤ؟ ئَيمـة لـة شـةردي دذة تـريؤر ئيمنامـان         

دووة، حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان ئيمـناي كـردووة، حكومـةتي عَيـراق ئيمـناي كـردووة، كـة ئـةو بـة             كر
تريؤريست بناسرَين، ئةمة ئيلتيناممان بؤ دروسـت دةكـات، ئـةو ئيلتينامـة لـة جَيـي خـؤي نييـة، هـةر لـةو           

ي خــةباتيان سؤنطةشـةوة مـن داوا لــة ثةكةكـة دةكـةم كــة ثابةنـد بــن بـة هةميشـةيي ئاطربةســتةوة، شـَيواز        
بطؤردن، لةبةر ئةوةي طؤردان لة دنيادا بووة، لة هةمان كاتيشدا شةرد بـة اليـةنَيك دةكرَيـت، بـةاَلم ئاشـو دوو      
اليةنةية، حكومةتي توركياش لةو رووةوة بةخؤي دابضَيتةوة، بتوانَيت كَيشـةي كـورد بـة رَيطةيـةكي ئاشـو      

 .ضارةسةر بكات، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .وثاس، سةرموو كا  ئةدهةم لة ليسو ثارتي دميوكراتي كوردستانس
 :بارزاني ابد عنمان ادهم بةردَين

 .بسم اه الربن الرحيم
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .رَيندار ثةرلةمانتارَيت عةزين, براييََت هَيذا

دكـةم ئيشـارَي بـة حةديقـةتاكا     تدةستثَيكا ناظخؤدا سةر بابةتَي ئةظرؤي ثةرلةمانا كوردسـتانَيت، ئـةز حـةز    
جوغراسيا بكـةم، ئـةويش ئةظةيـة هـةم وةكـي ظـان ميللـةتَي كـو ظـَي هةرَيمَيـدا، يـان ظـَي مةنتيقـةدا دةذيـن               

ظـَي مةنتيقـة بةشـَيوةيةكي طشـتيدا دةذيـن، ثَيـك هاتينـة لـة كـوردو          ,  مةبةستا من نة هةرَيما كوردستانَيت
كومةتَيت ئيقليمـي، يـَي دووش هـةر جيهـةتَيكي ظـا جيهـان       عةرةب و سارس و تور ، وةكي دةوَلةت، وةكي ح

ميللةتَي ديش لةناظدا دةذيت، ئةظة حةديقةتا جوغراسياية كة ئةظرؤكة تَيدا دةذين، بـةلكي دةَلـَيم وةنـةبي    
بةلكي طةلة  ظا نةتةوةييش نةبي كو خودانَيت دةوروبةرَي كوردستانَي و ميللةتي كورديش، بةلكي توركيـا  

بَيذم بةلكي توركيا نةبيت، عـةكس وي بـةلكي دروسـت بيـت، ئـةز رةئيـا منـة، بـةلكي توركيـا          نةبَيت، ئةز د
نةظَي  كورد لة تةنـة شـوَين هـةبَي ، بـةلَي ئـةم جريانَيـت مةيـة، ئـةميش جريانـي وان و جريانَيـت مـةش            

ظــة  نــةظَيت، بــةلكي مــةش نــةبَيت هــةم لــة تةنيشــت عــةرةبا باينــة، بــةلَي حةديقةتــةكا جوطراسيــاو خــوديَ 
تةكوينةو ظي شكلَي ئةظة خولقيةتدا نةتيجةي هيجرةتا بي، ياخود خولقياتة مة هيض نةبوو، ئةوة دةضيتة 
بةحسَي تارخيَي دوورو درَيذ، هيض ئَيك لةمة نيية كو ئةم ظَي خاكا خؤ هةلطرين داجريانـَي ثَيـت ظـي نـةبي،     

ةديقةتَيكة هةمي ظَيكـرا ثشـتطريي ئةمـة،    يان بؤ واش نيية كو خاكا خؤ هةلطرن دا جريانَي كوردا نةبني، ح
ئةمَيت ثَيكرا ذيان دةبةين، دةبَيت ئةظرؤ ظَيرةش ئةم ثَيكرا بذين، بة رةئيا من يا هةميا مـوهميرت ئةظةيـة   

بـَي موشـكيلة   , بة سـةروبةري , نوكة، كة ئايا ئةم دضةواشَين ظَي جريانَيت ياخؤ، ظَي دؤستاتي ياخؤ بة باشي
ة  دةنطا بوو، كة داوا دَيتة كرن لة طةلة  حكومـةت دةرظـةي مـةنتيقي، دةعـوةت     بةينة سةر، من طول طةل

دَيتة كرن لة ئةمريكاي، دةعوةت دَيتة كرن لة روسـيا، دةعـوةت دَيتـة كـرن لـة يـةكَيو ئـةوروثا، داوا هاتـة         
ة هَيندة ننم كرن لة زؤر جَي كة بَين موشكيلة بؤ ئَيمة ضارةسةر بكةن، ئايا ئةم وةكي دوو ميللةتا ئاسَو م

ئَيرةيـة جـَي بةاليةكـةم    , بووية، كة ئةم خوضة، يان كورد دطةل توركيـا نةشـَيت موشـكيلة نـاظخؤ حـةل بكـا      
مةزن، ئةطةر بؤضوون و تَيطةيشتنا منة ئةظ بيت لة حةديقةتدا كة هةميشة ثـةنا ببينـة بـؤ اليـةكي ديكـة      

بة رةئيا من هةميشة ظَيت موشكيلة , َيكرا دذينبَي موشكيلة، ئةم وةكي دوو ميللةتا كة ظَيكرا ذيايينة، كة ظ
د بااَليةت تَيدكؤشي، يا حةديقةت ئةظةية توركيا دة ئـةظرؤ موشـكيلةكا هـةي بـة نـاظَي ميللـةتي كـورد، ظـة         
موشكيلة ضوارضَيوةي عَيراددا بة واستةي مةسـةلةي سيدراَليـةت ضـَي بووينـة ثةرلـةمانَي كوردسـتانَي، كـَي        

انَي، ئو ئـاخرين مةرحةلـةي دةسـتوورا عَيرادَيـدا زؤربـةي زؤري ميللـةتَي عَيرادـَي        بووينة دةوَلةتي كوردست
ئيستيئتا كري، لَيرة موشكيلة هةتا حةددَيك ئةطةر بتةوا تـةظاظَي ئـةمين، ض تـةظاظَي بـةلَي هـةتا حـةددَيك       

ةي، يـان مـاي   هاتية حةل كرن، ئةظة موشكيلة مةية توركيادا هةي، يان ماي ئةظة موشكيلة مةية ئريانَيدا ه
و دمييَن، ئةظة موشكيلة دا سوريا دا هةي، يان هةي دبَينني لَيرة ضارةسـةر كرنـا نـاظَي موشـكيلةت ئَيـك لـة       
رَيكةيةكي دروست بوو ظَيكو ظة مةنتيقة تووشي طريوطرست بووينة بة مودةكي درَيذ، يا موهم ظةية عـةدل  

ةسةلةي ميللـةتي كـورد بةشـكلَيكي دروسـت ظـا      زانني و تةساهوم دطةل ية  و دو هةمي ئةم ثَيي هةستني م
جريانَيــت خــؤ دةناســني، ظــَي ضــةندي دــةبول بكــةين بَلــي ميللــةتَيك لَيــرة هــةي، كــة ذمــارة هــةي، ضــونكة   
ئيحصايةت ئامارَيت دروست مة  نينة، بةس لة ضل، ضل و تشـتة  مليـؤن، يـان سـي و سـي تشـتة  مليـؤن        

هةميشة ت ان موشكيلة ت ان شةرد، ت ان ناو توركيـادا بَيـذي، بـؤ     زَيدةتر ميللةت، هةتا ظَيكَيشة مةنتيقا مة 
مةسةلةي ثةكةكة ئةز تةئيدا ثةكةكة ناكةين، ئةز رةدا ثةكةكةش نادةين لة عةيين حاَلـدا، ئايـا كـة ببَيـذم     
ظة نوَينةرا راستةدينةي ميللةتَي كورد لة باكوورَي كوردستانَي يـان نـا، ئـةز دَي بةحسـَي هةنـدَي دـةزاو بـؤ        
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هةر كةسَي حةز دكا دةزاوةتَي بكا، بةلَي ض شتة  بة ناظَي موشكيلة ميللةتي كورد، يان توركيا هةي، دةبَيت 
دةوَلةتي توركيا بةشـكلَيكي حـةديقي و راسـو تـَي بطـا لـة مةسـةلة، ئـةز تـةنادوزَيك لـة مـةوديئَي سياسـَي             

ةيـة هـةتا ثـاش هةردةشـةي و ت ـَين      دةوَلةتي توركيا دةبينم، دةربارةي حةلة مةسةلةي كوردي، ئـةويش ئةظ 
لة بن سةدئَي ثةرلـةمانَي موشـكيلة خـؤ    , موشكيلةشدا بةردَين رةجةب تةيب ئؤردوطان طو با بَين لة بن بانَي

حةل بكةن، باشة شتَيكي زؤر دروست بوو، ئةطةر تشت لة بن بـانَي، يـان دة هؤلـة ثةرلـةمانَي داهاتـة حـةل       
 حالةتة  تةسرحياتي دوَييَن وةزير خارجيةي توركيا لة بةغدا تة موشكيلة د حةل بيت، بةلكي عةيين, كرن

بَيذي مةئاتة بةس ياكو ثةكةكة ئيعالن كري، يان دانووستاندن دطةل ثةكةكة دةبول نيية، نـة ثةكةكـة كـة    
حنبَيكة ئةظرؤ ضةند ضةكدارة شةردي وا دكةن و ئةو شةردَي دَيتة كرن، ئان وةكي باشووري كوردستانَي، كـة  

ة حكومةتا هةي، ئَيمة ثةرلةمانـة هـةي، دؤسـتايةتيمان لةطـةَل توركيـا هـةي، هةنـدة  لـة برايَيـت مـة           ئَيم
دة مليؤنـة،  , بةحسَي مةسائيلي ئيقتيصادي و ئةردامَي و ئيعدادَي ئيقتيصاديش دطؤتن كة ئةوةندة هـةزارة 

ئيعـتريايَف بووينـة دةوَلـةتَيكا     يـا  تةعاون كةي، لَيرة وةكي وجودَيكي واديعَيكي ئةظ لَيرة تـذي , هةندة مليارة
هةرَيمي، يان ئيقليمي لة كوردستانَيش ناكات، ئايا ثة ةت ظَيت ئةم ثةكةكة بكةينة دةرةظةي مةنتيقةي مة 
مةسةلةن، ثةكةكة هةر وةكـي طةلـةكا برايَيـت مـة ئيشـارةتي ثـَي كـري، ثةكةكـة لـة دةسـتوورَيمة نةهاتيـة            

دايةتي سياسي، يان لـة ثةرلـةمانَي كوردسـتان، يـان لـة سـةرؤكايةتي       كوردستانَيدا، ثةكةكة ئيجازة لة سةركر
ثةكةكة لة هيضَيك لةظانـة وةرنةطرتيـة كـو هاتيـة، ئـةو      , سةرؤكَي حكومةتا كوردستانَي, هةرَيما كوردستانَي

مةنتيقةي كو ئةظرؤش ثةكةكة تَيداية وةكي حةديقةتَيك مةنتيقةكة، يان دةرظةي وا  ظَي مةنتيقةي ذيـان  
دو ئاظايي و بـاذَيري هـةرَيمَي كوردسـتانَي تَيـدا هـةي، مةنتيقـةكا دوورة لـة هةنـدة  جـَي ئـةو جَيـي            و طون

ئاخرييا جـادة دةطاتـة ظـة مةنتيقـة، بـةلكي دةز، ثـازدة، بيسـت سـةعات ئـةز خـؤ ثَيشـمةرطةي بووميـة لـةو              
طـةر نوكـة حـةز بكـةين     مةنتيقادا، من هاتوو ضاو بةو مةنتيقةدا كرية، ئةز وا شارةزامة لـة مةنتيقـةدا، ئة  

مةدةراتي , بضني، يان كةسَيك بضَيتة مةنتيقةي وَي بة سةيارة هةتا دطاتة وَي، جَيي دةطةينة جَيي ثةكةكة
ثةكةكة ثـازدة سـةعات، بيسـت سـةعات، دةز سـةعات بـة ثَييـا حـةتا الزمـة بطةيـةَي، نـة زةمـانَي حكومـةتا              

انَي مةليكَي هةتا طةيشـتة عةبـدولكريم داسـم، هـةتا     هةرَيما كوردستانَي دا مةنتيقة ضؤل بووينة، هةر زةم
ئةبةد حةسةن بـةكر سـةداني تـر، بـا توركيـا       ،بطاتة عةبدولسالم عارسا، هةتا بطاتة عةبدولرةبان عار 

باش بنانَيت هَيشتا وةكي حوكم، وةكي ئيدارة، وةكي عةسكةر، وةكي مةخةسةرَي ثؤليساش ل ان مـةنتيقَيت  
ينة، هَيشتا ئيدارة حوكمةتَي عَيرادـَي لـة زةمـانَي مـةليك هـةتا ئـةظرؤ نةطةيشـيتة        ئةظرؤ ثةكةكة تَيدا بوو

ئةكسةري ظان مةنتيقة، مةنتيقةي دوورة دةس ، مةنتيقَيت وا تَي بطةم ئةطةر جادة  بَيتة بردين بؤ ئةوة 
وَي  بـةلكي بـة سـةدان مليـؤن دؤالر الزمــة، ضـونكة هـةمي تةدينـة، هــةمي شـاخَي زةبـةتن، ئـةظ مــةنتيقا          

ثَيشمةرطة تيا كري وةخَو كة بناظا رزطارخيوازا كوردي مة دذي رذَيمـا سـةداما مـة خـةبات دةكـرد، خـةباتا       
ضةكداري مة دةكرد، سةدام كيميايي بةكار هينـا، سـةدام مـةوادي كيميـايي دذي مـة بـةكارهينا نةشـَيت مـة         

يقــةكي وا، مــةنتيقا كيميــايي دذي بكاتــة دةرَي، ئايــا ئــةظرؤ توركيــا حــازرة ئةطــةر هَيــرش بكاتــة ســةر مةنت
ثةكةكة بةكار بَيين، يةعين حازرة تةزحية مة عيالدَيت خؤ، ثةيوةنديا خـؤ دوةلـي بـدات و كيميـاش نينـة      
بكـةتن، يــةعين مةنتيقـة ظــة شــكلةية تـةبيعَو مةنتيقــة بـةو شــكلةية، ئــةوة داوا دكـةم لَيــرةدا حةديقــةت      

سـةرؤكَي كؤمـارا عَيـراق    , دسـتانَيش كـا  مةسـعود بـارزاني    ئةظةية هةروةكي جةنابَي سـةرؤكَي هـةرَيما كور  
بة رةئيا من توركيا ت يا زمانَيكي ئاشـوور بـة زمـانَيكي عالـةمي     , بةردَين جةالل تاَلةبانيش ئيشارةي ثَي كرن

دةبَيت ئةو مةسةلة حةل بكات لة هيض حـةل بوونَيـك بـؤ ظـة تشـتة  لَيـرةش داواي مـة لـة ثةرلـةمانا مـة           
ز دكةم بة كولي، يان بة شـكلةكي ديـار ئاشـكرا ئيـدانا برديـارا ثةرلـةمانا توركيـا بَيتـة كـرن،          ئةوةية، ئةز حة
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مةنــة ظَيــت ببتــة   , مةنةظَيمــة برديــارة  و ثةرلــةمانا توركيــا داي ببيتــة عادةتــة  بــؤ هــةموو دةوَلــةت        
ــةتاكا كــو ظيــا هَيــرش بكاتــة ســةر اليــةنَيكي دي،     ــةتي كــة هــةر دةوَل مةســةلة  دةســتوورَيك بــؤ هــةمي دةوَل

ثةرلــةمانَي، ثةرلــةمان بــة برديارةكــة مودــدةس بداتــة حكومــةتَي ســةرموو كــةرةم بكــة، يــةعين موجــةوةزي  
هَيرشي، ببَيتة موجةوةزَيكي مودةدةسي ثةرلةمان، هةر واَلتَيكي هَيرش بكاتة سةري ئيدانة بَيتة كرن، بـة  

بَيـت سـةرؤكايةتيا ثةرلـةمانَي باشـرت     رةئيا من ئةطةر بؤ مة بَيتـة كـرن لـة رَيطـةي سياسـي، هـةر رَيطايـة         
دةزاني، وةكي حكومةتا هةرَيمَي كوردستانيش شكايةتَيكي تةددميي نةتـةوةي يـةكطرتوو لةسـةر ظـَي برديـارا      
ثةرلـةمانا تــوركي دةكـةين و هي ــي داريشـني ظــة مةسـةلة زؤر ئاشــتيانة بَينـة حــةل كـرن، ئةطــةر مةســةلة       

بكات لة هةندَي جَي و ئو بيـا بةرذةوةنـدي يَيـت ميللـةتَي تـور         طةيشتة خاَلَيكي كة توركيا بَيت تةجاوزَي
كوردستانَيداو تَيكضوونا لة ساَلحة كوردستانَي، ثةرلةمانا كوردستانَي، هيض طومانَيك تَيدا نيية، ئةظ ميللةتـة  

ئةظرؤ , زياتر لة دةرنة  ديئاع لة خؤي كري، هةر ئةو ثَيشمةرطةنة، ئةو دةهرةمانَي ثَيش نوكة نا طؤردَيت
خوَيين ميللةتةش بة خوَين و بة طيان دي بةرامبـةري نـة عةسـكةرَي توركيـا، عةسـكةرَي هـةر دةوَلـةتا دي        
راوةس  دَي خوَينا خؤ رَيذن، كةسَيكيش تةسةور نةكةت كو هاتينة عةسـكةرَي توركيـا بـة دوةتَيكـا زؤر ظـا      

ؤ هةر شتا دظَيت لة كوردستانَي دةكةن، نة ئيمكانيا كو ئةظرؤ بةردةسَو توركيا هةي دةهَي  و بة كةيئا خ
هةزارة، ئةطةر نةبَيذم دةز هةزارا، هةزارا كورا ميللةتـةي ئامادةنـة بـةرطري بكـةن و ئـةو مةسـةلةيةش لـة        
ضارضَيوةي هةرَيما كوردستانَي و ثةكةكة ظَي ديتـة مةسـةلة دـةومي و زةرةرَي مـةزتريش بـؤ توركيـا دَيتـة        

 .ثَيش، زؤر سوثاس
 :رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة

 .زؤر سوثاس، كا  دكتؤر نوري تاَلةباني ئةندامي سةربةخؤ لةناو ثةرلةماني كوردستان، سةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي هةندَيك طلةيي بكةم كةوا جـةنابتان ئةنـدامَيكي سـةربةخؤ دةكةنـة دوا نـاوةوة، لـة كاتَيكـدا كـةوا         

ي زؤري خةَلكي كوردستان بَي اليةنن، من وةكو دانونناسَيك و وةكو ئةندامَيكي بَي اليـةن دسـة دةكـةم،    بةش
وةكو دانونناسَيك دةَلَيم بردياري ثةرلةماني توركيا كة بة دةست تَيوةردان لةناو كاروباري دةوَلـةت دةدرَيتـة   

ردطــةي حــةوتي مــاددةي دووي ثةمياننامــةي دةَلــةم، بةثَيضــةوانةي دــانوني نَيودةوَلةتييــة، بــة ثَيضــةوانةي ب
يوئَينة، ئةمردؤكة سةردةمي ديـالؤط و ثَيكـةوة دانيشـتنة بـؤ ضارةسـةر كردنـي كَيشـة ناوخؤييـةكان و هـةم          
كَيشة نَيودةَلةتيةكانيش لةعَيراديدا دةبيين كةوا هةوَلي ضارةسةركردني كَيشةكاني ناو عَيـراق دةدرَيـت لـة    

يش  لةسةر ئاسو نَيودةوَلةتيش بة هةمان شَيوة، مةسةلةي كورد مةسةلةيةكة رَيطاي ديالؤط و ثَيكةوة دان
ــت و كَيشــةيةكة ثَيويســتة لــة رَيطــةي ديالؤطــةوة     ــةتي بــاس دةكرَي دةمَيكــة لةســةر ئاســو دةرةوةو نَيودةوَل

ان اليةنـة ثةيوةنديـدارةك  , ضارةسةر بكرَيت، ضةندةها كَيشة لةو جؤرة هـةبووة، ثـاش خـوَين رشـتنَيكي زؤر    
ناسرا بوون ثَيكةوة دانيش  بؤ ضارةسةر كردنيان، ئيسرائيل ثرت لة ثةجنا ساَل دانـي بـة رَيكخـراوي ئـازادي     
بةخشي سةلةستيين دانةنا وةكـو رَيكخراوَيكـي تريؤريسـو دةيـدا دةَلـةم، بـةاَلم ثـاش خـوَين رَيشـتنَيكي زؤر          

لـة زؤر واَلتـاني   , هـةروةها لـة ئَيرلةنـدا    ناضار بوون بة يةكةوة دانيشن بـؤ ضارةسـةر كردنـي ئـةو كَيشـةية،     
ديكة، من لَيرةدا دةمـةوَيت ئامـاذة بـؤ هةوَلـةكاني اليـةني كوردسـتاني بكـةم لـة مـاوةي سـااَلنَيكي زؤردا بـؤ            
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ضارةسةر كردني كَيشةي كورد لة هةموو بةشةكاني كوردستاندا، يازدة سـاَل لةمةوبـةر لـة ئـةَلمانيا لةشـاري      
وَلةتي بةسرتا بة هاوكاري كردني كؤمةَلَيك رَيكخراواني ئةوروثي و كوردسـتاني بـؤ   بؤن كؤنئرانسَيكي نَيودة

ضارةسةر كردنى كَيشةي نَيوان ثةكةكةو حكومةتي توركيا، ئةوةي زؤر سـةرجني راكَيشـام لـةو كؤنئرانسـةدا     
ةرددا كـوذرا  هةَلوَيسو دوو ئاسرةتي جةرط سوتاو بوون، يةكَيكيان دايكي جةنطاوةرَيكي كورد بوو كة لـةو شـ  

بوو تةرمةكةشي بة دةسو ئةو دايكة نةدةكةوتـةوة، وةكـو دايكَيكـي جـةرط بـرداو رووي كـردة ئـةو خةَلكـة         
داواي لَي كردن بةسة با ئـيرت خـوَين نةردَيـذرَيت، ثاشـي ئـةو خَينانـي ئةسسـةرَيكي تـور  كـة ئـةويش وةكـو            

ــةردةميش      ــةبووةو ه ــةردة ن ــةو ش ــاوةردي ب ــةرطين ب ــوتي ه ــةي ط ــة رؤذان  خَينانةك ــك ل ــوت دةزاا رؤذَي دةيط
دةكوذرَيم، ئةو دةمةش كـة كـوذرام داواي لـة خَينانةكـةي كـردو نـةهَيَلن بـة مةراسـيمي رةمسـي تةرمةكـةم           
بشاردرَيتةوة، ئةويش وةكو ذنَيكي جةرط برداو داواي لةو خةَلكة كرد، كة هةوَل بدةن ئةو شةردة ئيرت بةسـة  

ئَيمة ثَيويستة داوا بكةين لة هـةموو اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان، بةتايبـةتي     با خوَين لةو واَلتةدا نةردَيذرَيت، 
ئةمردؤكة ئةمريكاو دةوَلةتاني دي ئةوروثي بةرثرسن لة داكؤكي كردن لة خاكي دةوَلةتي عَيـراق، ثَيويسـتة   

كة داوا بكةين لة حكومةتي عَيراق، لة هةموو دةوَلةتـةكاني ناوضـة، بـؤ ضارةسـةر كردنـي ئـةو كَيشـة، ضـون        
كاتي ئةوة هاتووة كةوا لة رَيطةي دانيش  و ديالؤط ثَيكةوة ضارةسـةر بكرَيـت، داواكـارين كـةوا ثةرلـةماني      
كوردستان نامةية  ئاراستةي ثةرلةماني توركيا بكات و داوا لة هةموو اليةنة ثةيوةنديـدارةكاني تـر بكـات،    

 .، زؤر سوثاسكةوا ئةو كَيشةية بة رَيطةي دانيش  و ديالؤط ضارةسةر بكرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس بؤ كا  دكتـؤر نـوري تاَلـةباني ئةنـدامي سـةربةخؤ لـة ثةرلـةماني كوردسـتان، تـةنيا تـةعليقم           
ئةوةيــة جــةنابت ئةنــدامَيكي ســةربةخؤي، بــةاَلم مانــاي ئــةوة نييــة ئؤتؤمــاتيكي تــةعبري لــة ســةربةخؤي     

خــؤي بــة حنبَيــك دةزانَيــت، كةســيش تــةعبري لــَي ناكــاتن،  كوردســتان بكــةيت، هــةر ئةنــدامَيكي ســةربةخؤ 
جةنابت رَينت هةيـة، بـةاَلم ئةوةندةيـة ئـةو حةديقةتـةش راسـتة، خـاتوو طةالوَيـذ ئةنـدامي ثةرلـةمان لـة            

 .خؤشي دةزاني بؤ دواخمست سةرموو, بنووتنةوةي دميوكراتي ئاشووري، دواخمست
 :بةردَين طةالوَيذ شابا ججي

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن
من لة سةرةتاي دسةكامنةوة تةئيدو ثشتطريي هةَلوَيستةكان لة كؤبوونةوةي دوَييَن كردمان دةكةم، جةنابت 

 :ئيشارةتت ثَيدا لة بيدايةتي كؤبوونةوةكةمان تةئكيديان دةكةمةوة دووبارة، بةنيسبةت داواكارييةكان
ة برديارةكةي بكاتةوة، ثـَيش ئـةوةي بضـَيتة    داوا لة ثةرلةماني توركيا دةكةم كة ثَيداضوونةوةية  ب/ يةكةم

بـةردةم حكومةتــةوةو تـةنئيني بكــات، كاتَيـك كــة دةبــييَن خـةَلكي كوردســتان، ض خـةَلكي عَيــراق بةطشــو،      
هةروةها واَلتاني يةكطرتوو و نةتةوة يةكطرتووةكان و هةموو واَلتاني ئاشتيخواز داواي ئاشو دةكـةن و داوا  

دةسـت بـة شـةرد نـةكاتن و رَيطـاي ديـالؤط بطـرَي ، لـة هـةمان كاتيشـدا وةكـو             لة سوثاي توركيا دةكـةن، كـة  
ــذو         ــني و توَي ــةموو ض ــة ه ــو ب ــَيوةيةكي طش ــراق بةش ــةلي عَي ــة ط ــة ك ــدا، ئَيم ــارةتي ثَي ــان ئيش ــتان خ كوَيس



 18 

ئاينةكانيةوة طةلَيكي ئاشتيخوازين و ضةندين ساَلة هةر لة شةرددا دةذين، يةعين حةدي خؤمانة كة ئـةمردؤ  
وةزعَيكدا بذين وةزعي ئارامةو تووشي شةرد نةبينةوة جارَيكي تر، هيوالانـةو ئينشـائةلال دةشـبَيت، لـة      لة

هــةمان كاتــدا داوا لــة ثةرلــةماني خؤمــان دةكةينــةوة كــة داواكارييــة  ئاراســتةي نةتــةوة يــةكطرتووةكان و  
راددا ئاراستة بكةين، بـؤ ئـةوةي   ئيتيحادي ئةوروثي و ئةمريكاو هةروةها هَينة سرة نةتةوةييةكان لةناو عَي

تووشــي شــةردو ثَيكــدادان نةبينــةوة، هــةروةكو خــؤت ئامــاذةت ثَيــدا شــةرد نةتيجةكــةي دائيمــةن كارةســاتةو   
دةمارة، ئةوةي لة شةرددا تووش دةبَيت، زؤرينةي خةَلكي بَي طوناهن و كةساني سـةركردايةتيةكان ناضـنةوة   

ةَلكي هةذارو سةدرية، ئةطةر هاوواَلتيانـة هـةر لـة طوندةكانـةوة     ثَيش بؤ جةنطا، ئةطةر سوثاية هةر كوردي خ
تةدمري دةكرَين و دةربةدةر دةكرَين، تووشي كارةساتي زؤر دةبني، لة هةمان كاتيشدا داوا لة توركيا دةكةين 

طةَل رَين لة جريانةتي عَيراق بطرَيت، لةسةر ئاسو بنةما نَيودةوَلةتيةكان بؤ ثاراستين سنوورو جريانةتي لة
 .عَيراق، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، كا  جوتيار لة ليسو يةكَيو نيشتماني كوردستان سةرموو

 (:جوتيار)بةردَين كريم بيد شريف
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي ديارة ماوةيةكي درَيذة سنوورةكاني هـةرَيمي كوردسـتان نائـارامي بةخؤيـةوة دةبينَيـت، بةتايبـةت دـةيران       
ثةكةكةو توركيا بؤتة سـةبةبي ئـةم نائاراميـة، لـةم دواييشـدا توركيـا هةردةشـةكاني خـؤي تونـدتر كـردووة،           
داواي لة ثةرلةماني واَلتةكةي خؤي كـردووة، رةزامةنـدي بـدات بـؤ ئـةوةي بضـنة شـةردةوة لةطـةَل ثةكةكـة،          

حكومـةت راسـثَيرن بـة شـَيوازي     بةرداسو ئةوةي جَيطاي سةرجنة هةَلوَيسو ثةرلةماني توركياية كـة دةبـوو   
ئاشو و ديالؤط و طئتوطؤ، بؤ ئةوةي مةنتيقي سةردةم دةبولي دةكات بةو شَيوازة كـار بكـةن بـؤ ضارةسـةر     
كردني ئةو دةيران و طرستانـةي رووبـةردووي توركيـا بؤتـةوة، بؤخؤمـان دةزانـني ئـةو سـةردةمة سـةردةمي          

ة، بؤ ئةوةي ئةو رَيطايـة باشـرتين رَيطـا ضارةسـةر كردنـي      ديالؤط و لَيك تَيطةيش  و حيساب بؤ يةكرت كردن
كَيشةكانة، كَيشةي نَيوان ثةكةكةو دةوَلةتي توركيا، بةرداسو كَيشةي هةرَيمي كوردستان نيية، ئَيمة بةشَيك 
نني لةم كَيشةية، ثَيش ئةوةي حكومةتي هةرَيم دروست ببَيت ثةكةكة بؤ خؤي هةبووة، كَيشةية  بووة لة 

توركيا حيسابي لةسةر ئةوة كردووة بيست و سـَي سـاَل ثـَيش ئَيسـتا ئـةو كَيشـةو موشـكيالنة هـةن،         توركيا، 
، ئَيمة لةناو ئةو شـةردو كَيشـةو مةشـاكيالنة نـني،     ةشَيك لةو كَيشانة حيساب ناكرَينلةبةر ئةوةي ئَيمة بة ب

ي كـورد مـةعاناتي زؤرمـان    ئَيمة اليةنطريي شةرد نني، دذي عونف و تونـدو تيـذين، ضـونكة ئَيمـة وةكـو طـةل      
ئَيشو ئازارمان زؤر بينيوة، بؤية طـةر ثَيمـان بكرَيـت، ضـةندمان ثـَي      , ضةشتووة لةطةَل شةردو توندو تيذي و

بكرَيت هاوكاري دةكةين بؤ ئةوةي بةشَيوةي ئاشـتيانةو لـة يـةكرت طةيشـ  ئـةو كَيشـانة ضارةسـةر بكرَيـت،         
شـَيل بكـات، بيـةوَيت ئـةو كوردسـتانة نائـارامي بكـات و ئـارامي         بةاَلم هةر اليةنَيك بيـةوَيت سـةروةرميان ثيَ  

لـة  , بـةرطري لـة سـةروةرييةكاني خؤمـان بكـةين     , كوردستان تَيك بدات مايف بةرطري كردني رةوامان دةبَيت
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سيادةو لة دةسةاَلتةكاني خؤمان بكةين، حةدة ثةكةكةش رةضاوي ئةو واديعةي هـةرَيمي كوردسـتان و ئـةو    
دســتاندا هةيـة بكــات، بةرداسـو ناوضـةكةي ئَيمــة ناوضـةكةية تةحــةمولي ئـةو بــارطرذي و      واديعـةي لـة كور  

ئاَلؤزي و كَيشةو مةشاكيالنة ناكات، ثَيويستة رةضاوي ئةوة بكرَيت، ثةكةكة كارَيكي ضاكيان كردووة، ضـةند  
شـتَيكي باشـة ئـةو     جارَيك ئاطر برديان راطةياندووة، ئـةو دواييانـةش ئـاطر برديانـة كـارَيكي باشـيان كـردووة،       

ئاطر بردو تَيطةيش  و دسة كردن بة تةسةوري مـن بـة ئاراسـتةيةكيان دةبـات، هـةنطاوَيك      , ئسلوب و شَيوازة
دةيانباتة ثَيشةوةو دةتوانن ضارةسةري كَيشةكانيان بكةن، حةدة دةوَلـةتي توركيـا وةاَلمـي ئيجابيانـةي ئـةو      

ةوة رَيطايةكة بؤ ضارةسةر كردني ئـةو كَيشـةو دةيرانانـة    ئاطر بردة بداتةوةو بَي ئةهميةت سةيري نةكات، ئ
كة لة توركيادا هةية، من دةَلَيم ثةكةكة حةدي نةبَيت لة ئاطربرد و لـةو رَيطةيـةي كـة طرتؤتـة بـةر، حةدـة       
دةروازةكاني ئاشو و ثَيكـةوة ذيـان بدؤزَيتـةوةو مانـدوو نـةبَيت و نةسسـي درَيـذ بَيـت ئـاطربردو راوةسـتاني           

نة، ضونكة ئةو ئاراستةية لة ئيش كردن لة خةبات و تَيكؤشان لةو سةردةمة شك و شَيوازَيكة كة شةردو ئةوا
ــراو و         ــةتي و رَيكخ ــةَلطاي نَيودةوَل ــةموو كؤم ــة  و ه ــة نةتيجةي ــوانن بطةن ــات دةت ــتةية  دةيانب ــة ئاراس ب

دروسـت دةكـةن لـة    مونةزةماتي ئاشو ثارَين لة دنيا ثشتطرييان دةكةن و عةتف و سؤزيش زياتر بؤ خؤيان 
دنيا، لة حةديقةتدا كوردستاني عَيراق، لة هةرَيمي كوردستاندا تةحةمولي سةرجةم ئةو بارطذيانةي ئَيسـتا  
ناكات كة دروست بووة، من ثَيم واية ئةطةر ئةو شةردة رووبدات كَيشةو مةشاكيلي زؤر دروسـت دةبـن، يـة     

بة كؤمةَل و كؤردةو دروست بَيت كـة كؤميسـيؤني    لةوانة مةترسي ئاوارة بوون دروست دةبَيت، رةنطة كؤضي
بااَلي نةتةوة يةكطرتووةكاني ئَيس سي ئار، بؤ خؤشـي ئـةوةي راطةيانـدووة مةترسـيان لـةوة هةيـة، توركيـا        
دةمَيكة ئةجنامي شةرد تادي كردؤتةوة، بيست و سَي ساَلة ئةجنامي بة شةردى تادي دةكاتةوة، حةديشة لةوةو 

طئتوطؤ و لَيك طةيش  تادي بكاتةوة، بةرداسو ئَيمة دةستخؤشي لة ثةرلةماني عَيراق دوا ئةجنامي ئاشو و 
ثشـتطريي لـة رةئيـةكاني جـةنابي مـام جـةالل و جـةنابي كـا          , دةكةين كة هةَلوَيسو راشـكاوانةيان هـةبوو  

ت، حةدـة  مةسعود دةكةين، كة هةوَلَيكيان داوة بؤ ئةوةي ئـةو كَيشـةية بةشـَيوازي طئتوطـؤ ضارةسـةر بكريَـ      
حكومةتي عَيراق و ئةجنومةني وةزيراني عَيراق هةَلوَيسـتَيكي راشـكاوانةيان هـةبَيت، مـن ثَيشـنيار دةكـةم،       
ئةطةر ليذنةية  دروست بوو، كة وةسدَيك ضـوو بـؤ ضارةسـةر كردنـي ئـةو كَيشـةية لـة حكومـةتي عَيـراق،          

ت، ضونكة كَيشـةكة لـةناوخؤي هـةرَيمي    ئةندامَيكي هةرَيمي كوردستان، ئةندامي ئةو ليذنةي ئةو وةسدة بَي
 .كوردستان كارى كردووة، ثَيويستة نوَينةري هةرَيمي كوردستان لةناو ئةو وسدانة بَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاس، من ية  موالحةزة دةدةم ضارةكَيكمان ماوة، ثاش ئةو ضارةكة دةبَيت دة دةديقةية  ئيجازة بدةنة 

ئةو دسانةتان لةطةَل ئةو شتانةي كة نووسيووتانة بيخةينة ناوةوة، دوايـَي بـَيني بةيانةكـة     ئَيمة، بؤ ئةوةي
خبوَينينةوة، لةو ضـارةكةدا ئـةوةي كـة مـةجالي هـةبَي  بـة كـورتي، ضـونكة سراكسـيؤن بـة سراكسـيؤنةكان            

رةيـة بَلَيـت   هةموو دسةيان كرد، مةسيوولةكان هةموو دسةيان كرد، لةبةر ئـةوة ئـةوةي كـة دسـةكةي دووبا    
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سوثاس، ئَيمة مةمنوني دةبني، ئةطةر دسةيةكي هةية نةكرا بَيت، ثاش ئةوةي كة طوَيمان طـرت لـة هـةموو    
 .رةئيةكان، سةرموو كا  خةليل ابراهيم

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ضوارضـَيوةيةكي باشـة،   , بت هاتوونزؤر سوثاس، من ثشتطريي لةو خااَلنة دةكةم لة سةرةتاي دسةكانى جةنا
موحاوةلةيةكي باشي تَيدا بَيت تا بؤ ضؤنيةتي تةعامول و هةَلوَيست طرتن لةسةر ئةو مةسـةلةية، دسـةكان   
كـران و زؤريـش بـوون و ثشـتطريي هـةموويان دةكـةم، بـةاَلم يـة  مودتـةرةح دةكـةم، مـن ثـَيم باشـة ئَيمـة               

وبادةرةيـةكي ئَيسـتا بكـةين و ئيسـتيعدادي خؤمـان دةربكـةين،       ثةرلةمان بةردةوام موبادةرامتـان هـةبَيت، م  
ضؤن ثَيشوازي لَي دةكرَيت، ئةوة موشكيلة نةبَيت لة الي ئَيمة، موحاوةلةية  بكةين و هةوَلَيك بدةين ئـةو  
ديالنةي تور  لة الي ثةكةكة طرياون هةولَيكي وا بدةين كة بةربدرَين، ئيحتيمالة موبادةرةيةكي باش بَيـت  

 .تيئادةي لَي بكرَيتو ئيس
ئةو كَيش و هةوايةي كـة ئَيسـتا لـةناو توركيـادا هةيـة بةرةيـةكي باشـي جـواني ئيعتيـدالي          / نودتةي دووةم

وةسةتي خاوةن وتارَيكي نوَي، يةعين ئيستيئادة لةوة بكةين و ثشتطريي ئةوة بكةين بةرامبةر بـةرَيكي تـر   
دسـتان جَيطـاي نرخاندنـةو كاريطـةري زؤري هـةبوو      ئةوة هةية، راسو طوتاري سياسي و سـةركردايةتي كور 

لةسةر هةَلوَيسو دةولي هي مونةزةمات هي خةلكي تر لةسـةر جـةماوةري خؤمـانيش، يـةعين ئـةو روحـي       
 .زؤر سوثاس, روحي ورة بةرزي، ئةمة شتَيكي باش بوو بؤ ئَيمةو, بةرطري و بةرخودان

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ح سةرمووزؤر سوثاس، كا  دكتؤر ناص

 :رمضان غئور ناصح.د بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةيان ساَلة توركيا هةردةشةمان لَي دةكات و كَيشةمان بؤ دروسـت دةكـات، ضـاوةردواني ئـةوة بـووين لـة كـاتي        
 هةَلبذاردنــةكاني ئــةبارةدا، بةتايبــةتي كــة نوَينــةراني ثــارتي دادو طةشــة ثَيــدان لــةكاتي هةَلبذاردنةكانــدا  

بانطةشةيان بؤيان كرد كة كَيشةي نةتةوةكان و كَيشـةي كَيشـة ناوخؤييـةكاني توركيـا لـة رَيطـةي ديـالؤط و        
ــات  ــةر بك ــتاندن ضارةس ــوردش دا   , دانوس ــتان و ك ــةلي كوردس ــة ط ــةلَََينيان ب ــةلَيك ب ــةو   , ط ــةي ئ ــة رَيط ــةر ل ه

كاني ثةرلـةمان لـة توركيـا    دةنطدانانةوة دةنطـدةراني طـةلي كوردسـتان لـة بـاكوور توانيـان زؤربـةي كورسـية        
بةدةست بَينن، ضاوةردواني ئةوة بووين كة حكومةتي توركيـا، ثةرلـةماني توركيـا، دةوَلـةتي توركيـا، بـةهؤي       
ئةم هةَلبذاردنةوة بة سياسةتةكاني خؤيدا بضَيتةوة، سياسةتَيكي نوَي بطرَيتة بةر، بةاَلم بةداخةوة بينيمان 

هةموو بةَلَينةكاني خؤي ثاشطةز بؤوة بةهؤي حكومةتي توركيا كـة   هةر لة دواي ئةوة حكومةتي توركيا لة
سةرؤكةكةي و سةرؤكي ثارتي داد و طةشةثَيدانة لةسةر داواي ئةو داوا كراوة كة ئةم لةشكركَيشـية بكرَيـت   
بؤ سةر هةرَيمي كوردستان، بؤية ئةم لةشكركَيشية، يان ئةو برديارةي كةوا ثةرلـةماني توركيـا وةريطرتـووة،    
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م برديارة برديـارَيكي نادروسـتة، برديـارَيكي ناردةوايـة، برديارَيكـة دذي بنـةماكاني ياسـاي طشـو نَيودةوَلـةتي،          ئة
برديارَيكة دذي طةاَلَلة نامةي رَيكخراوي نةتةتـةوة يـةكطرتووةكان، برديارَيكـة كـة توركيـا بـؤ خـؤي لـة سـاَلي          

َلةتةكاني ئيمنا كردووة، كة رَين لة سةروةري واَلتان نَيودة, دا ئةو طةاَلَلةنامةي ئيمنا كردووة، ثةميان1145
لةشكركَيشي بؤ , بطرَيت، بةاَلم دةبينني ئةم برديارة بؤ خؤي دةبَيتة هؤي بةزاندني سنوورو راطةياندني شةرد

سةر هةرَيمي كوردستان و دةست تَيوةرداني ناو كاروباري هةرَيمي كوردستان، ئَيمة ثَيمان وايـة ئـةم برديـارة    
اخةوة طوماني لَي دةكرَيت بؤ لةبار بردني ئةزمووني كوردستان بَيت، بؤية ثَيم واية ئةو برديارةي كةوا بة د

ثةرلةماني توركيا وةريطرتووة، كة لةسةر داواي خودي ساين ئؤردوطانـة، كـة سـةرؤ  حكومـةتي توركيايـة،      
بطرَيتة بةر، كَيشةي ثةكةكـة، كَيشـةي   دةبواية بةو شَيوةية نةبواية، دةبواية بة ثَيضةوانةوة رَيبازي ديالؤط 

مـاوةي بيسـت و سـَي سـاَلة ضـةكداراني ثةكةكـة       , ةوة سـةري هةَلـداوة  1184ئَيمة نيية، كَيشةيةكة لة ساَلي 
لةسةر سنوورة نَيودةوَلةتيةكاندان و ئةو ناوضانة ناوضةي دوورة دةس ، ناوضةي وةكـو دةَلـَي نـائيني، ئـةو     

داخـةوة ئـةم برديـارةي ثةرلـةماني توركيـا زيـاتر بـؤ دةسـت تَيـوةرداني نـاو           كَيشةية كَيشـةي ئَيمـة نييـة، بة   
ــةي       ــةر كَيش ــرن لةس ــةر دةط ــان لةس ــك بيانووم ــرن، جارَي ــةي دةط ــة ئَيم ــة بيــانووة ل ــة، ئةم ــاري ئَيمةي كاروب
كــةركوو ، لةســةر هةَلبذاردنــةكاني كــةركوو ، لةســةر دةنطــدان لةســةر كــةركوو ، جارَيــك بيانوومــان لــَي   

ر ئةوةي كةوا ثةكةكة هَيردشي ضةكداري دةكات، يان ضاالكي دةنوَييَن لةناو توركيا، لة اليةكةوة دةطرن لةسة
دةبينني ساين ئؤردوطان دةَلَي با بَين لة ثةرلةمان كَيشةكانيان ضارةسةر بكةن، بةاَلم بةداخةوة كة ثةكةكـة  

َيـت ئَيمـة ئـةو ئاطربةسـتة دـةبول      ئاطربةست رادةطةيةنَيت، سـاين بابـا جـان لـة بةغـداوة رادةطةيـةنَيت دةلَ      
ناكةين، ضونكة ئاطربةست عادةتةن لةنَيوان واَلتَيك و واَلتَيكدا دةبَيت، لةطةَل واَلتَيك و رَيكخراوَيكدا نييـة،  
يةعين ئةو دةست ثَيشخةريةي كة ثةكةكة دةيكات، كة تةمةنا دةكةين ثةكةكة بةسـةر ئـةو ئـاطر بةسـتةي،     

ة، ئــةو حنبــة لــةناو خــودي دوو رةئــي جيــاواز دايــة، ئَيمــة ثَيمــان وايــة ئــةو   بــةاَلم دةبيــنني بةثَيضــةوانةو
لةشكركَيشةية خوا نةخواستة دروست ببَيت، زيان بـة هـةموو اليـةكمان دةطةيـةنَيت، دةوَلـةتي توركيـا، كـار        
 بةدةستاني توركيا، حكومةتي توركيا، ثةرلةماني توركيـا، دةبَيـت ئـةوة بـاش بـنانن، ئَيمـة هـةموو ميللـةتي        

رؤذهــةاَلتي ناوةرداســت ضــارةنوومسان ثَيكــةوة بةســرتاوةتةوة، كــة ضــارةنوومسان ثَيكــةوة بةســرتاوةتةوة،         
خؤشطوزةراني ئَيمـة هـةر اليـةكمان دةبَيتـة خؤشـطوزةراني بـؤ اليةكـةي تـر، طةشـة ثَيـدان و دميوكراتيـةت            

ماناي كاردانةوةي باشي دةبَيت بؤ ئةطةر لة هةر واَلتَيكدا، يان لةناو هةر يةكَيك لةو ميللةتةدا طةشة بدات، 
اليةكةي تر، بةاَلم خوانةخواستة ئةطةر ئـةو هَيرشـة كـة ببَيـت، مانـاي وايـة لـة ئَيمـة تَيـك دةضـَيت، ئَيمـة            
ثَيمان واية دةيانةوَيت ئةم ئةزموونـةي ئَيمـة تَيـك بـدةن، دةيانـةوَيت لـة ئَيمـةي تَيـك بـدةن، كـة لـة ئَيمـة             

ية  تَيك دةضـَيت، بؤضـي لـة هـةموو اليـة  تَيـك دةضـَيت؟ ثـَيش هـةموو          تَيكضوو، بة تةئكيد لة هةموو ال
شتَيك موصداديةتي ئةمريكاو هاوثةميانان نامَينَيتةوة، ئةطةر لة ئَيمة تَيكضوو، ئةو حكومةتةي بةغـدا كـة   
ئَيســتا هــةموومان شــانازي ثَيــوة دةكــةين و دةَلــَيني حكومــةتَيكي نوَييــة، ئــةو وةختــة ئــةو حكومةتــة            

شَيتةوةو نامَينَيت، ئةم ئةزموونـة ئةطـةر تَيكضـوو زةرةر بـة هـةموومان دةطةيـةنَيت، بؤيـة رَيطـاي         هةَلدةوة
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ديالؤط تاكة رَيطاية، هةموو ميللةتان ئةم رَيطةيان هةَلبذاردووة بة دانووستاندن و ديـالؤط، مـن داوا دةكـةم    
ن  و هةَلوَيسـتانة بكـةين، كـة    بةناوي ثةرلةماني كوردستانةوة، ثَيش هةموو شتَيك سوثاسي هةموو ئةو دة

داواي راطرتين ئةو لةشكركَيشةية، يان دذي برديارةكةي ثةرلةماني توركيا بوون، ئةوة لة يوئَينةوة دةرضوو، 
كؤنطرَيسي ئةمريكا بوو، دوماي روسيا بوو، يةكَيو ئـةوروثا بـوو زؤربـةي واَلتـان ئةوانـةش كـة ثشـتطرييان        

ا دةبَيـت ئـةو لةشكركَيشـية نـةكرَيت، هـةروةها نامةيـة  ئاراسـتةي        كرد، ئةوانيش ثةشـيمان بوونـةوة كـةو   
و داوايـان لـَي   ثةرلةماني توركيا بكةين، بؤ بةخؤداضوونةوة، بؤ هةَلوةشاندنةوةي ئةو برديارةي كة دةرضـووة 

ئؤردوطــان طرتــى و طــوتى لــة ذَيــر ضــةتري ثةرلةمانــدا بــا بــَين كَيشــةكان   بــةردَيني كــة بكــةين ئــةو رَيطايــة
ر بكةن، ئةوة زيندوو بكةنةوةو برديارَيـك دةربضـَيت، عـةسو عـام دةربضـَيت، داوا بكرَيـت بـة رةمسـي         ضارةسة

ثةكةكة بَين، يان نوَينةراني طةلي كورد بَين لةوَي ئةو كَيشةية ضارةسةر بكةن بـة رَيطـةي ديـالؤط، ضـونكة     
ة لةطـةَل ديـالؤطن، ثشـتطريي    ئَيمة ثشتطريي لة ديالؤط دةكةين و من دةنطم دةخةمة ثاَل دةنطي ئةوانةي كـ 

لة بؤضوونةكةي سةرؤكايةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان و سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان و ثةرلةماني 
 .كوردستان دةكةم، لةطةَل رَينو سوثامسدا

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مـن ناضـارم دةنطـةكان    زؤر سوثاس، كا  دكتؤر ناصح ئةندامي ليسـو ثـارتي دميـوكراتي كوردسـتان، ئَيسـتا      
ئيختيصار بكةم، لةبةر ئةوةي هةشت دةديقـةمان مـاوة، دوو ئةنـدامي يـةكَيو و يـةكَيك هـي ثـارتي مـاون،         
كا  تةلعةت لة توركمان، لةطةَل كةذاَل خان لـة كؤمـةَل، ئةوةنـدة دسـةيان دةدةمـَي، بـؤ ئـةوةي سورسـةتَيك         

 .و كؤمةَلي ئيسالمي سةرمووخبوازين، باشة لة جياتي كةذاَل خان كا  حةسةن لة ليس
 :بةردَين حسن بابكر ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة زؤر دسة كران، بةاَلم سةبارةت بةو طرذيـةي سـةر سـنووري هـةرَيمي كوردسـتان و توركيـا، هـةر يـة          
ــيةكان       ــة سياس ــااَلي ثارت ــةني ب ــةرَيم و ئةجنوم ــةتي ه ــةرَيم و حكوم ــةرؤكي ه ــراق و س ــاري عَي ــةر كؤم لةس
هةَلوَيســتيان دةربريــووة، بؤيــة ثَيويســتة هةَلوَيســو ئَيمــةش وةكــو ثةرلــةماني كوردســتان هاوتــةريب بَيــت  

ئَيمة زةرةرمان نةكردووة لـةوةي  / خاَلَيكي تر .لةطةَل ئةوان و زؤر دذايةتي نةبَيت، ياخود وةكو ئةوان بَيت
ــَيوةيةكي سي   ــو دةكــةين، دةمانــةوَيت بةش ــة داواي ئاش ــت و   دةناعــةمتان واي ــي كؤتــايي بــةو تةنطــةذة بَي اس

نةكةوينة شةردَيك كةوا توركياو هـةموو اليـة  تيايـدا زةرةر دةكـةين، ضـونكة بةرداسـو بـةو نةرميـةو بـةو          
وا باشـة  / خـاَلَيكي تـر   .داواي ئاشو كردنة، عةتئي زؤر لة واَلتان و اليةنةكاني ديكـةمان بـة دةسـت هَينـاوة    

وة  خؤي خبوَينينةوةو لة ثَيناو بةرذةوةندي ناوضةكةو كوردسـتاني   بارودؤخي سياسي و دةسةاَلتي توركيا
عَيراق و كوردي توركياش، بةرداسو اليةنةكان، ئةو اليةنةي كة زياتر كرانةوةو ئاشو ثَيوة ديارة بةرامبـةر  
كوردي توركياو كوردي عَيـراديش بـةجؤرَيكي تـر سـةير بكرَيـت و مامةَلـةي لةطـةَل بكرَيـت، ئَيمـة هـةموو           
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ةست درَيذيية  بؤ سةر هةرَيمي كوردستان رةت دةكةينةوةو كورديش حةدي خؤيةتي، حـةدَيكي شـةرعي   د
و دانوني خؤيةتي كة ديئاع لة مايف خـؤي بكـات، بـةاَلم بةرداسـو ثَيويستيشـة ثةكةكـةش ئاطـادار بكرَيتـةوة         

و داوا دةكـةين مايـةي   لةوةي كة بارودؤخي تايبةتي كوردستان رةضاو بكات و لةبةر ضـاوي بطرَيـت، بةرداسـ   
بةردةراري و بةرةو ثَيشضووني ئةو ئةزموونةي كوردستان بَيت، بة ئاشو داواي مايف خؤي بكـات، هـةروةها   
توركياش كة زؤر مايف دميوكراسي و وشـةي بريقـةدار بـةكار دةهَينَيـت دةربـارةي مـايف مـرؤظ و ئـةو شـتانة،          

بداتـةوة، كـة ننيكـةي بيسـت مليؤنـة، وة  ضـؤن لـة         ئةويش ئاوردَيكي بة رةبةت لة طـةلي كـوردي توركيـا   
لـة كؤتاييـدا ثشـتطريي    , توركيادا خةَلكي تر مرؤظن، بة هةمان شَيوة كورديش مايف ئـةوةيان هةيـةو مـرؤظن   

 .ئةو بنةمايانة دةكةين كة جةنابتان لةسةرةتاوة خوَيندتانةوة، سوثاس
 :بةردَين سةؤكي ئةجنومةن

 .ةكَيو نيشتماني كوردستان سةرمووزؤر سوثاس، مامؤستا موحسن لة ي
 :بةردَين حمسن علي اكرب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي كة دةمةوَيت لَيرة باسي بكةم، بةرداسو يةعين دوور لةو دسانةي كة برادةران لَيرة باسيان كرد، شو 

ن و بـةو جـؤرة شـتانة    زؤر طرن  لَيرة باس كرا، ئـةوةي كـة طرنطـة ئَيمـة نـة بـة ثاردانـةوة، نـة بـة هةَلضـوو          
ــةو رووداوة،      ــةوة البــةالي بكةينــةوة، مــن ثــَيم وايــة ئ نــاتوانني ئــةو حةدةســة طةورةيــة رووبــةردوومان بؤت
رووداوَيكي طةورةية بةناوي ثةكةكةوة بَيت، يان هةر شتَيكي تر بَيـت ريشـي ئَيمـة دةطرَيتـةوة لـة هـةرَيمي       

ة، جا لةبةر ئةوة حةق واية ئَيمة بةباشي لَيي ورد تةجروبةكةي ئَيمة كةوتؤتة بةر مةترسييةو, كوردستان
بينةوة لـة تةسـرحياتي خؤمـان، لـة دسـة كردمنـان، هـةوَلي خؤمـان هةميشـة خبةينـة ئـةو جؤطةلةيـةي كـة              
كؤمةَلَيك سياسةمتةدار ض لةناو توركيا، ض لة دةرةوةي توركيا بة ئيتيجاهي ضارةسةر كردني ئةو مةسةلةية 

نــاو توركيــا ئَيســتا هةَلـــطراني بــريي تــازة، كــة دةيانــةوَيت ضارةســةرَيك بــؤ ئــةو  دةردؤن، خؤتــان دةزانــن لــة 
لةشكركَيشانةي توركيا بدؤزنةوة دةوري خؤيان هةية، لةطةَل ئةوةي كة كؤمةَلَيك خةَلك لة سياسـةمتةداران  

بةرن، شان  بةتايبةتي لةناو لةشكري توركياش، لةو بابةتانةن كة دةيانةوَيت ئةو مةسةالنة بةرةو هةَلضوون
بة شاني ئةوة هَينة ئيقليميةكانيش دةوريان هةية لةناو ئةو مةسةلةية، بؤ منوونـة مةسـةلةن لـة ئـةمريكا     

توركيـا  , كة خيالسَيك لة بةيين هةردوو حنبةكة دةبَيت، بؤ هةر مةبةستَيك مةسةلةي ئةرمةن دَيتة ئـاراوة 
بوونَيك بـؤ ئـةمريكا لـةم ناوضـة دروسـت بكـات،       ثَيي نا رةحةت دةبَيت، لة ئةجنامي ئةوة دةيةوَيت ئينعاج 

سوريا خؤي كَيشةي هةية لةطةَل ئةمريكا، كة كَيشـةي هةيـة دةيـةوَيت عيالدـاتي توركيـا لةطـةَل ئـةمريكاو        
بووني ئةمريكا لةم ناوضةية بياَلؤزَييَن، ضونكة لة دازاجني ئةوة، رةنطة هَيني تريش هةبَيت لـةم ناوضـةية   

ينن لةو مةسةلةية، لةبةر ئةوة خيتابي ئَيمة هةميشـة دةبَيـت عـةداَلني تـر بَيـت،      بة هةمان شَيوة دةور بب
بةشَيوةيةكي ورد لة مةسةلةكان ورد بينةوةو كار بكةين بؤ ئةو مةسـةلةيةي كـة ئَيمـة شـان بـة شـاني ئـةو        

نـاو  هَينانةي كة ضارةسةرَيكي ئاشتيانةيان دةوَيت بـؤ ئـةم مةوزوعـة ئـةوة بكـةين، ئةطـةر كَيشـةي سياسـي         
توركيــا ضارةســةر ببَيــت، مــن ثــَيم وايــة توركيــا واز لــة ئَيمــةش دةهَينَيــت و لــة كؤَلمــان دةبَيتــةوة، تــا ئــةو  
مةسةلةية مـا بَيـت ئـةم كَيشـةيةي ئَيمـةش هـةر دةمَينَيتـةوةو كةوتؤتـة بـةر مةترسـي، ئـةطينا مةسـةلةي             
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ر سـنوورةكان هـةن، زيـاد لـة     ثةكةكة مةعلوعة بيسـت سـاَل زيـاترة لـة كوردسـتاني عَيـراق و لـة شـا  و سـة         
جارَيكيش هَيرشي كردؤتة سةر ثةكةكة، نةيتوانيوة ئةجنامَيكي سياسي زؤر باش بـة دةسـت بَينَيـت، لةبـةر     
ئةوة ضارةسةر كردني ئةم كَيشةية، ضارةسةريةتي سياسيانةية، نة  عةسكةريانة، دةت ناتوانَيت لة رَيطةي 

ــة      ــات، هةَلبةت ــةوة بك ــةري ئ ــكةرييةوة ضارةس ــةي     عةس ــتةمديدة ننيك ــةلَيكي س ــةراني ط ــو نوَين ــة وةك ئَيم
ســةدةيةكة لــة خــةبات و تَيكؤشــانداين، تــاكو ئةمــةمان هَيناوةتــة بةرهــةم، كــة ئَيســتا ثَيــي دةَلــَين هــةرَيمي 
كوردستان و شوَينَيكي دياري كـراو و ئةوانـةي هةيـة، دـةت مـومكني نييـة لةبـةر دةمـي هةردةشـةي ئـةم الو           

ستَيتت و خؤمان بدةين بة دةسـتةوة، بـةاَلم لةطـةَل ئةوةشـدا هـيض ثَيويسـت بـةوة        ئةوال دةستة وةستان بوة
لة اليةن ضةندين اليةن هـةن لـةناو توركيـاو لـة دةرةوةي     , ناكات هةَلبضني و موبةريري بدةين بة دةستةوة

 ، يـان  توركيا بة ئسلوبَيك دسة دةكةن، ئةو ئسلوبانة هي ئةوةية ئيستيئنازمان بكةن، ئَيمـةش موبادةرةيـة  
دسةية ، يان بةجؤرَيك تةسرحيَيك بدةين، ئةو تةسرحياتانة بكةوَيتة ئةو خانةيةي كة ئةوان ئيسـتيئادةي  

كــة هــةردوو سراكســيؤن و , لــَي دةكــةن، جــا لةبــةر ئــةوة مــن ثشــتطريي لــة هــةموو ئــةو ثَيشــنيارانة دةكــةم  
ــةرارة      ــةو د ــة ئ ــة ئَيم ــةوةي ك ــارةي ئ ــردي دةرب ــان ب ــريش دةري ــيؤنةكاني ت ــا رةت  سراكس ــةماني توركي ي ثةرل

ــة   ــيادةي عَيرادي ــاكي س ــةوة ئينتيه ــةوة، ئ ــة   , دةكةين ــة دةبَيت ــةرارةكاني نَيودةوَلةتييةوةي ــةوانةي د ــة ثَيض ب
سابيقةيةكي خراة بؤ هةر دةوَلةتَيكي تر بيةوَيت دةست خاتة ناو دةوَلةتاني تر، بؤ ضارةسةر كردنـي ئـةو   

ياندا هةيةو رةوانةي دةرةوةي بكةن، لةطةَل ئةوةشـدا، ئَيمـة   دةيران و مةشاكيالنةي كة لةناو واَلتةكةي خؤ
ــة       ــةي ل ــةن بةتايبــةتي ئةوان ــدَيك الي ــة ئَيســتا هةن ــةو رةئســمالةي ك ــة ثةكةكــةش، يــةعين ئ داوا دةكــةين ل
حكومةتدان طرتوويانةتة بةر بؤ ضارةسةر كردني ئةو كَيشةية لة ذَير دوبـةي ثةرلـةمان، ئـةمانيش زمـاني     

رنة بةر، نة  زماني ضة  و ئةو جؤرة شتانةو ئيستيئادة لـةو هةلـةش بكـةن، كـة بـؤ      طئتوطؤ و ديالؤط بط
هةموو الية  سوودي دةوَيت بؤ طةلي توركيا، هةم بؤ ئَيمةش لة كوردستاني عَيراق و بؤ طةلي كورديش بة 

 .زؤر سوثاس, طشو سوودي هةية بؤ ناوضةكةو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سف لة يةكَيو نيشتماني كوردستان سةرمووزؤر سوثاس، كا  جةمال يو
 :بةردَين مجال يوسف بؤتاني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حةديقةت من دةمةوَيت دسة بكةم لةسـةر ئـةم دوو سـاَلةي ئـةخريى ثةيوةندييـةكاني ئَيمـةو توركيـا، هـةر         
ةوة تـا ئَيسـتا   1188اليةنة سلبيةكان بـاس نةكـةين لـة بةياننامةكـةي خؤمانـدا، حةديقـةت هـةر لـة سـاَلي          

لـة   1188ضةندين مةحتاتي ضاكيش هةية لة ثةيوةندي نَيوان ئَيمـةو توركيـا، ئاوارةكـاني ئَيمـة لـة سـاَلي       
مةنتيقةي ئامينةو مةالزيان بؤ  1111كةمثةكاني ماردين، لة مووش، لة دياربةكر، لة كؤض رةوةكةي ساَلي 

ركيـا، حـةق نييـة هـةر اليةنـة سـلبيةكان بـاس        ئَيمة دروسـت كـرد لـة ئـةجنرليك، عيالدـاتي ئيقتيصـادي تو      
بكــةين، كــة ئــةمردؤ بــة تــةماين بــةيانَيك دةربكــةين عيالدــاتي ئَيمــةو توركيــا، بــؤ ئــارام كردنــي وةزعةكــة،  
تةشةنوج كردني وةزعةكـةو، وةزعةكـة بـةرةو ئـارامرت ببـةين زيـاتر، بـؤ هَيـور كردنـي بـة عةكسـةوة بَيـت             

دـة بـةو زمانـة دسـة بكـةين لـة بةيانةكـةي ثةرلةمانـدا، كـة ئَيمـة           خراثرتي بكةين، بة رةئـي مـن ئَيمـة حة   
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اليةنطريي ئةوةين درَيذة بة اليةنـة ئيجابيـةكاني سياسـةتي توركيـا بـدرَيت، ض لـة رووي ئـايين، ض لـة رووي         
بازرطاني، هاوكارميان بكةن لة رووي تةمنية لة كوردستان، نة  لةشكركَيشي هةبَيت لة كوردسـتان و زةرةرو  

, ؤ خؤشي بَيت لة رووي ئابووري و عةسـكةري و بؤضـووني ئـةوان بـؤ سـودي ئـةوروثي موشـتةرةكةو       زيان ب
هةروةها بؤ ئَيمةش زةرةرو زياني زؤري هـةبَيت بـؤ ميللةتةكـةي ئَيمـةو ئـةو مةنتيقـة بـة رةئـي ئَيمـة كـة           

ردؤكـة لـة   مةنتيقةيةكة بة حةديقةت سيسةتي دميوكراسي هةية، ئةوةش دةبَيتة هاوكار بـؤ سيسـتةمي ئةم  
توركيادا هةية، دةكرَيت ثةكةكةش حةديقةت واز لة ضة  بَينَيت و ئيسـتيئادة لـة وةزعـي دميوكراسـي كـة      
ئةمردؤ هةية لة توركيا بكات، بـة رةئـي ئَيمـة تونـدو تيـذي ثةكةكـةش رةنطـة هاوكـاري بَيـت بـؤ عةسـكةرو            

ئؤردوغان كـة دةيـةوَيت هةنـدَيك    هاوكاري بَيت بؤ حنبة شؤسينيةكاني توركيا، نة  بؤ حكومةتي ئةمردؤي 
ئيصاَلحات بكات و سةركةوتنَيكي باشي بة دةست هَيناوة لة ثةرلةمان، دةيةوَي هةنـدَيك شـت بكـات، ثـةجنا     
ئةندامي ثةرلةماني كورد لةطةَل حنبةكةي ئؤردوغانة ئةمردؤ وةعديان ثَي دراوة، كـة هةنـدَيك ئيصـاَلحات    

ني و ثةكةكــةش ئــةوة بنانَيــت كــة وةزعَيكــي حةســامسان هةيــة،  بكــةن، ئَيمــةش دةرســةتَيكي وا بردةخةســَين
مةسةلةي كةركووكمان هةية، مةسةلةيةكي تايبةمتان هةيةو هاوكارميان بكةن، كة ئـةم تةجروبةيـة ئةطـةر    
سةكةوَيت دازاجنة بؤ طةالني ناوضةكة، بةتايبةتي بؤ كورد، بؤ عَيراق ئيسـتيئادةية، بـة رةئـي ئَيمـة حةدـة      

كاني تــريش هاوكارميــان بكــةن، نــة  تةصــعيدي وةزعةكــة بكــةن، حنبــة كوردســتانيةكان  ثةكةكــةو اليةنــة
, بةطشو هاوكار بن كة ئةم وةزعة هَيور بكةن، جطة لةوة حكومةتي عَيراديش حةدـة اليةنـة ئيجابيـةكاني   

تةسرحياتة ئيجابيةكاني ئَيمـة بـة ئةهميـةت وةرطرَيـت و حكومـةتي عَيرادـي تـةنها ئـةو دـةوارةي شـةرعي           
, ةوَلةتي عَيرادي هةية، هةموومان دةزانني نة لةشكركَيشي بة عَيراق دةكرَيـت ديئـاع لـة كوردسـتان بكـات     د

هةرضةندة لة رووي دةستوورييةوة حةدَيكي شـةرعي ئَيمةيـة، داوا لـة حكومـةتي عَيـراق بكـةين ديئـاع لـة         
تــةنها دــةوارةي دةوَلــةتي  كوردســتان بكرَيــت، بــةاَلم هــةموولان دةبَيــت بــنانني ئــةوةي لــة عَيــراق بكرَيــت

عَيرادي بةدةستةوة ماوةو هيضي تر، من نودتةيةكي تر حةز دةكةم باسي بكةم لةطةَل ئةوةي دكتؤر ناصـح  
سوثاسي ئةو اليةنانة بكةين كة ئةوانةي هةوَل دةدةن بؤ هَيـور كردنـةوةي وةزعـي طـرذي ئـةمردؤي لةسـةر       

لة يؤئينةوة بطرة، ض ئةمريكا، بةريتانيا، ئةوروثا، بـة   سنوورةكان هةية، ض لة ثةرلةماني رووسياوة بطرة، ض
سوثاسييةوة ثةرلةماني كوردستان لة نيهايـةت باسـي بكـةين، حةديقـةت مـن اليـةنطريي ئـةوةش نـيم، ئـةو          
موزاهةراتانــة كــة ئــةمردؤ هةيــة، بــة رةئــي ئَيمــة رةنطــة هةنــدَي خــةَلكي تونــد رةو ئيســتيئادة لــة وةزعــي    

تي ناشرين بدةن كة خنمةتي وةزعةكة نةكات لة جياتي هَيور كردنـي وةزعةكـة،   موزاهةرات بكات و خيتابا
ئَيمة وةزعةكة بةرةو طرذي ببةين، حةدة ئَيمة ئةو مةسةالنة راطرين، ضونكة زيـاتر لـة خنمـةتي خـةَلكي     

 .كوردستان داية، زياتر لة خنمةتي بةرذةوةندي ئَيمةو توركياو عَيراق و ناوضةكة داية، زؤر سوثاس
 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

 .زؤر سوثاس، كا  تةلعةت سةرموو
 :توسيق صاحل حممد طلعت بةردَين
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةندامة بةردَينةكان

 :دسةكاني بة توركماني كردووة، ئةمة ماناكةيةتي
يـا ميللـةتي   كَيشةي نَيوان ثةكةكةو توركيا، دةوَلةتي توركيـا خـؤي سـةبةبي ئةساسـي طريوطرستةكةيـة، تورك     

كــورد ناناســَي، خــؤي ناكاتــة خــاوةن ميللــةتي كــورد، كــورد وةكــو ميللــةت دــةبووَل ناكــات، ئةمــةش شــتَيكي   
ناردةواية، ئةمةية ئةجنامةكةي كة ئةمردؤ ثةكةكة ضةكي هةَلطرتووة، ئَيمـة نـاَلَيني ضـة  هـةَلطرتن شـتَيكي      

، ئـةوةي ئَيسـتا روويـداوة دةبـَي ضارةسـةري      رةواية، دةبَي ضة  هةَلطرتن لة رَيطاي رةواو مةشروعةوة بَيـت 
بكةين، ئةوةش لة رَيطاي سةركردةكاني عَيراق و كوردستانةوة كة ثةنا بةخوا بؤ ضارةسةر كردنـي كَيشـةكة   

ئـةو رؤذة مـام جـةالل سـةرؤكي كؤمـاري عَيرادـي سيـدراَل ئـةوةي لـة ثةكةكـةي ويسـت            . رؤَلي باش دةطَيـردن 
 :ئةمانة بوو

 .بازييةوة ببَيتة ثَيكهاتةيةكي حنبيلة ثَيكهاتةي سةر -1
مـايف خؤيـان وةدةسـت     ةووبطـؤردن و لـة رَيطـاي ديالؤطـة     ماني عةسكةري و سـةربازي بـؤ زمـاني طئتوطـؤ    ز -0

 .بهَينن
ئَيمـة  : ئاطر بةس بةردةوام بَيت، ئةو رؤذة بةردَين كا  مةسعود بارزاني سةرؤكي هةرَيمي كوردستان وتي -3

 .ئةطةر توركياو ثةكةكة بيانةوَي ئَيمة هاوكارييان دةكةين اليةن نني لةم كَيشةيةدا،
رَيطا بة هيض اليةنَيك نادةين لة خاكي ئَيمـةوة ئـاذاوة بـؤ دةوَلـةتَيكي     : شتَيكي زؤر طرنطي باس كرد وتي -4

ت، بة دةوَلـةتي توركيـا   دةست لةناو خاكي كوردستان وةربدرَي ديكة دروست بكات، هةروةها رازيش نابني كة
ــَي ــةربازي       دةَل ــيؤني س ــار ئؤثراس ــنج ج ــت و ثَي ــت، بيس ــةر نابَي ــةية ضارةس ــةم كَيش ــةردةوة ئ ــاي ش ــة رَيط ني ل

ئةجنامداوة لةناو خاكي كوردستان، ئةجنامي ضي بوو؟ تةنها لة رَيطاي ثَيكةوة دانيش  و لـة رَيطـاي يـةكرتي    
 .بينني و ناسينةوة ضارةسةر دةكرَي و سوثاستان دةكةم

 :ةنبةردَين سةرؤكي ئةجنوم
زؤر سوثاس، بةثَيي ليستةكةي نووسراوة ئةندامَيكي ليسو ثارتي ماوة، بةثَيي ئةو ناوانةي كة لـةالم هةيـة   

 .دكتؤرة شوكرية با بئةرمووَيت
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة زانكؤ دةرسـم طوتؤتـةوة    من زؤر بة كورتي دسة دةكةم، بةرداسو لةماوةي ئةو بيست و هةشت ساَلةي كة

دةَلَيي مَيذووي ئةدةب هةرطين ناتوانَيت لة مَيذووي كؤمةَل دايربديـت، بـةثَيي خوَيندنـةوةم بـؤ ئـةو هـةموو       
ئةحداسة بؤ مَيذووي ميللةتةكةم، بؤ مَيذووي دراوسَييةكامنان، بـؤ ئـةو هـةموو طَيرمـةو كَيشـةيةي كـة بـة        

و دةناعةتةي كة ئَيستا ئةمريكا نينامَيكي ية  جةمسةري هةيـة،  كورد دةكرَيت، من ئَيستا طةيشتومةتة ئة
بةمة ئةمريكا دةيةوَيت طؤردانَيكي طةورة بكات ض لة رووي سيستةمي دميوكراسي يان سيدراَلي، ئةمـة تـور    
دةبولي ناكات، تور  دةيةوَيت خؤي بة سةرؤكي سيـدراَل بناسـَيت، هـةر واشـة لـة نووسـينةكانيدا وا دةَلَيـت        
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ي بة سيستةمي مةركةزي هةية، باوةردي بةوة نيية كةوا مايف بة نةتةوة يةكطرتووةكان بدة، ئَيستا لةم باوةرد
ماوةيةشدا هةمووتان دةزانن، كةوا ئةمريكا لة كؤنطرَيسدا باسي ئةرمةني كردووة، ئةمـة بـووة هـؤي تـووردة     

يشـتنَيك بكـات، توركيـا حـةز دةكـات      بووني توركيا، لة هةمان كاتيشدا، ئةطةر ئةمريكا هةر دانوسانَيك و دان
خؤشي تيا بَيت، ئَيستا دوور خراوةتةوة، لةبةر ئةوة بـة رةئـي مـن ئةمـة كَيشـةيةكي ئـةمردؤي هةنؤكةييـة،        
بةنيسبةت هَيرشي بؤ هةرَيمي كوردستان بة رةئي من زؤر الوازة، ضونكة ئةو هَيردشةي كة دةيكات ئَيستا لة 

ستانيةكان يـةكن، هـةموو ميللـةتي كـورد يـةكن، بـة ذن و منـداَل و        كوردستاني خؤماندا هةموو حنبة كورد
طةنج و هةموويان، بازاردَيكي طةورة بؤ توركيا دةبَيت، بؤ يةكةم جارة توركيـا تـةوديعي غـازو نـةوت دةكـات      

ضـوار مليـار    0221لةطةَل هةرَيمي كوردستان، ئةمة زةرةرَيكي زؤر طةورةية، هةر ثَيرَي خوَيندمةوة سـاَلي  
ري دازانج كردووة توركيا لةم هةرَيمة، بة خاكي كوردستانيشدا غاز دةضَيتة توركيا، كةواتة ئةو هةموو دؤال

بةرهةمانة ئةطةر كـؤي بكةينـةوة زائيـدةن ئـةو هةسـو نةتةوايـةتي لـةناو كوردةكـاني توركيايـة هـةمووي           
بة رةئي من ئةمردؤ كرانةوةيـةكي   /خاَلَيكي تر .دةبَيتة هؤكارَيك، كة توركيا ناتوانَيت هيض هةنطاوَيك بنَيت

طةورة لةناو توركيادا هةية رؤذنامةنووسةكان زؤر زؤر شت دةنووسن لةسةر ئةم كرانةوةية، تةوذمَيكي زؤر 
طةورة هةية، زمانَيكي تايبةت دةَلَين ئَيستا كاتي ضة  نيية، كاتي سياسـةت و ديبلؤماسـيةتة، كةواتـة ئَيمـة     

ة لــة بةرذةوةنــدي عةســكةرتاريةتي توركيــادان، مــن واي دةخوَينمــةوة  ئةطــةر ئةوانــة هــةمووي خبوَينينــةو 
ــةناوي      ــدةوة، رؤمانةكــة ب ــانَيكم خوَين ــةدا رؤم ــةم ماوةي ــن ل ــةوة م ــةرباري ئ ( 355( )العاصممفة املعدنيممة )س

الثةردةية لة سوريا تةبب كراوة، دوو رؤذنامةنووس و دوو رؤمانووسي تور  نووسـيويانة ثَيشـبيين شـةردَيكي    
َيــك دةكــةن ثــازدة كيلؤمــةتر لــة رؤذهــةالتي كةركووكــةوة دةســت ثــَي دةكــات لــة (شة مموا)ن نــةكراو ضــاوةردوا

ةوة وا ثَيشبيين دةكات لة ئةجنامدا كورد دةيباتـةوة،  0222ناوضةي شواندا هةتا هةكاري دةردوات لة كؤتايي 
وو ئـةم شـتانة بـة    ئةمريكا دةوَلةتَيكي ئةرمةني دروست دةكات هي كوردي دروست دةكـات لـة توركيـا، هـةم    

 .زؤر سوثاس, دةسو كوردَيك بةناوي جي ارا، ياخود شوان، كةواتة هةموو شتةكان لة ساَلحي كوردةو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نابَيتة بنةما بؤ ئَيمة، هةر كةسَيك ئازادة، دوو، سَي دةديقة , سوثاس، رؤمان بة خةيالي خؤي شت دةنووسي
مـن دةزاا  , ؤر كةمال كـةركووكي، ثـَيش كؤتـايي هَينـان بـة دانيشـتنةكةمان      ماوة ئةويش دةدةم بة كا  دكت

غةدرم لة ليسو يةكَيو نيشتماني كوردستان و ثارتي دميوكراتي كوردستان كردووة، بةاَلم هةميشة دةبَيـت  
حنبي طةورة سنطي سراوان بَيت لة كةسَيكي تر غةدرم نةكردووة، برا توركمانةكان ضـوار كةسـن دوو كـةس    

سةي كرد، برا مةسيحيةكان ثَينج كةسن دوو كةس دسة كـرد، بـرا يـةكطرتووةكان دوو كـةس دسـةي كـرد،       د
كؤمةَل دوو كةس دسةي كرد، ئةواني تر هةموو دسةي خؤيان كرد، ضوار ئةندامي يةكَيو و ضوار ئةندامي 

نطيان سـراوان بَيـت،   ثارتي دسةيان كرد مةغدورن، بةاَلم لةبةر ئةوةي مةسيووليةتيان طـةورةترة دةبَيـت سـ   
 .سةرموو دكتؤر كةمال

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةرداستيدا ئةو برديارةي ثةرلةماني توركيـا بـؤ ئَيمـة جَيطـةي سةرسـوردمان بـوو، ضـونكة ئَيمـة تـةوةدوعمان          

بةرذةوةنـدي ئاشـو و مةنتيقةكـة لـة تونـدو تيـذي        دةكردو داوالان لَييان كرد، كة برديارَيـك وةربطـرن لـة   
دوور خبةنةوة، بةاَلم بةداخةوة ئَيستاش تةمةنا دةكةين حكومةتةكة رَيطايةكي هَيمنرت بطرَيتـة ثـَيش، ئـةو    
برديــارة ناياســايي بــوو دذي دــانوني دةولــي بــوو، دذي شــةرعيةتي دةولــي بــوو، ئيعتيــدائَيكي زؤر طــةورة لــة  

بؤية ئةمردؤ عَيـراق هـةموومان دةزانـني لـة وةزعَيكـة      , كو دةوَلةت، يةعين دةكرَي سياسةتي عَيراق بوو وة
خةتةر نيية، نة لةسةر توركيـا خةتـةرة، نـة لةسـةر هـيض واَلتَيـك خةتـةرة، خـةريكي بـارودؤخي خؤيـةتي           

ووري لةطةَل تريؤر لة شةرددا، ئةم برديارةش كـة رَي بداتـة عةسـكةر بَيـت بـؤ سـةر عَيـراق، راسـتة لـةناو سـن          
هةرَيمي كوردستانةوة دَيت، ئينجا بؤ ئَيمة بَيت، يان بؤ شـتَيكي تـر بَيـت، يـان بـؤ ثةكةكـة بَيـت، بـةاَلم بـؤ          
سيادةي عَيرادة، لةبةر ئةوة ئَيمة بة توندي رةتـي دةكةينـةوةو داواش دةكـةين لـةو بةردَينانـةي كـة ئـةمردؤ        

نانـةو بـة ئاشـتيانة ئـةو شـتة وةربطرنـة بـةر،        تؤثةكة لة ساحةيانة، ئةويش دةوَلةتي توركيايـة كـة بـة هَيم   
هةردةشةكة وة  طومتان بؤ سةر طشت عَيرادة، بؤية ئَيمة زؤر كةس ئةو دةنطانةي طوَيمـان لـَي  دةبـَي  كـة     
دةَلَيت ئةمة كورد لة وةخو تةنطانة، ئةوة تةعبري لة شةخصَيكي خؤي دةكاتةوة، ئَيمـة بةشـَيكي سيـدراَلني    

عَيراق دةنطي بؤي داوة، بؤية ئةطةر بةياني خةتةرَيك % 82حادي بةثَيي دةستوور كة لةناو عَيرادَيكي ئيتي
بةسةر بةسراش بَيت، بةسةر شارَيكي تري عَيراق بَيت، ئَيمةش لَيرة لـة كوردسـتان وة  ئـةوان بةرثرسـني     

لةســةر  لــة ديئــاع لــةو شــوَينة، هــةرَيمي كوردســتان بةشــَيوةيةكي موباشــري مةعنيــة، بؤيــة لَيــرة ثَيويســتة   
حكومــةتي عَيــراق، كــة طئتوطــؤ دةكــاتن لةطــةَل ديــادةي كوردســتان زؤر لــة ننيكــةوة ئاطايــان لــة يــة  بَيــت 
تةنسيقَيكي تةواو هةبَي  و شتةكانيش ثشتطوَي نةخرَيت و تؤمةتباريش نةكرَيت بةوةي كة كورد بة تـا   

ي تونـدو تيـذي خنمـةتي كَيشـةكةمان     حةرةكة دةكاتن، ئَيمة لة هةرَيمي كوردستان ثَيمان وايـة بـةكارهَينان  
ناكات، نة خنمةتي كَيشةي واَلتَيك دةكات، نة خنمةتي كَيشةي ميللةتَيك دةكات، هـةر واَلتَيـك لـة مَيـذوودا     
توندو تيذي بةكار هَينا بَيت بؤ ضارةسةري كَيشةكاني خؤي طـروة دروسـت بـووة، رَيكخـراو دروسـت بـووة،       

بـردووة، واَلتةكـةش زةرةري لـَي كـردووة، دواي زةرةرو شـةردو       ئةحناب دروسـت بـووة ثـةنايان بـؤ ضـةكيش     
ثَيكدادانَيكي زؤر مةجبور بووينة جارَيكي تر ثَيكةوة دانيشـن و طئتوطـؤ بكـةن، بةنيسـبةت نةتةوةيـةكيش      

خنمـةتي كَيشـةكةمان   , وة  نةتةوةي ئَيمة كورد بة تايبـةت لـةم دؤناغـة ثـةنا بـردن بـؤ بـةكارهَيناني زؤر       
رَيطةي ضارةسةري ئَيمة بةرةو ثَيش بردنى رَيطـةي ديـالؤط و طئتوطـؤ و لـة يـة  تَيطةيشـتنة،       ناكات، تةنها 

بؤية ئَيمة داوا لة هةموو ئةو بةردَينانـة دةكـةين كـة دةيانـةوَيت شـتَيكي ئيجـابي بـؤ ميللـةتي كـورد بـةجَي           
و تيذي و نةضـنة ثـاَل   بطةيةنن، ثةنا بةرنة بةر ديبلؤماسيةت و حةزاري و ديالؤط، نة  بةكارهَيناني توند

تريؤرو ئريهاب، ميللةتي ئَيمة ميللةتَيكة زوَلممان لَي كراوة، كيمياباران كراوة، ئـةنئال كـراوين، هـةر شـتَيك     
ــة        ــةوازيعي هةي ــي موت ــةيةكي دميوكراس ــدار ثرؤس ــةتَيكي برين ــةمردؤ ميلل ــةهَينَيت، ئ ــةرمان ن ــةماوة بةس ن

شــةكان بكــاتن لــةم هةرَيمــة، بؤيــة ئــةو تاوانانــةي كــة  دةيــةوَي  بــة ئســلوبَيكي دميوكراســي ضارةســةري كيَ 
دةطوترَيت ثاَلثشو اليةنَيك دةكةين كة دةوَلةتَيكي تـر ئينعـاج بكـات، ئةمـة دوورة لـة حةديقـةت، ئةمانـة        
مةهانةيةو تؤمةتةو زؤر زؤر بة تونـدي رةتـي دةكةينـةوة، ئَيمـة داواي ئاشـو بـؤ خؤمـان و بـؤ طـة ان كـة           

اواي ئاشو بؤ جريانةكامنان و بؤ طشت دنيا دةخوازين، كَيشة هةَلثةسراوةكاني ميللـةتي  لةطةَلمان دةذين و د
ئَيمة، ئَيمة دةناعةمتان هةية، ئةويش تةنها و تةنها بة رَيطاي ئاشو لةو دؤناغة ضارةسةر دةكرَيـت، ئَيسـتا   

ة ضـةند مودابةلةيـة  وا   بةهانةكان وان كة هةرَيمي كوردستان مةدةراتي بؤ ثةكةكة كردؤتةوة، دوَينَيكة لـ 
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نيشــان دةدةن ضــي لــةناو عَيــراق، ضــي لــةناو دةرةوة كةئــةمنا مةدــةراتي ثةكةكــة لــة ثايتــةخو هــةرَيم و    
شارةكان و دَييةكاني هةية، حكومةتي هةرَيم ثشتيواني دةكات، ئةمة دوورة لة حةديقةت سةرموو ئَيمة داوا 

ركيا، ئيعالمي دةوَلةتة عةرةبيةكان، ئيعالمي ئـةوروثاو  دةكةين لة طشت ئيعالمي دنيا بيما سيها ئيعالمي تو
ئةمريكا با بَين ئةوة ثايتةختةكةمان، ئةوة شارةكامنان، ئةوة دَييةكامنان بنانن مةدـةرَيكي ثـارتي كرَيكـاري    
كوردستان هةية، يان نا؟ لة حةديقةت نيية، ئةطةر مةبةستيان ضيايةكانة، ئةو ضيايانة زؤر موعةدةدن كة 

نوورةكان تَيكةاَلوة، كة بة ثارتي زاني شةوَيك لَيرة، رؤذَيك لة اليةكي تـر، ئـةوة زؤر زؤر تةبيعيـة،    لةطةَل س
ئةي باشة بؤضي جيشي توركيا سنوورةكةي لةناو واَلتةكةي خؤي كؤنرتؤل ناكات؟ بؤية ئةمـة بةهانةيةكـة،   

وَيكي وردبيـنرت بةرذةوةنـدي طشـت    ئَيمة رةدي دةكةينةوة، داوامان لةو بةردَينانة هةية لة توركيا كة بـة ضـا  
مةنتيقة سةير بكةن، نة  تةنها بةهانة دروست بكةن لةبةر هةر سةبةبَيك بَيـت، ئةطـةر ئـةوان ديئـاع لـة      
خؤشيان دةكةن، ديئاع ماناي ئةوة نيية هَيردش بكةنة سةر واَلتَيكي ئاشتيخواز، كة بيةوَي  خَيري بـؤ ئـةو   

ئةســالية زؤري هةيــة، توركيــا كَيشــةي هةيــة لةطــةَل , خــؤي دةكــاتجريانــة بــوَي ، ديئــاع لــةناو ســنووري 
ثةكةكة يان نيية، بةَلَي هةيةتي، كَيشةية  هةية لة توركيا، ثـَيش ئـةوةي ئـةم ثةرلةمانـةو ئـةم حكومةتـة       

ئـةو كَيشـةية هـةبوو، كَيشـةية  هةيـة ئايـا توركيـا دةيـةوَيت         , هةرَيمةو ئـةم عَيرادـة تازةيـة دروسـت ببـىَ     
بةَلَي، بؤية بةالي ئَيمةوة تةنها رَيطـةي ضارةسـةري   , بة ئاشو بذَيت، ئيستيقراري هةبَيت, كاتضارةسةري ب

كَيشةي ناو توركيا طرتنة بةري رَيطةي ديالؤط و دميوكراسي و لة ية  تَيطةيشتنة، بة زؤر ناكرَيت، بة شةرد 
ن و شـةردو خةسـارةيةكي يـةكجار    كَيشةكان تةعقيـدتر دةكرَيـت، ئـاَلؤزتر دةبَيـت و ناخؤشـرت دةبَيـت، تَيكـدا       

لـة ئـاخرييش هـةر دةبَيـت لةطـةَل يةكـدا دابنيشـني، تةجروبـةي سـااَلني رابـردووش           , زؤري تريش دةطرَيـت 
نيشاني داوة، كة ضةند جار وةكو بةردَينان ئيشارةتياندا بيست وضوار جار جةيشي توركيا خـةردي سـنووري   

م خةردي سنووري كوردسـتان دةكـةم بـة برديـارَيكي ثةرلـةمان،      كردووة، بةاَلم ئةمردؤش جارَيكي تر دةَلَي دَي
ديالؤط ئةطةر ئـةوة  , ئايا حةلي كرد، نةخَير، بؤية ئَيمة بؤ ئةو بةردَينانة ثَيشنيار دةكةين بة رَيطةي ئاشو

بَي  كَيشةكةي، ئةطةر كَيشةي تريشي هـةبَيت، ئَيمـة ئامـادةين لـة هـةرَيمي كوردسـتان لـة رَيطـاي عَيرادـي          
سـةرموون كَيشـةكان ضـية    , يحادةوة، يان لة رَيطةي هةرَيمي كوردسـتانةوة لةطـةَل نوَينـةرانيان دابنيشـني    ئيت

ئَيمة دروسو دةكةين، بؤ ئةوةي تَي بطةين، ئةمريكا دةوري ضية لة عَيراق، سةزليشي هةية عَيرادي رزطـار  
دؤسـو كوردستانيشـة، دؤسـو    كرد لة دةست ديكتـاتؤري ئـةو دةرنـة، بؤيـة وا ئـةمريكا دؤسـو توركياشـة،        

عَيراديشة و كَيشةكانيش لة ننيكةوة ئاطادارة لَيي، بؤية ئَيمة داوا دةكةين دةوري خؤي ببينَيت، زؤر واديـب  
بينانة، زؤر وردبينينانة سةيري دةزيةكة بكات، مةسةلةي ئةمردؤ تةنها ئيقليمـي ئـارام لـةناو طشـت عَيـراق      

ول و مةنتيقيـة ئـةم مةنتيقةيـة جـارَيكي تـر ببَيتـة مةيـداني شـةردو         تةنها هةرَيمي كوردستانة، ئايـا مـةعق  
ثَيكدان، ئةمة لة بةرذةوةندي ئةمريكاية، لة بةرذةوةندي عَيرادة، لة بةرذةوةندي ئاشو و دميوكراسيية لة 
طشت دنيا، تةبعةن نةخَير، بؤية ئَيمة داوا دةكةين لـةو بةردَينانـة كـة دوري خؤيـان زؤر بـة دووربـيين، كـة        

كـة شـَيوازةكة وةكـو هةيـة ببيـنن، نـة  وةكـو        , تةوةدوعيشمان واية كة دةوري خؤيان بةو شـَيوةية دةبيـنن  
دروست دةكاتن و موحاوةلةي لةشكركَيشي دةكةن و كة وةكو خؤشيان دةَلَين ئَيمة تةحةمو ان نـةما لةسـةر   

زيةيـة  لـةنَيوان دوو   ئةعصاب دةذين، ضؤن دةبَيت بةرثرسـَيكي بـةرز بـة ئةعصـاب ئـيش بكـات لةطـةَل دة       
دةوَلةت، كوردستان بة هيض شَيوةية  تةرة  نيية لةو شةردة، نة بة رةمسـي مةدـةراتي ثـارتي كرَيكـاران لـة      
كوردستانة، نة مةكاتبيان لةم ناوةية وةكو لة بةغدا دةَلَيت دايدةخةين، سةرموو ئةطـةر كـةرم بكـةن بـنانن     

ن، ئةطةر هةبَي ، بةاَلم بةو شَيوةية نيية، نامانةوَيت تَيكةاَلو كام مةدةر هةية، ئَيمة لة ثَيش ئَيوة دايبخةي
بني كة ببينة تةرة ، كة ئَيمة تاوانبار بكرَيني بةوة كة ثشـتيوانيان دةكـةين، ئةطـةر هـاتوو شـةرد بـوو لـةو        
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 مةنتيقةية، كـَي سائيـدة لـةو شـةردة دةكـاتن، بـة تةئكيـد طشـت عَيـراق زةرةري لـَي دةكـات، دةوَلـةتي توركيـا             
زةرةري لــَي دةكــات، طشــت شــةردي ئةوســةت و ئةوانــةي ئاشــو و ئــازادي دةخــوازن كــَي ســوودي لــَي دةبــات   
ئريهاب، ئةمردؤ عَيراق لة شةردَيكي زؤر طةورةية دذ بة تريؤر و بة ئريهاب، ئةوانة ساحةيان بؤ ضؤل دةبَيت، 

ةمردؤ عَيـراق دةيـةوَيت بينـاي    بؤ خؤيان لة مةيدان تةراتَين دةكةن، ئةوجا ئـةو ثرؤسـةي دميـوكراتي كـة ئـ     
بكاتن لة بار نةضَيت، تؤمةتةكان ئَيمة هةمووي رةت دةكةينةوة، ئامادةين ئةطةر دةوَلةتي توركياو ثةكةكـة  

وةكـو ثةرلـةماني كوردسـتان هـةموو دامودةزطاكامنـان لـة       , ثةنايان برد بؤ ئاشو وةكو هةرَيمي كوردستان و
ةو ئاشـتية سـةر بطرَيـت، طرنطـة لـة هةمووشـي طـرنطرتة هـةرَيمي         خنمةتة، بؤ ئةوةي دةورمان هةبَيت و ئـ 

كوردستان بةثَيي موديعي جوطرايف كة ئَيمة جرياني دةوَلـةتي توركيـاين راسـتة سيـدراَلَيكني لـةناو سـنووري       
ــةتي توركيــا هةيــة، هــةين واديعــَيكني، لَيــرةين لــة تــة      عَيرادــي، بــةاَلم ســنوورَيكي درَيــذمان لةطــةَل دةوَل

ني ثَيمان خؤشة ئةو جريانةتية بةهَين بَيت، بةدوةت بَيت دةسو برايةتي بدةينة يةكرت بـؤ بينـاي   جريانَيك
دميوكراتي لة عَيراق و توركياو لة كوردستانيش، بؤية ئَيمة ثَيمان خؤشة ئةو بةردَينانةي لة توركيـا خـةتي   

توطؤيانة، ضونكة ئةم مةسـةلةية  سوور دانةنَين، بؤ ئةوةي ديادةي هةرَيمي كوردستان دةوري نةبَيت لةو طئ
مةسي ئَيمـة دةكـاتن موباشـري، بؤيـة ثَيويسـتة ديـادةي سياسـي كوردسـتان لـة مسـتةوايةكي بـةرز دةورَيكـي             
ئةساسي هةبَيت، بؤ ئةو طئتوطؤيانةو بؤ ضارةسةري كَيشةكان، ئةمردؤ طوَيمان لَي دةبَيت دةنطَيك لة توركيـا  

ية لـة ذَيـر ضـةتري ثةرلـةماني توركيـا ضارةسـةر بَيـت، ئَيمـة زؤر بـة          بةرز دةبَيتةوة، كة دةَلَيت كَيشةي هة
بــةرزةوة ســةيري ئــةو دةنطــة دةكــةين، زؤريــش المــان طرنطــة ثريؤزباييشــي لــَي دةكــةين، دةستخؤشــيان لــَي  
دةكــةين و بــةالي ئَيمــةوة لــة هــةرَيمي كوردســتان ئــةوة طرنطــة، ئةطــةر ئــةو دةنطــة جَيــي خــؤي بطرَيــت و   

َيبووردنَيكي طشتيش بداتن، بؤ ئةوةي ئةواني تريش بردؤن رةئي خؤيان بدةن و ثشتيواني بةهَينتر بَيت و ل
لةو بؤضوونة بكةن و ئةو كَيشةية لة توركيا نةمَينَيت، ئَيمة نامانةوَيت كَيشة لة توركيا هةبَيت، نامانةوَيت 

وازان و دميوكراتي خوازي طرستاريان بؤ دروست بكةين و تةمةنا دةكةين هةر لَيرةشةوة داوا لة طشت خَينخ
دنياو ثةرلةماني ئـةوروثي و دةوَلـةتي ئـةمريكاو حولـةساش لـة عَيـراق دةكـةين ، كـة دةوري خؤيـان تـةواو           
ببينن، بؤ ئةوةي ئةم كَيشةية كة ئَيمة ثَيمان واية بةهانةية دوور بكرَيتةوة لة عَيراق، دوور خبرَيتـةوة لـة   

، ئـةم مةنتيقـة ئارامـةي كـة لـة طشـت عَيـراق تـةنها ئـةم زاويـة           هةرَيمي كوردستان، ئةم ثرؤسة دميوكراتية
ئارامة، ئةم ئاراميةش تَيـك نةضـَيت، تَيكضـووني لةبةرذةوةنـدي هـيض اليـة  نييـة، تـةنها لـة بةرذةوةنـدي           

 .تريؤريستانة، ئةويش بة شةردو ثَيكدادان، هةم ئَيرة زةعيف دةبَيت، هةم بةغدا زةعيف دةبَيت، زؤر سوثاس
 :رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة

زؤر سوثاس، دانيشتنةكة بؤ دة دةديقة ثشووي ثَي دةدةين، بؤ ئةوةي ئةو سةرنج و بؤضـوونانةتان خبةينـة   
 .ناو بةيانةكة، ثاشان دَيينةوة دةخيوَينينةوة، بةَلَي سةرموو

 :بةردَين حممد حكيم جبار
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .َيينةوة، جةنابتان موخةوةلن لةسةرمن ثَيشنياري خؤم هةبوو، ثَيويست ناكات ب
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاكة ئةوة ضؤن دةبَيت، دةبَيت دةنطي بؤ بدةن، كؤكردنةوةي دسةي خؤتانة
 دواي ثشوودان
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
انةي كـة  ثَيش ئةوةي بةيانةكةي خبوَينمةوة، جارَيكي تر داواي لَيبووردن دةكةم لة ئةو خوشك و برا بةردَين

ناوشيان نووسي بوو سورسةت نةبوو دسة بكةن لة ليسو يةكَيو كا  شـَيردَل، كـا  ئـارَين، كـا  زرار، كـا       
حمةمةد رةسعةت، لة ليسو ثارتي شريين خان، دكتؤر دلَير، كا  ئيحسان، كا  شَية جةعئةر، هةروةها كا  

هـةموو ئةندامـةكاني تـريش حـةزيان      ئةسعةد داواي دسةي كـرد بـوو، كـةذاَل خـان داواي دسـةي كـرد بـوو،       
دةكرد دسةي بكةن، بـةاَلم سورسـةت نـةبوو، بـةاَلم ثـَيم وايـة ئةوانـةي دسـةيان كـرد تـةعبري لـة هـةمووتان             
دةكةن، ئَيمة لةبةر رؤشنايي دانيشتنةكةي دوَييَن هةندَيك شتمان نووسي بـوو، ئَيسـتا بـة ثةلـة دةوَلةمةنـد      

لــةناو كؤمثيوتــةر، ئــةوةي ثَيويســت بــوو ئيناســةمان كــردو بؤتــان   كــرا بــةو بؤضــوونانةي ئَيــوة حــازر بــوو  
 :دةخيوَينمةوة

راطةياندني كؤتايي دانيشتين ثةرلةماني كوردستان سةبارةت بة لةشكركَيشي توركيا بؤ سةر هةرَيمي 
 كوردستان

 كـة تايبـةت بـوو بـة طئتوطـؤ      04/12/0222ئةجنومةني نيشتماني كوردستاني عَيراق لة دانيشـتين رؤذي  
كردن دةربارةي رووداو و ثَيشهاتةكاني بـارودؤخي كوردسـتان و ناوضـةكة، بـةهؤي هةردةشـةكاني حكومـةتي       
توركيا، كؤكردنـةوةي هَيـنة سـةربازيةكاني لةسـةر سـنووري بـاكووري كؤمـاري عَيرادـي سيـدراَل و هةردةشـة           

ؤيةوة طوندةكاني ناوضـة  كردن بة بةزاندني سنووري هةرَيمي كوردستان، كة لة ضةند مانطي رابردوودا بةه
سنووريةكاني هةرَيم ناو بةناو دووضاري تؤة باران بوونةوة، ئةجنومةن بة نيطةرانيةكي زؤرةوة نـاوةردؤكي  
ــنة          ــة هَي ــثريَيت ك ــةي دةدات و رايدةس ــة حكومةتةك ــا ب ــة رَيط ــرد، ك ــاوتؤ ك ــاي ت ــةماني توركي ــاري ثةرل بردي

ووى بــووني بارةطاكــاني ثــارتي كرَيكــاراني كوردســتان  ســةربازييةكاني بنَيرَيتــة نــاو خــاكي عَيــراق بــة بيــان 
لةناوضة سنووريةكاني ناو هةرَيمي كوردستان، ثةرلةماني كوردستان لـة كاتَيكـدا نيطـةراني خـؤي بةرامبـةر      
بة بردياري ئةجنومـةني نيشـتمانيي توركيـا رادةطةيـةنَيت كـة مـا  بـة هاتنـة نـاو خـاكي دةوَلـةتي عَيرادـي             

تَيكي سةربةخؤو خاوةن سةروةري و هاوسَييةكي هةميشةيي ناو دةوَلةتي توركياية بة سيدراَل دةدات، كة واَل
ثشتطوَي خستين ثةمياننامةي نةتةوة يةكطرتووةكاني ياساي نَيودةوَلةتي دةزانَيت، ئـةوةيان لـةبري كـردووة،    

دةوَلـةتاني تـرو    كةبةم برديارة بنةماية  دادةردَيـذن كـة مـا  بـة واَلتـان دةدات دةسـت خبةنـة نـاو كاروبـاري         
ثــريؤزي خــا  و ســنوورو ســةروةري و ســةربةخؤييان ثَيشــَيل بكــات، ئةمــةش ثَيشــينيةكي مةترســيدار لــة    
ثةيوةنديةكاني نَيودةوَلةتيةكان دروست دةكـات، كـة رةنطـة توركيـا خـؤي زةرةرمةنـدي ئـةو بنةمايـة بَيـت،          

ةر نةتةوةو رةنطَيك بَيت، تةئكيد لةسةر ثةرلةماني كوردستان لة كاتَيكدا باية  بة طياني مرؤظ دةدات لة ه
ثابةند بوون بة بنةما نَيودةوَلةتيةكان دةكات، بؤ رَين طرتن لـة سـةروةري و دةسـت وةرنـةدان لـة كاروبـاري       

بـة  , ناوخؤي و رَين طرتن لة خاكي يةكَيو نةتةوةكانـدا، ئـةو برديـارةي ثةرلـةماني توركيـا رةت دةكاتـةوةو       
ثاسـاو بةسـةر ئاسايشـي هـةرَيمي كوردسـتانى دةزانَيـت، هـةروة  ثَيشـَيل كردنـي           تةجاوزَيكي بَي ياسـاو بـيَ  

سةروةري عَيرادةو مةترسيشة بؤ سةر طةلي كوردستان و سيستةمي سيدراَل، هةردةشةيةكيشة بؤ سةر ئاشو 
لةناوضةكةدا، بةتايبةت كـة طـةلي كوردسـتان بـةرةو كَيشـةية  رادةكَيشـرَيت كـة هـيض ثةيوةنديـةكي ثَيـوة           

ييــةو دةســو تَيــدا نييــة، ثةرلــةماني كوردســتان بانطهَيشــو حكومــةتي توركيــا دةكــات، بــؤ ئــةوةي زمــاني  ن
طئتوطــؤ و ديبلؤماســيةت بطرَيتــة بــةر، بــؤ ضارةســةر كردنــي كَيشــةو تةطــةرةكاني ئَيســتاو دوور لــة زمــاني   

اية دةبَيت كة رَين لة هةردةشة كردن لة لةشكركَيشي  بؤ سةر هةرَيمي كوردستاني عَيراق، ئةمةش بةو بنةم
بةرذةوةندي هاوبةشي هةردوو براي دراوسَي بطريَيت، بةو بؤنةيةشةوة داوا لة ثـارتي كرَيكـاراني كوردسـتان    
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دةكةين كة رَين لة سةروةري عَيراق و ثابةندية نَيودةوَلةتيةكاني بطرَيت، واز لة تونـدو تيـذي بَينَيـت وة     
اوايان لَي دةكةين لة اليةني خؤيانةوة ئاطربةسـت بكةنـة حاَلـةتَيكي    شَيوازَيك بؤ طةيش  بة ئاماجنةكاني، د

بــةردةوام بــؤ كردنــةوةي رَيطــا لةبــةردةم ضارةســةر كردنــي ئاشــتيانةي كَيشــةكة، ثةرلــةماني كوردســتان لــة  
ــؤ       ــات، ب ــةرَيم دةك ــةردَين ســةرؤكي ه ــةرؤ  كؤمــارو ب ــةردَين س ــةوَل و كؤششــةكاني ب ــة ه ــتطريي ل ــدا ثش كاتَيك

َيطا ضارةي طوجناو بؤ ئةم كَيشـةية، داواش لـة هـةموو واَلتـاني دؤسـت و دراوسـَي و ئاشـتيخواز        دؤزينةوةي ر
ــةكَيو       ــةكان و ي ــة هاوثةميان ــةريتانياو واَلت ــةمريكاو ب ــةكطرتووةكاني ئ ــة ي ــياندا واَلت ــة ثَيشةوةش ــةين ل دةك

دةوَلـةتي دةكـةين كـة    ئةوروثاو روسياو سكرتَيري طشو نةتةوة يةكطرتووةكان و ئةجنومـةني ئاسايشـي نَيوة  
بة بةردةوام بن لة هةوَلةكان، بؤ دوور خسـتنةوةي مةترسـي شـةردو هاتنـة نـاوةوةي سـوثاي توركيـا بـؤ نـاو          
ــي       ــت و دةنط ــة هةَلوَيس ــتطريي ل ــدا ثش ــتان لةكاتَيك ــةماني كوردس ــةروةها ثةرل ــراق، ه ــتاني عَي ــاكي كوردس خ

ئومَيـد دةكـةين كـة بـةردةوام بـَي  و بـةهَينتر        بةرثرسياران و ئاشتيخوازانانةي كَيشةكة لة توركيا دةكات،
ــدا        ــةمان كاتيش ــة ه ــةكان، ل ــة هاوبةش ــتين بةرذةوةنديي ــتيانةو ثاراس ــةري ئاش ــؤ ضارةس ــ  ب ــؤ طةيش ــت ب بَي
ثةرلةمان تةئكيد لةسةر مايف هةرَيم و طةلي كوردستان و حكومةتي هةرَيم دةكاتةوة بؤ بـةرطري كـردن لـة    

وتة دةسـتووريةكان و ئةزموونـة دميوكراسـيةكةي لـة دذي هـةر دةسـت       طةلي كوردسـتاني عَيـراق و دةسـتكة   
 .درَيذيية  كة بكرَيتة سةري

ئةمة دةدي بةيانةكةية، كة لةبةر رؤشنايي دسةكاني ئَيـوة، تةبعـةن هةنـدَيك دسـة هةيـة نـاكرَي ، يـةعين        
دا وتـة بَيـذي رةمسـي    هةَلوَيسـو سـوريا، بـةاَلم لـة هـةمان كاتـ      , مةسةلةن باس لةوة كرا كة ناوي سوريا هات

دةوَلةتي سوريا ئةو تةسرحياتةي سةرؤكي سـورياي بـة درؤ خسـتةوة، بؤيـة نـاكرَي  بيخةينـة ئَيـرة، باسـي         
هةندَيك هةَلوَيسو ناتةبيعي و نةشاز كرا لةاليةن هةنـدَيك بـةناو حكومـةتي عَيـراق كردويانـةوة، ئـةوةش       

ين و باسـي بكـةين، ئةطـةرنا هـةموو ئةوانـةي كـة       من وةكو عةرزم كردن ثَيويست ناكات ئةهميةتي ثَي بـدة 
 .دووبارة بوونةتةوةو هةَلوَيستةكان دووبارة بوونةتةوة بامسان كردووة، سةرموو كا  ئارَين

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يـارة لـةو بةينـةش    كاتَيك كة ئَيمة ثشتيواني لـة سـةرؤكي كؤمـارو سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان دةكـةين، د       
حكومةتي عَيرادي هةية، يةعين مةسةلةكة زؤر كوردانةية، حةدة ئَيمـة ئيلتيـنام بدةينـة سـةر عَيـراديش،      
يةعين حكومةتي عَيراديش لة هةوَلي ئةوة داية كَيشةكان ضارةسةر بكاتن، هةر ئةوة نة  لةبةر ئـةوةي وا  

راق نييـة، لةبـةر ئـةوة ثـَيم باشـة ئـةو مةسـةلةية        لَيك دةدرَيتةوة تةنيا مةسةلة كورد نيية، مةسةلةكة عَي
 .زياد بكرَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةرؤكي كؤمارو حكومةتي عَيراديش دةطرَيتةوة، سةرؤكي هةرَيممان طوتوة حكومةتي هةرَيممان نـةطوتوة،  
ةمووي دةطرَيتـةوة،  ثةرلةمانيشمان نةطوتووة، سةرؤكي هةرَيم هةمووي دةطرَيتـةوة، سـةرؤكي عَيـراديش هـ    

 .كا  رؤميؤ سةرموو
 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .دوو تَيبينيم هةية ئةطةر مةجامل بدةيَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تكاية تَيبيين نا، ضونكة ئَيمة ئةو تَيبينيانةمان وةرطرت كة تةئكيد لةسةري كراوةتةوة لةاليةن ذمارةيـة   
 .ةندامانلة ئ

 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة سةرةتاوة دةَلَيت حكومةتي توركيا، بة رةئي من ئةطةر بة تةنها توركيا، يان دةوَلةتي توركيا، تَيبينيـةكي  
ت ئةوة زياد تريش، كة داوا لة رَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان دةكرَيت، ئةطةر داوا لة ئاشتيخوازاني توركيا بكرَي

 .بكرَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بامسان كردووة، هةردووكمان باس كردووة، كة طوتومانـة دةنطـي وا هةيـة لـةناو حكومةتـدا ئومَيـد دةكـةين        
 .بةدوةت بَي  و بةهَينتر بَيت، مةدصدةمان ئةوةية، دكتؤر ناصح سةرموو

 :رمضان غئور ناصح.د بةردَين
 .جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة

بةر طوَيم كةوت طوتت ئةجنومةني نيشـتمانيي توركيـا، ئةطـةر وا بَيـت هةَلةيـة، هـةر ثةرلةمانةكـة باشـرتة،         
 .ضونكة ناوي رةمسي شتَيكي ترة، ئةوة ية 

داوامان كرد كة سوثاسي ئةو اليةنانة بكرَيت، كة ئةو دةن  و هةَلوَيستانة بكرَيت، كةواتة تاكو ئَيسـتا  / دوو
 .بي ئةوةي ئَيستا وةزعةكة هَيور بكرَيتةوة، زؤر باشرت دةبَيت سوثاسبوون بة سةبة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــو ناويــان            ــةاَلم وةك ــةوة، ب ــةوةم داوةت ــي ئ ــَي كــردووة، وةاَلم ــان ث ــردووةو ئاماذةم ــان ك ــةوةي دووةم بامس ئ

ت حةديقةتةكـةي، كـا    ئةجنومةني نيشتماني توركياية بة ثةرلـةمان، كـَي نـاوي ثةرلـةماني توركيـا دةزانيَـ      
 كةرخي سةرموو

 :بةردَين كرخي جنم الدين نورالدين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 (.توركيا بيو  ميللةت مةجليسي)بة توركيةي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتة ناوي لَيرة دةطؤردين دةيكةينة ثةرلةمان لة هةر شـوَينَيك هاتبَيـت ثةرلـةماني توركيـا، باشـة، ياشـَية       
 .سةرموو

 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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من ثشتطريي لة وتةكةي بةردَينت دةكةم، ثَيشةكي باست كرد بة ئايةتَيك باسـت كـرد جـةنابت، ثـَيم خؤشـة      
ان خلقةماكم مما ذكمر واننمى واعلةماكم      )بيخةيتة ناو بةيانةكة ئةوة داواي منة حةز دةكةم ئةطةر بكرَيـت  

 .، ثَيم خؤشة لةناو بةيانةكة هةبَيت، لةطةَل رَينمدا(ق ائل لتعارفوا ان اكرمكم عةد اهلل اشقاكمشعوبا و
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .يا شَية سةرموو
 :بارزاني ابد عنمان ادهم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ت بسـم اه بنووسـي دةبَيتـة دوو    ظة رةئيا من ثاش رةئيا شَية سةتاح ضـَي بـوو، ئةطـةر ئايـةت نووسـي دةبيَـ      

 .ئايةت، بة رةئيا من هةر بسم اه بَيتة ن يسني كايف بَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمة دةرطامان بؤ دةكاتةوة بسم اه تةبيعية، بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان، ئَيمة بـؤ خؤمـان لـة هـةموو     
شَية طوتي، من خؤم ئاماذةم ثـَي كـرد، بـةس ئةطـةر ئـةوة بنووسـني،       دانيشتنَيك دةكةينةوة، بةاَلم ئةوةي يا

دةبَيت ئاماذة بة ماددةي يةكةمي حةدي ئينسان بكةين، دةبَيت لةواليةشةوة بَلَيني ئايةتَيكي تـريش بَيـنني   
بةرداسو ئَيمـة ئةطـةر بَيتـو هـةدةسمان بـؤ موصـاتة بَيـت و هـةنطاوَيكي تـر          ( وان جنحوا للسلم ساجنح اا)

ت، رةنطة ئةوانة بةكار بَيت، بةس ئةوةي كـا  شـَية طـوتي هـةمووي دةطرَيتـةوة بـةناوي خـواي طـةورةو         بَي
ميهرةبان دةست ثَي دةكةين، من دةبَيت بة عةرةبيةكةش خبوَينمةوة لةبةر هـني و ئةوانـة، ئيجـازةم بـدةن     

 :بة عةرةبيةكةش خبوَينمةوة
 .بسم اهلل الرمحا الرحيم
املخللمة ملةاقشمة شطمورات     04/12/0222ستان العراق املةعقد يف السمته بتمار خ   ان اجمللس الوطين لكورد

ومسممتددات الوضمم  يف كوردسممتان واملةطقممه بسمم ب شهد ممدات شركيمما وحتشمميد قواشهمما العسممكر ة علممى احلممدود  
ملاضية دمهور ة العراقية االحتاد ة املهددة القليم كوردستان باقتحام اراضيه بعد ان شهدت االشهر اللالشمالية 

قلفًا متقطعًا للقر  داخل حدود االقليم، شةاول اجمللس باالط واالسف الشد د ا مضمون قرار الاملان شركي 
الذي خةح حكومته وضوهلا بسماح القوات العسكر ة بدخول االراضي العراقية متضرعة بواود قواعد حليب 

رملان كوردستان يف الوقت الذي  اسف ملما صمدر عما    العمال كوردستاني يف املةاطق احلدود ة داخل االقليم، ان ب
ل يف أراضي الدولة العراقية االحتاد ة، وهي دولة مسمتقلة ذات  أ حق التدخبرملان شركي ما ششر   القرار م د

دولة شركيا متداهاًل ميناق االمم املتحدة وم ادئ القانون الدولي ومتةاسيًا انه بقراره همذا  لسيادة واار دائم 
راضيه وحمدودها وسميادشها   الخر  وأنتهاكًا حلرمة اع م دأ خةح الدول حق التدخل يف شؤون الدول اامنا  شر

واستقالهلا، وهو ضلق بذلك سابقة خطرية يف العالقات الدولية قد شكون شركيا هي املتضررة ما هذا امل دأ، ان 
كانمت قوميتهما او لونهما، و ؤكمد      برملان كوردستان يف الوقت الذي حيرً كل احلرً على الةفس ال شمر ة ا ماً  

ليمة واحمرتام وحمدة    سيادة الدول وعدم التدخل يف شمؤونها الداخ عا على االلتيام بامل ادئ الدولية يف االحرتام 
عةه و راه جتاوة غري مار على اقليم كوردسمتان وامةمه    ةوعاال ان  رفض قرار برملان شركي امل اراضيها ال س 

وخطرًا علمى شمعب كوردسمتان ونهاممه الفمدرالي وشهد مدًا لالمما والسملم المدولي  يف          وانتهاكًا لسيادة العراق 
املةطقة، خاصة وانه  أخذ شعب االقليم جبر رة معضلة ال دخل له فيها، ان برملان كوردستان  مدعو احلكوممة   

باالاتياح العسكري  الرتكية اىل انتهاج لغة احلوار والدبلوماسية وحل االشكاالت القائمة بعيدة عا لغة التهد د
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حميب العممال    ر  ، بهمذه املةاسم ة شةاشمد   لكوردستان العراق وذلك على أساو امللما  املشمرتكة للشمع   اجلما    
لتياماشه الدولية والتخلي عما العةمف كاسملوب لتحقيمق االهمداف واعمل       دستانى باحرتام سيادة العراق واالكور

طر ق امام احللمول السملمية، ان برملمان كوردسمتان يف الوقمت      وقف اطالق الةار ما اان ه حالة دائمية لفتح ال
رئيس اجلمهور ة والسيد رئيس االقليم الجياد احلل هلذه االةممة  ةاشمد    ذله السيد الذي  دعم اجلهود الذي  

 مجي  الدول اللد قة واحمل ة للسالم ويف مقدمتها الوال ات املتحدة وبر طانيا والدول املتحالفة معهم واالحتاد
االوروبي و روسيا واالم  العام لالمم املتحدة وجملس االما الدولي للعمل معًا البعاد خطر التدخل العسمكري  
الرتكي عا العراق واالقليم، ويف الوقت الذي ندعم املواقف واالصوات االجيابية املسؤولة ما داخمل شركيما الميت    

القضمية نأممل ان شأخمذ املواقمف واالصموات قوشهما        يف حمل  ل الدبلوماسمي والسملم  احلم شدعو اىل ن ذ العةف واىل 
ودخوشها و وصواًل اىل حل القضية وحتقيق السالم وحتقيقًا للملما  املشمرتكة، اىل ذلمك فأنةما نؤكمد ان برملمان       

بته العراق ومكتس اشه الدستور ة وجتركوردستان وحكومة االقليم هلا كل احلق يف الدفاع عا شعب كوردستان 
 .اي اعتداا  ستهدفه الدمقراطية ضد

 .زؤر سوثاس كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَينني، زؤر سوثاستان دةكةين
 
 
 
 

 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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 ( 02)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2112\01\21رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 12)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 21/01/2112 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     32/12/0222رَيكـةوتي   شـةممة  سـيَ  رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
 بـةردَين  بوونيبـة ئامـادة  , بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشـاد مئـو سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
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, بةردَين سرست عبـد عبـداه سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤ  و( كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (12)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1110كراوي سـاَلي  ي هـةموار (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برديــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي (12)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت

ؤذةى برديارى هةمواركردنى ياساي ثارَينرايةتى كة لةاليةن ئةجنومةنى ثرخوَيندنةوةى يةكةمى  -1
 . وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

ى ساَلآ (4)ة ياساى هةمواركردنى ياساى وةزارةتى ثةروةردة ذمارة خستنةردوو و طئتوطؤكردنى ثردؤذ -0
 .وة ثَيشكةش كراوةكة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانة 1110

( 01)كردن بة ياساى رَيكخستنى كؤمثانياكانى عَيرادى ذمارة رؤذةى كاتوطؤكردنى ثرخستنةردوو و طئ -3
 .ومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةكة لةاليةن ئةجن 1112ساَلى 

ؤذةى كاركردن بةياساى رَيكخسـتنى بريكارنامـةى بازرطـانى عَيرادـى ذمـارة      خستنةردوو و طئتوطؤكردنى ثر -4
 .ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة كة لةاليةن 0222ى ساَلى (51)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , ني نيشتمانيي كوردستاني عَيراقئةجنومة
شةممة رَيكةوتي  سَي ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(12)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا32/12/0222
ياساي ثارَينرايةتى كة لةاليةن ئةجنومةنى  ؤذةى برديارى هةمواركردنىخوَيندنةوةى يةكةمى ثر -1

 . وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
ى ساَلآ (4)ة ياساى هةمواركردنى ياساى وةزارةتى ثةروةردة ذمارة خستنةردوو و طئتوطؤكردنى ثردؤذ -0

 .وة ثَيشكةش كراوةكة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانة 1110
( 01)ة ياساى رَيكخستنى كؤمثانياكانى عَيرادى ذمارة كردن برؤذةى كاخستنةردوو و طئتوطؤكردنى ثر -3

 .ومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةكة لةاليةن ئةجن 1112ساَلى 
ؤذةى كاركردن بةياساى رَيكخستنى بريكارنامةى بازرطانى عَيرادى ذمارة خستنةردوو و طئتوطؤكردنى ثر -4
 .كةش كراوةكة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيش 0222ى ساَلى (51)

بةخَيرهاتنى بةردَين كا  دَلشاد وةزيرى , داوا لة ليذنةى ياسايى دةكةم بَين لة شوَينى خؤيان دابنيشن
لةطةَلمان بةشدارن بؤ بردطةى , بةردَين كا  سعد وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان دةكةم, ثةروةردة

طئتوطؤكردن و مةسةلةى هةمواركردنى ياساى  جةنابى كا  دَلشاد بؤ, كا  سعد دائيمةن لةطةَلمانة, (0)
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ؤذةى برديارى خوَيندنةوةى يةكةمى ثر)ى يةكةم خاَل, بةخَيربَين سةرضاو, وةزارةتى ثةروةردة
داوا لة ليذنةى , (رايةتى كة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةةهةمواركردنى ياساي ثارَين

 . سةرموو, ااهكورتة ئينش, ةوةنياسايى دةكةم بيخوَين
 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
دواتر براى , ؤذةكة بة زمانى عةرةبى دةخوَينمةوةئَيستا دةدى ثر, دامانى ثةرلةمانخوشك و برايانى ئةن

 ,بةردَينم مامؤستا كاكة بةزمانى كوردى دةخوَينَيتةوة
 0222لسةة ) ( رقم  درار

 حلقوق  يف دوائر التسديل العقار  للرتاف  عةها يف كافة الدعاو بتوكيل املوظف  ا
لدائرة التسديل العقار  أن شوكل أحد موظفيها احلاصل  على شهادة بكالور وو بالقانون يف دعاوي : اوالاََ

 .التسديل العقار  و املرافعة فيها أمام احملاكم كافة مهما كانت قيمة الدعو 
 .عارض و أحكام هذا القرارال عمل بأ  نص  ت: ثانيا
 .وة ر العدل شةفيذ أحكام هذا القرارعلى : ثالنا
 . ةفذ هذا القرار ما شأر خ نشرة يف ار دة وقائ  كوردستان: رابعااََََ

 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 0222ى ساَلى ) (برديارى ذمارةى 
 انطةكانى تؤماركردنى خانووبةرة دةبنة بريكارى سةرمانطةكةيان لةسةرمانبةرة ماسثةروةرةكان لة سةرم

 :كاتى دادطايى كردن لةهةموو داواكانياندا
سةرمانطةى تؤماركردنى خانووبةرة بؤى هةية يةكَيك لة سةرمانبةرةكانى كة بردوانامةى : يةكةم

, كردنى لَيى نووبةرة و دادبنيكانى تؤماركردنى خابكاتة بريكارى خؤى لةداوا, بةكةلؤريؤسى لةياسا هةبَيت
 . جا نر  و بةهاى داواكان هةرضةند بَيت, لةبةردةم هةموو دادطايةكاندا

 .كار بةهيض دةدَيك ناكرَى طةر لةطةَل حوكمةكانى ئةم برديارة ناكؤ  بَيت: دووةم
 .ثَيويستة وةزيرى داد حوكمةكانى ئةم برديارة جَيبةجَيى بكات: سَييةم

ةوة جَيبةجَى (وةدائيعى كوردستان)ة لةردؤذى باَلوكردنةوةى لة رؤذنامةى سةرمى ئةم برديار: ضوارةم
 .دةكرَيت

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئارداستةى ليذنةى دانونى و ئةندامانى , دانون دةبَيت, ار نييةئةم ثرؤذةية جارَيك دةر, سوثاس زؤر

نة  , تيمانى كوردستان دةردةضَيترةضاوى ئةوةش بكةن لةاليةن ئةجنومةنى نيش, دةكةم ىثةرلةمان
خستنةردوو و )كار بردطةى دوو لةبةرنامةى , حةزة بكرَيتموال, ايةتى ئةوةش ضا  بكرَيتةوةسةرؤك

كة لةاليةن  1110ى ساَلآ (4)ياساى هةمواركردنى ياساى وةزارةتى ثةروةردة ذمارة  ذىؤطئتوطؤكردنى ثر
ياخود ئةو كةسةى كة , لة سةرؤ  ليذنةى ثةروةردة دةكةمداوا   , (ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
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ياسايى دةكةم كة خاَل بةخاَل  داوا لة ليذنةى, ئةو مةسيوليةتةى وةرطرتووة بَيت لةجَيطاى خؤى دانيشَيت
 .سةرموو, ثاشانيش طئتوطؤى لةسةر بكةين, ثاشان راى ليذنةكان, ةوةنؤذةكة خبوَينثر

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .ردَين سةرؤكى ئةجنومةنبة

 التعد ل النالث لقانون وةارة الرتبية
 1110لسةة ( 4)رقم 

 :شعدل الفقرة النالنة ما املادة ا امسة ما القانون و شقرأ كاآلشي :املادة االوىل
شهيئة مةاهج الدراسة االساسية و االعداد ة و املهةية و شعليم الك ار ووسائلها و كتب الدراسة فيها و  -3
ساليب التقو م و االمتحان هلا ختفيفا للسياسة الرتبو ة و ا طط املرش ة عليها و شطو رااََ جلمي  ذلك استةادا ا

 .اىل ال حوث العلمية و الدراسات
 :ملطفى ابوبكرعبدالكريم بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 هةمواركردنى سَييةمى ياساى

 ردةى وةزارةتى ثةروة 1110ى ساَلى (4)ذمارة 
 :رَيتةوةدياساكة هةموار دةكرَى و بةم شَيوةية دةخوَين ماددةى ثَينجةم لة بردطةى يةكةم لة :ماددةى يةكةم

كردنى بةرنامةكانى خوَيندنى بنةردةتى و ئامادةيى و ثيشةيى و سَيركردنى طةوران و هؤيةكانى و  ئامادة -3
و كان بؤيان تاكو سياسةتى ثةروةردةن و ئةزموونةلةطةَل ئامادةكردنى شَيوازى هةَلسةنطاند, خوَيندن كتَيبى

 .ثالنةكانى سوو  بكرَين و ثةرة بة هةموو ئةوانة بدات بة ثشت بةس  بةباسى زانستى و لَيكؤَلينةوةكان
 :بةردَِِِِِِين سةرؤكى ئةجنومةن

 .راى ليذنةى دانونى سةرموو
 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سوثاس, هيض تَيبينيمان لةسةرى نيية, كو ليذنةى ياسايى ثشتطريى لة ثرؤذةكة دةكةين وئَيمة وة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو, ئةى ليذنةى ثةروةردة هيض تَيبينيتان لةسةر ماددةى يةكةم هةية, باشة

 :بةردَين عسعد شاكر امني
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 : وَينرَيتةوةهةموار بكرَيت و بةم شَيوةية خب(  5) ماددةى  ى( 3) بردطةى : ماددةى يةكةم
طةوران، و هؤيةكانى، و  ىئامادةكردنى بةنامةكانى خوَيندنى بنةردةتى و ئامادةيى و ثيشةيى و سَيركردن -3

كتَيبى خوَيندن، و شَيوازى هةَلسةنطاندن و ئةزموونةكان بؤيان تاوةكو سياسةتى ثةروةردةيى و ثالنةكانى 
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  ةتةنها صيةغةكةيةتى نةو . زانستىبةجَى بكرَين و ثةرةى ثَيبدات بة ثشت بةس  بة لَيكؤَلينةوةى جَى
 .سوثاس, لةطةَل ثردؤذةكةينة, هيض تَيبيين ترمان نيية

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كةس دسةى لةسةر , ئةطةر هيض تَيبينيةكى ئةوها نيية, مةسةلةى صياغة مةسةلةيةكى زؤر طرن  نيية

كةلةاليةن ليذنةى ياسايى و ليذنةى ثةروةردةش ثشتطريى , ئةو تةعديلةى سَييةمى نيية, ئةو مودتةرةحةى
 .كا  ئارام سةرموو, تةنها ليذنةى ثةروةردة ثَيى واية صياغةى بؤ بكرَيتةوة, لَيكراوة

 :ارام رسول مامندئبةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

شَيوازى هةَلسةنطاندن و , كة بؤ جةنابتانى دةخوَينمةوة, خاَلَيك دةكةم من مواَلحةزةى, لة ماددةى يةكةم
يةعنى من لةطةَل ئةو كةليمةى , النةكانى سوو  بكرَينكان بؤيان تاكو سياسةتى ثةروةردةيى و ثئةزموونة

 ,ئةوةى كة لة ليذنةى ثةروةردة هاتووة زياتر طوجناو ترة, باشة ئةطةر بطؤرددرَى, ة نييم(سوو  كردن)
 . زؤر سوثاس, جوان نيية لةياساكة هةبَيت( سوو  بكرَيت)كةليمةى 

 :زنطةنة ةخشان عبداهبةردَين ث
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة , اوةردديارة هةر بةختئيئةنيش وةرطَي, و(ختفيفا)نة  ( حتقيقا)من ثَيم واية ئةو كةليمة 
 .سوثاس ,(ا ططحتقيقا للسياسة الرتبو ة و) من ثَيم واية, كورديةكةش بة ختئيئةن تةرجوومة كراوة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
يةعنى كة ئيعادةى صياغةى , (حتقيقااََ)كرديتيية , ليذنةى ياسايى لة مودتةرةحةكةى خؤى واى نووسيوة

 .كا  عونى سةرموو, كردؤتةوة
 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ديارة , زائيدةن نووسراية حتقيقةن تةسبيت كراية, وة هةر بة حتقيقةن خوَيندمةوةئةمن كة خوَيندمة

 .سوثاس, باش طوَييان لَينةبووة, برادةران مواَلحةزةى ئةوةيان نةكردية و
 :امني ابد بد عنمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
مةبةست نةهَيشتنى , طةوران بؤ تةوزيح لةسةر سَيركردنى, من ثرسيارم لة جةنابى وةزير هةية

دوتابية  لةمةردحةلةية  ضةند ساَلَيكى خوَيندوة و دابرداوة ثاش , بةاَلم مةسةلةن كةسَيك, خوَيندةوارية
, ضؤن مةسةلةن خوَيندنةكةى ضؤنة, ئةوة مةسةلةن تةوزحيَيكى زياترى ثَيويستة, سةترةيةكى زةمةنى

يةعنى هةر بةجدى , بةاَلم حةزى لة خوَيندنة, تةمةنَيكى طةورةية, ئةوةش مةسةلةيةكى طةورةية
ئةطةر جةنابى وةزير تةوزحيَيكى زياتر , يةعنى ئةوة دةضَيـتة ض بابَيكةوة, ثرسيارم لَيكراوة لةسةر ئةوة

 .سوثاس, بدات
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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بؤتة دراسى  ةك, يةتةنها بؤ مةسةلةى ئيبتدائيى و متةوةسيتة, خؤى ئةو داواكارية بؤ ئةو تةعديلى
 .سؤزان خان سةرموو, ئةوةندةية طؤردانكاريةكى ئةوتؤ نيية, ئةساسى

 :زان شهاب نورىبةردَين سَو
 .بةردَِِِين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو ضاككردنةى كة كردوومانة سةبارةت , ؤذةكة دةكةين وواوةتى ليذنةكةمان ثشتطريى لة ثرئَيمة بةتة
علةن لةناو يس, النةكان حتقيقةنة وبة جَيبةجَى كردنى ث سةبارةت, ة بةوةى هةروة  روون كردنةوةي

لَيبوردن  ىداوا, ئَيمة ئةوةمان لةال بووة, راثؤرتى زمانى كورديةكةى ليذنةى ياسايى بة سوو  كردن هاتووة
ئةطةر نا خؤمان سةد لةسةد ثشتطريى لةو داوايانةى وةزارةتى , ئَيمة تةنها صياغة دةكةين, دةكةم

 .زؤر سوثاس, ثةروةردة دةكةين
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كَى لةطةَل ئةوةية با دةستى بةرزبكاتةوة؟ , بةو تةعديالتةوة لةناحيةى زمانةوانى, باشة دةخيةمة دةنطةوة
بردؤ سةر , سوثاس, بةكؤى دةن  دبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, سةرموون

 .سةرموو, ماددةى دووةم
 :َين عونى كمال سعيد بنازبةرد

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 :شلغى املادة السادسة و حيل حملها ما لى :املادة النانية

 .مرحلة التعليم االساسى و مدة الدراسة فيها شس  سةوات -1
 .مرحلة الدراسة االعداد ة و مدة الدراسة فيها ثالث سةوات -0

   .سى و ممهدة هلا كون ر اض االطفال سابقة ملرحلة التعليم االسا -3
 :ملطفىبةردَين عبداكريم ابوبكر 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 :ماددةى شةشةم هةَلدةوةشَيتةوة و ئةمةى خوارةوة جَيى دةطرَيتةوة :ماددةى دووةم

 :سَيركردنى طشتى بؤ تازة ثَيطةيشتووان لةدوو دؤناغى بنةردةتى رَيك دةخرَى كة ئةمانةن
 .نؤ ساَلة( 1)خوَيندةكةى دؤناغى بنةردةتى و ماوةى  -1
 .سَى ساَلة( 3)دؤناغى خوَيندنى ئامادةيى و ماوةى خوَيندنةكةى  -0

 .باخضةكانى ساوايان ثَيش دؤناغى سَيركردنى بنةردةتى دةكةوَى و رَي خؤشكةريةتى -3

 

 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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عليم العام  ةتهم الت/يةكةم)رةدمان داوةتَى , ننميان كردووةبةاَلم تة, ؤذةكة دةكةينئَيمة ثشتطريى لةثر
لةبةر ئةوةى وازح تر , ةى دووةمكرديتمانة سةدةر(  كون ر اض االطفال), (ساسيت للةاشئ  مبرحلت  أ

 .زؤر سوثاس, بَيت جياوازيان بكةينةوة
 :بةردَين اسعد شاكر امني

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم شَيوةى ياسايةكة باشرت رَيكخراوةتةوة لةطةَل , ؤذةكة دةكاتطريى لة ثرليذنةى ثةروةردةش ثشت

 .سوثاس, دانونةكة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو , ئةم ماددةيةش لةبةر رؤشنايى ئةو بةرنامةية كة لَيرة جةنابى وةزيريش شةرحى بؤ كردن و
ناوةكان , كَى دةيةوَى دسة بكات, باشة ,هةمووى شةرح كراوة بؤتان, طؤردانكاريانةى كة لةهني كراوة

 .سةرموو, كا  سرست دسةى هةية, دةنووسم
 :بةردَين سرست ابد عبداه
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 ئَيمة طؤردانكارية  لةسةر, بةاَلم لةناحيةكى نينامى, و ئيحتريامم بؤ هةموو ئةندامانبةرةئيى من رَين
لةسةر رؤشنايى ئةو طؤردانكاريانة , ئيبتيدائي نةما بووة ئةساسى حةىلمةر, سيستةمى تةربيةمان  كردووة

هةر بؤ ئةوةية , ماددةى ية  و ماددة دوو, لَيرة زؤربةى ماددةكان, مةسردوزة دانونى ثةروةردة بيطؤردى
مةردحةلةى , بةردةئيى من زؤر طئتوطؤ و مونادةشةى لةسةرى ناوَيت, ئينسيجام بكات لةطةَل ئةو طؤردانكارية

بؤية الزم ئةو , ثَيش وةخت برديارت داوة بيكةية ئةساسى, بتيدائيى ئةكةية ئةساسى يان ناكةية ئةساسىئي
ئَيمة ماددةية  سةرو بنى بكةين , لةبةر ئةوة مونادةشامتان ئةو موزوعة بَيت بةتةنيا, دانونة بَيتة طؤردين

 .ثاسزؤر سو, نقاش هةمووى لةسةر ئةو طؤردانكارية بَيت, هةموو بيطؤردين
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو كا  جعئر, ئةوةى كة داواتان كرد, هةر موسردن لةسةر دسةى خؤتان
 :معرو ملطفى بةردَين جعئر 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
جةنابى / دووةم, ئةوها تةسةلسول دابنرَى, (ع)بكرَيتة بردطةى ( ج)بردطةى / يةكةم, من دوو ثَيشنيارم هةية

بةاَلم بةداخةوة لةكوردستان زؤر , باخضةى ساوايان زؤر موهيمة لة دراسةتةكانى تر, ش دةزانَىوةزير با
ئةطةر طرنيطيةكى زؤر بةوة , يان زؤر كةم منداَل هةية لة لةباخضةى ساوايان وةردةطريَى, كةم دوتابى هةية

كة ضؤتة , ن وةرطرياونئةطةر سةرذمَيريَيك بكةيت لةسةر ئةو منداَلانةى كة لةباخضةى ساوايا, بدرَى
بةاَلم ذمارةى باخضةى , مةردحةلةى خوَيندن زؤر ناجيح ترن لةوانةى كة بةبَى باخضةى ساوايان ضوون

زؤر , ربطريآ لةباخضةى ساوايانهةوَل بدرَى ذمارةيةكى زؤرتر منداَل وة, ساوايان لةكوردستان زؤر كةمة
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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بةاَلم داواى , مةعلومة, ة باخضةى ساوايان موهيم نييةونةكةس نةي وتو, زيرنة جةنابى وة, كةس
 .كا  شَيردَل سةرموو, طؤردانكاريش نةكراوة وةكو خؤى

 :نىوَيةعبداه ح ردَلبةردَين شَي
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ياسامان ئَيمة هةندَى , لة ليذنةى دانونى و تةربيةش, من ثرسيارَيكم هةية لةجةنابى وةزير و
هةندَى شردوتى , لةبارةى تةعيني, ياساى ديكةلان دَيتة ثَيش, شووبؤ هةندَى وةزارةتى ثَي, وةودةرضوواند

ئةى بؤ ئةوانة , لَيرة مةردحةلةى ئيبتيدائيى نةماوة, دةَلآ دةبَى شةهادةى ئيبتدائيى هةبَى, تةعيني هةية
 .زؤر سوثاس, ضى دةكةين

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةوةلني شةهادة ئةوةى ئيبتيدائيى , تةبعةكة دةبَى بطؤرددرَى, ةندة ئةوة مةنتيقةيةكى بةديهييةهةرض

 .سةرموو, ئةوة دةخواتن بةاَلم لةمةودا لةموستةدبةل ئةوة نامينَى, ثَيشووى هةية دةخوا
 :نىوَيةعبداه ح ردَلبةردَين شَي

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كة ( شهادة االبتدائيةاليكون حاصل على )دةبَى , وندى خؤبةخشمان هةيةئَيمة ئَيستا ج, دةزانى ضيية

 .سوثاس, شةهادةى سَىى وةرطرت ضؤن دةبَيتة جوندى
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو, ديارة من نةمتوانى, جةنابى وةزير بؤى شةرح بكة
 (:وةزيرى ثةروةردة) /شاد عبدالربنبةردَين دَل

 .ةنبةردَين سةرؤكى ئةجنوم
ؤذةية بؤ ئةوةى ئاستى سَيربوونى هةموو خةَلكى كوردستان ئةم ثر, ديارة وة  جةنابت ئيشارةتت ثَيدا

بؤية بردوانامةى شةشى , بةهةموو ئةوانى ترةوةش, بةرداستى بةسةربازى خؤبةخشيش, بةرزبكاتةوة
كات دةتواندرَى ئةو, تةنيا بةخوَيندةوارى هةبوو ثَيويستى, ئةطةر ثؤستَيك هةبوو, نَىسةرةتايى نامَي

, ئةو ثؤستة لةردَيى ضاوثَيكةوتنةوة ئاستَيكى خوَيندةوارى هةَلبةسةنطَيندرَى, دانونةكة بةوة تةعديل بكرَى
 .سوثاس, نة  بردوانامةى بؤ تةحديد بكرَى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو, كا  عادل دسةت مابوو

 :بةردَين عادل حممد امني
 .ومةنبةردَين سةرؤكى ئةجن

ئَيمة لةتةصنيف داينَيني ض , حةز دةكةم ئَيمة وردبينةوة, ئَيمة دانونة بةرداستى دانونى وةزارةتى ثةروةردة
ئَيمة هاتووين دانونَيكى بابةتى كة تايبةتة بة بابةتى ثةروةردة و , جؤرة دانونَيكى عامى ئيداريية

, تةعريئى دانونى ثةروةردة بكةين, ر ئَيمة بَينيئةطة, هاتووين لةم دانونة تَيكةَلمان كردووة, سَيركردنةوة
من ثَيشنيارم ئةوةية ئَيمة ثَيويستة بؤ ئةوةى سيستةمى ثةروةردة وةزارةتى , بةرداستى دانونَيكى تايبةتة

ثَيويستة ئَيمة دانونَيكمان هةبَى بةناوى دانونى ثةروةردة و  ،ثةروةردة ناوى ناوة بؤ طؤردانكاريةكان
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نة  ئةو , ثَيويستة ئَيمة بةو دانونة رَيكى خبةين ،ئةوانةى كة لةبوارى ثةروةردةسَيركردن سةرجةم 
بؤ ئةوةى , داتَيكة بؤ جَيبةجَى كردنى ثةروةردة، ئةدانونة كة دانونَيكة تايبةتة بة تةشكيلةى وةزارةت

ى من ئةوةية ثَيشنيار. ,دانونى عام و دانونى خاص, بةرداستى ئةوة تَيكةَلى دوو دانونة, جياى بكةينةوة
هةموو , كى ننيكدا لةو بابةتة ثَيشكةشى ثةرلةمان بكاتةتى ثةروةردة بتوانَى لةداهاتوويةهيوادارم وةزار

 .سوثاس, تةساصيلى ثةروةردة بةهةموو دؤناغةكان رَيك خبةينةوة
 :شكرية رسول ابراهيم 1بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
م كردوويانة بة مادا, عنى كة ئةو هينةيان نووسيوةية, ياسايى هةية بةرداستى من تَيبينيم لةسةر ليذنةى

, (باخضةى ساوايان)ناوى دؤناغى ئامادةكارى / دؤناغى يةكةم, بةرداى من ببَيتة سَى دؤناغ, دوو دؤناغ
 .زؤر سوثاس, دؤناغى خوَيندنى ئامادةيى/ دؤناغى سَييةم, دؤناغى ثةروةردى بنةردةتى/ دؤناغى دووةم

 :كوردستان ثريداود دادر بةردَين
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

من ثَيم واية هيض ماناية  , (رَي خؤشكةرايةتى)لَيرة سةبارةت بة ( ج)بردطةى , سةبارةت بة ماددةى دووةم
بؤ  ىيان تةوزحيَيك, يةعنى مانايةكى وا  نادات, يا تةوزحيَيك بدرَى زؤر باشرتة, وابناا زيادةية, نادات
 .سوثاس, حةز  بكرَى باشرتةيان , بدرَى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 ةدوو مةردحةلةى كردوو, مةردحةلةى خوَيندن باش دةكات, ؤذةكة كةباسيان كردووةثر, تةبعةن ئةوة ديارة

, نيش ثَيشى مةردحةلةكةيةيابةاَلم باخضةى ساوا, مةردحةلةى ئةساسى و مةردحةلةى ئيعدادية, ثَيشى زانكؤ
زؤر  10تا  12لة , ئيعداديةشى هني كردووة  ىمةردحةلة, ئةساسى ئةوة هةتا نؤ, ييةناوى مةردحةلة ن

هةمووى , زؤر وازحية ثَيويست ناكات بيكةيتة ية  و دوو و سَى, ى دةضَيتة زانكؤيدوا, وازحية شتةكان
 .سَييةم مةردحةلةى تةمهيدية سةرموو كا  اسعد, دووةميش شةرح دةكاتن, مةردحةلةى يةكة

 :اسعد شاكر امني بةردَين
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, كة هةموار كراية 1110ى (4)ى لة ياساي يدوا, تةربةوية و, بةنيسبةت ئةو ئيقترياحةى كا  عادل دةَلَى
, تةنها طؤردينةوةى مةرحةلةية, اتانة وةكو سةرؤ  ثةرلةمان ئاماذةى ثَيكردئةو سةدةرد, ياسامان هةية

 لةناو بردطةكانى مادةكان, يعداديةئَيستا بوويتة ئةساس و ئ, انةوميان هةبووئيبتيدائى و مةتةوةستة و س
 .سوثاس, تَيداية

 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ئةو صيغةيةى كة حكومةت تةددميى كردية, ئَيمة نةمان طؤردية, شوكرية 2سةبارةت بة ثرسيارةكةى د
وة بة سةدةردات بةاَلم تةسةلسولةكامنان لَيككرد, ةمان شَيوة ثشتطريميان لَيكرديةهةر ئةو صيغةية ئَيمة بةه

 .سوثاس, ية  و دوو
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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دؤناغى , خوَيندن لة دوو دؤناغ هينى كردووة, وةكو ليذنةى ياسايى تةرتيبةكةى كردووة, زؤر سوثاس
ى خوَيندنى دواناوةندى كة ماوةى خوَيندنى تَيدا سَى دؤناغ, ساَلة 1ماوةى خوَيندنى , خوَيندنى ئةساسى

ئةو , لة دةست ثَيكردنى خوَيندن ةساوايان مةرحةلةيةكى ثَيشرت, ئةمةش لة دووةم شةرحى كردووة, ساَلة
دةستى , كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَليةتى, مادةية دةخةمة دةنطةوة

 .سةرموو, مادةى سَييةم خبوَينةوة, بةكؤى دةن  دبوَل كرا, بةرزبكاتةوة؟ سةرموون
 :بةردَِِِين عونى كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 :شعدل املادة السابعة و  قراا كاآلشي :املادة النالنة

فيها كتب الدراسة و وسائلها وشعليم الك ار واملهةية االعداد ة ومدة الدراسة ملرحلة التعليم االساسية و
شطو را جلمي  ذلك وا طط املرش ة عليها ليب التقو م واالمتحانات هلا ختقيقا للسياسة الرتبو ة واساو

 .استةادا اىل ال حوث العلمية و الدراسات
 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن 
 :وَيندرَيتةوةةى حةوتةم هةموار دةكرَى و بةو شَيوةية دةخدماد :مادةى سَييةم

و وةزارةتى ساَلة( 3)وةى خوَيندنى ئامادةيى و ماساَلة( 1)غى سَيركردنى بنةردةتى ماوةى خوَيندن لة دؤنا
ثةروةردة بؤى هةية دوتاخبانةى سَيركردنى بنةردةتى ديكة دانةزرَينَى كة ماوةكةى كورترت بَى بؤ ئةوانةى 

ساَل و دةشَى ( 18 -12تةمةنى )ئةو دؤناغة  لة تةمةنى سَيردكردنن و دواكةوتوون لة خوَيندنى
لةطةَل رةضاوكردنى تةمةنى مندااَلن و بارى ذينطة , دوتاخبانةكة بةشَيك لة دؤناغى سَيركردنةكة بطرَيتةوة

 .و ثَيويستية ئابوورييةكانى سَيركردنة
 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, بةاَلم ضاكمان كردية ناحيةى لوغةوى, تطريى لة مةسهومى مادةكة دةكةينئَيمة لة ليذنةى ياسايى ثش

 :بةم شَيوةمان لَيكردية, غةَلةتى لوغةوى و تيباعيشى تَيداية
 :شعدل املادة السابعة ما القانون و شقرأ كاآلشي :املادة النالنة

لوةارة الرتبية ان الث سةوات والدراسة االعداد ة ث مدةحلة التعليم االساسى شس  سةوات ومدة الدراسة ملر
تحاق بهذة املرحلة ختلف عا االلمدة اقلر ملا هم يف سا التعليم وشستحدث مدارو للتعليم االساسى ذات 

راعاة اعمار الةاشئ  والهروف جيوة ان شقتلر املدرسة على ايا ما مرحلة شعليمية م  مو( 18 -12سا )
 .مقتضيات اقتلاد التعليمال يئية و

 :منياسعد شاكر ا بةردَين
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سوثاس, هيض تَيبينَيكمان لةسةرى نيية, ثشتطريى لة ثردؤذةكة دةكةين, ئَيمة ليذنةى ثةروةردة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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 .سةرموو, با تؤزَيك جةنابى وةزير تةوزحيات بدات, بؤ ئةوةى ثرسيارةكان لةالمان وازح بَيت
 (:وةزيرى تةندروستى) /بدالربنشاد عبةردَين دَل

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لةوانةية , مةرج نيية ئةو نؤ ساَلة هةمووى لة ية  دوتاخبانة بَيت, ديارة مودةى ديراسة بوو بة نؤ ساَل

جوطراسيا  بةثَيى شوَينة, ثَينج ساَلةكةى تر لة بينايةكى تر بَيت, ضوار ساَلى يةكةم لة دوتاخبانةية  بَيت
 .سوثاس, ئةو بارودؤخةى كة ذينطة ثةروةردةكة ثَيويستى ثَييةتى, كة وارى ئابوورى خوَيندنةو ب

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .شَية ادهم سةرموو

 :بارزانىابد  عنمانبةردَين ادهم 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

و جيوة ان شقتلر )كة بَيذى  ,من ثرسيارةكا جةنابَى وةزير هةي, لةرَينا ثَيش دووميا و رَينا دا دةبيذم
لَيرة ثرسيارةكة , (املدرسة على ايا ما مرحلة شعليمية م  مراعاة اعمار الةاشئ  و الهروف ال يئية

, بؤمن مةسهوم نيية, لَيرة ئةطةر شى كردنةوة  هةبَيـت, (و مقتضيات اقتلاد التعليم)دةست ثَيدةكات 
 .سوثاس

 (:روةردةوةزيرى ثة) /بةردَين دَلشاد عبدالربن
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ناكرَى ئَيمة دوتاخبانةيةكى , نة لةطوندَيكدا كة ذمارةى دوتابيةكانى كةمةوبؤ منو, ديارة مةبةستمان ئةوةية
بؤية ئةطةر هاتوو ذمارةى دوتابيانى كةم بوو لةبارةي ئابووريةوة حكومةت زةرةرمةند , نؤ ثؤىل بكةينةوة

, دوتاخبانةى كةدةيكةنةوة ديراسةت بكةين ى ئةوؤذةثر, تة لةبارةى ئابووريةوةثَيويسلةبةرئةوة , دةبَيـت
 . سوثاس

 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سوثاس, تةئيدى صياغةكةى ليجنةى دانونى دةكةم, من صياغةكةى ليذنةى دانونى ثَيم باشرتة لةوة و
 :بةردَين حممد رسعت عبدالربن

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
مرحلة التعليم االساسى و مدة  -1)ضونكة ئةومادةية لةمادةى دوو هاتووة , ثَيم واية ئةو مادةية زيادةية

ئةمة بؤضى ( مرحلة الدراسة االعداد ة و مدة الدراسة فيها ثالث سةوات -0, الدراسة فيها شس  سةوات
 .سوثاس, تيكرار ببَيتةوة جارَيكى تر

 
 :ن مالسعدالدين مالعبداه مولودبةردَي
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 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, يةعنى ئةو سةترة زيادة و, مودةى ديراسة باس كراية لةو سةترة, رسعةتىحممد هةر لةسةر دسةكةى كا  

لوةارة الرتبية ان شستحدث مدارو للتعليم / )دووةم, ماناى ئةوةية كة زيادة, باسى مةراحيلةكامنان كردية
و ), (ختلفوا)لة دانونة ئةصَلةكة , نابَى( ختلف), (ات مدة اقلر ملا هم يف سا التعليم و ختلفاالساسى ذ

و جيوة ان شقتلر املدرسة على ايا ما املرحلة التعليمية )ثاشان دةَلَى , (املرحلة ختلفوا عا االلتحاق بهذه
, (ل يئية و مقتضيات اقتلاد التعليماعمار الةاشئ  و الهروف ا مراعاةاََ) بةَلكو, (مراعاة)بؤ , (م  مراعاة

 .سوثاس, (ةاََمراعا)يةعنى دةبَى بَلَيني , ئةوة زؤر جوملةكة رَيك نيية
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .كا  بةَلَين سةرموو, ثَيم واية هةردووكى راستة, بؤ هةردوو مواَلحةزةكةت, سوثاس
 (:بةَلَين)حممود بةردَين بد عبداه
 .جنومةنبةردَين سةرؤكى ئة
 .سوثاس, مةال سعدالدين دسةكةى منى كرد, زؤر سوثاس

 :حسن بةردَين حامت حممد جان
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

وةزارةتى ثةروةردة بؤى هةية دوتاخبانةى بنةردةتى بكاتةوة كة ماوةكةى كورت تر )لةمادةى سَى دةَلَى 
يان , ماوة كورتة ساَلةكانى كورت تر بَيتئةو , من لَيرة ئةو ثرسيارة دةكةم لةجةنابى وةزير, (بَيت

 .زؤر سوثاسساَلة  18تا  12ئةوانةى كة تةمةنيان لة , لةساَلَيك دوو مةردحةلةى بربدن
 :معرو  ملطفىبةردَين جعئر 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ساَلة ية  مةنهةجى  18ساَلة بؤ 12ئةو , منيش ثرسيارةكةم تةدريبةن هةر واية لةجةنابى وةزير

يان مةنهةجى , يان ئةو مةنهةجةى ثَيشةوة دةخوَينن كة لةمةرحةلةكانى تر دةخوَينن, تايبةتيان هةية
 .زؤر سوثاس, تايبةت هةية بؤ ئةو تةمةنة

 :بةردَين سؤزان شهاب نورى
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة لة , ةوةى بكاتَين وةزيرش سةيرى ئئةطةر بةرد, ئَيستا مواَلحةزةى ئةوةم كرد, ئةوةى راستى  بَيت
لَيرة هاتووين باسى دوو شتمان تَيكةَل , ثَيشةوة باسى ئةوةمان  كرد كة دوو مةرحةلةى بنةردةتى هةية

كة ئةَلَيني مودةتَيكى كةمرتى , يةكةم هاتووين باسى تةعليمى كيبارمان كردووة, كردووة ئةطةر ئاطادار بن
مار املدرسة على ايا ما مرحلة شعليمية م  مراعاة اعوجيوة ان شقتلر )لةاليةكى تريش رستةى , هةية و

بؤ ئةوةى ئةو تَيكةاَلوية دروست , ئةوةى جةنابى وةزير باسى كرد, (اقتلادالةاشئ  والهروف ال يئية و
بردطةى يةكةم ئةوةية كة خوَيندنى بنةردةتى بؤى هةية كةمرت , ئةكرَى ئَيمة بيكةين بة دوو بردطة, نةبَيت

ئةوة بردطةى , ساَلة 18تا  12تةمةنيان لة نَيوان , ندااَلنةى كة دواكةوتوون لة خوَيندن وبؤ ئةو م, بَيت
, هةر بؤ ئةوةى تَيكةاَلوى تَيدا نةبَيت, بردطةى دووةميش دةتوانني بةم شَيوةية صياغةى بكةين, يةكةم

لةطةَل مورداعات , ندنبؤ بةشَيك لة مةرحةلةى خوَي, ئةتوانني بَلَين بةشَيك لة مةكتةبةكة تةرخان بكرَى
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ضونكة دوو شتى جياواز , يةعنى ئةوة ئةكرَى بكرَيت بة دوو بردطةوة, كردنى تةمةنى خوَيندكارةكان
 .زؤر سوثاس, تَيكةاَلوكراوة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيستا , تؤ خؤت لة ليذنةى ثةروةردة بوويت و تةئيدت كرد, من وامنانى تؤ وةاَلميان دةدةيتةوة

 .كا  ئةسعد سةرموو, رةحَيكى تازةت تةدديم كردمودتة
 :بةردَين اسعد شاكر امني

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
تةبعةن سَى جار كؤبوونةوةمان كرد و لةطةلََيشمان , بةداخةوة خوشكة سؤزان ئَيستا مادةكة تَيطةيشتووة

كة دةَلآ ديراسة لة ئةساسى نؤ , مادةى سَى تةئكيد كردنة نة  ببَيتة دوو سةدةرة/ دوو, ئةوة ية , بوويت
يةعنى , ئةوة تةئكيد كردنة بؤ ئةو كةسانةش كة موتةخةليئن لة ديراسة, لة ئيعدادية سَى ساَلة, ساَلة

 12طةورة بووة سنى دانونةكة بوويتة نَيوان , ئاوارة بووينة, سياسيةن دةركراون, مةجاىل ئةوةيان نةبووة
لَيرة سَى ساَليش زياترمان داوة بؤ ئةوةى سرصةت , ساَل 15تا  12لة دانونى كؤن لة نَيوان , ساَل 18تا 

كة , رسعةت و مامؤستا مالسعدالدين حممد بؤية مامؤستا, بدرَيتة ئةو كةسانةى كة تةعليميان وةرنةطرتووة
بؤ ئةو كةسانةى كة لة تةعليم  يةئةوة سرصةت دانةوة, تةبعةن زيادة نيية, ساَلة زيادةية 18دةَلَين ئةو 

 .زؤر سوثاس, عتياديةيئةوةى ئينشائى و دةواعيديش ئ, حروم بووينةمة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بؤ ئةوةى ليذنةى ياسايى بةتةنيا , ئَيمةش ثَيمان خؤشة ليذنةى ثةروةردةش خيالسَيكى تَيدا هةبَيت
ئةوةى , راستة, بووخؤى ئةوةى لة سةر زمانةوانى , با ليذنةى ثةروةردةش بَيت, نةبَيت كة خيالسى تَيداية

, دواتر دةخيةينة دةنطدان, جةنابى وةزير ئةطةر وةاَلمى مواَلحةزةكان بدةيتةوة, مةال سعدالدين طوتى
 .سةرموو

 (:وةزيرى ثةروةردة) /بةردَين دَلشاد عبدالربن
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كةمرتين وشة تةعبري بكات , يانحممد رسعت و بةردَينَيكى تريش كردمنيش لةطةَل ئةو ثَيشنيارةم كة كا  
مدة الدراسة ملرحلة التعليم االساسى شس  سةوات و مدة )ضونكة تةئكيدة , ئةو دَيرة هةر البربدرَيت, باشرتة

ئةوة البربدرَيت و ئةوةى تر وةكو خؤى , ئةوة لة مادةى ثَيشوو هاتووة, (الدراسة االعداد ة ثالث سةوات
, بةاَلم البردنى ئةو دَيرة هيض لة مةسةلةكة ناطؤردَِِِيت, ويستة نَينَيتةوةضونكة ئةوةى ترى ثَي, نَينَيتةوة

, ئةطةر جةنابتان بةدَلتان بَيت من الم ئاساية, سوثاسى تَيبينيةكةيان دةكةم, ياساكة ثوخت تر دةردةضَيت
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بؤ , ةوةَيتبيخوَين, و هني كة كراوة زمان عةونى بةو تةعديالتانةى ئةطةر كا , مواَلحةزةكى بةجَيية

 .سةرموو, ئةوةى بيخةينة دةنطةوة
 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز
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 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 : شعدل املادة السابعة ما القانون و شقرأ كاآلشي :املادة النالنة

 سا التعليم و ختلفوا عا لوةارة الرتبية ان شستحدث مدارو للتعليم االساسى ذات مدة اقلر ملا هم يف
رحلة التعليمية م  مراعاة املو جيوة ان شقتلر املدرسة على ايا ما ( 18 -12سا )االلتحاق بهذة املرحلة 

 .العمار الةاشئ  و الهروف ال يئية و مقتضيات اقتلاد التعليم
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, تةبعةن ئةو مادةية بةو تةعديالتانة و, نئةو مادةية كورديةكةى لةناحيةى زمانةوانى ضاكى دةكةي
, لةبةر ئةوةى لة مادةى ثَيشوو هاتووة, شةتبى دَيرى يةكةم ئةوةى كة ليذنةى دانونيش مواسةدةتى كرد

كَى لةطةَل , دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَليةتى, وةكو ئةوةى خوَيندرايةوة دةخيةمة دةنطةوة
 .سةرموو, بردؤ سةر مادةى ثاشى, بةكؤى دةن  دبوَل كرا, رمووندةستى بةرزبكاتةوة؟ سة, نيية

 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :ادة النامةة و شقرا كاآلشياملشعدل  :املادة الرابعة
دمي  و خكا االطفال و اليافع  ما اكتساب ادوات املعرفة االساسية و لالتعليم االساسى عام موحد ل -1

 .اسس النقافة و اكتشاف ميوهلم و قابلياشهم
التعليم االعداد  عام و متةوع  تيح التوس  يف النقافة و التدرج يف احللول على مي د ما  -0

التخلص يف مياد ا املعرفة و التدر ب على شط يقاشها شاهيال للحياة العلمية و مواصلة الدراسة 
 .العالية م  اهتمام خاً باملتفوق 

 :ملطفىدالكريم ابوبكر بةردَين عب
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :بةم جؤرة دةخوَيندرَيتةوةو ةى هةشتةم هةموار دةكرَى دماد
خوَيندنى بنةردةتى طشتى و يةكطرتووة بؤ هةمووان و منداَل و مَيرد منداَل وا لَيدةكات كة  -1

 .وانايان دةرخبةنو ت و ئارةزووئامرازى زانيارى بنةردةتى و بنضينةكانى رؤشنبرييى وةرطرن 
ماوةى سراوانبوونى رؤشنبرييى و ثَيشكةوتنى ثَي بةثَيى , سَيركردنى ئامادةيى طشتى و هةمةجؤرة -0

دةدات بؤ وةدةست هَينانى ثسثؤرديى زياتر لة بوارةكانى زانيارى و مةشق كردن لةسةر ثيادة 
ةرز لةطةَل طرنطى دانى كردنيان تاكو بشَين بؤ ذيانى زانستى و بةردةوام بوون لةسةر خوَيندنى ب

 .تايبةتى بة بةهرةداران

 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لة , بةاَلم هةندَى صياغةكةمان ضا  كردةوة, ئَيمة لةليذنةى ياسايى ثشتطريى مةسهومى مادةكة دةكةين
, (و متكا االطفال: امةة و شقرا كاآلشيادة الناملشعدل ) ,ئيناسة كرا لةسةر مادةكةى, (من القانون)بيدايةت 

 .زؤر سوثاس, ئةوانى تر هةروة  خؤى ماوةتةوة, المة  ئيناسة بوو الماندا
 :بةردَين اسعد شاكر امني 
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 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, هيض تَيبينيةكمان نيية, ؤذةكة دةكةينثشتطريى لة ثر, ليذنةى ثةروةردة ئَيمةش لة

 :خليل ليمانسخضر بةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, خااَل دوَيش مادة ثَينجَى كةمة لة ليذنا ثةروةردَيدا دانووساندن تَيرو تةسةل سةر كر و, سةرجنا من
 .سوثاس, ببوورة, ضارة, ضونكة خالةكة طرنطة

 :بةردَين سؤزان شهاب نورى
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم هةندَى جاريش هةية ئينسان , لةناو ليذنةكة مونادةشةمان كرد ئَيمة, تةبعةن راست دةكات كا  اسعد
بةتايبةتى من دسة لةسةر ئةو خاَلة , هينَيكى بؤ بةدةر دةكةوَيت ،لةثرد و لةزؤرى دسةكردن لةسةرى

ئَيمة لةم واَلتة , بةاَلم مادةم من رةئيكى ترم هةية تةرحى دةكةم, هةرضةندة رةئيى ليذنةش وابوو, دةكةم
بةوة , بةو ئةَلَيني ثري و بةوة دةَلَين طةجنة, جياكارى لةنَيوان طةنج و ثري, كارى زؤر بةكاردةهَيننيجيا

لةو مادةية لة خاَلى , كة ئةوة ئَيستا لةدنيا نةماوة, ئةوة جياكارية, دةَلَيني دةَلةوة و بةوة دةَلَيني زةعيئة
تةسةوق لة واَلتى ئَيمة معيارى وةكو , (با تئودني اصاخلمب االتهمام )جياكاريةكة لةوةداية كة دةَلَي , دوو

ى شانى خؤى كة بةرةجن, زؤر بةدةطمةن دةبينى خةَلكَيكى متةسةوق هةية, وةاَلتةكانى تر نةماوة
ةستَى بةبَى ئةوةى ثشت بب, كةسَيكى بة تواناية, كةسَيكى زيرةكة, ئةو كةسة خؤى مةوهوبة, كردوويةتى

لةناو , يةكةميش دةردةضَى لةسةر هةرَيم, ةوةى هيض ئيمكانيةتَيكى هةبَيتبةبَى ئ, تايبةت بة مامؤستاي
ضونكة ئةو مناَلة طوناحى خؤى نيية , وةزارةتى ثةروةردة دةبَى ئيهتيمام بدرَيت بة متةسةوق و نامتةسةوق

يان , (نياص با تئوداخلاالهتمام )ئةو , تواناكانى ئةوةندةية, ئستيعابى مَيشكى ئةوةندةية, متةسةوق نيية
ضونكة ئةوةى كة خوا مةوهيبةيةكى داوةتَى سةردى هةية لةطةَل , (ا وهيبنيمب تشجيب )ئةوةتة بطؤرددرَي 

, بؤ ئةوةى ئَيمة هيض نةبَى تؤزَى موحاسةزةى دادثةروةردى كؤمةاَليةتى بكةين, ئةوةى كة متةسةودة
زؤر , نيان دةمبوَى من زؤر مةمنوجا ئةطةر ئةوة بةنةزةرى ئيعتيبار وةربطري, كةباسى دةكةين دائيمةن

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ثري , بةاَلم سةرق و جياوازى واديعَيكة ناتوانني هيض بكةين, مواَلحةزةكةت جةنابى وةزير وةاَلم دةداتةوة
 .كا  سعدالدين سةرموو, يةعنى ضى بكةين, دةَلةو دةلةوة و زةعيئيش زةعيئة, ثرية و طةجنيش طةجنة

 :َين مالسعدالدين مالعبداه مولودبةرد
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

التعليم االساسى )لَيرة , خوَينديةوة( خكا)بةاَلم كا  عونى بة , وابناا رةئيةكةى كا  عونيم طوَى لَي بوو
( مكن)ضونكة ئيحتيماىل هةية , يةعنى حةدى شةدةكى هةية( خكا االطفال)و , (لدمي لموحد عام و

 .ئةوة ية , تةبيعى منداَل دوةتى نيية, يةعنى سهولةتة, (امكن)بةس , و دوةتدانةدودرةت 
يف على مي د ما التخلص ..... التعليم االعداد  عام و متةوع)لَيرة لة نودتةى دووةم / نودتةى دووةم

تدريب باسى ت ضونكة ئةوة, (العلمية)نة  , (مياد ا املعرفة و التدر ب على شط يقاشها شأهيال للحياة العملية
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شأهيال )ضونكة ئةطةر نا هةر دةتوانني ئةوهاش بَلَيني , باشة دةبَى حةياتى عةمةىل بَيت نة  علمى, دةكات
 .زؤر سوثاس, (على احلياة العلمية و العملية

 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

و خكا االطفال ), مةوة زؤر بةتةئكيدى خوَيندمةوةمن كة خوَيند, ن عايدى ليذنةى دانونييةصياغة ئةسَلة
 .زؤر سوثاس, (و اليافع 

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, عليمةكة يومةكن بَيتةيةعنى ت, تةعليمى ئةساسى عام و موةحةد, عةرةبيةكى وةهاية كا  سعدالدين

 .نودتةى نينام سةرموو كا  زرار, يةعنى يومةكنةكة بؤ تةعيليم دةطةردَيتةوة
 :امنيطاهر بةردَين زرار 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ئَيمة لةناحيةى زمانةوانى رةخنةمان دةطرت, لةسةرةتايى دةست بةكاربوونى ثةرلةمانى كوردستان

ئَيوة ثَيتان راطةياندين كة بؤ , بؤ خةَلكى كوردستانة, بةرداستى ياساكان كة دةردةضن بةزمانى كوردى
ئةى بؤ باشة بؤ كةليمةيةكى عةرةبى دة جار , نكة خؤيان ضاكى دةكةنضو, زمانةوانى رةخنة مةطرن

 .زؤر سوثاس, طوَيشى لَي رادةطرن, يومةكينة, خةَلك هةَلدةستآ ئةوة يومةكنو نيية
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 لةتةرجومةى كورديةكةش, كةليمةية  غةَلةت بَيت, ثردِِِؤذةكة بةعةرةبى هاتووة, ئاخر مانايةكى غةَلةتة
 .سةرموو, كا  ئارَين نودتةى نينامت هةية, لةبةر ئةوة تةئكيد لةسةر ئةوةية, غةَلةت دةبَيت

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة ديراسةى دةواعيدى عةرةبى , ئَيرة جَيى طئتوطؤى لوغةى عةرةبى نيية, بةرداستى هةر ئةوة بوو
, بؤية دةبَى بةكوردى بَيت ,دةكةين ىعلةن ئَيمة بؤ كوردستانسي, ةوة نازاا ضىرةبية و ئئةوة عة, ناكةين

ئَيمة هةمووجار وتوومانة بةكوردى و , كَيشةكة لةوةدابوو, بؤضى جارى يةكةم بة عةرةبى خوَيندرايةوة
ر ئةو جا لةبةر ئةوة وةختى ئةوة نةبوو ئةو طئتوطؤية لةسة, بةاَلم بؤضى بةعةرةبى خوَيندراوة, عةرةبى

 .سوثاس, هيوادارام جارَيكى تر ئةوة دووبارة نةكرَيتةوة, مةسةلة عةرةبية بكرَى
 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ئَيمة لَيرة تةرجومةمان كردؤتةوة بؤ زمانى كوردى, ؤذةكة لةاليةن وةزارةت بةعةرةبى هاتووةثر

ئةطةر هاتوو خيال  , ثةرلةمان برديارى داوة زمانى عةرةبى ئةساسة ,مونادةشةكةمان هةر بةعةرةبى بووة
 .زؤر سوثاس, هةبوو لةزمانةوانى

 :ارام رسول مامندئبةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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منيش با مواَلحةزةيةكى بضوو  لةسةر كةليمةيةكى كوردى بدةم كة , ديارة مونادةشةكة كةوتة سةر زمان
ئةوة , ئةطةر بكرا باية نَيوجةوان جوانرت بوو لةوة,  وةيش كةليمةى مَيرد منداَلةئة, لةم مادةية هاتووة

 .ية 
ثَيم واية لة , لةيادمان بَيتئةوةى , رةداران كراوة لَيرةباس لة بةه, واَلحةزةى ئةوةم كردمن م/ دوو
ضةند , نةييةكانوومن بوو بة دوتاخبانة, ناويشى طؤردا رةداران هةربةه, تةمى ثةروةردةمى نوَيى سيسرؤريئ

ى ئايا ثَيويست ناكات لة ياسا, ثَيوةرَيكيش ديارى كران بؤ وةرطرتنى دوتابى و خوَيندكاران لةو دوتاخبانانة
لة , يةعنى هةتا ئَيستاش هةر بة بةهرةداران ناويان هاتووة و ى ثةروةدرة ئيشارةتة  بةوة بدرَى؟وةزارةت

بةاَلم لةئةساسدا ئةطةر جةنابى وةزير مواَلحةزةكمان , هاتووة ليذنةى دانونيش بة ثَيشكةوتووةكان  ناويان
 .زؤر سوثاس, ونةيىوئةوةى من لةيادم بَيت كراوة بة من, بداتَى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو, ناصح. د, ئينجا لةثاشان جةنابى وةزير وةاَلميان بداتةوة, ئةوة دوو كةس ماوة دسة بكات

 :مضانرناصح غئور . بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بؤية كاتى خؤى بةداخةوة ئةو بوارة , ش بة عةرةبى حازركراوة 10ياساكة هةر لة , بةخؤى لة ئةساسدا

بةاَلم لةطةَل ئةوةشدا , بؤية لة ئةساسدا بةعةرةبى حازر كراوة, نةبوو هةموو شتَيك بة كوردى حازر بكرَى
ةبةر ئةوة من ل, ة كورديةكة و عةرةبيةكة جياوازى هةيةئَيستا كة ئةبينني كة ئةو تةعديلة هةي

تةسليمى , تةوةكورديةكةش سةر لةنوَى خؤم ئةطةر بوار هةبَى دابردَيذرَي, مةوةعةرةبيةكةش دةخوَين
, (شقرأ كاآلشيعدل املادة النامةة ما القانون وش: املادة الرابعة), بةنيسبةت خاَلى يةكةم, كةمليذنةى ياسايى دة

ام موحد للدمي  التعليم االساسى ع)ى ناوَيت كة دةَلَيت (من)من ثَيم واية بةم شَيوةية بَيت , راوةنووس( 1)
 قابلياشهماملعرفة االساسية واسس النقافة واكتشاف ميوهلم واليافع  اكتساب ادوات وخكا االطفال و

بؤية , ران تةنيا ئيبتيدائى بووجا, تةمنيةى دابلياتيش لَيرة ثَيويستة, وةكة لَيرة زيادة(من), (شةمياشهمو
ئةمة ماناى ئةوةية تةمنييةى ئةو دابليةتةش , ئَيستا متةوةستةشى هاتؤتة سةرى, ئةوةى تَيدا نةبوو

بةم , هةر بؤ ئةم خاَلة كورديةكةى بةم شَيوة دامردشتووة و تةسليمى ليذنةى ياسايشى دةكةم, ئيناسة بكرَى
ى بنةردةتى طشتطرية و بؤ هةمووانة و بوار بؤ منداَلان و خوَيندن/ يةكةم: مادةى ضوارةم)شَيوةية 

و يةكانيان بةدةست بهَينن و تواناهةرزةكاران ئةردةخسَينَى كة سةرةتا بنةردةتيةكانى زانست و بنةما رؤشنبري
لةطةَل عةرةبيةكةى زياتر دةدةكةى , خؤى ئةمة دروست ترة, (و ثةرةيان ثَيبدةنيان بدؤزنةوةئارةزووةكان

 .زؤر سوثاس, َىدةطوجن
 :بةردَين طوَلناز عنين دادر

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ساَل 18ساَل بؤ  12لَيرة لةمادةى ثَيشوو باس لةوة دةكات كة , من ثرسيارَيكم لة جةنابى وةزير هةية

رة ثرسيارةكةم ئةوةية لَي, ة  دةطرَيتةوةةيلَيرةش دةَلَى خوَيندنى بنةردةتى طشتطرية و هةموو جؤرة ماو
ئةو مةَلبةندانةى نةهَيشتنى / دووةميان, ئيمتيحانى خارجيية/ يةكةميان, دوو بوارى خوَيندن هةية

ئةوانة لة ض بوارَيك لةم , ئَيستا سَيركار و خَيرخوازَيكى زؤرى لَيية, نةخوَيندةوارية كة كراوةنةتةوة
 .ثَيناسةية جَييان دةبَيتةوة؟ سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو, وةزير جةوابت هةية بؤ ئةو تَيبينيانة و ثرسيارانة جةنابى

 (:ثةروةردةوةزيرى ) /بةردَين دَلشاد عبدالربن
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لةرداستيدا لة , يان خوَيندكاران, لةسةر ئةو خاَلةى كة جياكارى هةية لةو سيستةمة لةنَيوان دوتابيان
لة مةرحةلةى ئامادةييش بَيطومان بةهرةدار جيا دةكرَيتةوة لة , نيةرحةلةى ئيعدادية ئةوانة مناَل نم

, ئَيمة ئةم ساَل ئةو كؤليجةمان كردةوة, بنيوئةطةر وشةى متةسةودني بطؤرددرَى بؤ مةوه, نابةهرةدار
لةكؤى هةموو ئةو , هرةدارانى ئةزمةر لة سلَيمانىكؤليجى بة, انى دةاَل لة هةولَيركؤليجى بةهرةدار

هةستةى , تةنها حةوت تةلةبة لةهةولَير و هةشت تةلةبة لة سلَيمانى وةرطرياون, كة وةرطرياونتةلةبانةى 
, تةلةبةية  لة مةرحةلة ية , رابردوو من خؤم سةردانى كؤليجى ئةزمةردم كردووة لةسلَيمانى كردمانةوة

ةبةر ئةوة وةزارةتى ل, ئةوانة دةبنة زاناي دواردؤذ, ثرسيارى مةرحةلة ضواريان داوةتَى و حةىل كردووة
لةن يعس, مناَلى خةَلكى تريشى تَيدابووة, منداَلى كرَيكاريشى تَيدابووة, ثةروةردة دةبَى طرنطيان ثَيبدات

لةبةر ئةوة من لةطةَل , ئةطةر زياتريش بن باشرتة, ئةوانة بةهرةدارن هةرضةندة ذمارةكانيان زؤر كةمة
دوتاخبانةى بةهرةدارةكانى جاران طؤرداوة بؤ , متةسةوق نة , ئةوةم ئيهتيمامى خاص بة مةوهوبني بدرَيت

بةرةو  12بوون كة كؤ منرةكانيان لة  بةَلكو تةنها ئةوانة, دار نةبوونلةبةر ئةوةى ئةوانة بةهرة, نةيىومنو
لةم سيستةمة , بَيت بةهرةدارة 12بَيطومان مةرج نيية ئةوةى كؤ منرةى لةشةشى سةرةتايى , ذوورة

لةبةر , لةدواى دؤناغى نؤ ئةو جياكارية ثةيدا دةبَيت, ارية لةشةشى سةرةتايى ناكرَىنوَييةش ئةو جياك
بةرداستى دؤناغةكانيان  ،ئَيمة سَيركردنى طةورةمان هةية, سةبارةت بة روونكردنةوةكانى تر, ئةوة ئاسايية

وةكو , ارىؤذةى نةهَيشتنى نةخوَيندةوثر, لةمادةى ثَيشوو بامسان كرد وكة , بؤ كورت دةكرَيتةوة
ئةساسى دؤناغى ية  بؤ  ئَيمة ئةو مادانةمان طؤرديوة  كة ثَيويست بوو لةسةر, بةردَينيشتان ئيشارةتان ثَيدا

ئةوة لةكات و شوَينى خؤيدا رةنطة هةموو , ئةطةر نا ياساكانى ثَيشوومان دةستكاري نةكردووة, ننؤ بطؤردي
 .سوثاس, نةوةياساكانى وةزارةتى ثةروةردة و بنةماكانى ثَيدا بضي

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, خؤ ئَيمة كؤردى زانيارميان نيية, مةسةلةى زمان, دسةى بكاتةر مواَلحةزات و ئةوانة هةر كةس ناكرَى لةس

 .سةرموو, كا  كريم نودتةى نينامت هةية
 :بةردَين كريم حبرى عبداه
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيم واية , ؤذة ياسايةى كة ئَيستا هاتؤتة كايةوة لَيرةبةاَلم ئةو ثر, ساكةيية لةسةر يامن تَيبينى و دسةم ن
, وةزارةتى ثةروةردة كاتى خؤى بةهةماهةنطى لةطةَل ليذنةى ثةروةردة خستيانة بةردةم ثةرلةمان

ر ئَيستا مةوزوعةكة يةكسة, ثَيم واية ئَيستا مونادةشة هةلََناطرَى, طئتوطؤيةكى تَير و تةسةىل لةسةر كرا
ئةو مونادةشةية , كَى لةطةَل نيية, كَى لةطةَلداية, خبرَيتة روو لةاليةن ئةندامانى ثةرلةمان مادة بة مادة

 .سوثاس, هةَلناطرَى
 :بةردَين حممد سرج ابد
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 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ةرةجةية د, لةخوَيندن مادةم معيار ثلةية, بني و متةسةوقومن مواَلحةزةية  دةدةم لةسةر كةليمةى مةوه

ئةو كةسة شتَيكى هةية بةبَى خوَيندنيش , ب شةرت نيية بة خوَيندن سَير بَيتوهمة, ئةبَى متةسةوق بَيت
 12هَينانى , بةرةو ذوور 12مةلةسةن ئةَلَى لة , بةاَلم ئَيستا لةدوتاخبانةكان بةمنرةية, بؤى دروست بووة

لةبةر ئةوة متةسةودةكة , سةعات خوَيندوومة 10هَيناوة لَي ببثرسة ئةلََآ ى  12ئةو كةسةى , بة جوهدة
 .سوثاس, راسترتة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ضونكة متةسةوق ئؤتؤماتيكى , وبةكة راست ترةةهمن ثَيم واية م, من جوابى ئةو ثرسيارةى تؤ دةدةمةوة

, هرةى هةيةب ئةو كةسةية بةوهبةاَلم مة, و ئيهتيمامى ثَيدراوة بةدةرةجةكةى خؤى دةضَيتة شوَينى خؤى
ذيانى تةواو , ثارةى نيية, بةاَلم وةزعى ئيجتيماعى تةواو نيية, مامؤستا كةشئى دةكات كة بةهرةى هةية

يةعنى ئةو كةسانةى كة بةهرةيان , بني بدرَيتهوبؤية ئيهتيمامى خاص بة مة, مةشاكيلى هةية, نيية
بؤ ئةوةى ئةوانيش متةسةوق بن , بدرَيتثَيويست دةكات ئيهتيماميان ثَي, بةاَلم زرووسى تريان هةية, هةية

, مةشاكلي هةية, يان تةواو نييةيةعنى مةوهوبة بةاَلم ماَل, رزةوةكو ئةوانى تر كة دةرةجةيان بة
وةكو جةنابى وةزير , بؤية لَيرةدا مةوهوبني باشرتة, ئيهتيمامدان يةعنى حةل كردنى مةشاكل

 .سةرموو ,تةعديلةكةى كرد لةسةر رؤشنايى دسةى سؤزان خانيش
 :رمضانناصح غئور . بةردَين د

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم ئةوةى سؤزان خان وتى تةشجيعةكة بؤ , بينيش دروستةوتةبيعى متةسةوق دروستة و مةوه

 .سوثاس, ئةو كاتة ئةوة دروست دةبَيت, ئيهتيمام خاصةكة بة مةوهوبني بَيت, متةسةودني بَيت
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, متةسةودة دةضَيتة كوليةى توب ،منةتيشى ناوَى, تةشجيب خؤى ئؤتؤماتيكيةن هةية و, كا  دكتؤر
وةزعى باشى , ئةوة خؤى لةخؤيدا سةرزى خؤى دةكات ئيهتيمامى ثَي بدةيت, دةضَيتة كوليةى توب ئةسنان

بؤ ئةوةى بطةنة , َيبدرَىبةاَلم لَيرة ئةوانةى مةوهوبن ثَيويست دةكات ئيهتيمامَيكى تايبةتيان ث, بدرَيتَى
وةكو , ثَيم واية لةيةكةمدا, ةوةَيتئَيستا من داوا لة ليذنةى ياسايى دةكةم بيخوَين, دةرةجةى متةسةوق

و خكا االطفال و )ثاشان  ,(موحدو ), واوَيكى ئيناسةى دةوَيت( التعليم االساسى عام), خؤتان نووسيوتانة
ئةوةى تريش  ,(واسس النقافة و اكتشاف ميوهلم و قابلياشهم اليافع  اكتساب ادوات املعرفة االساسية

بة , ئينجا بيخوَينةوة بؤ ئةوةى بيخةمة دةنطدانةوة, بني لةجياتى متةسةوقهوئيهتيمامى خاص بة مة
 .سةرموو, كورديةكةش ئةطةر حازرى بكةن

 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :ادة النامةة و شقرا كاآلشياملشعدل  :املادة الرابعة
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دمي  و خكا االطفال و اليافع  ما اكتساب ادوات املعرفة االساسية لالتعليم االساسى عام و موحد ل -1
 .و اسس النقافة و اكتشاف ميوهلم و قابلياشهم

التعليم االعداد  عام و متةوع  تيح التوس  يف النقافة و التدرج يف احللول على مي د ما  -0
يف مياد ا املعرفة و التدر ب على شط يقاشها شاهيال للحياة العلمية و مواصلة الدراسة التخلص 

 .العالية م  اهتمام خاً باملوهي  

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
جةنابى وةزير ئةطةر شةرحَيكى , مةبةستى دواى تةواو كردنى خوَيندنة ,(العملية)نة  , (للحياة العلمية)

 .سةرموو, بكةيت
 (:وةزيرى ثةروةردة) /ن دلشاد عبدالربنبةردَي

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ئَيمة جيامان كردؤتةوة, ئةوانة ثيشةيى نني, لةبةر ئةوةى دؤناغى ئامادةيية, لةرداستيدا ئةوة علميية

 .سوثاس, لةبةرئةوة بةرةو زانكؤكان دةردؤن, ئةوةى كة دَيتة ئيعدادية دةبَى طرنطى بة زانست بدات
 :ن سةرؤكى ئةجنومةنبةردَي

 .سةرموو, بةكورديةكةى خبوَينةوة, ئةويش هةر علميية, (مواصلة الدراسة العالية)لةئاخريةكةش دةَلَى 
 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 :بةم جؤرة دةخوَيندرَيتةوةو مادةى هةشتةم هةموار دةكرَى  :مادةى ضوارةم

ى طشتى و يةكطرتووة بؤ هةمووان و منداَل و مَيرد منداَل وا لَيدةكات كة خوَيندنى بنةردةت -1
 .ئامرازى زانيارى بنةردةتى و بنضينةكانى رؤشنبرييى وةرطرن و ئارةزوو و توانايان دةرخبةن

 ؤشنبرييى و ثَيشكةوتنى ثَي بةثَيماوةى سراوانبوونى ر, سَيركردنى ئامادةيى طشتى و هةمةجؤرة -0
هَينانى ثسثؤرديى زياتر لة بوارةكانى زانيارى و مةشق كردن لةسةر ثيادة  دةدات بؤ وةدةست

كردنيان تاكو بشَين بؤ ذيانى زانستى و بةردةوام بوون لةسةر خوَيندنى بةرز لةطةَل طرنطى دانى 
 .تايبةتى بة بةهرةداران

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
دةستى بةرزبكاتةوة؟ , كَى لةطةَليةتى, دةنطةوةدةخيةمة , ئةو مادةية وةكو ليذنةى ياسايى خوَينديةوة

بردؤ سةر مادةى , بة كؤى دةن  دبوَل كرا, دةستى بةزربكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, سةرموون
 .سةرموو, ثَينجةم

 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :شيشعدل املادة العاشرة و شقرأ كاآل :املادة ا امسة
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ارو الراية االعداد ة بانواعها املختلفة جماني يف املداملرحلت  الدراسة االساسية والتعليم يف  -1
 .املراكي الراية املةلوً عليها يف املادة النانية عشر ما هذا القانونوكذلك يف املعاهد و

ا السةة الدراسية او التعليم يف املرحلة االساسية اليامي للذ ا  كملون السادسة ما العمر عةد ابتدا -0
 .النالث  ما شهر كانون الناني ما شلك السةةيف احلادي و

 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :مادةى دةيةم هةموار دةكرَى و بةم شَيوةية  دةخوَيندرَيتةوة :مادةى ثَينجةم
ى بة هةموو جؤرةكانيةوة بة خؤرايي ية سَيركردن لةهةردوو دؤناغى خوَيندنى بنةردةتى و ئامادةي -1

هةروةها لة ثةميانطا و مةَلبةندة سةرمييةكانى كة لةمادةى دوازدةمدا , لة دوتاخبانة سةرمييةكاندا
 .لةم ياسايةدا هاتوون

سَيركردن لة دؤناغى بنةردةتى تةوزميى و بةخؤرايية بؤ ئةو كةسانةى كة لةسةرةتاى ساَلى  -0
 .شةش ساَل لة تةمةنيان تةواو دةكةن, ى كانوونى دووةمى مانط(31)خوَيندن يان لة 

 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, بةاَلم ضاكمان كردية لةناحيةى لوغةوى و, ئَيمة لة ليذنةى ياسايى ثشتطريى لة ناوةردؤكى مادةكة دةكةين
 :كراوةبةم شَيوةي لَي, دةواعيديةن هةندَى غةَلةتى تَيدا هةبووة

 :شعدل املادة العاشرة ما القانون و شقرأ كاآلشي :املادة ا امسة
التعليم يف مرحليت الدراسة االساسية و االعداد ة بانواعها املختلفة جماني يف املدارو الراية و  -1

 .كذلك يف املعاهد و املراكي الراية املةلوً عليها يف املادة النانية عشر ما هذا القانون
يف املرحلة االساسية اليامي للذ ا  كملون السادسة ما العمر عةد ابتداا السةة الدراسية او التعليم  -0

 .يف احلادي و النالث  ما شهر كانون الناني ما شلك السةة

 :بةردَين اسعد شاكر امني
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة , (بةخؤرايى)ردنى وشةى لة خاَلى دوو هةستاين بة الب, ؤذة ئةصَليةكةى كوردىئَيمة تةنها لة ثر
 .سوثاس, لةخاَلى ية  باسكراوة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
باشة , (مرحلو)كراوة بة , (مرحلتني)ليذنةى ياسايى تةنها لة ناحيةى لوغةوى ئةو كةليمةيان طؤرديية 

 .سةرموو مةال سعدالدين
 :بةردَين مال سعدالدين مال عبداه مولود

 .ومةنبةردَين سةرؤكى ئةجن
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يةعنى ماناي ئةوة نيية ئةطةر يةكَيك ئيتاَلعى , (عةىامل كون ة ادة فى  امل ةىالي ادة فى )يةعنى دةَلَي 
ئةطةر نا با بةعةرةبى , ئةوة دانونةكة بةعةرةبى هاتووة, دسةش تَيدا بكات, لةسةر مةوزوعَيك نةبَي 

التعليم يف مرحليت الدراسة ), سةدةبَيتة موئةن لَيرة موزةكةر, ئةطةر دةَلَيم دسان ناكةم, نةخوَيندرَيتةوة
 .زؤر سوثاس, ية(انواعه)نيية  (انواعها)ئةوة , (االساسية و االعداد ة بانواعها املختلفة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بؤ ديراسةكة , مةرحةلةكة ية  مةرحةلةية, باش تةماشاي بكة, ئةوة بؤ ديراسةكة دةطةردَيتةوة

 .ادهم سةرموو كا , دةطةردَيتةوة
 :بارزانى امحد عنمانبةردَين ادهم 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
مرحلت  )  َيمتةنها من بؤ ئيختيصار دةَل, تَيبينيا من تكاية وةكو تَيبينيا نةبَيت لةسةر زمانى عةرةبى

, الزم نابيئةز بَيذم ئةوة لَيرة , ضةند جار هاتيية تيكرار كرن, (املرحلة االساسية و مرحلة االعداد ة
, عةينى مةسهوم راطةينَيت, يةعنى بةسة هةندة ئيعدادى و ئةساسى تيكرار بكةين( هاشعليم يف كافة مراحل)

 .سوثاس
 :خليل سليمانخضر بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
وةكو , وساندنى طةلة  سةركرىكومةت لةسةر ليذنةى ثةروةردة دانح, سةرجنا من لةسةر خالَي دووية

ئةرَى ئةوى ناضارية بضيتة , ثرسياري مة عةوىل جةنابى وةزيرية لةسةر وى خالَي, تينة ثَيشنيارَيكىطةيش
, هى كانونى دووةم, يان سى و يةكى مانطى ية , دوتاخبانة ثاننةى نة شةش ساَلى تةمةنى تةواوى كرى

ناضارن , تةواو دةكةن شةش ساَلى, ى ساَلى خوَيندنيان سةرةتا, 15/1ئةطةر , شنيارَىئةن طةيشتينة ثَي
ثسثؤردى , كانونى دووةميش شةش ساَلى تةواو دةكةن بؤيان هةية/ 31ئةوانةى , رووبكةنة دوتاخبانة و

دا  و باب طةر بنانَى كوردى وى شةش ساَل , بوارى ثةروةردة ضارةية  دانَيت بؤ بةبةر ضار مانطى سةردى
رَي ةبةرى , ةروةها ئةم دواية باخضةى ساوايانه, حةدى ئةوساَل خوَيندن دَيت يان نا, كةم ضار مان 

كة شةش ساَل كةم ضار مان  دةرحةق دَيت بضَيت خوَيندن تةواو , باخضةى ساوايان ئةو تةددير كرن
 .جا ثَيشنيار ئةوة بوو, يان نا, بكات

  نندبؤ ئةو كةسانةى كة لةسةرةتاي ساَلى خوَي, زمييةسَيركردن لة دؤناغى بنةردةتى تةو /خاَلى دووةم
كانونى دووةم شةش ساَل تةواو دةكةن بؤيان هةية روو / 31هةية لة , شةش ساَل لة تةمةنيان تةواو دةكةن

 .سوثاس, لة دوتاخبانة بكةن و خوَيندنى خؤيان تةواو بكةن
 :بةردَين ستاح عبداه نةدشبندى

 .بةردين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو هةموو , تةشريب نيية, استى ئةوة تةعديلةضونكة بةرد, من ثشتطريى لة رةئيةى كا  كةريم دةكةم

من بؤ جةنابيشتم , بةاَلم هةندَيك شت دَيتة ثَيشت ناضارى باسى بكةيت, موداخةالتة ثَيم شتَيكى زيادة
ضونكة ئةوة لَيرة , (بانا)بكرَيتة , ثَيم واية ماناكةى لة جَيى خؤيى نيية( بانيون)نارد كة نووسيومة 

 .سوثاس, مانايةكى تر دةبةخشَى
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 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
االساسية و  يف مرحليت الدراسة)ة ضيية؟ (مدارس)ئةو , جةنابى وةزير ئةطةر بؤمان روون بكةيةوة

 .سةرموو, مةدارسةكة تؤزَيك تةوزحيى دةوَيت, ئةو مةدارسة ضيية؟ كوليية مةعلومة, (االعداد ة و املدارو
 (:وةردةوةزيرى ثةر) /عبدالربنشاد بةردَين دَل

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لة مةرحةلةى ديراسيةكة لةو ( تعليم بانيا)كة دةَلَيني , ةكة هةر دوتاخبانةكانن(مدارس)لةرداستيدا 

مةعاهد و مةراكن جارى وا هةية خولَيكى , واتة هةر شةرح كردنى دَيرى يةكةمة, دوتاخبانانةى كة هةن
نة  وةكو دوتاخبانةيةكى , نة وةكو مةركةزَيك ناويان ئةدرَيتتيايدا ئةو خوال, ى دةكرَيتةوةيثةروةردة

يةعنى ئةو مادةية تايبةتة بة خؤردايى خوَيندن لةو دوتاخبانانةى كة , ةيلةوَيش هةر بة خؤرداي, تايبةت
, كانونى دووةم تةواوى دةكةن/ 31ئةوانةى كة , سةبارةت بةوةى دووةم, سةر بة وةزارةتى ثةروةردةن

دةتوانن ئةو , ضونكة ئَيمة وتوومانة شةش ساَل تةواو بكات, ةو هةر خؤى تةحصيل حاصيَلةلةرداستيدا ئ
 .سوثاس, كة دةبَيتة شةش ساَل, دايك و باوكة نةهَيَلَيت تا ساَلى داهاتوو

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو مةدارسةكة زياد نيية؟, َيتئةطةر واب

 (:وةردةوةزيرى ثةر) /عبدالربن شادبةردَين دَل
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

عاهد املاملدارو الراية و كذلك يف )نووسراوة لةم مادةية , ضونكة لَيرة باس نةكراوة, مادةى دواننة, ببورة
شفتح الوةارة معاهد و )مادةى دوازدةش نووسراوة , (ادة النانية عشراملراكي الراية املةلوً عليها يف املو 

مادةى دوازدة ئةوةى , (فةية االخر  وفق متطل ات التلمي الالرتبو ة و التاهيلية و  دورات ,املراكي شدر  ة
 .سوثاس, ثَيويست كردووة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
املعاهد الراية االعداد ة و كذلك يف التعليم جمانيا يف مرحليت االساسية و)كةواتة ئةطةر واى لَيبكةين 

التعليم )كا  عونى ئةوةى تةعديل بكةن , ئةوها باشرتة, (ة النانية عشرةاداملراكي املةلوً عليها يف وامل
املادة النانية مراكي املةلوً عليها يف جمانيا يف مرحليت االساسية واالعداد ة وكذلك يف معاهد الراية و

ى جا ئةطةر هةردووك, شةتب دةبَيت, ئيلغا دةبَيت( انواع خمتلفة)يةعنى بةس , (القانون عشرة ما هذا
 .كا  اسعد سةرموو, ةوةنخبوَين

 :بةردَين اسعد شاكر امني
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

جا هةر بة  ,(الدورات التاهلية), و (مراكي الراية)نة  ( مراكي التدر  يةمعاهد و)لة مادةى دوازدة دةَلَى 
 .سوثاس, زيكرى مادةى دوازدة بيَلَين باشرتة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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يةعنى ئةوةى كة , كةدةَلَيني مةراكنى رةمسى هةمووى دةطرَيتةوة, ةدريبى شتَيكى رةمسييةدةورةى ت
 .سةرموو, بيخوَينةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدان, وةزارةتى تةربية دةيكاتةوة

 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :شقرأ كاآلشي شعدل املادة العاشرة ما القانون و :املادة ا امسة
التعليم يف مرحليت الدراسة االساسية و االعداد ة بانواعها املختلفة جماني يف املدارو الراية و  -1

 .كذلك يف املعاهد و املراكي الراية املةلوً عليها يف املادة النانية عشر ما هذا القانون
عةد ابتداا السةة الدراسية او  التعليم يف املرحلة االساسية اليامي للذ ا  كملون السادسة ما العمر -0

 .يف احلادي و النالث  ما شهر كانون الناني ما شلك السةة
 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 :مادةى دةيةمى ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم جؤرة دةخوَيندرَيتةوة :مادةى ثَينجةم

مادةيى بةطشت جؤرةكانيةوة بآ ثارةية لة دوتاخبانة خوَيندن لةهةردوو دؤناغ بنةردةتى و ئا -1
سةرميةكان و هةروةها بَى ثارة دةبَيت لةو ثةميانطة و سةنتةرة سةرميانةى لة مادةى دوازدةمى 

 .ئةم ياسايةدا هاتوون
خوَيندن لة دؤناغى بنةردةتى تةوزميىية بؤ ئةو مندااَلنةى كة لةسةرةتاى ساَلى خوَيندنيان يان لة  -0

 .طى كانونى دووةمى هةمان ساَل شةش ساَل لة تةمةنيان تةواو دةكةنى مان 31
 :بةردَين  سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو, ديارة ئَيوة ئينتيباهتان نةكرد, ئةو مادةية وةكو دواجار خوَيندرايةوة بةكوردى و عةرةبى
 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ئةو بةخؤردايية زيادة لة سةدةردةى دووةم, تؤبنية و بةخؤردايية, كةى خوَيندرايةوةئَيستا كة لةكوردية

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ئةو مواَلحةزةى ثةخشان خان ئةو زيادة لةكورديةكةى هاتووة شةتب دةكرَى, لةكورديةكةى راستة زيادة
, كَى لةطةَلدا نيية, ستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموونكَى لةطةَليةتى دة, وةكو خوَيندرايةوة دةخيةمة دةنطةوة

 .سةرموو, بردؤ مادةى دواتر تكاية, بةكؤى دةن  ئةو مادةيةش دبوَلكرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون
 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 ,ةكةيمةتبةع ةتةمن مةسيول نيمة لة غةَل, من واى دةخوَينمةوةلة ثردؤذةكةى كو هاتووة 

 : عدل الفقرش  االوىل و النانية ما املادة ا امسة عشر و شقرأ كاآلشي :املادة السادسة
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  للتعليم باملدارو االساسية ان  كون معدا اعدادا شربو ا و علميا و  فضل ان ي شرتط فيما  ع -1
ية و  تمت  حاصل سا كون حاصال على شهادة اامعية الولية و خاصة خرجيى كليات الرتبية االس

 .الشهادات اامعية بامتياةات متساو ة يف مجي  الراحل
  للتدر س يف املدارو االعداد ة ان  كون متخراا ما احد  الكليات على ان ي شرتط فيما  ع -0

و  فضل خرجيوا  و معدا اعدادا شربو ا و علميااََ  كون متخللا يف احد  مياد ا الدراسة االعداد ة
 .ةكليات الرتبو ال

 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

هةردوو بردطةى يةكةم و دووةم لةماددةى ثازدةم هةموار دةكرَين و بةم شَيوةية  :ةى شةشةمدماد
 :دةخوَيندرَينةوة

مةرجة ئةو كةسةى بؤ سَيركردن لة دوتاخبانة بنةردةتيةكان دادةمةزرَى بةشَيوةيةكى ثةروةردةيى  -1
ت بةتايبةتى نستى ئامادة كرابَى و وا ثةسنديشة خاوةنى بردوانامةى بةرايى زانكؤ بَيو زا

زانكؤييةكان هةموو دةستكةوتَيكى  ةبنةردةتى و خاوةن بردوانام دةرضووانى ثةروةردةي
 .ى يةكسانيان لةهةموو دؤناغةكاندا هةية(امتيازات)

يةكان دادةمةزرَين لةيةكَيك لة مةرجة ئةو كةسةى بؤ وانة طوتنةوة لةدوتاخبانة ئامادةي -0
كؤليجةكان دةرضوو بن و ثسثؤردبن لةيةكَيك لةمةيدانةكانى خوَيندنى ئامادةيى بةشَيوةيةكى 

 .ي و زانستى ئامادة كرابن و دةرضووانى كؤليجةكانى ثةروةردة بن ثةسند دةكرَينيثةروةردة

 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطةر ئيلنامة , بةاَلم تةصَلياحاتى لوغةوى كراية, لة ليذنةى ياسايى ثشتطريى دةدى مادةكة دةكةين ئَيمة
 .بيخوَينةمةوة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لة , ة(مراحل)يش (الراحل), ية غةَلةتى مةتبةعةية(اولية)كة (الولية), ثَيويست ناكات من دةيَلَيم

 .جةنابى وةزير سةرموو, ى زيادةئةلئةكة( خرجيوا)وابناا , دووةميش
 (:وةزيرى ثةروةردة) /بةردَين دَلشاد عبدالربن

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
هةندَى طؤردانكارى تَيدا كراوة بؤ ليذنةى , ةية وةكو ئَيمة ناردوومانة بؤ سةرؤكايةتى ئةجنومةندئةو ماد

  للتعليم باملدارو االساسية ان  كون يع شرتط فيما  ), ئةطةر ئيجازة بدةن مادةكة خبوَينمةوة, ياسايى
ولية و خاصة خرجيى كليات ن  كون حاصال على شهادة اامعية امعدا اعدادا شربو ا و علميا و  فضل ا

لةبةر ئةوةى بةدانون , تةواو ئيرت جارَيكى تر ثَيويست ناكات باسى شةهادات بكرَيت, (الرتبية االساسية
و )ةى دووش كورديةكةى كة تةرجومة كرابوو لةسةدةر, خؤيان هةية ويمتيازاتى هةموو خةرجيى كوليات ئ

كة ئَيمة بَلَيني ئةوان ثةسند , واتة ثةسند ترن نة  ئةوان ثةسند ترن, (كليات الرتبو ةال فضل خرجيوا 
 .سوثاس, (كلياتالو  فضل خرجيوا )بؤية دةَلَيني , ترن كةواتة كوليةكانى تر ناطرَيتةوة
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 :امني بةردَين اسعد شاكر
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوةيش , بةاَلم لةخاَلى دووةم نووسينةوةكةمان بةردَيك و ثَيكى نووسية, ئَيمة ثشتطريى ثردؤذةكة دةكةين
مةرجة ئةو كةسةى بؤ وانة طوتنةوة لةدوتاخبانة ئامادةييةكان ) :بةم شَيوةى خوارةوة دةخيوَينمةوة

ن كؤلَيذى ثةروةردة بن لةبوارةكانى خوَيندنى ئامادةيى بةشَيوةيةكى يا, دادةمةزرَين دةرضووى كؤلَيذ بَيت
 .سوثاس, (دةرضووانى كؤلَيذى ثةروةردة ثةسند ترن, ثةروةرةدةيى و زانستى ئامادة كرابن

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو, شَية ادهم نودتةى نينامى هةية

 :بارزانىامحد ادهم عنمان بةردَين 
 .ئةجنومةنبةردَين سةرؤكى 

سةرؤكايةتيا , كة سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَى, ئةز ثَيشنيارةكى دكةم, ئةز لةسةر مةسةال كةس غةَلةتى كرا
بَى طومان ظة ثردؤذة دانونةكة , ئةظة دانونةكة دَيتة ئَيرة, ئةجنومةنى وةزيران ئاطادار بكات بة كتابَيكى

جَيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران دَيتة  يان, دَيتة ئَيرة بة ئيمناى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران
شتة  دةربضيت تةحقيق , بة رةئيى منا لة هةر دائريةيةكى حكومةتا كة كتابَيك دةربضيت, ثةرلةمانَى

يةعنى هةر لةظ مادةيةدا , ى كتابَى لةسةر كتابَى خؤى ئيمنا نةكايان مودير بَي ة خوَيندنَى و, َيتة كرند
يان , (اولية), غةلةتى مةتبةعى, جا حةز دةكةى غةلةتى ئيمالئيى, ان بينىلةخاَلَى ئَيكدا سَى غةَلةتي

, يةعنى لة دوو خةت سَى غةلةتى ببينم, (الراحل)نووسيية ( ا راحل)يان (. االسية)نووسيية ( االساسية)
 .زؤر سوثاس, بة كتابَيكى رةمسى دةربضَيت, بةس ئيهتيمام نةدانة, من نابَيذم زوعئَيكيا هةية

 :ن سةرؤكى ئةجنومةنبةردَي
تةلةسنيؤن ثَييان دةطاتن  ئيمجارةش لةرَيطاي, م ضى بيكةينبةاَل, ئَيمة ثَيمان وتوونة, مواَلحةزةكةت راستة

هةر لة , بةاَلم ئةصَليةكةش كة كا  دَلشاد خوَينديةوة ناردوويةتى ئةو غةَلةتانة نيية, ئةو مواَلحةزةية
 .كا  عبدالربن سةرموو, ةكرديةنةصةكةيان وةكو خؤى تةبب ن, تةبةعةكةية

 :رضابةردَين عبدالربن ابد 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, مامؤستايانى خوَيندنى بنةردةتى و ئامادةيى خةرجيى زانكؤ دةبن, ديارة لة بردطةى ية  و دوو هاتووة
امادةيى كة ئةو ضيية لةنَيوانيان؟ بةتايبةتى مامؤستايانى خوَيندنى ئ ىئايا جياواز, شةهادةيان يةكة
 .ئةوة ية , و ئةويش هةر خةرجيى زانكؤ بَيت, خةرجيى زانكؤية

ئةوانة ضييان , مامؤستايانى دوتاخبانةى سةرةتايى شةهادةى زانكؤيان نييةى % 15ئَيستا لة / دوو
ئَيستا خةرجيى كؤليذةكانيش كةمرت تةعيني دةكرَين , دؤناغى بنةردةتيش بوويتة نؤ ساَل, لَيدةكرَى؟ و

زؤر , جةنابى وةزير ثردؤسةكة ضؤن تةعديل دةكةن و ضى دةكةن؟ بؤمان روونكةنةوة, ةبةر زؤرى ئةوانل
 .سوثاس
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 :بةردَين حممد رسعت عبدالربن

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 للتعليم باملدارو االساسية ان  كون معدا اعدادا   شرتط فيما  عي)لةمادةى شةش بردطةى ية  هاتووة 

لميا و  فضل ان  كون حاصال على شهادة اامعية اولية و خاصة خرجيى كليات الرتبية شربو ا و ع
 ينى مةركةزى ضييان لَيدةكةين؟ ئايا ئيلغا ةعوباشة ئَيمة ئةو هةموو خةرجيى مةعهةدى م, (االساسية

 .يان ئةمينَيتةوة؟ ئةوة ية , كراوةتةوة
لةبةر ئةوةى هيض ثَيويست ناكات , سةرةتاييةمةرحةلةى ئةساسى شةش ساَلى يةكةمى دوتاخبانةى / دوو

 .سوثاس, شةهادةى جةماعى بؤ دوتاخبانةى سةرةتايى تةعيني بكةين
 :رمضانناصح غئور . بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 فضل ان )راستة , ضونكة زؤر دروست هاتووة, من هاودةن  لةطةَليم, بةنيسبةت مادة شةش بردطة ية 

ئَيمة خةرجيى , (كليات الرتبية االساسيةالشهادة اامعية اولية و خاصة خرجيى   كون حاصال على
من ثَيم واية دةبَى , بةنيسبةت خاَلى دووةم, بةاَلم باشرتة ئةطةر خةرجيى كولية بَيت, مةعهةديشمان هةية

ى كة ئةم ضونكة كاتى خؤ, خبرَيتة ثَيشةوة( و  فضل خرجيوا كليات الرتبو ة), طؤردانكارى تَيدا بكرَى
, ئَيمة كؤمةَلَيك خةرجيى زانكؤمان هةبوون دانةمةزرابوون, بوو 1110ياسايةمان دانا ئةو دةمة ساَلى 

لةبةر ئةوة هى كؤلَيذةكانى ئاداب و كوليةى علوم و ئيدارة و ئيقتيصادمان , ثَيويستيمان بةمامؤستا هةبوو
بؤية , هةرضةندة دةوراتيان بؤ كراوة, ونئَيستا ئةوانة هةندَيكيان بةداخةوة موئةهل نةبو, وةردةطرت

 للتدر س يف املدارو االعداد ة ان  كون متخراا ما   شرتط فيما  عي)باشرت واية بطوترَى بةم شَيوةية 
اد ة و خر  على ان  كون متخللا يف احد  مياد ا الدراسة االعدالكليات االاحد  الكليات الرتبية او احد  

ثاش ثاننة , ضونكة ئةمة زةردوريية, يةعنى كوليةى تةربية خبرَيتة ثَيشةوة, (ااََيمعدا اعدادا شربو ا و علم
لةبةر ئةوة ئةسنةليةت بدرَيت بة , ماشْااه ئَيستا كولياتى تةربيةمان زؤرة, ساَل دةبَى طؤردانكارى تَيدا بكات

 .زؤر سوثاس, ئينجا ئةوانى تر, كوليةى تةربية
 :بةر َِِِين سؤزان شهاب نورى

 .ن سةرؤكى ئةجنومةنبةردَي
لةبةر , ئيناسة كردووة ىبةاَلم كؤلَيذى ثةروةردة, تةبعةن ئَيمة لة راثؤرتى ثةروةردة هةمان رةئيمان هةبوو

بةاَلم من حةز دةكةم ثرسيارَيك لة , ئةوةى ئَيمة دةزانني كةنةدصَيكى زؤر هةية لة مامؤستاكانى ثسثؤردى
ى كةدةبَيتة ؤ شةرتت داناوة بؤ ئةو مامؤستايةت, بداتةوة جةنابى وةزيرى ثةروةردة بكةم و وةاَلميشم

كة ئةوانةى خةرجيى  دةزانَى تجةنابى بةردَينيش, (معدا اعدادا تربويا و علميا)مامؤستاي ئيعدادية 
لةدنيادا شَيوازَيكى ترى , هى علمى بةَلآ, ى نةكراونةيئيعدادى ثةروةرد, كؤلَيذةكانى ترن ماعةدا ثةروةردة

, خؤ ئةوة جةرمية نيية, ئةو كةسانةى كة خةرجيى كؤلَيجَيكن و دةيانةوَى بنب بةمامؤستا ,بةكاردَيت
, كة ئةويش تورق تةدريس و علم نئسة, تةنيا تةربةويةكةيان ثَي نيية, خؤيان مادة علميةكةيان ثَيية
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ثةروةردة خؤيان ضونكة ئَيمة دةزانني ئةوانةى , ئةطةر بةردَينى وابكات ئةو شةرتة بؤ كؤلَيذةكانيش بَيت
بؤ ئةوةى ئةو نةدصةى , بةاَلم شةرتى ئيعدادى تةربةوى بؤ خةرجيى كوليات دابنرَى, ئيعداد كراون

 .زؤر سوثاس,  كةئَيستا هةية لة مامؤستاى ثسثؤردى بتوانني ثردى بكةينةوة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ةو ثرسيارةم هةية بةنيسبةت ئةوانةى هةروةها منيش ئ, جةنابى وةزير ئةطةر بتوانى جوابيان بدةيتةوة
 .ئةى ئةوانةى مةعهةد ضييان لَيدةكرَى؟ سةرموو, ( فضل الشهادات اجلامعية)كة 

 (:وةزيرى ثةروةردة) /بةردَين دَلشاد عبدالربن
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

جارى وا هةية , ضواردةرضووى ثةميانطاكان ئةوان لة دؤناغةكانى ية  بؤ , ديارة دؤناغى بنةردةتى نؤ ساَلة
دةرضووى كؤلَيذةكان بؤ دؤناغةكانى حةوت و , زؤر ئاسايية ئةوانة وانةكان بَلَينةوة, لة ضوار بؤ شةش

باشرتيشة ئةطةر دؤناغةكانى ية  و دوو تاكو شةش مامؤستايةكانيان , واتة مةرج نيية, هةشت و نؤ
بةاَلم بؤ ئَيستا , وابناا زؤر زؤر باشة, َيتئةطةر دوتاخبانةكانى كوردستان واب, دةرضووانى زانكؤكان بن

سةبارةت بة , ئةوانةى كة دةرضووى ثةميانطةكانن دةتوانن كة دؤناغةكانى ية  بؤ شةشى بنةردةتى بَلَينةوة
خوىل , خوليان بؤ دةكرَيتةوة, ديارة ئةوانةى كة دةرضووى كؤلَيذةكانى ترن, ثرسيارةكةى سؤزان خان

ؤذةيةكمان بةدةستةوةية كة لةجياتى ئَيستا ثر, ة ثةروةردةييةكان بنبى اليةنثةروةردةيى بؤ ئةوةى سَير
بَين لةو , هةر كةسَيك لةهةر كؤلَيذَيك دةرضوو بَيت, هةموو كؤلَيذة ثةروةردةييةكان مةعهةدَيك بكةينةوة

 .سوثاس, ئيرت مامؤستا خؤى لَيردادَيت, مةعهةدة خبوَينن بةهاوكارى زانكؤكان
 :مجيل تاَلةبانى نورى. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
تةنيا , ةوةبةهةموو دؤناغةكانى خوَيندن, ئةوةى كةوا لَيرة هاتووة سةبارةت بة دامةزراندن وةكو مامؤستا

ئَيستا لةهةموو , يان دةرضووى كؤلَيجةكان بَيت, باس لةوة كراوة كةوا دةرضووى كؤلَيجى ثةروةردة بَيت
بؤ داوا لةوةزارةتى ثةروةردة , ةمايةكى سةرةكيية بؤ دامةزراندن لةهةموو شوَينَيكدنيادا ضاوثَي كةوتن بن

بةاَلم , راستة دةرضووى كؤلَيجن, كةوا ئةوانةى كةخؤيان تةوزيف دةكةن بؤ ئةوةى دةرس بَلَينةوة, نةكةين
رس بَلَينةوة لةهةموو بؤ ئةوةى بناندرَى كةتواناى ئةوةيان تَيداية كة دة, با ضاوثَيكةوتنيان لةطةَلدا بكرَى

 .يان نا؟ سوثاس, دؤناغةكان
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

مةسروزة هيض , ئةوة ثَيويست ناكات لةدانون بنووسرَى, خؤى ئةوانة صوَلبى واجباتى وةزارةتى تةربيية
بَى دةبَى دةورةيةكى كرد, لةكولياتى تر بَيت, مامؤستاية  ئةطةر بَيتو خةرجيى كوليةى تةربية نةبَيـت

بةناوى ليجان مودتةرةحت هةية كا  دكتؤر , لةكاتى تةعيينى لةزمنى بةرنامةجةكةى, لةاليةن وةزارةتةوة
 .سةرموو, ناصح
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 :رمضانناصح غئور . بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 يةعنى, دةرضووانى كؤلَيجى ثةروةردة مةسروزة ثَيش خبرَيت, من ديسان تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةمةوة

 .يةعنى ئةو تةعديلةى من ثَيشنيارم كرد, ئينجا ئةوانى تر, ضونكة ئةساسةكة ئةوانن, نة  دواى بَيت
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .كا  اسعد سةرموو, نودتةى نينامى نيية
 :بةردَين اسعد شاكر امني

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطةر ثَيشرت , دةَلآ كؤلَيجى ثةروةردة هةبَيتموهيم لةصوَلبى مةوزوع , ثاش و ثَيش كردن ض سةردى هةية

ئةطةر لة ثَيشيش , تةسنيلةكة درايتة ئةوان, موهيم دةَلَى كؤلَيجى ثةروةردة هةبَيت و, يان ثاشرت بَيت, بَيـت
 .سوثاس, نةبَيت ئيعتياديية

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو, جةنابى وةزير جةوابت هةية بؤ كا  ناصح و ئةوانى تر

 (:وةزيرى ثةروةردة) /بةردَين دَلشاد عبدالربن
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوة هيض كَيشةية  , ثَيش و ثاش تةنيا بؤ جوانى نةصةكةية, بةاَلم هةمان تةعبيرية, من سوثاسيان دةكةم
 .سوثاس, ترن سةندضونكة ئَيمة وتوومانة كؤلَيجةكانى ثةروةردة ثة, نيية لةالى ئَيمةوة

 :ةرؤكى ئةجنومةنبةردَين س
و يتمتب )ثَيم واية ليذنةى ياسايى ئةو مواَلحةزةيةي كةدرا بة شةتب كردنى دَيرى ئاخريى لةخاَلى يةكةم 

مةسةلةى , زمانةوانةكانيش هني بكرَى, ئةوة ئةطةر مواسيق بن بؤ شةتبى, (امتيازات يف مجيب ا راحل
تى تةربةوية هةية لة جاميعاتى موختةلئيش مومكينة ضةندين كوليا, يان كولياتى تةربةوية, تةربيية

ماناى ئةوة  (ية فضل الشهادات اجلامع)لَيرة , تةعيني و ئةوانة واجباتى وةزارةتة, تةربيية ىناويش, هةية
بةتةئكيد ئةوانةش مولنةمن بةوةى كة تةعيني , نيية ئةوانةى دار موعة ني و مةعهةد تةعيني ناكرَين

كا  عونى بيخوَينةوة بةو , يةكةمى خوَيندنى ئةساسيدا جَيطايان دةبَيتةوةبكرَين بةتايبةتى لةمةراحلى 
 .سةرموو, بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدان, تةعديالت و شةتبةى كة كرا

 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :لقانون و شقرأن كاآلشي عدل الفقرشان االوىل و النانية ما املادة ا امسة عشر ما ا :املادة السادسة
 شرتط فيما  ع  للتعليم باملدارو االساسية ان  كون معدا اعدادا شربو ا و علميا و  فضل ان  -1

 . ولية و خاصة خرجيى كليات الرتبية االساسيةأ كون حاصال على شهادة اامعية 
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ت على ان  شرتط فيما  ع  للتدر س يف املدارو االعداد ة ان  كون متخراا ما احد  الكليا -0
و  فضل خرجيوا  ااََمي كون متخللا يف احد  مياد ا الدراسة االعداد ة و معدا اعدادا شربو ا و عل

 .كليات الرتبو ة

 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ة هةردوو بردطةى يةكةم و دووةم لةماددةى ثازدةم هةموار دةكرَين و بةم شَيوةي :مادةى شةشةم
 :دةخوَيندرَينةوة

مةرجة ئةو كةسةى بؤ سَيركردن لة دوتاخبانة بنةردةتيةكان دادةمةزرَى بةشَيوةيةكى ثةروةردةيى  -1
و زانستى ئامادة كرابَى و وا ثةسنديشة خاوةنى بردوانامةى بةرايى زانكؤ بَيت بةتايبةتى 

 .دةرضووانى ثةروةردةيى بنةردةتى و خاوةن بردوانامةى زانكؤييةكان

جة ئةو كةسةى بؤ وانة طوتنةوة لةدوتاخبانة ئامادةييةكان دادةمةزرَين لةيةكَيك لة مةر  -0
كؤليجةكان دةرضوو بن و ثسثؤردبن لةيةكَيك لةمةيدانةكانى خوَيندنى ئامادةيى بةشَيوةيةكى 

 .ثةروةردةيى و زانستى ئامادة كرابن و دةرضووانى كؤليجةكانى ثةروةردة ثةسند دةكرَين

 :ى ئةجنومةنبةردَين سةرؤك 
, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَل ئةو مادةية كة ليذنةى دانونى خوَينديةوة, دةخيةمة دةنطةوة

 .سةرموو بؤ مادةى دواتر, بةكؤى دةن  دبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَل نيية
 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 :شعدل الفقرش  السادسة و النامةة ما املادة احلاد ة و العشر ا و شقرا كاالشي :دة السابعةاملا

 .لتعليم االساسى و ر اض االطفالاملدر ة العامة ال -1
 .املد ر ة العامة للتعليم االعداد  و املهةى -0

 :ملطفى ابوبكربةردَين عبدالكريم 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ةى بيست و يةكدا هةموار دةكرَين و بةم شَيوةية دماد و هةشتةم لةهةر دوو بردطةى شةشةم 
- :دةخوَيندرَينةوة

 .بةردَيوةبةرايةتى طشتى بؤ سَيركردنى بنةردةتى و باخضةكانى ساوايان -1
 .بةردَيوةبةرايةتى طشتى بؤ سَيركردنى ئامادةيى و ثيشةيى -0

 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, ة لة ليذنةى ياسايى ثشتطريى دةدى مادةكة دةكةينئَيم
 :بةردَين اسعد شاكر امني

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمةش وةكو ليذنةى ثةروةردة ثشتطريى لةهةمواركردنةكة دةكةين
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 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ؤشنايى ئةو مادانةى كةدةنطتان بؤدابَيت لةبةر رب طؤردانكارى دةبَي, منيش ثَيم واية ئةوة زؤر تةبيعيية

كَى لةطةَليةتى دةستى بةرزبكاتةوة؟ , دةخيةمة دةنطةوة, مادةكة كةلةاليةن هةردوو ليذنةكة ثشتطريى كراوة
بردؤ سةر , بةكؤى دةن  ئةوةش دبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَلى نيية, سةرموون

 .مادةى ثاشى
 :عيد بنازبةردَين عونى كمال س

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 :دوو مادة لةسةرى ئيناسةى بكرَى, ثردؤذةكة ثَيويستى هةية كة ية 

 .الحكام هذا القانونال عمل با  نص قانونى او قرار  تعارض م  أ :املادة النامةة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو مادةية دةخةمة , (ةم مادةية نةطوجنَىكار بةهيض دةدَيك ناكرَى كة لةطةَل ئةحكامةكانى ئ)كورديةكةى 
, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, كَي لةطةَلدا نيية, كَى لةطةَليةتى دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, دةنطةوة

 .سةرموو ثرسيارت هةية, بةكؤى دةن  دبوَل كرا
 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ئةطةر وابَى ئَيمة لةثَيشةوة ومتان بةثَيى مادةى دوازدةى ئةم دانونة, ى ئةو دانونةيةئةمة دانونى تةعديل

ئةطةر ئةوة خؤى , لةبةر ئةوة مواَلحةزيةكى ئةوة بكرَى, يةةكةمةبةستمان دانونةكةى وةزارةتى تةربي
 .سوثاس, مادةى دوازدةى ئةو دانونة نيية, دانونَيك بَيت

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو مادةى نؤيةم خبوَينةوة, ديلى ئةو دانونةيةتةع

 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .عالقة شةفيذ احكام هذا القانونالهات ذات اجلعلى جملس الوةراا و  :املادة التاسعة
 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
يستة سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية ثَيو :مادةى نؤيةم

 .جَيبةجَى بكةن
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

دةستى , كَى لةطةَلدا نيية, كَى لةطةَليةتى دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, ئةو مادةية دةخةمة دةنطةوة
 .سةرموو بردؤ سةر مادةى ثاشى, ابةكؤى دةن  دبوَل كر, بةرزبكاتةوة؟ سةرموون

 .(كوردستانوقائ  ) رايةالر دة اجلما  ةشره ةفذ هذا القانون اعت ارا ما شار خ اصداره و  :املادة العاشرة
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 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةرَين سةرؤكى ئةجنومةن

وةدايعى )رؤذنامةى سةرميى ئةم ياساية لةرؤذى دةركردنيةوة كارى ثَيدةكرَى و باَلو دةكرَيـتةوة لة 
 (.كوردستان

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
دةستى , كَى لةطةَلدا نيية, كَى لةطةَليةتى دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, ئةو مادةيةش دةخةمة دةنطةوة

 .سةرموو, هؤكارةكانى دةرضوونى ئةم دانونة خبوَينةوة, بةكؤى دةن  دبوَل كرا, بةرزبكاتةوة؟ سةرموون
 :ن عونى كمال سعيد بنازبةردَي

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 االس اب املوا ة

نهرا للتطورات اجلار ة على السياسة التعليمية واستةادا اىل جتارب الدول املتقدمة يف جمالي الرتبية و التعليم 
لية الوطةية و مؤهل لتحمل املسؤايل و مواك ة للعلر و شطو را للسياسة التعليمية واسالي ها و شوخيا ل ةاا 

 .مية فقد شرع هذا القانونيالتعل
 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 ئةسبابي موجيبة

بةهؤى ئةو ثَيشهاتانةى هاتوونةتة سةر سياسةتى سَيركارى و ثشتبةس  بة ئةزموونى واَلتة 
نةمان لةضةرخى ثَيشكةوتن و بؤ ثَيشخستنى  ثَيشكةوتووةكان لة بوارةكانى ثةروةردة و سَيركردن و بؤ جَي

سياسةتى سَيركارى و شَيوازةكانى و بةئاماجنى بنيادنانى نةوةيةكى بةتوانا و بؤ ئةوةى بةرثرسيةتى 
 .بؤية ئةم ياساية دانرا, لة ئةستؤ بطرَىنيشتيمانى و زانستى 

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كَى , كَى لةطةَليةتى دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, طةوةهةموو دانونةكة بةهؤكارةكانيةوة دةخةمة دةن

ثريؤزبايى , زؤر سوثاس, بةكؤى دةن  ثةسند كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, لةطةَليدا نيية
ئومَيد دةكةم ببَيتة هؤكارَيك كة , لة دةرضوونى ئةو دانونة, لةوةزارةتى ثةروةردة و جةنابى وةزير دةكةم

ببَيتة عةمةىل , ئةو طؤردانكاريانةى كة بةئومَيدن و بردياريان لةسةرداوة, جَيبةجَى بكةنبةثةلة بةرنامةيان 
 .سةرموو, جةنابى وةزير ئةطةر دسةيةكت هةية, و سةركةوتوو بن

 (:وةزيرى ثةروةردة) /بةردٍَِين دَلشاد عبدالربن
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ةتى ئةندامانى بةتايب, ةندامانى ثةرلةمانى كوردستانبؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمان و سةرجةم ئ, زؤر سوثاس
بؤ ئةوةى , ى كاركردمنان بةيةكةوة وةكو تيمَيك كارمان كردووةيةماوةئةو كة  ليذنةى ثةروةردةيى
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وةها هةر, ين كة هيوا و ئاواتةكانى خةَلكى كوردستان بَينَيتة دىةرَيك ببادةثةروةردةى كوردستان بةرةو ع
هةر ئيستئسارَيك , ئَيمة هةموو كاتَيك ئامادةين هةر روونكردنةوةية  طومان بَى, بؤ ليذنةى ياسايش

لةسةر جَيبةجَى كردنى ئةم ياسايةش بَيتة ثَيشةوة لةبةردةم ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان زياتر 
دووبارة سوثاس بؤ ئَيوةى , هةَلسةنطاندنى بةردةواميش بؤ ئةم ثردؤسةية بكةين, روونكردنةوة بدةين و

 .سوثاس, بةردَينيش
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيويست دةكات ئَيوةش ئيسترياحةت , لةبةر ئةوةى ثاش نيوةردؤ جةلسةيةكى نائاساميان هةية, زؤر سوثاس
بؤية داواتان لَيدةكةم ئةو , كؤبوونةوةكة نائاسايية و طرنطة لةسةر بارودؤخى كوردستانة 3سةعات , بكةن

, ش كؤتايى ثَي بَيت تا ثاش نيوةردؤةئةم دانيشتن, َيندمانةوة بؤ بةيانى دةبَيتسةدةراتانةى كةماون و خو
كؤبوونةوةكة تايبةت , لةبةر ئةوةى دةخيةمة دةنطةوة, سةعاتة 04كا  سرست دةَلَى دوو كؤبوونةوة خيالل 

ين بؤ دواى كَى لةطةَل ئةوةية ئةو دانيشتنة دواخبة, دةبَى بؤ باس كردنى وةزعى كوردستان و ثَيشهاتةكان
بةكؤى دةن  , دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, نيوةردؤ

 .سةرموون, دانيشتنةكة سرديية, دانيشتنةكة  كؤتايى ثَي دةهَينني, دبوَل كرا
 

      
 

             
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
 

 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه   ست ابد عبداه                سر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ومةني نيشتمانيي      ةرؤكي ئةجنجَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – عَيراق                         كوردستان – كوردستان  
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 ( 18)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 20/01/2112 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومـــةني   31/12/0222رَيكـــةوتي  شـــةممة ضـــوار رؤذيي ســـةر لـــة بـــةياني (12،32)كاتـــذمَير   
ــتاني عَيــراق  نيشــتمانيي  ــو ســةرؤ      كوردس ــدنان رشــاد مئ ــةردَين ع ــة ســةرؤكايةتي ب ــةن وب بــة , كي ئةجنوم
بـةردَين سرسـت عبـد عبـداه     , جَيطـري سـةرؤ  و  ( كمـال كـةركووكي  .د)بةردَينحممد دـادر عبـداه   ئامادةبووني

 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (18)دانيشتين ذمارة , سكرتَيري ئةجنومةن
 :بةرنامةي كار

ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)اوخؤي ذمـارة  لـة ثَيـردؤي نـ   ( 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 (18)
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت

ي 01خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي كار كردن بة ياساي رَيكخستين كؤمثانياكاني عَيرادـي ذمـارة    -1
 .كة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 1112ساَلي 

خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي كـاركردن بـة ياسـاي رَيكخسـتين بريكـار نامـةي بازرطـاني عَيرادـي          -0
 .كة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 0222ي ي ساَل51ذمارة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1110ي 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  ضوار ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(12،32)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(18)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا31/12/0222رَيكةوتي 
ي 01ثرؤذةي كار كردن بة ياساي رَيكخستين كؤمثانياكاني عَيرادـي ذمـارة   خستنةردوو و طئتوطؤ كردني  -1

 .كة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 1112ساَلي 
خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي كـاركردن بـة ياسـاي رَيكخسـتين بريكـار نامـةي بازرطـاني عَيرادـي          -0

 .زيرانةوة ثَيشكةش كراوةكة اليةن ئةجنومةني وة 0222ي ساَلي 51ذمارة 
داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَين لة شوَيين خؤيان دانيشن، تكا لة ليذنةي دارايي و ئـابووريش دةكـةم بـَين    

 .لة شوَيين خؤيان دانيشن
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 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

و بؤضوومنان هةية، ئةطةر هةوَل بـدرَيت بـةزووترين كـات    ئَيمة هيض تَيبينيةكي وامان نيية، بةاَلم ية  بري
ثرؤذة ياساية  طةاَلَلة بكرَيت، تايبةت بؤ هةرَيمي كوردستان، ئةطينا هيض تَيبينيةكمان نيية، ثشتطريي ئةو 

 .برديارة دةكةين، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .ونباشة سوثاس، ليذنةي ياسايي سةرمو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .خوشك و براياني ئةنداماني ثةرلةمان

ئَيستا دةدي ثرؤذةكة كة لة اليةن حكومةتةوة ثَيشكةش كراوة لة اليةن بـراي بـةردَينمان مامؤسـتا كاكـة بـة      
 .زماني كوردي دةخوَيندرَيتةوة

 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
 ثرؤذةي ياسا

حكومةتي هةرَيمي كوردستان بـؤي هةيـة كـار بـة ياسـاي رَيكخسـتين كؤمثانياكـاني عَيرادـي          :ماددةي يةكةم
 .بكات تاوةكو ياسايةكي تايبةت بةو مةبةستة لة هةرَيمي كوردستان دةردةضَيت 1112ساَلي  01ذمارة 

ايي و ئابووري و وةزارةتي بازرطاني هةرَيمي كوردستان دةيطرنة ئةو رَيكارانةي وةزارةتي دار :ماددةي دووةم
 .بةر بؤ جَي بةجَي كردني ئةم ياسايةي سةرةوة بةر لة دةركردني ئةم ياساية، ئوصوليةو بةركارة

 .ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكات :ماددةي سَييةم
 .ك ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَيتكار بة هيض دةدَي :ماددةي ضوارةم

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 مشروع القانون

وحلم  ششمر      1112لسمةة   01حلكومة إقليم كوردستان العمل بقانون الشركات العراقية رقمم   :املادة االوىل
 .قانون بذلك يف اقليم كوردستان

شعتمما االاممرااات املقممررة ممما ق ممل وةارة املاليممة واالقتلمماد ووةارة التدممارة القلمميم كوردسممتان   :ةاملممادة النانيمم
 .بتةفيذ القانون اعاله ق ل صدور هذا القانون أصولية ونافذة

 .على اجمللس الوةراا شةفيذ احكام هذا القانون :املادة النالنة
 .القانون ال  عمل بأي نص  تعارض م  احكام هذا :املادة الرابعة
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــةرواري      ــاتي خــؤي لــة ب ــة ثةرلــةمانى كوردســتان ك ــةنابتان و ئةنــداماني ثةرلــةمان، ك مةعلومــة لــة الي ج

، ئَيستا دةدةكـةي بـة زمـاني عـةرةبي دةخوَينمـةوة، كـة       11برديارَيكي دةركرد لة ذَير ذمارة  31/8/1110
 :ئةوة ددةكةيةتي

وهيئات اقليم كوردستان غمري مرش طمة بموةارة دراسمة القموان  والقمرارات واالنهممة         على كافة الوةارات :اواًل
والتعليمات اللادرة عا السلطة املركي ة وحتد د ماال  تماشى مةها م  مللحة شعب كوردستان وعرضها على 

 .اجمللس الوطين لل ت يف مشروعية سر ان احكامها داخل االقليم ما عدمه
ام القوان  والقرارات واالنهمة والتعليمات اللادرة او اليت ستلدر عا سملطات احلكوممة   ال  عمل بأحك :ثانيًا

اال بعممد اقممرار مشممروعية  03/12/1111املركي ممة بعممد سممحب االدارات احلكوميممة ممما اقلمميم كوردسممتان يف  
 .سر انها يف االقليم ما ق ل اجمللس الوطين لكوردستان العراق

 .ةفيذ هذا القرارعلى اجمللس الوةراا ش :ثالنًا
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تــةبيعي ئــةو دــةرارة دةرضــوو، ئــةو كاتــةي كــة حكومــةتي كوردســتان موئةسةســاتي دــانوني لــة كوردســتان   
دامةزراند، مةبةسو لةوة بوو هةر دةرارَيك لة سوَلتةي مةركةزي دةردَيت ثاش تارخيي سةحة ئيدارات لة 

يشي ثَي نةكرَيت لة كوردستان، ئيال ئةطـةر ثةرلـةماني كوردسـتان    ئ 03/12/1111كوردستان لة بةرواري 
مةشــروعيةت بــدات بــؤ ئــةو دــانون و دةرارانــة، ئَيســتا ئةجنومــةني وةزيــران ثــرؤذةي ياســاييةكي تةدــديم  
كردووة، كة مواسةدةتي ثةرلةمان وةربطريَيت، سةبارةت بة كار كردن بـة دـانوني شـةريكاتي عَيرادـي ذمـارة      

، واتـا بـةثَيي دـةراري ثةرلـةمان     1112، ضونكة ئةو دانونـة لـة عَيـراق دةرضـووة سـاَلي      1112ي ساَلي 01
كة ئاماذةمان ثَي كرد ئيشي ثَي ناكرَيت لة كوردستان، ئَيستا مةبةست لةو ثرؤذةية ئةوةيـة، ئايـا    11ذمارة 

نــا، ئَيمـة لــة   ثةرلـةماني كوردسـتان رةزامةنــدي دةدات بـةو دانونـةي لــة كوردسـتان كـاري ثــَي بكرَيـت، يـان        
ليذنةي ياسايي لةبةر نةبووني دانوني شةريكات لة كوردستان تايبةت بة كوردستان، ثَيمان باشـةو تةوصـية   
دةكةين، كةوا ئةنداماني ثةرلةمان رةزامةندي بدةن و مواسةدةت بكةن، ئةو دانونة لة كوردستان بةردـةرار  

ونَيكي شـةريكاتي تايبـةت بـة كوردسـتان تةشـريب      بَيت و ئيشي ثـَي بكرَيـت، لةبـةر نـةبووني دـانون، تـا دـان       
 .دةكرَيت لة كوردستان، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

ئَيستاش ئةندامة بةردَينةكاني ثةرلةماني كوردستان، ئةوانةي دةيانةوَيت موداخةلة بكةن با ناوي خؤيان بؤ 
 .دةي يةكةم، سةرمووماددةي ية  بنووسن، ثاش خوَيندنةوةي ماد

 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حكومةتي هةرَيمي كوردستان بـؤي هةيـة كـار بـة ياسـاي رَيكخسـتين كؤمثانياكـاني عَيرادـي          :ماددةي يةكةم
 .تبكات، تاوةكو ياسايةكي تايبةت بةو مةبةستة لة هةرَيمي كوردستان دةردةضَي 1112ساَلي  01ذمارة 
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 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وحلم  ششمر      1112لسمةة   01حلكومة أقليم كوردستان العمل بقانون الشركات العراقية رقمم   :املادة االوىل

 .قانون بذلك يف اقليم كوردستان
ةاَلم صـياغةكةمان طـؤردي بـةو    ئَيمة لة ليذنةي ياسايي وةكو ئاماذةم ثَيدا هيض تَيبينيمـان نييـة لةسـةري، بـ    

يف اقلميم كوردسمتان والعممل     1112لسمةة   01انفماذ قمانون الشمركات العراقيمة املمرقم      : املمادة االوىل )شَيوةية 
 (.بأحكامه حل  ششر   قانون خاً بالشركات يف االقليم

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .كا  سةردار سةرموو
 :ركيةباح بوزو هبةردَين سةردار ص

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة ماددةي ية ، كة طوترا كار بةو ياسايةي دةكرَيت، تاكو ياسايةكي ديكة لة كوردستان دةردةضَيت، من ثَيم 
واية ئةوة وا دةكات كة دةرضووني ياساي شةريكات هي ئةو ياسـاية لـة ثةرلـةماني كوردسـتان لةوانةيـة زؤر      

ثرسيار دَيتة ثَيش، ئايا كة ويستمان هةندَي لةو ماددانة تةعـديل بكةينـةوة، وةكـو     دوابكةوَيت، لَيرة ضةند
سالن ماددةو، ئةوجا ماددةيةكي تر بَيتـة   وقف (شعد ل شط يق القوان )ياسايةكاني تر ديسان دةبَيت بَلَيني 

 .جَيي، يةعين كارَيكي زؤر زةبةتةو زؤر ئةوةية
ةين، يةعين كار بة دانونَيك بكةين ئةوةي لة بةغدا دةرضـووة، ثـَيم وايـة    ثَيم واية ئَيمة كارَيكي وا بك/ دوو

ئيحـراج بــوونَيكي زؤري تَيدايــة، هـةم بــؤ ليذنــةي ياســايي خؤمـان و هــةم بــؤ ثةرلـةماني خؤمــان، هــةم بــؤ     
ليذنةي ياسايي ئةجنومـةني وةزيـران، مـن ثـَيم باشـرت بـوو، كـة ياسـاية  دةرضـوو بوايـة لـة الي خؤمانـةوة             

 .انيش ثَيم واية كارَيكي زؤر ئاسانةياسادان
ئةوةي دةمةوَيت باسي بكةم، لةوانةية مونادةشةيةكي لَي هةَلبكـةوَيت، ئـةويش ئـةوةي ثـاش     / خاَلي سَييةم

، ثـَيم وايـة   (لالقلميم شعمد ل شط يمق القموان     )ئةوةي كة دةستوور دةرضوو، لةو دةستوورةي كة دةطوترَيـت  
ثــَيم وايــة ئةوةنــدة ( ودــف القــوانني)رلــةماني كوردســتان دةرضــووة، بــةو ماددةيــة ئــةو دانونــةي كــة لــة ثة

مةسعولي نامَينَيت، لةبةر ئةوةي دةَلَيت تةعديل تةتبيقي دةوانني، واتا دةوانينةكان تةتبيق دةكرَي  لَيرة، 
 .بةتايبةتي ئةطةر سةاَلحياتي حةسري بَيت، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .اس، كا  رةشاد سةرمووسوث
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بؤضووني من ئةوةية، مادام ئَيمة ئيش بة ئةسَلي دانونةكة دةكـةين، هـيض طؤردانكارييـةكي لةسـةر نةكـةين،      

حلكوممة  )ت لةبةر ئةوةي ئيش ثَي كراوة لة هةرَيمي كوردستان، بةو شـَيوةيةش بـَي  كـة ئَيسـتا لَيـرة دةَليَـ      
اسمتنةااًا  )لةطـةَل ئـةوةي بكرَيتـة    ( 1112لسمةة   01أقليم كوردستان العمل بقانون الشمركات العراقيمة رقمم    

وحلمم  ششممر   قممانون بممذلك يف اقلمميم    1110لسممةة  11بقممرار اجمللممس المموطين لكوردسممتان العممراق رقممم    
 .، من واي بؤ دةضم و واي بة باشرت دةزاا، زؤر سوثاس(كوردستان
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 (:كةمال كةركووكي.د)َين حممد دادر عبداهبةرد

 .سوثاس، كا  غةسور سةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةية كة بةشَيوةي ياسا دةري نةكةين، بةَلكو بةشـَيوةي برديـار دةبَيـت دةريبكـةين، لةبـةر      / تَيبيين يةكةم

 .ان كة بردياريدا ئةو ياساية جَي بةجَي بكرَيت، ئةوة تَيبيين يةكةمئةوةي با ئَيمة لة ثةرلةماني كوردست
، 1112بةنيســبةت كارنامــةي ئــةمردؤ هــةردوو سةدةرةكــةي ياســايةكيان ئــةوةي شــةريكات   / تَيبــيين دووةم

ة هةردووكيان لة كاتَيكدا بووة، سياسةتي حكومةتي عَيرادي ئةوة بووة، كة زؤرترين 0222ئةوةي تر ساَلي 
ابكَيشَيت بؤ خـؤي، بةتايبـةت مةسـةلةي نـةوت، مةسـةلةن سـةهمي نـةوت، يـان شـةريكاتي نـةوتي،           خةَلك ر

 .بةننخيانة بؤ زؤر خةَلك كراوة، خةَلك لَيرةش ئيستيئادةي لَي كردووة
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .شةريكاتي نةوت مةلول نيية بةو دانونة
 :وريسعيد مةمخ طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةكرَيــت ئَيمــة موحاوةلــة بكــةين بةرداســو ئــةوةي كــة دةردةكرَيــت، وةكــو برديارَيــك دةريبكــةين، دواتــريش 
بةنيسبةت ئةوةي لة ئَيستاوة كار بكرَيت ئةوةي كة دةمانةوَيت رايبطرين، بَلَيني ئةو ماددانـة لـةو ياسـايانة    

 .ي لةسةر بدرَيت باشرت دةبَيت وابناا، زؤر سوثاسكاري ثَي ناكرَي ، لَيرة برديار
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .كا  بةَلَين سةرموو
 (:بةَلَين)بةردَين بد عبداه حممود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كـار بــةو   بـة برديارَيــك ثةرلـةمان   1110هـةمان تَيبـيين كـا  غــةسورم هةيـة بةرداسـو، مةســةلةي لـة سـاَلي       

ياسايانة ناكات كة لة حكومةتي مةركةزي دةردةضَيت،  ئَيستا ئَيمة هةر بة برديارَيك بةرداسو ئةوة الببـةين  
 .باشرتة، نةوة  بيكةينة دانون، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .كا  شَيخةلاَل سةرموو
 :بةردَين شَية اللة ابراهيم شَية اه

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
من ثشتطريي لة ماددةكة دةكةم كة لة اليةن حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتانةوة دةرضـووة، مـادام ئَيمـة تـاكو       
ئَيستا كار بةو ياساية دةكةين، ثَيويستة تـا ياسـايةكي تـر لـة كوردسـتان دةردةضـَيت، ئـةو ياسـاية كـاري ثـَي           

ةكرَيـت، شـةرعيةتَيكي بـدةييَن، بـةاَلم داوا دةكـةم لـة       بكرَيت، ضونكة هـةر كـاري ثـَي كـراوةو كاريشـي ثـَي د      
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حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة ثةلة ياسايةكي تايبـةت بـة هـةرَيمي كوردسـتان دةربكـات، بـؤ ئـةوةي ئـةو         
 .كاتة بتوانني كةموكوردي و شتَيك هةبَي  بةو ياساية ضارةسةر بكرَيت، زؤر سوثاس

 (:ووكيكةمال كةرك.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .كا  تارق سةرموو
 :حممد سعيد جامباز طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيويستة تايبةمتةندي هةرَيم بثارَينين، دةبواية حكومةتي كوردستان وةزارةتي ثةيوةنديـدار مةشـروعَيكي   

تريشـمان   ئامادة كرد بواية دةربارةي ئةوة خـؤي نـاردبواي، نـة  ئـةوةي بةغـدا، ضـونكة ضـةند مةشـروعي        
هةية، ئةوانة هةمووي دةبَيت جَي بةجَي بكةين لة كوردستان، من جةخت لةسةر ئـةوة دةكـةم بـةزووترين    
كات ئةو مةشروعانةي كةوا ئَيمة ئيقراري دةكةين، لَيرة جَي بةجَي دةكرَيت، ئـةوةي لـة حكومـةتي ثَيشـوو     

ثةرلـةمان دةرضـَيت، نـة  ئـةوةي ئـةوَي      دةرضووة، يان ثَيشرت دةرضووة لة حكومةتي سيدراَلي، ثَيويستة لـة  
جَي بةجَي بكةيت، ضونكة ئَيمة تايبةمةندي خؤمان هةية، ئـةوةش وةختَيكـي موحـةدةدي دةوَيـت، دةَلَيـت      

ئةدرةب وةدت ض وةدتَيكة، ثَيم باشة تةركين بكرَيـت كـة وةختةكـة ضـةندة؟ ضـةند مـانطَيكي       ( ادرب ودت)
كوردسـتان تايبةمتةنـدي خؤمـان بثـارَينين، بَيجطـة لـةوةي ئـةو        تر، شةش مانطة، ئةوة دةبَيت دانونَيـك لـة   

دانونانة لةسةر سيكرَيكي ئيشـترياكي دةرضـووة، ئَيمـة ئَيسـتا بـازاردي ئـازاد دوو شـو لَيـك جيـاوازة، دةبَيـت           
ثرؤذةي ياسايةكان لة حكومةتي كوردستان، لة وةزارةتي ثةيوةنديـدار بـَي ، نـة  ئـةوةي بةغـدا بـةردةوام       

 .ةطةر ناضار بني بة وةختَيكي كةم، سوثاسبَي ، ئ
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .كا  دكتؤر نوري سةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بـة  بؤضوونةكاني من لة اليةن برادةرانةوة ثَيشكةش كرا، سةبارةت بةوةي كة دةبَيت بـة برديـار بَيـت، نـة      

دانون، لة هةمان كاتيشدا ئةطةر كار بكرَيت بة ثرؤذةيـةكي دـانوني تايبـةت بـة هـةرَيمي كوردسـتان ئامـادة        
بكرَيـت، بــؤ ئــةوةي كــةوا ثــاش ماوةيــة  ثةســند بكرَيــت وةكــو دــانون لــة اليــةن ثةرلــةماني كوردســتانةوة،  

 .سوثاستان دةكةم
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .ةت سةرمووكا  سرس
 :ت ابد عبداهبةردَين سرس

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة ثرؤذةكة تةنئين كردني دانونة، تةنئين كردني دانونَيك بةنيسبةي ئَيمة مةسروزة بة دانونَيـك بَيـت،   

وي ضونكة ئةطةر ئيعتيبار بكةين دةرار دوةتي دانوني هةبَيت، بؤ ناوي بردياري لةسةر دابنَيني، مةسروزة نا
دانوني لةسةر دابنَيني، ئةطةر ئيعتيبار بكةين برديار ديمةتي دوةتي ئيلنامي كةمرتة لة دـانون، باشـة ضـؤن    
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بة دـةرارَيك ديمـةتي لـة دـانون كـةمرت بَيـت مـن دانونَيـك تـةنئين بكـةم لَيـرة، لةبـةر ئـةوة بـة رةئـي مـن                 
 .ثرؤذةكة وة  خؤي بَيت، ثرؤذةي دانون بَيت

ئـةوة  ( وحل  صمدور اصمدار ششمر   قمانون بمذلك يف اقلميم كوردسمتان       )ماددةكة بة رةئي من عةجني / دوو
زيادة، ضونكة ئةطةر سبةي ئَيمة دانونَيك دةربكةين خؤ ئيعتيادي نةصَيك تَي دةكةين كة ئيلغاي دانونةكة 

  دةكةين، لةبةر ئةوة بة رةئي من هةر سينطي ماددةكة نَينَيت، نيوةي ئةوةل، نيوةي دووةم حةز  بكرَي
 .بؤ صياغةي دانوني دوور نيية باشرت بَيت، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان بةرامبةر موداخةلةي ئةندامة بةردَينةكاني ثةرلةمان سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ن كـا  سـةردار هـةركي، دانـاني دـانون شـتَيكي ئاسـان نييـة، بةتايبـةتي دـانوني           سةبارةت بة دسةكاني بـةرديَ 

مـاددة ثَيـك هـاتووة، ئايـا ئَيمـة      ( 14)شةريكات، كة ئةطةر موالحةزة دةكةين دانوني شةريكاتي عَيرادي لـة  
ا ئَيمـة  ضةند كامتان دةوَيت خؤمان ئامادة بكةين دانونَيكي تايبةت بـؤ كوردسـتان دابنـَيني، لةطـةَل ئةوةشـد     

ئيشي لةسةر دةكةين و دةتوانني دايبنَيني، بةاَلم ئَيمة ئَيستا زؤر سةردالني بة ئيشي تـر، دواي ئـةو دانونـة    
ئَيستا حاليةن لة كوردستان ديارة، حكومةتي ئيشي ثَي كردووة، لةبةر ئةوةي ئةوانة بة ثةلةنة شـةرعيةتي  

كـراوة لـة اليـةن وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري و       بدةييَن، بؤ ئـةوةي شـةرعيةتي بدةينـة ئـةو ئيجرائاتانـةي      
 .وةزارةتي بازرطاني سةبارةت بة جَي بةجَي كردني ماددةكاني دانونةكة

ئـةوة ناحيـةي صـياغةية، صـياغة     ( العمـل بقـانون الشـركات   )كا  رةشاد دةَلَيت صياغةي حكومـةت باشـرتة،   
حيق لسلطات )كة دةَلَيت ( اواًل وثانيًا) 101تةبيعي دةستووري عَيرادي مةجالي داوةتة ئَيمة بةثَيي ماددةي 

االقليم شعد ل شط يق القانون االحتادي يف االقليم ويف حالة وامود شةماقض او شعمارض بم  القمانون االحتمادي       
، واتـا ئَيمـة   (وقانون االقليم خبلوً مسألة ال شدخل يف السلطات احللر ة شكمون االولو مة للقمانون االحتمادي    

كـة ئيشـارةمتان ثَيـدا سـاَلي      11دـةرارَيكي ثةرلـةمامنان دةركـردووة بـة ذمـارة      / َيشة، ية دوو رَيطامان لة ث
، مةبةســتمان ئــةوة بــووة حيمايــةتي خصوصــيةتي هــةرَيمي كوردســتان، ئَيســتا ثــاش طؤردانكــاري لــة  1110

ي ي لــة ميللـةتي عَيـراق دةنطيــان لةسـةردا، بـووة دةســتوور    %82عَيـراق روويـدا، دةسـتوور دةرضــوو كـة لـة      
دانوني دايك لة عَيراق و كوردستان، ئَيمة بؤمان هةية بة هةر وةزعَيك ئيشي لةسةر بكةين، دةتوانني ئيش 
بكةين، مةشروعي حكومةت وابناا هيض نةدصَيكي تَيدا نييـة، بةشـَيوةيةكي جـوان هـاتووة، بـؤ مـةوزوعي       

 .شةريكات هةردووكي واريدة صياغةش دةتوانني ض عيباراتي ئينئاز بةكار بَينني، يان تةتبيقي دانوني
 .كا  غةسور دةَلَيت دةرار، يان دانون، ئةوة كا  سرسةت وةاَلمي داوة، هةروةها كا  بةَلَينيش هةروا

كا  شـَيخةَلاَل تةئيـدي مةشـروعةكة دةكـات، ئَيمـةش هـةروا تةئيـدمان كـردووة، داوا لـة ئةنـداماني بـةردَين            
 .دةكةين كة دةنطي بؤ بدةن

سةي كا  سةردار هةركي دةَلَيت، كة دةَلَيت دانوني خؤمان هةبَيت باشرتة، راستة ئَيمةش كا  تارق هةمان د
لةطةَل ئةوةينة دانوني خؤمان هةبَيت، بةاَلم هـةتا دانونةكـةي دادةنـَيني، ضـي تَيدايـة بـةو دانونـةي ئـيش         

 .وثاستان دةكةمدكتؤر نوري تاَلةبانيش هةر هةمان دسةكاني كرد، زؤر س .بكةين، زؤر شتَيكي تةبيعيشة
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

ئَيستا داوا لة ليذنةي ياسـايي دةكـةين نةصـي خؤيـان لةطـةَل صـياغةكةي خبوَيننـةوة، بـؤ ئـةوةي بيخةينـة           
 .دةنطدان

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يف اقليم كوردستان والعمل بأحكامه حل   1112لسةة  01ية املرقم انفاذ قانون الشركات العراق: املادة االوىل

 .ششر   قانون خاً بالشركات يف االقليم
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .سةرموو
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ردؤكي ياسـايةكة خبوَيندرَيتـةوة لـة اليـةن ليذنـةي      من ثَيم واية بةر لةوةي ئةو ماددةية ثةسند بكرَيت، ناوة

 .ياساييةوة، بؤ ئةوةي تؤمار بكرَيت، دواي ئةوة لة اليةن ئةندامانةوة ثةسند بكرَيت، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .سةرموو
 :بةردَين مال انور حممد غئور

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سرسةت حةدي دسة كردني هةبوو، كة بردطةي دووةمي ئةو ماددةية، ئةوة بكرَي  ئةو ثَيشنيارةي كا 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

بةس كةس ثشتيواني لَي نةكرد، ية  رةئي بوو، ليذنةي ياسايي دووبارة داواتان لَي دةكةين ثَيشـنيارةكةتان  
 .خبوَيننةوة، ضونكة زؤر وازيح بوو

 :عوني كمال سعيد بناز بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يف اقليم كوردستان والعمل بأحكامه حل   1112لسةة  01انفاذ قانون الشركات العراقية املرقم : املادة االوىل

 .ششر   قانون خاً بالشركات يف االقليم
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو       ماددةكة دةخةمة دةنطدانةوة
 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤينةي دةن  وةرطريا، ماددةي دووةم تكاية

 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زارةتي بازرطاني هةرَيمي كوردستان دةيطرنة ئةو رَيكارانةي وةزارةتي دارايي و ئابووري و وة :ماددةي دووةم
 .بةر بؤ جَي بةجَي كردني ئةم ياسايةي سةرةوة بةر لة دةركردني ئةم ياساية، ئوصوليةو بةركارة
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 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةارة التدممارة القلمميم كوردسممتان شعتمما االاممرااات املقممررة ممما ق ممل وةارة املاليممة واالقتلمماد وو :املممادة النانيممة

 .بتةفيذ القانون اعاله ق ل صدور هذا القانون أصولية ونافذة
 .ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةينةو ثشتطريي لَي دةكةين، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .ئةو كةسانةي كة دةيانةوَيت دسة بكةن، كا  سرسةت سةرموو
 :ست ابد عبداهبةردَين سر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة ئةو دانونة، دانونَيكي عَيراديـة، نـاوي دةسـةاَلتةكاني رةمسـي عَيرادـي تَيـدا هـاتووة هـي ئيتيحـادي،          
لةبةر ئةوةي كو واي لـَي بكـةين دةسـةاَلتةكاني هـةرَيم بتوانَيـت ئـةو كـارةو ئةركـة جـَي بـةجَي بكـات، مـن             

 :م ئيناسةي بكرَيتة سةر ثرؤذةكة، ئةويش بة عةرةبي بةو شكلة دةبَيتثَيشنياري ماددةية  دةكة
حتل السلطات واجلهات الراية يف االقليم حمل السملطات واجلهمات الرايمة االحتاد مة ا ةمما وردت ذكرهما يف       )

، ضـونكة ئةطـةر وا نـةبَي  مانـاي     (لغرض العمل بهذا القانون وشةفيذ احكامه 1112لسةة  01القانون رقم 
ناوي وةزيـري تيجـارة هـاتووة، نـاوي موسـةجيلي شـةريكات هـاتووة، الزمـة ئـةو ئيجرائاتانـة ئةوانـة بكـةن،             

 .نةوةكو وةزيري تيجارةتي هةرَيم و موسةجيلي شةريكاتي ئَيمة ئةو ئيشة بكاتن، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .سوثاس، كا  ئارام سةرموو
 :ام رسول مامندبةردَين ئار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةرداستيدا من ثشتطريي لةو ثرؤذةية دةكـةم كـة هـاتووة، لةبـةر ئـةوةي ثـَيم وايـة لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا           
ثَيويستيمان ثَييةتي، بةاَلم من ثَيم خؤشة ثَيش وةخو وةاَلمَيك بـؤ بـراي بـةردَينم كـا  عـةوني بدةمـةوة،       

ان ئةطةر بتوانني ثرؤذة ياساية  لة ضةشين ئةوةي ياساي وةبةرهَينان دةربكةين، ئَيمة لة هةرَيمي كوردست
كة ئَيستا لةسةر ئاسو ناوضةكةش بةرداسو ثَيشكةوتووترين ياساية، يةعين ئَيمة نـاتوانني لـة سةترةيـةكي    

انةوة ئَيمـة  دياري كراو ثرؤذة ياساية  بؤ تةسجيل كردني كؤمثانياكان دةربكةين، من ثَيم وايـة بـة ثَيضـةو   
 .دةتوانني ئةوة بكةين

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .ئةوة مةوزوعَيكي ترة، تكاية
 :بةردَين ئارام رسول مامند

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
برديارَيكي ثةرلةمان كاري ثَي نـةكراوةو راطـرياوة، بـةاَلم ئـةوةي كـة لـةو ماددةيـة هـاتووة، ثـَي دةضـَيت ئـةو            
برديــارةي ثةرلــةمان جــَي بــةجَي نــةكرا بَيــت، لةبــةر ئــةوةي تــا ئَيســتا دامودةزطاكــاني حكومــةت ئيشــي ثــَي  
كردووة، ئَيمة ئَيستا بةو نةصة جارَيكي تر شةرعيةتي دةدةينةوة بةو كار ثَي كردنةي كـة تـا ئَيسـتا ئيشـي     
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بةاَلم ئةم ياسـاية خـؤي كـةموكورتي    ثَي كراوة، بؤية من ثَيم واية لةطةَل ئةوة كة بكرَيت ئيشي ثَي بكةين، 
تَيداية، بؤ منوونة ئةطةر تةماشايةكي بكـةن هيضـي تيـا نييـة لةسـةر مؤَلةتـدان و تةسـجيل كردنـي طروثـة          
كؤمثانياكــان كــة ئَيســتا ضــةندين طــروة و كؤمثانيــا لــة كوردســتان تةســجيل دةكرَيــت، ئةطــةر بضــن لةطــةَل  

سة بكـةن، دةبيـنن كـة ئـةوان طلةييـةكي زؤريـان لـةو ياسـايةدا         بةردَيوةبةرايةتي تؤمار كردني كؤمثانياكان د
هةية، يةعين مةجالي ثَي نةداون لةو بوارة، بؤية وةكو حةلَيكي كاتي دةكرَيت ئيشي ثَي بكـةين، بـةاَلم مـن    

 .داوا دةكةم جةخت لةوة بكرَيتةوة هةرضي زووترة ثرؤذة ياسايةكي تايبةت
 (:كووكيكةمال كةر.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .ئةوة مةوزوعَيكي ترة، تكاية لة مةجالَيكي تر باسي ئةوة بكة، زؤر سوثاس، سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ماددةي دووةم باس لةوة دةكات ئةو رَيكارانةي وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري و وةزارةتـي بازرطـاني هـةرَيمي       

ين ئــةوة ئةســةر رةجعيــةكي داوة لــةو ماددةيــةدا بــة هــةموو برديارةكــاني، يــاخود   كوردســتان، كةواتــة يــةع
ئَيمـة نـازانني ئـةو تةعليماتانـة ضــية، نـة نوسـخةمان لـةال هةيـة، نـة هـيض شــتَيك،           / تةعليماتـةكان، يةكـةم  

 .يةكسةر كوَيرانة بَلَيني باشة
كـة باسـي سـةرماية دةكـات لـة مـاددةي       ئَيمة خؤمان لة دةروازةي سَييةم، سةسَلي يةكةم لـة ياسـاكة،   / دووةم

ســةرمايةي كؤمثانيــاي ثشــكدارةكان نابَيــت لــة دوو مليــؤن دينــار كــةمرت بَيــت، الي كــةمي   )دا دةَلَيــت (08)
، ئايـا ئَيسـتا ئَيمـة    (سةرمايةي كؤمثانياي بةرثرسياريةتي سنووردار نابَيت لة ثةجنا هةزار دينار كةمرت بَيت

ــاخود ريَ    ــةين، ي ــار دةك ــةي ك ــةو نةص ــو     ب ــة دوو ش ــردووة، كةوات ــة وةزارةت دةريك ــة، ك ــاواز هةي ــاري جي ك
موتةنادينة، ئةطةر ئَيمة رَيكارةكان نةزانني كةواتة ئةمةمان لةبةرضاوة، كةواتة هةموو كةسَيك دوو مليؤن 

 .ديناري ثَي بَيت، دةتوانَيت كؤمثانياية  دامةزرَييَن، زؤر سوثاس
 (:كووكيكةمال كةر.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .كا  كةريم بةحري سةرموو
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي كا  سرسةت دةكـةم، هـةروةها مـن دووبـارة ثَيشـنيار دةكةمـةوة ئةسـَلي        

درَيتـةوة، بـؤ ئـةوةي    دانونةكة، ئةسَلي ئةو دانونةي كة ئَيستا ئَيمـة لـة ثةرلـةمان دةنطـي بـؤ دةدةيـن خبوَين      
تؤمار بكرَيت، لةطةَل ئةوةي ئةو طؤردانكارييانةشي تَيدا بكرَيت، كة ثَيشنيار كراوة لة اليةن كا  سرسةتةوة، 

 .زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .كا  عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ي تةنها بة دوو وةزارةت داوة، وةزارةتي دارايي و وةزارةتي بازرطاني، بؤية مـن ثـَيم باشـة بَلـَيني     لَيرة ئاماذة

ئةو رَيكارانةي كة دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن ئةجنامي داوة، ئةو دانونة بةسةريدا جـَي بـةجَي بكرَيـت، بـؤ     
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م ئةجنومـةني وةزيـران ضـي    ئةوةي دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن هةم سةرؤكايةتي هـةرَيم ضـي كـردووة، هـة    
 1112كردووة، هةمووي دةطرَيتةوة، بةاَلم ئةوةي جةنابي كا  سرسةت ئاماذةي ثَيدا ئةو دانونـة لـة سـاَلي    

دةرضووة، ئةو كاتة سوَلتاتي ئيتيحادي نةبووة، يةعين من لةطةَل ئةوةم ئَيمة صيغةية  بنووسني لولي و 
رَيتـةوة، باشـرت وايـة بنووسـني دةسـةاَلتي جـَي بـةجَي كـردن،         عام بَيت، هةموو دةسـةاَلتةكاني كوردسـتان بط  

 .شتةكة عام دةطرَيتةوة، هةموو دامودةزطاكاني كوردستان دةطرَيتةوة، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .كا  شَية جةعئةر سةرموو
 :معرو  ملطفى جعئر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رسيارم لة ليذنةي ياسايي هةية، بؤ ئةو دوو وةزارةتة بة موخالةسةكاني ثَيشووشيانةوة هةر بردوا، من دوو ث

 .كة رؤيشتووة، ئةمة ية 
جطة لـةو دوو وةزارةتـة، وةزارةتـي تـةختيت و ئاوةدانكردنـةوة كؤمثانيـاي طـةورة لـة ذَيـر دةسـةاَلتي           / دوو

 .ئةوانة، ئةي ئةوان ضي لَي دةكرَيت، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)َين حممد دادر عبداهبةرد

 .كا  سةردار سةرموو
 :ركيةبةردَين سةردار صباح بوزو ه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم واية دةنطدان بةو ماددةية شةرعيةت دانة بة كارَيكي ناياسـايي، لةبـةر ئـةوةي لـة خـودي ماددةكـة       

بة تةنئيني دانون، ئايا تةنئيني دانون سـةاَلحيةتي وةزارةتـي   هاتووة رَيكارةكاني وةزارةتي تيجارة و مالية 
ياخود ئةوة سةاَلحيةتي ثةرلةمانة، ئةطةر سةاَلحيةتي وةزارةتـي ماليـةو    ?ماليةو تيجارية، كارَيكي ياسايية

تيجاري بَيت، ئَيمة ئـةو ياسـاية بـؤ دةردةكـةين، كةواتـة ئـةو كاتـةي ئـةوان ئـةو ئيشـةيان كـردووة، كـارَيكي             
اييان كردووة، ئةو رَيكارانة بةرداسو مةعلوم نيية لةالي ئَيمـة، بؤيـة مـن وةكـو ئةنـدامَيكي ثةرلـةمان       ناياس

بةرداسو كة دةن  دةدةم بؤ ماددةية  دةمةوَيت دَلنيا مب لـةوةي كـة كـارَيكي زؤر ياسـايية، بؤيـة مـن خـؤم        
 .هةرطين دةن  نة بةو ياساية دةدةم و نة بةو ياساية، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)مد دادر عبداهبةردَين حم

 .ليذنةي ياسايي تكاية وةاَلمي ثةرلةمانتارة بةردَينةكان بدةنةوة
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيش ئةوةي وةاَلمي ثرسيارةكاني ئةنداماني بةردَين بدةم، ثشتطريي لة ثَيشنياري بةردَين كا  سرسةت دةكةم، 

ةر ئةوةي وا بكةين ئةو مةشروعة ئةطةر ئةنداماني بةردَين دةنطيان لةسةردا بطوجنَيت لة تةتبيق كـردن  لةب
لة كوردستان، واتا ئةو ماددةيـة ثـَيش ئـةوةي مونادةشـةي ئـةو ماددةيـة بكـةين، ثَيشـنيار دةكـةين بدرَيتـة           

الرايمة االحتاد مة ا ةمما وردت    حتل السلطات واجلهات الراية يف االقلميم حممل السملطات واجلهمات     )دةنطدان 
 .، ئةوة يةكةم(لغرض العمل بهذا القانون وشةفيذ احكامه 1112لسةة  01ذكرها يف القانون رقم 
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سةبارةت بة دسةكاني كا  ئارام، راستة ئَيمة دةتوانني دـانون دانـَيني، سيعلـةن دـانوني ئيستيسـمارمان دانـا،       
سـتا خؤتـان ئاطاتـان لَييـة لـة ثةرلـةمان دةيـان مةشـاريعمان بـؤ          دانوني موكاسةحةي ئريهانان دانا، بـةاَلم ئيَ 

هاتووة، ئَيمة سةرداَلي ئةو مةشـاريعانةينة، هـةتا ئَيسـتا نـةمانتوانيوة ثـةيردةوي نـاوخؤي ثةرلـةمان تـةواو         
بكةين، واتا كامتان دةوَيت، با بيكات كةي حكومةت دانوني تةدديم كرد، ئَيمةش ثةسندي دةكـةين و ئيشـي   

 .ةينثَي دةك
بةنيسـبةت ئــةو ئيجرائاتانـةي كــة كـراوة، بــةثَيي مــاددةي دوو دةيانـةوَيت شــةرعيةتي ثـَي بــدةين، دــانوني      

، ئـةو دانونـة لـة كوردسـتان ئيشـي ثـَي       1112شةريكات هةبوو، ثَيش ئةو دانونة، دانونَيكي تر ثَيش سـاَلي  
عـديالتي لةسـةر كـراوة، ئَيسـتا     كراوة، لةبةر ئةوةي ثـَيش سـةحة ئيـدارات بـووة، ئـةو دانونـة هةنـدَيك تة       

ئةطةر شةرعيةتي بدةييَن هيض موخالةسة نيية، واديعَيك روويداوةو ئيجرائاتي لةسةر كراوةو ئيشي لةسـةر  
كراوة بةثَيي دانونَيك، لةبةر نةبووني دانوني  شةريكاتي خاص بة كوردستان، ئَيستا دةيانـةوَيت ئَيمـة ئـةو    

وَيندةوة شو باشي تَيداية، مةبادئي باشي تَيداية، بـؤ ئيسـتيئادةي لـَي    دانونة، سيعلةن ئَيمة دانونةكةمان خ
ــي نييــةو زؤر تةبيعيشــة   ــيض زةرةرَيك ــَي     .نةكــةين، ه ــووة دةَل ــةريم بــةحري لةطــةَلمان ب ــبةت كــا  ك بةنيس

خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ دانونة  بكرَيت، باشة ئةطةر خوَيندنةوةي يةكةم بؤ دانونةكـة نـةكرَيت، يةكـةم    
ــدام ــك       ئةن ــة دانونَي ــات، ك ــةوانينَيك بك ــةموو د ــةي ه ــؤي موتابةع ــانون خ ــةثَيي د ــةسروزة ب ــةمان م ي ثةرل

خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كرا، مةسروزة ئةندام ثةرلةمان بضَيت دانوني شةريكاتي عَيرادـي تـةعقيب بكـات،    
ئـةوة ئيشـي    0222ئةو دانونةي كة تةددميي ثةرلةمان كراوة، دانون تـةننيم وةكالـةي تيجـاري هـي سـاَلي      

خؤيةتي، نة  ئَيمة لَيرة ية  ية  ماددةكان خبوَينينةوة، ئةطةر ماددةكان خبوَينينـةوة، وابـناا وةختَيكـي    
 .زؤرمان دةردوات و نةتيجةشي نيية، هيض ئةندامَيكيش ئيستيئادةي لَي ناكات و سووديشي لَي وةرناطرَيت

ةم دسةكاني زؤر راستة، دةبواية ئيجرائاتـةكان  سةبارةت بة دسةكاني خاتوو سؤزان، سيعلةن من تةئيدي دةك
مةعلوم بَيت، ض دةكرَيت، ض ناكرَيت ئاطامان لَي بواية، ضونكة كة ئَيستا دةمانةوَيت شـةرعيةتي ثـَي بـدةين،    
وةكو طومت كة شةرعيةتي ثَي بدةين، سيعلةن ئيجرائاتي باش كراوة بةثَيي دـانوني شـةريكاتي دـةديم، نـة      

، ئـةو دانونـةش زؤر نـاسين بـوو لـة كوردسـتان، ئيعتيـادي بـوو،         1112سـاَلي   01رادي دانوني شةريكاتي عَي
ــةكي         ــة موخالةسةي ــت ب ــار ناكرَي ــناا ئيعتيب ــة، واب ــيت هةي ــي بةس ــان خيالسَيك ــةلَيك، ي ــةر خةل ــتا ئةط ئَيس

ة، ئيجرائاتي دانوني صـارم بَلـَيني وةزارةتـي ماليـةو ئيقتيصـاد، يـان وةزارةتـي تيجـارة موخالةسـةيان كـردوو          
نةخَير مةبةستيان ئةوة بووة، خنمةت كردني ميللةت و ئاسانكاري ئيشي خةَلك، شةريكات تةسجيل كراوةو 

 .مةسروزة ديئاعيان لَي بكةين و ئَيمةش ثشتطرييان لَي بكةين، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

لــة ثَيشــنيارةكةي ليذنــةي ياســايي و هةنــدَيك لــةو   ســوثاس، ئَيســتا ئةطــةر ئــةو بةردَينانــةي كــة ثشــتطريي   
ثةرلةمانتارة بةردَينةكان لة ثَيشنياري بةردَين كا  سرسةتيان كرد، ئةو ثَيشنيارة ثَيويستة بكةوَيتة ثَيشـةوة،  
ببَيتة مـاددةي دوو، ئَيسـتا ئةطـةر كـةس ليذنـةي ياسـايي تةئيـدي كـرد، دووبـارة بيخوَينَيتـةوة، بـؤ ئـةوةي             

 .انةوةبيخةينة دةنطد
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :املقرتح املضافة: املادة النانية
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حتل السلطات واجلهات الراية يف االقلميم حممل السملطات واجلهمات الرايمة االحتاد مة ا ةمما وردت ذكرهما يف         
 .لغرض العمل بهذا القانون وشةفيذ احكامه 1112لسةة  01القانون رقم 

 (:كةمال كةركووكي.د)ةردَين حممد دادر عبداهب

ئَيستا ئةو ماددةية دةخةينة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا         
نييــة دةســو بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، بةزؤرينــةي دةنــ  وةرطــريا، ليذنــةي ياســايي ســةرموون، تكايــة    

بَيتة ماددةي سَي لـة ثرؤذةكـة، هةنـدَيك لـةو بةردَينانـة كـة ثَييـان وا بـوو كـة          بةنيسبةت ماددةي دوو كة دة
ئةوة ثَيويست ناكات و تةحةمولي ئةو مةسيووليةتة بكرَيت، هةندَيك لةو بةردَينانةي ثشتيواني لَي دةكـةن،  

ئـةوةي خبرَيتـة   بؤية ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم وةكو خؤي خبوَينَيتةوة، بـؤ  
 .بةر دةنطدان، ئايا البضَيت، يان لة جَيي خؤي نَينَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
شعتمما االاممرااات املقممررة ممما ق ممل وةارة املاليممة واالقتلمماد ووةارة التدممارة القلمميم كوردسممتان   :املممادة النالنممة

 . ل صدور هذا القانون أصولية ونافذةبتةفيذ القانون اعاله ق
 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي سَييةم كة ماددةي دووةمة لة ثرؤذةكة بةم جؤرةية
ئةو رَيكارانةي وةزارةتي دارايي و ئابووري و وةزارةتي بازرطـاني هـةرَيمي كوردسـتان دةيطرنـة بـةر بـؤ جـَي        

 .ةم ياسايةي سةرةوة بةر لة دةركردني ئةم ياساية، ئوصوليةو بةركارةبةجَي كردني ئ
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .ئاخري تةوزيح بؤ ليذنةي ياسايي ثاشان دةخرَيتة دةنطدانةوة
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي ئيجرائاتَيكي دانوني زؤر كراوة، وةكو تةوزحيم كـرد، دانونَيـك   ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةينة، لةبةر 

هةبوو ثَيش ئةو دانونةي، تةدريبـةن ئـةو دانونـة ئيقتيباسـي دانونةكـةي كةونـة، واتـا ئةطـةر ئَيسـتا لَيـرة           
ثةرلــةمان مواسةدــةت نــةكات بــة شــةرعيةت دان بــةو ماددةيــةي ئيجرائــاتَيكي دــانوني زؤر تــةرتوب دةكــات  

و موعامةلةتانــةي كــة كــراوة، شــةريكات تةئســيس كــراوة، موعامــةالتي ئســوَلى تةدــديم كــراوة،    لةســةر ئــة
ئيجرائات بةطوَيرةي ئةو دانونة كراوة، واتـا دةبَيـت ئةوانـة هـةمووي هةَلبوةشـَيتةوة، حكومـةتيش مـولنةم        

لةبـةر ئــةوة  دةبَيـت بـة تـةعوين كردنــي ئـةو كةسـانة، زةرةرَيكــي زؤر بـة خةزَينـةي هــةرَيم دةطةيـةنرَيت،         
دووبــارة دســةكاني خؤمــان تةئكيــد دةكةينــةوة، كــة داوا لــة ئةنــداماني بــةردَين دةكــةين، دةنــ  بدةنــة ئــةو   

 .ماددةية،  زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .سةرموو كا  رةشاد نودتةي نينامت هةية
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 :بةردَين رشاد ابد ابراهيم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تووشي موشكيلةيةكي زؤر طةورة دةبني، ثَينج هةزار، شةش هةزار شةريكة تةسجيل كراوة، ئـةوة هـةر ئـةو    
دوو سةدةرةية نيية، ئةو ياساية كاري ثَي كـراوة لـة هـةولَيرو سـلَيماني و لـة عَيـراديش هـةر بـةو ثرؤذةيـة          

بةدةر لـة برديـاري ئةجنومـةني    ئيش كراوة، مةبةستيش لة جَي بةجَي كردني ئةو ثرؤذةية كاري ثَي كردنة 
كـار ثـَي كردنـي بةشـَيوةيةكي كاتييـة، تـاوةكو ياسـا لـة          1110لـة سـاَلي   ( 11)نيشـتماني كوردسـتان ذمـارة    

 .ثةرلةماني كوردستان بؤي دةردةضَيت، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

مي ئةنـداماني بـةردَيني ثةرلـةمان، دةبَيـت دةنطـي      سوثاس شةرت نيية هةَلوةشَيتةوة، ئَيمة دةخيةينة بةردة
لةسةر بدرَيت، ئايا نَينَيت، يان نةمَينَيت، يةعين ئةو ئوصولية، دةبَيت ئةو دةنطدانةي بؤ بكرَيت، ليذنـةي  
ياسايي داوا دةكات نَينَيت، حكومةت داواي كردووة بةو شَيوةية نَينَيت، زؤربةي ئةنداماني ثةرلـةمان داوا  

َينَيــت، هةنــدَيك لــة ئةندامــة بــةردَينةكان داوا دةكــةن ئيلغــا بكرَيــت، دةبَيــت خبرَيتــة دةنطدانــةوة، دةكــةن ن
 .سةرموو نودتةي نينام
 :بةردَين ئارام رسول مامند

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ان نازاا كَي داواي كردووة ئةو مـاددةي البضـَيت، ثـَيم وايـة ئةطـةر داواش كـرا بَيـت يـة  ئةنـدامي ثةرلـةم          

 .داواي كرووة، ئايا ئةو ثَيشنيارة يةعين لةسةر داواي
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

نةخَير ية  ئةندام نةبوو، دةن  هةبوو دذي بـوو، ئَيسـتا دةخرَيتـة دةنطدانـةوة، بـا هـةر يـة  دةنـ  دذي         
ايان كردووة ئـةو ماددةيـة ئيلغـا بكرَيـت     بَي ، رَينمان هةية بؤ ية  دةنطيش، ئَيستا ئةو بةردَينانةي كة داو

دةيدةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة كـة نَينَيـت           
 .دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةن  ماددةكة مايةوة وةكو خؤي، ليذنةي ياسايي سةرموو

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .على جملس الوةراا شةفيذ احكام هذا القانون :املادة الرابعة

 :ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكات :ماددةي ضوارةم
 (:كووكيكةمال كةر.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .ليذنةي ياسايي بئةرموون
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 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ثَيش ئةوةي ئةو ماددةيـة خبةينـة دةنطـدان، ثَيشـنيارمان كـردووة كـة بـة ماددةيـةكى تـر سـةاَلحيةت           

ــةن، ئَيســ      ــةعليمات دةربك ــارة كــة ت ــري تيج ــادو وةزي ــةو ئيقتيص ــري مالي ــةردوو وةزي ــة بدةينــة ه تا ماددةك
 :دةخوَينمةوة، مةسروزة ئةوة بدرَيتة دةنطدان ثَيش ئةوةي كة ئيقرار لةسةر ئةوة ماددةية بكرَيت

 (.لوة ري املالية واالقتلاد والتدارة اصدار شعليمات مشرتكة لتةفيذ احكام هذا القانون)
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .مووكا  تارق موالحةزةت هةية سةر
 :حممد سعيد جامباز طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ضــونكة ئــةو دوو ياســاية  ?يــري بازرطــاني لَيــرة ئامــادة بوايــة مــن تــةنيا ثرســيارَيك دةكــةم، نةدةبوايــة وةز 

وة، دةربارةي وةزارةتَيكي موعةيةنة، زؤر ثرسيار لَيرة دةكرَيت وةاَلمي نيية، دةبواية دَلنيا بَيت وةاَلم بداتـة 
ئةوةي كة سؤزان خان باسي كرد سرودي ثارةكان طنؤكي تَيداية، دةبواية لَيرة ئامادة بوايةو رووني بكرداية، 

 .ئامادة نةبووني زؤر ثرسيار بَي وةاَلم دةبَيت
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

دصري لةوانة كة دةبوو بـَين، نةهاتوونـة   حكومةت ئاطادار بوو لة بةرنامةي كار بة رةمسي ثَييان طوتراوة، تة
 .ئَيمة لةبةر ئامادة نةبووني بةردَينَيك ئيش و كاري ثةرلةمان راناطرين، زؤر سوثاس، سةرموو

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/بةردَين سعد خالد حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ن ئةنــداماني ثةرلــةمان، بةتايبــةتي جــةنابي كــا  سرســةت تــةبيعي بــةثَيي تَيطةيشــتين ئَيمــة وةكــو بــةردَينا

تةوزحييدا خودي دانونةكة دةستكاري ناكرَيت، حكومةت ناردوويةتي تةنيا بؤ ئةوةي نةسازي ثَي بدرَيت لة 
كوردســتان بــة ئيناســةي مةســةلةن وةزيــري تيجــارةي عَيرادــي، ئَيمــة دةصــدمان بــابَلَيني وةزيــري تيجــاري   

وةي كة لة ماددةي دوو ئيناسة كراوة، بؤية بة ثَيويست نةزانرا وةزيري تيجارة بَيتة هةرَيمي كوردستانة، ئة
ئَيرة، تةنها ثةرلةمان ناسيني مةسعولي دةداتَي لة كوردستان، تا ياسايةكي تايبةت لة كوردستان دةردةكرَيت، 

 .زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

ةنديدار، بؤ ئةوةي ديئاعي لَي بكةن ئامادةبن، ضونكة وجهاتي نةزةري جيـاواز دَيتـة   ثَيويستة جيهاتي ثةيو
كايةوة، هؤي ماني بةو شكلة، يـان طـؤرداني بـةو شـكلة لـة اليـةني حكومةتـةوة طوَيمـان لـَي بَيـت، بـؤ ئـةوةي             

 .مونادةشة بكرَي  لةطةَل ئةوةش نةهاتوونة، ئَيمة كاري خؤمان بةردةوام دةكةين، زؤر سوثاس
 .هيض بةردَينَيك دةيةوَيت مونادةشة بكات لةسةر ئةو ماددةية، نودتةي نينامي سةرموو
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 :ابد بارزاني عنمان ادهم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةز جارَيكي دي دَيمة سةر ئةظ خالة، ضةند جاري دي نودتـا نيـنام سـةرا مةوزوعـة كـرد، حةديقـةت لَيـرة        

يريش نةهَيت ئَيمة دانيشـتنا ثةرلـةمانَي دكـةين، بـةر لَيـرة دوضـي ة نةوعـة        جةنابَيتة بةحس كرد كة وةز
 زيري هاتية ئاطادار كرن كة بَي ؟ئيتيهامَيكة بؤ جةنابَي وةزيريش، ئايا جةنابَي وة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

ي وةزيـران موكةلةسـةو نوَينـةريان    بةرنامةي كار ئَيمة بة رةمسي دةدةينة ئةجنومـةني وةزيـران، ئةجنومـةن   
هةية، وةزيرَيكة بؤ تةنسيق لةنَيوان ثةرلةمان و وةزيرة بةردَينةكان ثَيويستة بدرَي ، يـةعين ئَيمـة كـة بـة     
رةمسي لة ثةرلةمانةوة بة نووسراو تةحويلي ئةجنومةني وةزيران دةكةين، ئيعتيبار دةكةين كة طةيشتووة، 

 .بَلَيني، زؤر سوثاس، كا  غةسور سةرمووئَيمة ناضني شةخص شةخص ثَييان 
 :سعيد مةمخووري طاهربةردَين غئور 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةبَيـت  ( لموة ري املاليمة واالقتلماد والتدمارة    )تَيبينيةكةي من ئةوة بوو لـة مـاددةي سـَيي ئةسـَلي ثرؤذةكـة      

 .يةعين دياري بكرَي ، زؤر سوثاس( يف ادليم كوردستان)بنووسرَيت 
 (:كةمال كةركووكي.د)ةردَين حممد دادر عبداهب

 .كا  رةشاد سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةبـةر ئـةوةي وةزارةتـي تيجـارة يـة  وةزارةت تيجارةيـة تـةعليماتي        ( لـوزيري )ثَيويست ناكات بنووسـرَيت  

، ثـَيش ئـةوةي ئيـدارات يـةكرت بطرَيتـةوة ئـةوة       شةريكات ية  تةعليماتة، تةوحيـد كـرا لـة هـةردوو ئيـدارة     
تةوحيد كرا ئةو تةعليماتة، سـلَيماني و هـةولَير بـة يـة  تـةعليمات كـار دةكـات، هـيض سـةردي نييـة، هـةتا            
ئَيستا لةطةَل بةغداش تةنسيقة رةبتة بة كؤمثيوتةر، هةر ئيجرائاتَيكي بكةن ئاطادارينـة، لةسـةر مسـتةواى    

تبيق دةبَيت، لةطةَل ئةوةش هةرَيميش بةشَيكة لةوَي، تةعليماتةكة بة كاملي جَي عَيرادة ئةو تةعليماتة تة
بةجَي كـراوة، ثَيـي ناوَيـت ئَيمـة ئيشـارةت بدةينـة دوو وةزارةت، هـةر بَلَيـي وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري و            

 .بازرطاني ئةوةندة كاسية، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .نةي ياسايي تكاية سةرموونليذ
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لوة ري املالية واالقتلاد والتدارة اصدار شعليممات  )ئَيمة كة ثَيشنيارةكةمان تةدديم كرد هةر وامان طوتووة 

ن وةزيـري تيجـارةو   سـةبارةت بـة ثَيشـنيارةكةي كـا  غـةسور مةبةسـتما      ( مشرتكة لتةفيذ احكام هذا القانون
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مالية لة هةرَيمي كوردستانة، نة  لـة عَيـراق، شـةرت نييـة بنووسـرَيت، ضـونكة دانونةكـة خؤمـان دةَلـَيني          
 .يةعين زيادة، ئيجابي ناكات بينووسني، زؤر سوثاس( شركات يف اقليم كوردستانالنفاذ قانون )

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

دةية دةخةينة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا         ئَيستا ئةو ماد
 .نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .م هذا القانونعلى جملس الوةراا شةفيذ احكا :املادة الرابعة

 :ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكات :ماددةي ضوارةم
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :َيوةيةئَيمة لة ليذنةي ياسايي تةنيا صياغةمان طؤرديوة بةم ش

، كة ئَيستا دةبَيتـة مـاددةي   (على جملس الوةراا واجلهات ذات العالقة شةفيذ احكام هذا القانون: املادة الرابعة)
 .ثَينجةم، ثاش ئةوةي كة تةسةلسولي ماددةكان دةطؤردَيت

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

َينديانةوة بةو نةصةي ئةخري دةخةينـة دةنطدانـةوة، كـَي    ئَيستا ئةو ماددةيةي كة ئَيستا ليذنةي ياسايي خو
لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي    

 .دةن  وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية
 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كار بة هيض دةدَيك ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَيت :ةسَلي ثرؤذةكةماددةي ضوارةم لة ئ
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة الرابعة ما اصل املشروع

 .ال  عمل بأي نص  تعارض م  احكام هذا القانون
 :وةيةئَيمة لة ليذنةي ياسايي صياغةكةمان طؤرديوة بةم شَي

، لةبـةر ئـةوةي دـةراراتي دةرضـووة لـةو      (ال  عمل بأي نص قانوني او قرار  تعارض م  احكمام همذا القمانون   )
 .مةوزوعةي هةتا لولي دانون و دةراري بكات، زؤر سوثاس



 131 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه
 .كَي دةيةوَيت دسة بكات، كا  غةسور سةرموو

 :سعيد مةمخوري طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةو ماددةيةو لة ثرؤذةكةش ماددةية  نـةهاتووة، بـة رةئـي مـن وةكـو هـةموو ياسـايةكاني تـر دةبَيـت ئـةو           
ئــةم ياســاية لــة رؤذي دةرضــوونيةوة كــاري ثــَي دةكرَيــت و لــة رؤذنامــةي ســةرمي بــاَلو     )ماددةيــة هــةبَيت 

تووةو لـة ثـرؤذةي ياسـاكةش نـةهاتووة، ئةطـةر ئيناسـة بكرَيـت، زؤر        ، لة ليذنةي ياساييش نـةها (دةكرَيتةوة
 .سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

سوثاس، هَيشتا مـاوة، ئَيسـتا ئـةو ماددةيـةي كـة ئَيسـتا ليذنـةي ياسـايي خوَينديانـةوة بـةو نةصـةي ئـةخري             
ة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز       دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةو    

 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةن  وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوةي ئةسَلي ثرؤذةكة ئـةو ماددةيـةي تَيـدا نييـة كـة تـةنئين بكرَيـت، ئَيمـة ثَيشـنيار دةكـةين بـةم            

 :َيوةية ماددةية  دابردَيذرَيتةوةو تةنئين بكرَيتش
 (. ةفذ هذا القانون اعت ارًا ما شار خ اصداره و ةشر يف اجلر دة الراية وقائ  كوردستان)

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

 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .عام لة دانون لة تارخيي نةشرى دانون نةساز دةبَي ، ئةويرت هةمووي ئيستيسنايةداعيدةي 

ئةم دانونة ئةطةر موالحةزةي دانوني ئةسَلي بكةين، ثاش نؤةد رؤذ تةنئين بووة لة عَيراق، من ناَلَيم / دوو
لةسـةر بَيـت ثاشـان     خـةَلكَيك ئيتياَلعـي  ل ثاش نؤةد رؤذ بَيت، من دةَلَيم با لة تارخيي نةشر بَيـت، عةلةدـة  

 .ناسين بَي ، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .ليذنةي ياسايي سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مــن ثَيضــةوانةي رةئــي كــا  سرســةمت، لةبــةر ئــةوةي مةشــروعةكة ئةســَلةن ثةلةيــة لــةالي حكومــةت، كــة     

ت شةرعيةت بدةن بةو ئيشانةي كة كراوة، واتا تاخري دةبَيت بَلَين هـةتا بـاَلو دةبَيتـةوة، بـة رةئـي      دةيانةوَي
 .من لة تارخيي ئيصدارةكةي بَيت باشرتةو، زؤر سوثاس
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

بيخوَينيتـةوة بـؤ ئـةوةي بيخةينـة     ئَيستا ئةو ماددةيةي كة ئَيستا ليذنةي ياسايي خوَينديانةوة، با دووبـارة  
 .دةنطدانةوة، زؤر سوثاس

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (. ةفذ هذا القانون اعت ارًا ما شار خ اصداره و ةشر يف اجلر دة الراية وقائ  كوردستان)

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

دةخةينة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا         ئَيستا ئةو ماددةية 
 .نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  وةرطريا، ئةسبابي موجيبة تكاية

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 االس اب املوا ة

مةم    1110لسمةة   11يف اقليم كوردستان وحيث ان قرار الاملان املمرقم  لعدم واود قانون خاً بالشركات 
اال بعمد   03/12/1111العمل بمالقوان  اللمادرة مما السملطة املركي مة بعمد سمحب االدارات مما االقلميم يف          

ن اعطاا الشرعية بسر انه يف االقليم ما ق ل الاملان وحلااة االقلميم اىل القمانون املمذكور حلم  ششمر   قمانو      
 .خاً بالشركات يف اقليم فقد شرع هذا القانون

 (:كةمال كةركووكي.د)د دادر عبداهبةردَين حمم

 .بةردَين كا  سرسةت موالحةزةي هةية سةرموو
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كوردستان، لةبةر ئةوة مـن  دانونَيكي شةريكات هةبوو ثَيش ئةو دانونة، ئةو دانونة ناسيني مةسعول بوو لة 

لةطةَل رَيني ئةوةل نيمة هي ئةسباب موجيبة، ضونكة دانونَيكي تايبةت هةبوو لة عَيراق تةنئين نةدةكرا، 
دانونَيـك  ( يف ادلـيم كوردسـتان  )بةس لَيرة تـةنئين دةكـرا، مـةسروزة ئـةوة نـةمَينَيت لـة ئةسـبابي موجيبـة         

راق بــةكاري نــةدةهَينا، راســت بــوو لــة حكومــةتي مةركــةزي هــةبوو هــةرَيم بــة تــةنيا بــةكاري دةهَينــا، عَيــ
 .دةرضوو بوو، بةس ببووة دانوني هةرَيم، لةبةر ئةوة رةئيم ئةوةية ئةو رَينةي ئةوةلي البدرَيت، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان تكاية
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين
ئةطةر البضَي  زؤر تةبعيية، يةعين هيض ئيشكالَيكي وا ثةيدا ناكات، موهيم مةسهومي ئةسبابي موجيبةكـة  

 .ئةوةية شةرعيةتي بدةينة ئةو دانونةي كة لة سوَلتةي مةركةزي دةرضووةو ئيشي ثَي بكات، زؤر سوثاس
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .صياغةي تازة ئامادة بكةن، بؤ ئةوةي خبوَيندرَيتةوة، بدرَيتة دةنطدان تكاية
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 االس اب املوا ة

مة  العمل بالقوان  اللادرة ما السلطة املركي ة بعد سحب االدارات  1110لسةة  11ان قرار الاملان املرقم 
اال بعد اعطاا الشرعية بسر انه يف االقليم ما ق ل الاملان وحلااة االقليم اىل  03/12/1111ما االقليم يف 

 .القانون املذكور حل  ششر   قانون خاً بالشركات يف االقليم فقد شرع هذا القانون
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

ينــة دةنطدانــةوة، كــَي لةطةَلدايــة دةســو بــةرز  ئَيســتا دانونةكــة لةطــةَل ئةســبابي موجيبــة هــةمووي دةخة 
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنـ  وةرطـريا، زؤر   

 .ليذنةي ياسايي ئَيستا بردؤ بؤ سةدةرةي دوو لة بةرنامةي كار تكاية .سوثاس
 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي

 ثرؤذةي ياسا

حكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤي هةية كار بة ياسـاي رَيكخسـتين بريكـار نامـةي بازرطـاني       :ماددةي يةكةم
بكـات تـاوةكو ياسـايةكي تايبـةت بـةو مةبةسـتة لـة هـةرَيمي كوردسـتان           0222ي سـاَلي  51عَيرادي ذمـارة  

 .دةردةضَيت
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر
 0222لسمةة   51حلكومة أقليم كوردستان العمل بقانون شةهيم الوكالة التدار ة العراقيمة رقمم    :املادة االوىل

 .وحل  ششر   قانون بذلك يف اقليم كوردستان
ئَيمة لة ليذنةي ياسايي ثشتطريي ثرؤذةكة دةكةين، لةبةر ئةوةي كاتي خؤي ثةرلةماني كوردسـتان دـةراري   

هـيض دـةرارَيك، يـان دانونَيـك كـة لـة        نا بوو، سةبارةت بة كار نةكردن بـة ي دةرهَي1110ي ساَلي 11ذمارة 
حكومـــةتي عَيرادـــي مةركـــةزي دةردَيـــت، ثـــاش ســـةحة ئيـــدارات لـــة هـــةرَيمي كوردســـتان لـــة بـــةرواري 

لةبـةر   ، لةبةر ئةوةي دانونَيكي تايبةمتان نيية لة كوردستان بة تةننميي وةكالةي تيجـاري، 03/12/1111
ئةوةي رةئي ليذنةي ياسايي ئةوةية ثشتطريي ثرؤذةي حكومةت بكرَيـت و دةنطـي بـؤ بـدرَيت سـةبارةت بـة       
نــةساز كردنــي ئــةو دانونــة لــة هــةرَيمي كوردســتان، تــا دــانونَيكي تايبــةت تةشــريب دةكرَيــت بــةو وةزعــةي   

 :صياغةي ماددةي يةكةممان طؤردي بةو شَيوةية كة ئَيستا دةخيوَينمةوة
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يف اقلمميم كوردسممتان  0222لسممةة  51انفمماذ قممانون شةهمميم الوكالممة التدار ممة العراقيممة املممرقم : ادة االوىلاملمم)
 (.والعمل بأحكامه حل  ششر   قانون خاً بتةهيم الوكالة التدار ة يف االقليم

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

ئةو ماددةية دةخةينة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو      كَي دةيةوَيت دسة بكات، كةس نيية، بؤية ئَيستا
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـ  وةرطـريا،         

 .ماددةي تر تكاية
 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي دووةم

ةتي دارايي و ئابووري و وةزارةتي بازرطـاني هـةرَيمي كوردسـتان دةيطرنـة بـةر بـؤ جـَي        ئةو رَيكارانةي وةزار
 .بةجَي كردني ئةم ياسايةى سةرةوة بةر لة دةركردني ئةم ياساية، ياسايىء ئوصوليةو بةركارة

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةت لة دانوني ثَيشـرت تةدـديم كـرا، لَيـرةش هـةمان ثَيشـنيار       من واي بة باش دةزاا ثَيشنيارةكةي كا  سر

ــت و دةنطــي لةســةر بــدرَيت، ثــَيش ئــةوةي دةنــ  لةســةر ئــةو ماددةيــة بــدرَيت، كــة ئَيســتا       تةدــديم بكرَي
 :دةخيوَينمةوة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين كا  سرسةت موالحةزةيةكي هةية سةرموو
 :ست ابد عبداهبةردَين سر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة حاَلةتَيكي وا كو دانونَيكي ئيتيحادي نةساز بكةين لة هةرَيم، حةدمان نييـة دةسـتكاري ئةسـَلي دانونةكـة     
بكةين، يةعين جيهةتي تةننيم كردني ثرؤذةكة حةدي نيية دةستكاري بكـات، ئةطـةر موالحـةزةي مـاددةي     

 :بة عةرةبي بةو شَيوةية حةوت بكةين دةستكاري كراوة،
ئةوة ئيناسةية (  هدف هذا القانون اىل شةهيم اعمال الوكالة التدار ة اليت خارسها يف اقليم كوردستان العراق)

ئةو جيهةتي رةمسي ئةوةي ثرؤذةكةي دروست كردووة، ئةوة ئيناسةي كردووة، بة رةئي من ليذنةي دانوني 
ةسةر دانوني ئةسَلي كرا بَيـت، حـةق نييـة بكـات ئـيال بـة دـانون،        موالحةزةي ئةوة بكات، هةر ئيناسةية  ل

ئيال ئةطةر ثةرلةمان بةخؤي كرد بَي ، دةصدم موالحةزةي ئةوة بكات، ئةطةر هاتوو صـياغةي نيهـائي بـؤ    
 .ثرؤذةكة هاتة كرن، ئةو شتانة لةناو ئةسَلي دانونةكة دةربهَينن، زؤر سوثاس

 (:كةركووكي كةمال.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .كا  حمةمةد سةرةج سةرموو
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 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من دوو تَيينيم هةية، بةنيسبةت ئةو ياساية، ئةوةي ثَيشيش، دةبواية ثةيوةندية  لةنَيوان ليذنةي دانوني 

زية  هةيـة، يـةعين ئـةوان    ثةرلةمان و ليذنةي دانوني ئةجنومةني وةزيران هةبواية، لةوَيش و لَيرةش ئاَلؤ
بؤضي ئةمةي ئَيستا ئيش ثَي دةكةن، مةسةلةن دوو مان  لةوةو ثَيش، ساَلَيك لةوةو ثَيش ئةوةيان نةهَينا، 

 .الم واية لةمةوال ئةو ثةيوةندية هةبَيت ئيشةكاني ئَيمة ئاسانرت دةكات
ئةمةي عَيراق دةهَينني لة كوردسـتان  من ثَيم واية ئةم ياساية كة ئَيستا ئَيمة بة زةروريةتي دةزانني، / دوو

جَي بةجَيي دةكةين، ثَيويست بةوةي ناكات ئَيمة ئيناسةي بؤ بكةين، ضونكة كـة ئيناسـةمان بـؤ كـرد مانـاي      
واية دةكرَيت درَيذ ببَيتةوة، بةاَلم ئةطةر هةروةكو خؤي دابنَيني موةدةت دةبَيت، وةكو موةدةت دةيهَيـنني،  

ياساية  تةشريب بكرَيت، ئةوة ببَيتة ئةسَل لةجياتي ئةمة، بةاَلم ئَيستا دةَلَين  دةتوانني لة سرسةتَيكي تردا
مةسةلةن لة ئةجنومةني وةزيران تةكليف بكةين ئةو تةنئين بكات، ئةوةي ئةو زيادانةي كة لـة ثـَيش كـراو    

كة دةَلـَيني  ئَيمةش كة ئَيستا دةمانةوَيت بيكةين، بة دةناعةتي من خؤي ئـةوها بـة موةدـةت داينـَيني، ضـون     
نةساز، ئَيستا دوةتي نةساز دةدةين بـةو دانونـة، هـةتا ياسـاية  تةشـريب دةكـةين لـة ثةرلـةماني كوردسـتان،          
لةبةر ئةوة من لةطةَل ئةوةدام، ثَيشنياري ئةوة دةكةم هيض جـؤرة دةسـتكاريةكي نـةكرَيت، هـةروةكو خـؤي      

 .ثاسهاتووة، تاكو ئَيمة ياسايةكي تايبةت تةشريب دةكةين، زؤر سو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

ياسا موةدةت بَيت، يان دائيم بَيت، دةبَيت بة دانون بَي ، بؤية ئَيستا ليذنةي ياسايي ثَيشنيارةكةتان تكايـة  
 .بة ض شَيوةيةكة

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
جلهات الراية يف االقلميم حممل السملطات واجلهمات الرايمة االحتاد مة ا ةمما        حتل السلطات وا) :املادة االضافية

 (.لغرض العمل بهذا القانون وشةفيذ احكامه 0222لسةة  51وردت ذكرها يف القانون رقم 
 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة هـةرَيمي كوردسـتان شـوَيين دةسـةاَلت و اليــةني     زاراوةي دةسـةاَلت و اليـةني رةمسـي لــ    :ماددةيـةكي ئيـنايف  
 (.هاتبَيت 0222ي ساَلي 51رةمسي لة حكومةتي سيدراَل دةطرَيتةوة لة هةر شوَينَيك لة ياساي ذمارة 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

ةخةينـة دةنطدانـةوة، كـَي    ئَيستا بةو ثَيشنيارةي كة ئَيسـتا ليذنـةي ياسـايي خوَينديانـةوة ئيناسـة بكرَيـت، د      
لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي    

 .دةن  وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية
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 :ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تــي دارايــي و ئــابووري و وةزارةتــي بازرطــاني هــةرَيمي  ئــةو رَيكارانــةي وةزارة :مــاددةي دووةم لــة ثرؤذةكــة
كوردســتان دةيطرنــة بــةر بــؤ جــَي بــةجَي كردنــي ئــةم ياســايةي ســةرةوة بــةر لــة دةركردنــي ئــةم ياســاية،     

 .ئوصوليةو بةركارة

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
قررة ما ق ل وةارة املالية واالقتلاد ووةارة التدارة القلميم  شعتا االارااات امل :املادة النانية ما اصل املشروع

 .كوردستان شةفيذًا للقانون اعاله ق ل صدور هذا القانون أصولية ونافذة
 .ئَيمة وة  ليذنةي ياسايي ثشتطريي لة دةدي ماددةكة دةكةين، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .كات، كا  حاتةم سةرمووكَي دةيةوَيت دسة ب
 :بةردَين حامت حممد جان حسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من ثرسيارَيكم لة ليذنةي ياسايي هةية، ئةو ماددةي دووةم كة ئَيستا بؤتـة مـاددةي سـَييةم، هـةمان صـيغة      

 .نيية كة ئيناسةيان كرد، يةعين جَيي ئةوة ناطرَيتةوة
 (:ةركووكيكةمال ك.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .سوثاس، كا  سةردار هةركي سةرموو
 :ركيةبةردَين سةردار صباح بوزو ه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم واية هةم ئةم ماددةيةو هةم ئةم ياساية نةسسي حاَلةتي ياسـاي ثَيشـرتةو وةكـو ماددةكـاني ثَيشـرتة،      

زارةتانـة ياسـايي نـةبووة، سـةاَلحيةتي خؤيـان      من ئةسبابةكان دووبارة ناكةمةوة، بةاَلم ديسان دةَلَيم ئةو وة
 .نةبووة، كة ئةو رَيكارانةيان كردووة، من ديسان نة دةن  بؤ ماددةكة دةدةم، نة بؤ ياسايةكة، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .ليذنةي ياسايي تكاية وةاَلمدانةوة
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك
سةبارةت بة دسةكاني كا  حاتةم ئةوة دانونَيكي ترة عيالدةي بةو دانونة نيية، ئةو دانوني شةريكات بوو، 

 .ئةوة دانوني تةننميي وةكالةي تيجاري عَيرادية
هي كا  سةرداريش دسةكان وابناا ثَيي ناوَيت وةاَلمي بدةينةوة، ضـونكة لـةوةو ثـَيش وةاَلممـان داوة، زؤر     

 .سسوثا
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .تكاية جارَيكي تر بيخوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان
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 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ن شةفيذًا شعتا االارااات املقررة ما ق ل وةارة املالية واالقتلاد ووةارة التدارة القليم كوردستا :ةاملادة النالن

 .للقانون اعاله ق ل صدور هذا القانون أصولية ونافذة
 :ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــَييةم ــاددةي س ــتان      :م ــةرَيمي كوردس ــاني ه ــي بازرط ــابووري و وةزارةت ــي و ئ ــي داراي ــةي وةزارةت ــةو رَيكاران ئ
 .ةوة بةر لة دةركردني ئةم ياساية، ئوصوليةو بةركارةدةيطرنة بةر بؤ جَي بةجَي كردني ئةم ياسايةي سةر

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

ئَيستا ئةو ماددةيةي كة ئَيستا ليذنةي ياسـايي خوَينديانـةوة دةخةينـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو        
زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةن  وةرطريا، بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ 

 .ماددةكةي تر تكاية

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيش ئةوةي بضينة سةر ماددةكةي تـر ثَيشـنيار دةكـةين كـة ماددةيـة  ئيناسـة بكرَيـت بـةو شـَيوةيةي كـة           

 (.ليمات مشرتكة لتةفيذ احكام هذا القانونلوة ري املالية واالقتلاد والتدارة اصدار شع) :دةخيوَينمةوة
 :ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةزيــري دارايــي و ئــابووري و وةزيــري بازرطــاني بؤيــان هةيــة رَينمــايي هاوبــةش :)مــاددة ثَيشــنيار كراوةكــة
 (.دةربكةن بؤ ئاسانكاري جَي بةجَي كردني ئةم ياساية

 (:كةمال كةركووكي.د)ر عبداهبةردَين حممد داد
 .سةرموو كا  كةريم بةحري

 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .، تةسهيلةكةي بؤ ئيناسة بكرَيت(لغرض شسهيل شةفيذ احكام هذا القانون)بةرداسو لة عةرةبيةكةي بَلَي 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .ايي تكاية وةاَلمتانليذنةي ياس
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كة ئَيسـتا كـاري لةسـةر دةكـةين،     ( شةفيذ احكام هذا القانون)مةبةستمان لة دانونةكة ئةوةية لةو ماددةيةي 

 .زؤر سوثاس
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوةتكاية جارَيكي تر بيخوَيننةوة
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .لوة ري املالية واالقتلاد والتدارة اصدار شعليمات مشرتكة لتةفيذ احكام هذا القانون :املادة الرابعة

 :ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زيري دارايي و ئابووري و وةزيري بازرطاني بؤيان هةية رَينمـايي هاوبـةش دةربكـةن بـؤ     وة :ماددةي ضوارةم
 .جَي بةجَي كردني ئةم ياساية

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

ئَيستا ئةو ماددةية دةخةينة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا         
 .سو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  وةرطريا، ماددةكةي تر تكايةنيية دة

 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكات :ماددةي سَييةم لة ئةسَلي ثرؤذةكة
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
 .على جملس الوةراا شةفيذ احكام هذا القانون :املادة النالنة ما اصل املشروع

ئَيمــة لــة ليذنــةي ياســايي صــياغةي ماددةكــةمان طؤرديــوة، ئَيســتا رةدةمةكةشــي دةطؤردَيــت بــةطوَيرةي ئــةو    
 (.شةفيذ احكام هذا القانون على جملس الوةراا واجلهات ذات العالقة) :ئيناساتانةي لةسةر دانونةكةدا هات

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

هةروةكو ئةواني ترة، ئَيستا ئةو ماددةية دةخةينة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر       
 .ر تكايةسوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  وةرطريا، ماددةكةي ت

 :ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كار بة هيض دةدَيك ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَيت :ماددةي ضوارةم لة ئةسَلي ثرؤذةكة
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بأي نص  تعارض م  احكام هذا القانونال  عمل  :املادة الرابعة ما اصل املشروع

ال  عمل بأي نمص قمانوني او قمرار  تعمارض     ) :ليذنةي ياسايي بةس صياغةي ماددةكةي طؤرديوة بةو شَيوةية
 (. م  احكام هذا القانون
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه
نديةوة دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية ئَيستا ئةو ماددةيةي كة ئَيستا ليذنةي ياسايي بةو نةصةي خوَي

دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينـةي دةنـ    
 .وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةي تَيـدا نييـة كـة تـةنئين بكرَيـت، ئَيمـة ثَيشـنيار دةكـةين بـةم          لةبةر ئةوةي ئةسَلي ثرؤذةكة ئـةو ماددةيـ  

 ةفذ هذا القانون اعت مارًا مما شمار خ اصمداره و ةشمر يف      ) :شَيوةية ماددةية  دابردَيذرَيتةوةو تةنئين بكرَيت
 (.اجلر دة الراية وقائ  كوردستان

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

دةخةينة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا         ئَيستا ئةو ماددةية 
 .نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  وةرطريا، ئةسبابي موجيبة تكاية

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 االس اب املوا ة

مة  العمل بالقوان  اللادرة ما السلطة املركي ة بعد سحب االدارات  1110ةة لس 11ان قرار الاملان املرقم 
اال بعد اعطاا الشرعية بسر انه يف االقليم ما ق ل الاملان وحلااة االقليم اىل  03/12/1111ما االقليم يف 

 .القانون القانون املذكور حل  ششر   قانون خاً بتةهيم الوكالة التدار ة يف االقليم فقد شرع هذا
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

ئَيستا بةو تةعديلةي كة ليذنةي ياسايي بةسةرياندا هَينا لةطةَل طشت دانونةكة دةخةينة دةنطدانـةوة، كـَي   
ــوثاس،       ــةرز بكاتــةوة؟ زؤر س ــو ب ــدا نييــة دةس ــَي لةطةَل ــوثاس، ك ــةرز بكاتــةوة؟ زؤر س ــو ب لةطةَلدايــة دةس

ن  دانونةكة ثةسند كرا، زؤر سوثاس، زؤر سوثاس بؤ بةردَين مامؤستا سةعد كـة ئامـادة بـوو    بةزؤرينةي دة
لةطــةَلمان، رؤذي دووشــةممةى داهــاتوو ســةعات يــازدة دــانوني سةحصــي دةم الويراســي، دــانوني موكاسحــةي  

دييـةكان،  جطةرةكَيشان، خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي سـناداني خـراة بـةكارهَيناني ئـامَيرة ثةيوةن    
اعت ار خدممة روسسماا وحمدات االدار مة املخمول  صمالحيات ايائيمة        )خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي 

، بؤ ئاطاداري سةعات يازدةي رؤذي دوو شةممة، زؤر سوثاس بؤ ئامادة بوونتـان، كؤتـايي بـة    (خدمة قضائية
 . دانيشتنةكةمان دةهَينني، زؤر سوثاس

 
 
 

 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه             ست ابد عبداه      سر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 1/00/2112 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   5/11/0222رَيكــةوتي  شــةممة دوو رؤذيني ي ســةر لــة بــةيا (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)بةردَينحممــد دــادر عبــداه
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (11)ين ذمارة دانيشت, ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي 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  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييساَلي  دووةميولي طرَيداني ي خ(11)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
خستنةردووي ئةجنامي سةسةري شاندي هةرَيمي كوردستان بؤ بةغدا لة اليةن بةردَين سةرؤكي ثةرلةماني  -1

 .كوردستانةوة
رديـاري ئـةذماردني راذةي سـةرؤكةكاني يةكـةي كـارطَيردي كـة دةسـةاَلتي        خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ب -0

 .دادوةري كةتن ثيادة دةكةن لة هةرَيمدا، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي سناداني خراة بةكارهَيناني ئـامَيرة ثةيوةندييـةكان، كـة لةاليـةن      -3

 .ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة
خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياسايي ثشكنيين بؤماوةيي خوَين ثَيش هاوسةطرييي كـة لـة اليـةن     -4

 .ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة
 –شان لة هةرَيمي كوردسـتان  خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياسايي بةرةنطار بوونةوةي جطةرةكَي -5

 .عَيراق، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

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

ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة لة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة  دوو ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(11)دانيشتين ذمارة 
 :ية بَيتبةم شَيوة دا5/11/0222رَيكةوتي 

خستنةردووي ئةجنامي سةسةري شاندي هةرَيمي كوردستان بؤ بةغدا لة اليةن بةردَين سةرؤكي ثةرلةماني  -1
 .كوردستانةوة
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خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي برديـاري ئـةذماردني راذةي سـةرؤكةكاني يةكـةي كـارطَيردي كـة دةسـةاَلتي         -0
 .يةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوةدادوةري كةتن ثيادة دةكةن لة هةرَيمدا، كة لة ال

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي سناداني خراة بةكارهَيناني ئـامَيرة ثةيوةندييـةكان، كـة لةاليـةن      -3
 .ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة

َين ثَيش هاوسةطرييي كـة لـة اليـةن    خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياسايي ثشكنيين بؤماوةيي خو -4
 .ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة

 –خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياسايي بةرةنطار بوونةوةي جطةرةكَيشان لة هةرَيمي كوردسـتان   -5
 .عَيراق، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة

رمي براياني بةردَين كا  دكتؤر زريان وةزيري تةندروسو و كا  دارا وةزيـري ذينطـة، كـا     بةخَيرهاتين طة
سةعد وةزيري هةرَيم بؤ كاروبـاري ثةرلـةمان بـةخَيرهاتنيان دةكـةم، بـةناوي هةمووتانـةوة لةطـةَلمان لـةو         

 .جةلسةيةدا بةشدارن زؤر بةخَير بَين سةرضاوان
 .دي هةرَيمي كوردستان بؤ بةغدا لة اليةن خؤمةوةخستنةردووي ئةجنامي سةسةري شان/ يةكةم

 .خوشك و برايان، ئةنداماني ثةرلةمان
 .مَيواناني بةردَين

مةعلومة لـة التـان ئَيمـة وةسـدَيكي ثةرلـةماني و حنبـي، يـةعين ئةوانـةي ئةنـدام          / بةنيسبةت خاَلي يةكةم
ن كـا  سـازل مريانـي سـكرتَيري ثـارتي      ثةرلةمانن و لة هةمان كاتدا نوَينةري حنب بوون لةطةَل بـراي بـةرديَ  

دميــوكراتي كوردســتان لةســةر راســثاردةي ســةركردايةتي سياســي و مواسةدــةتي ئَيــوة لــة دانيشــتنةكةدا          
سةردانَيكي بةغدامان كرد، لةو رؤذانة كة ثَيويست بوو، هةم بؤ باس كردني وةزعي كوردستان و هةَلوَيسو 

ي ئةو دةيرانةي كة لةبةر رؤشنايي لةشكركَيشـي توركيـا دروسـت    كوردستان بةرامبةر ثَيشهاتةكان، بةتايبةت
ببوو سةرداني بةغدامان كرد، هةر لة ثاش طةيشتنمان بؤ بةغدا بة ضـةند سـةعاتَيك سـةرةتا جـةنابي مـام      
جةال ان ديت سةرؤكي كؤمار، باسي هؤي هـاتين ئـةو شـاندمان كـردو باسـي كؤبوونـةوةكامنان كـرد، زؤر بـة         

ةى هةَلسةنطاندو ئامؤذطاريشي كـردين، ض اليـةني ثَيويسـتة بيبـنني، بـؤ رؤذي دواتـر لـة        ئيجابي ئةو سةسةر
اليةن ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق دانيشتنَيكي تايبةتيان سازدا بةبؤنةي ضووني ئَيمة بؤ الي ئـةوان، لـةو   

كةي ئةو شتانة بـوو كـة   دانيشتنةدا رَيطايان بة من دا وتارَيك خبوَينمةوة، وتارَيكم ثَيشكةش كردن، خوالصة
لَيرة بامسان كرد لة دانيشتين ثةرلةماندا، بريو باوةردي هةرَيمي كوردستان بةهةموو دةسةاَلتييةكانيةوة بؤم 
شي كردنةوة، كة هةَلوَيست لـة كوردسـتاندا لـةنَيوان هـةموو هَيـنة سياسـيةكان كـة كؤبوونـةوةيان كـردووة،          

سةرؤكي هةرَيم و لَيثرسراواني حنبـة سياسـيةكاني كوردسـتان    دواتر ثةرلةمانيش بة ئامادةبوونى جةنابي 
لَيرة لةو دانيشتنةدا هةمان هةَلوَيسو دووثـات كـردةوة، واتـا ئَيمـة يـة  هةَلوَيسـتني و يـة  هةدةسيشـمان         
هةية بؤ ئـةو هاتنـة، كـا  ئـارَين دةَلـَي ثـارتي ضـةثي سـويد مَيوامنـانن، مـن ئاطـادار نـةكراوم، بـةخَير بـَين               

ــاو،  ــةروةها       سةرض ــاوان، ه ــَين سةرض ــةخَير ب ــةم، زؤر ب ــويد دةك ــةثي س ــارتي ض ــداماني ث ــةخَيرهاتين ئةن ب
بةخَيرهاتين ثرؤسيسؤر دكتؤر ئةنوةر شَيخة ثسثؤردي خوَين لةطةَل ثرؤسيسؤر يوس  لة ئةمريكاوة هاتوون 

ــةردَين كــ       ــرد، ب ــةالتيان ك ــةكان موداخ ــةرؤكي كوتل ــن س ــةكاني م ــاوان، دواي دس ــَين سةرض ــةخَير ب ــازل ب ا  س
موداخةالتَيكي باشي كرد، هةموو موداخةالتـةكامنان كـردةوة، هـةموو ئـةو ئةندامانـةي موداخةلـةيان كـرد،        
دسةيان كرد لةسةر رةوشي ئَيستاي عَيراق زؤر بة كةيف خؤشييةوة، ئةو دانيشتنةيان بـاس كـرد، ثَييـان وا    

زوو ئـةو جـؤرة سـةردانة هـةبَيت، ديـارة      بوو كة دانيشتنَيكي زؤر طرنطة، رةخنةشيان ئةوة بوو كة دةبوايـة  
مــن لــة دســةكامندا ســةرةتا سوثاســي هةَلوَيســو ئةجنومــةني نوَينــةرانى عَيــرادم كــرد، كــة ئــةو بةيانــةيان   
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دةرهَينا بوو سةبارةت بة كَيشةكة، بة رةت كردنةوةي ئةو برديارةي ثةرلةماني توركياو، داخـوازي ضارةسـةر   
ؤط و ديبلؤماسـي و طئتوطـؤ، ثـاش ئـةوةي كـة موداخـةالتَيكي زؤر بـوو و        كردني ئةو كَيشةية بةردَيطةي ديـال 

ــةنَيوان        ــةواني ل ــَيكي رؤذنام ــة كؤنئرانس ــا ب ــتنةكة هَين ــة دانيش ــان ب ــمان داوة، كؤتاييم وةاَلم ثرسيارةكانيش
ــي      ــا  ســازل مــريان بةشــدارميان كــرد، لــةوَيش وةاَلم ســةرؤكي ثةرلــةمان و هــةردوو جَيطرةكــةي و مــن و ك

ان دايةوة، طـرنطرتين ثرسـياريان كـة دووبـارة دةبـؤوة دـانوني نـةوت بـوو، جطـة لـة هـةموومان            ثرسيارةكامن
هةَلوَيســو سياســي بــة هــةمان شــَيوة رةدي ئــةوةي لةشكركَيشــي و هةردةشــة لةســةر كوردســتان و داواي          

، بـة هـةمان   ئاشبوونةوةو با بَلَيني رَيطاي ضارةي ئاشو و طئتوطؤ تـةنيا رَيطـا بَيـت بـؤ ضارةسـةر كردنـةوة       
ــةتي         ــتَيت و حكوم ــؤي هةَلبس ــة دةوري خ ــدراَل ب ــةتي سي ــت حكوم ــة دةبَي ــردةوة ك ــيان دةك ــا دووثاتيش رَيط
هةرَيميش وةكو دسةكاني ئَيمةيان تةئكيد كرد تةنسيق بكات لةطةَليان، بـةثَيي دـانون و بـةثَيي دةسـتووري     

وركيا، ئـةوةش كـة ئَيمـة طومتـان ئَيمـة      عَيراق نابَيت خاكي كوردستاني عَيراق بةكار بَيت بؤ هجوم لةسةر ت
ثابةندين بة دةستوور، ئةوة ماددةيةكي دةستووريية، بةاَلم بؤ طةيش  بةو هةدةسة ضةند رَيطايـة  هةيـة،   
رَيطاي ئاشتيانةو رَيطاي كة خوَين نةردذَي ، دةبَيت لةوَيوة دةست ثَي بكةين، ئاماذةمان كرد بة مَيذووي ئةو 

ردينيشة، نة  ضةند تةعقيداتي هةية هةموو اليةكمان باس كـرد، بـة هـةر حـاَل لـةو      كَيشةية كة ثَيشي راثة
مةسةلةيةدا دةتواا بَلَيم تَيكرداي ئةنداماني عَيراق، ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق تا  تا  نةبَي ، رةنطـة  

ارةسـةر بكـرَي ،   دوو كةس، سَي كةس نةبَي  كة تؤزَيك طلةييان لـةوة دةكـرد، كـة دةبوايـة ئـةوة ثَيشـرت ض      
بــةاَلم دةتــواا بَلــَيم بــة زؤرينــةي دةنطــةوة، زؤرينةيــةكي يــةكجار زؤر بــوو كــة ديــار بــوو لــة دســةكانياندا   
ثشتطرييان لة هةَلوَيسو هـةرَيمي كوردسـتان كـرد، بةتايبـةتي ئـةوةي كـة وةسـدي ناردؤتـة بةغـدا بـؤ بـاس            

ينة، داواشـيان كـردووة كـة ئـةو تةنسـيقة      كردني ئةو وةزعة، بؤ يةكال كردنةوةيء بـة يـة  دةنطـيش ضـوو    
ثَيويستة لةنَيوان حكومةتي هةرَيم و حكومةتي عَيرادـي سيـدراَل بايـةخي ثـَي بـدرَيت، بـؤ ئـةوةي بطةينـة         
ئةجنام، ئةو هةردةشةية لةسةر كوردستان دوور خبةينةوة، كة هةردةشةية لةسةر عَيراديش و لةسةر ئاشو و 

يـةكان، تريؤريسـتةكان تـةواو دةبـَي ، ديـارة دوو مةسـةلةي تـريش هاتـة         ئارامي و لة سوودي طروثي ئريهاب
مةسةلةي عةلةم بـوو كـة تـا ئَيسـتاكة طلـةييان دةكـرد بؤضـي        / ثَيشةوة، كة ثرسياريان لَي دةكرد، يةكَيكيان

او عةلةمي عَيرادي لة كوردستان هةَلي ناواسن، ئَيمةش وةاَلممان دانةوة، طومتان ئَيمـة نامانـةوَيت بضـينة نـ    
تةساسيلةوة، بةاَلم ماددةيةكي دةستووري عَيراق هةية، دةَلَيت عَيـراق عةلـةمَيكي دةبَيـت بـة دانونَيـك ئـةو       
عةلةمة دادةنرَيت، ئةو عةلةمة تةعبري لة ثَيكهاتةي عَيراق دةكات، تةعبري لة مَيذووي عَيراق دةكات، ثـاش  

ئَيوة هةر وةختَيكي ئةو برديارة دةربكةن، ئَيمـة  ئةوةي كة ئيقرار دةكرَيت ثسثؤرةكان بؤي دادةنَين، طومتان 
هاتنمان بؤ ئَيرة ئةوةية كة ئَيمة ثابةند بني بة دةستوور، ثابةند بني بة برديارةكاني حكومةتي سيدراَل بـة  
برديارةكاني ئَيـوة، ئةوانـةي كـة دةسـةاَلتي حةصـرين بـؤ حكومـةتي سيـدراَل، ئـةو وةخـو كـة دانونةكـةتان             

ةَلدةواسني، لة هةر شوَينَيك دابَي ، ئَيمة موشكيلةي وامـان نييـة كـة عةلـةمي عَيـراق      دةركرد عةلةمةكة ه
هةَلنةواسني، بةاَلم دةرارمان هةية ئةو عةلةمة تةعبري لة ئَيمة ناكات، ديار بوو ئةو وةاَلمةيان ثَي مةدبول 

وة، ثرسـياريان دةكـرد   بوو، يةعين شتةكة لة الي ئةوان بوو، مةسةلةي دانوني نةوت و غـازيش هاتـة ثَيشـة   
لةسةر ئةو دانونةي كة دةرضووة، هةندَيكيان طلةييةيان لـة خؤيـان دةكـرد، كـة ئـةو دانونـة دةبَيـت لـة الي         
خؤيان هةبَيت، ئَيمةش طومتان ئـةو دانونـةمان كـة دةرهَينـاوة لـة ثةرلـةماني كوردسـتانداو هـةر دـانونَيكي          

ش لة دةرةوةي ثةرلةمان ثرسـيان ثـَي دةكـةين، هـيض     تريش ليذنةي ياساييمان هةية، هةروةها ثسثؤري تري
دانونَيك دةرناكةين ئيال بة رةضاو كردني دةستووري عَيرادـي نـةبَيت، ئـةو دةسـةاَلتانةي كـة حةسـرين بـؤ        
خؤمان ئةوانة بةكار دةهَينني، ئةو دةسةاَلتانةي كـة هاوبةشـن لـةنَيوان ئَيمـةو دةوَلـةتي عَيرادـي سيدراَلـدا،        
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تين خؤمــان، ئةطــةر هــةر ئيختيالسَيــك هــةبَي ، يــاخود تَيطةيشــتنَيكي تــةواو نــةبَيت   ئــةويش بــة تَيطةيشــ
دةتــوانني بطةينــة نةتيجــة، ئةطــةر نةطةيشــتني مةحكةمــةي دةســتووري هةيــة، دةكرَيــت يــةكال بكرَيتــةوة   

نطاوَيكـة بـؤ   لةوَيدا، بةاَلم ثَيمان واية ئَيمة ئةو ياسايةمان كة دةرهَيناوة ياسايةكة ثابةندة بـة دةسـتوور، هة  
ئةوةي ئَيوةش ثةلة بكةن بؤ دةرهَيناني ئةو ياساية، لةبةر ئةوةي بونيةى تةحو عَيـراق ثَيويسـت دةكـاتن    
ئةو دانونة دةربهَينَيت، زؤر مةشاريب راوةستاوة، خةَلك طلةيي لة ئَيوةو لة ئَيمةش دةكـات، ئةطـةر بَيتـو لـة     

وةاَلم دايـةوةو كؤتاييمـان بةدانيشـتنةكةمان هَينـا،      رووي تةشريعيةوة دوابكـةوين، زؤر مةسـائيلي تريشـمان   
تةبعةن ثَيم واية بة تةديمي هةموو اليـةكمان دانيشـتنَيكي زؤر بـاش بـوو، ببـووة هـؤي ئـةوةي كـة هـةر ض          
سووئي سةهمَيك هةبَي  لة اليةن هةندَيك خةَلكةوة، ياخود هةندَيك كةس لَيدواني نا بـةجَييان كـرد بـوو،    

كة هةَلة بووينة، تةبعةن ئَيمة دواي ئةوة نيوةردؤكةي رؤذي دواتر بةردَين كا  وشـيار   ئةوةش روون كرايةوة
زَيبــاري وةزيــري دةرةوة دانيشــتنَيكمان لةطــةَل كــرد، ئــةو هاتــة المــان بــؤ بةيانيةكــةي ســةسةري توركيايــان 

َيســتة هــةرَيمي دةكــرد، هــةموو ئــةو برديارانــةي لَيــرة درا بــوون و ئــةو هةَلوَيســتانةي كــة هةيــة، يــة  هةَلو 
كوردستان خستمان بةردةمي طومتان ئَيمة ئامادةين، ثَيمان واية رَيطاي ضارةسةري ئةو كَيشةية تةنيا رَيطاي 
ئاشتيانة بَي  و طئتوطؤ بَي ، ئَيمة ئامادةين ئةو مةسيوولياتةي لةسةر شاني هـةرَيمي كوردسـتاندا هةيـة،    

ومةتي سيدراَل، بؤيـة بـة جـةنابتان رادةطةيـةنني، لةبـةر      حازرين جَي بةجَيي بكةين بة تةنسيق لةطةَل حك
ئةوةي بةشداري لة وةسدي عَيراق بؤ رؤيش  بؤ توركياو طئتوطؤ كردن لةسةر ئةو مةسةلةية، ديارة هةمان 
رؤذ ئَيوارةكةي بةردَين نوري ماليكيمـان ديـت سـةرؤكي وةزيـران، ئـةويش كـة بةيانيةكـةي لةطـةَل وةسدةكـة          

وركيا، لة جَيطاي خؤيدا دانيشتني و زؤر بـة سـةراحةت دسـةمان لةطةَلـدا كـرد، طومتـان       سةسةري دةكرد بؤ ت
ئةوة هةَلوَيسو كوردستانة، ثَيويسـتة حكومـةتي سيـدراَل بـة مةسـيووليةتي خـؤي هةَلبسـتَي  و ديئـاع لـة          

ةسـيوليةتةكة  سيادةي عَيراق بكاتن و ئَيمة لة الي خؤمانةوة رةدي هةموو تؤمةتَيك دةكةين، ئةطةر بَيتو م
خباتة سةر ئَيمة، ئةو كَيشةية كؤنة، ئَيمة لَيي مةسـيوول نـني، هـةتا ثَيشـي دةسـةاَلتي هـةرَيمي كوردسـتان،        

ئاماذةمان ثـَي كـرد، بـؤ ئـةوةي لةسـةر تارخيةكـةي، طومتـان ئَيـوة جـةنابت           1110ثَيشي هةَلبذاردني ساَلي 
سـتيان بنانيـت و ئَيمـةش ئامـادةين بـؤ هاوكـاري       دةضيت سةرداني ئةو وةسدة دةكةيت، دةبَيت يةكةم هةَلوَي

كردني حكومةتي سيدراَل، بؤ دؤزينةوةي رَيطا ضارةية ، هةم بؤ ئةوةي شةرد نةبَيت، هةم بؤ ئةوةي كؤتايي 
بَيت بة ئةوةي كة خاكي كوردستاني عَيراق بةكار بَيت دذي توركيا، بةاَلم ثَيمان واية ديسان هةر دةبَيت بة 

يالؤط و طئتوطؤ بَي ، ئَيمة ثيمـان ناخؤشـة دَلؤثـة خوَينَيـك بـرذَي  ض لـة اليـةن خؤمـان         رَيطاي ئاشو و د
بَيــت، ض لــة اليــةن توركيــا بَيــت، مــادام رَيطــاي طئتوطــؤ هــةبَي ، رَيطــاي ديبلؤماســيةت هــةبَيت، نابَيــت بــري  

تن، لـة اليةكـةوة   بكةينةوة لة رَيطاي تـر، بَيجطـة لـةوةش ئـةوة كَيشـةيةكي طـةورة بـؤ عَيـراق دروسـت دةكـا          
تؤزَيك بؤ ناحيةي ئةمين ئةطةر بَيتو خوا نةخواستة شةردو ثَيكدادانَيك هات، ياخود لةشـكري توركيـا هاتـة    
ناو كوردستاني عَيراق، وةزعةكة ئاَلؤز دةكات و وةزعي عَيراديش ئاَلؤز دةكـات و ناوضـةكةش وةزعـي ئـاَلؤز     

، كـة بـاوكي خـؤي لـةوَي نـةبوو، لَيثرسـراوي مةجلسـي        دةكات، دواتر تةبيعي بةردَين عةمار حـةكيممان ديـت  
ئةعالية، لةطةَل ضةند ذمارةية  لة ئةنداماني مـةجليس دانيشـتني و هةَلوَيسـتيان وةكـو ئَيمـة زؤر باشـةو       
زؤر ننيكة لة ئَيمةو دسةكانيشي دؤستانة بوو، زؤر بةردَينةوة تةديمي كـرد ئـةو سـةردانةمان، ئـةويش هـةر      

ــةو سو  ــةرَيمي     واي طــوت، طــوتي ئ ــةوةي كــة ه ــاتر دَلنيايــة ل ــراق ئَيســتاكة زي رســةتة زؤر باشــة ميللــةتي عَي
كوردستان و طةلي كوردستان ثابةندن بة دةستووري سيدراَلةوةو داواي هاوكاري دةكةن، ئةو هةنطاوة دةبَيتة 

تي هؤي ئـةوةي هةرضـي طلةييـة  هـةبَي  لَيـرةوة كـة ئَيـوة سياسـةتَيكي جياوازتـان هةيـة لةطـةَل حكومـة            
سيــدراَل، ئــةوة ئيســثات دةكــاتن لــة رؤذَيكــي ئــةوها كــة دَيــن لــة ثةرلــةمان دســة دةكــةن و دَينــة الي هَيــنة    
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سياسيةكان وةزعي خؤتان باس دةكةن و ئةمة ثشتطرييية بؤ ئَيمة، ضونكة ئَيمة دؤسـو ئَيـوةين و هـةم لـة     
ةغدا ضةندين لَيثرسراوي ترمان حكومةت و هةم لة ثةرلةمان و هةم لة هاوثةميانيةتيدا، تةبعةن هةر لة ب

ديت سةرداني بةردَين دكتؤر تارق هاليمان كرد جَيطري سـةرؤكي كؤمـار، كـة لةطـةَل ذمارةيـة  ئةنـداماني       
ديــادةي حنبــي ئيســالمي دانيشــتني و لــة دانيشــتنَيكي دؤســتانةدا زؤر بــة راشــكاوي برديــار بــوو ســةعاتَيك    

ةكةي خؤي كرد بؤ توركيا، كة لةبةر رؤشنايي هةماهـةنطي  دابنيشني، دوو سةعاتي ثَيضوو زؤر باسي سةسةر
بووة لةطةَل سةرؤكي هةرَيميش و جةنابي سةرؤكي كؤماريشي ئاطادار كردووة، هةدةسيشـي ئـةوة بـووة ئـةو     
كَيشــةية ضارةســةر بكرَيــت بــة طئتوطــؤي ئاشــتيانة بــة رةضــاو كردنــي بةرذةوةنديــةكاني طشــو هــةردووال،  

كياو عَيراديش كة ثَيي وايـة بـةرةو ثَيشـةوة بضـَي ، ثَيـي وايـة هةرواشـة توركيـا         ثةيوةنديةكاني نَيوان تور
دةوَلةتَيكي طرنطة دةبَيت رةضاوي بةرذةوةنديةكاني بكةين، بةبَي ئةوةي ئَيمة لة بةرذةوةنديةكاني خؤمـان  

ان بة ماسـةكاني  نة تةنازول بكةين، نة ئةو مةسائيالنةي خؤمان بيبةينة كةمرت، لة ئاستَيكي كةمرتدا بردوام
خؤماندا هةبَيت، لةطةَل ئةوةشدا بالان هةَلسةنطاند كة هـةرَيمي كوردسـتان زؤر بـة ئيجـابي لـة دةَلةمـدا،       
طوتيشي ئةو هةَلوَيستة دةليلي هةستتانة بة مةسيووليةت و دةبَيتة هؤي ئـةوةي شـةرد دوور بكةوَيتـةوة لـة     

رووي عةمةليشـيدا رةنـ  بداتـةوة، ئَيمـة طومتـان ئَيمـة        واَلتةكةمان، بةاَلم طوتي دةبَيت ئةو هاوكاريـةي لـة  
حازرين و مةسـيووليةتي هـةرَيمي كوردسـتانة بـةثَيي دةسـتووري عَيـراق ثَيـي هةَلبسـتني، ديسـان تةبعـةن           
دكتؤر بةرهةممان ديت لةطةَل ئةويشدا دسةمان كرد، لةطةَل دكتؤر عادل عبدا هدي جَيطري سةرؤ  كؤمـار  

لة مةسيووليين مةجليسي ئةعال كة سةرداني سةماحةت سةيد عةماريشمان كرد،  ئةويش لةطةَل ذمارةية 
بــةاَلم ئــةو وةكــو نــائية رةئــيس مجهــور دانيشــتنمان لةطــةَل كــرد، بةرداســو زؤر دؤســتانة بــوو و زؤريــش   
 ثشتطريي لة هةَلوَيستةكاني ئَيمةي كرد، ئةويش وةكو ئةواني تر ئةو سةردانةي ئَيمةى بةرز نرخانـد، ثَيـي  

وا بوو كة دةبَيت دووبارة ببَيتـةوةو وا لـَي دةكـات بتـوانني رووبـةردووي كَيشـةكامنان ببينـةوة بةشـَيوةيةكي         
باشرتو بتوانني طةلي عَيـراق رزطـار بكـةين، نـة  تـةنيا لـة دوور خسـتنةوةي شـةرد، يـاخود هـاتين جةيشـي            

ت ثةلة بكةين لة ثَيشـكةوتن و لةسـةر   توركي، بةَلكو ئةوة هةنطاوَيكة، ئَيستا وةزعي ئةمين باش بووة، دةبَي
ئاستةكاني تريشدا، ئَيمة لةوَي برديارماندا سةرداني نةجةيف ئةشرة  بكةين، داوامـان لـة شـَية عةتيـة كـرد      
جَيطري ئةجنومةني نوَينةراني عَيرادة، كة ثاشي ئةوةي ثةيوةندي كرد لةطةَل سـةماحةتي سـةيد سسـتاني،    

جـةسمان كـرد لةطـةَل ذمارةيـة  لـة ئةنـداماني وةسدةكـة بةهاوردَييـةتي         ثَييان خؤش بوو، ئَيمة سـةرداني نة 
لةطةَل بةردَين شَية عةتيةو كا  عار  تةيئور هـةردوو جَيطـري ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق لةطةَلمانـدا       
هاتن، سةرةتا لة نةجة  سةرداني عةلي سيستانيمان كرد، لة دانيشـتنَيكي زؤر دؤسـتانةدا دةتـواا زؤر بـة     

جابيةوة هةَليسةنطَينم، بةرداسو من خؤم ثَيشرتيش هةر تةدديرَيكي زؤرم هةبوو بؤ دةوري سةيد عـةلي  ئي
سيستاني، سةماحةتي لة كَيشـةي عَيرادـدا لـة ثشـتطريي كردنـي ثرؤسـةي سياسـي بـؤ دةسـتوور، بـةاَلم لـةو            

اتيةوة تةماشاي كَيشـةكاني  دانيشتنةدا بؤ هةموومان روون بؤوة ئةندامةكان لةوَي دانيشتبوون بة لَيثرسراو
عَيراق دةكاتن، زؤر دؤستانة دسةي لةطةَل كردين، هةر سةرةتا دةسو بةو دسانة كرد طوتي من موتابةعةي 
دانيشتين دوَينَيي ئَيوةم كرد، لةطةَل نوَينةراني عَيراق، زؤر ثَيم خؤش بوو دانيشتنَيكي زؤر باش بوو، ثـَيم  

بـةردةوام بَيـت، بـؤ ئـةوةي هـةموو ميللـةت بنانَيـت كـة ئَيـوة لةطـةَل            واية ثَيويستة ئـةو جـؤرة دانيشـتنانة   
ميللةتي عَيرادن و بةشَيكن لة عَيراق، لَيرةدا ئاماذةي بةوة كردو طوتي كورد زوَلمي لَي كراوة، تارية زوَلمي 

ديعـي بـني،   لَي كردووة، واَلتي ئَيوة دابةش كراوة وةكو واَلتة عةرةبيـةكان، وتـي بـةاَلم دةبَيـت هـةموومان وا     
ئينسان لةبةر رؤشناييدا ئةطةر واديعي نةبَي ، ناتوانَيت خنمةتي ميللةتي خؤي بكات، هـةر بةشـَيك، هـةر    
واَلتَيك زرويف خؤي هةية، لةبةر رؤشنايي ئةو زروسة خنمـةتي ميللةتةكـةمان بكـةين ثَيكـةوة، طـوتي بؤيـة       
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و ئـةو مةسـةلةية ضارةسـةر بكـرَي ، بـة      من ثشتطريي لة هاتنتان دةكةم و داخوازيشم ئةوةية كـة بـة ئاشـ   
تةئكيد طوتيشي مورداعاتي توركيا بكرَيت و واَلتَيكي طةورةو دؤستة، نابَيت بـة ئـةوةي ئيلتينامـاتي دـانوني     
بةوةي لة عَيراددا هةية، دةبَيت ئةوة جَي بةجَي بكاتن، بةبَي ئةوةي شةردو ثَيكدادان بـَي ، دواتـر تةبعـةن    

نوَينةراني ميللـةت، مةدصـةدي ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق بـوو باشـرت خنمـةتي         طوتي ثَيويست دةكاتن 
طةل بكةن و ميللةتي عَيراق موحتاجي ئةوةية كة خنمةت بكرَي ، طلـةيي كـرد لـة خنمةتطوزاريـةكان كـة      

او كةمن، لة ئاسو ثَيويستدا نني و داواي كرد كة هةموو اليـةكمان ئـةو كَيشـانةي كـة لـة ثـَيش دان بـؤ تـةو        
كردني موساَلةحةي طشو، بؤ ئةوةي ثرؤسةي سياسي ثَيشكةوَي  كار بكةين، زؤر لةسةرخؤ دسةي دةكـرد،  
هةروةها كوردةكةشي لةطةَلي دانيشتبوو جار جار موداخةلةي دةكرد، بـؤ هـةموومان دووثـات بـؤوة، كـة ئـةو       

كي سياسيشـةو تَيـدةطاتن و   ئينسانَيكي نة  بةس مةرجةعَيكي طـةورةي ئيسـالمي شـيعةية، بـةَلكو ئينسـانيَ     
ويستيشي ئةوةية كة هةموو ثَيكهاتةكاني عَيراق خنمةت بكاتن، لةوَيشةوة ضووين بؤالي ئايةتولاَل ئيسحاق 
سةياز، ئايةتولاَل حمةمةد حةكيم، ئةوانيش هةردووكيان بة هةمان شـَيوة دسـةمان لةطـةَل كـردن، ئـةوانيش      

هةردووكيان هةستمان كرد ئةوانيش موتابةعـةي رووداوةكـان   ديسان ثَييان خؤش بوو ئةو سةردانة، لة الي 
دةكةن، موتابةعةي تةسسيالتي خةَلك دةكةن، باسي كَيشةكانيان كرد هةندَيكيان لة موسَل، لة كةركوو ، لة 
بةغـدا، لــة بةســرة، يــةعين جَيطـاي سةرســوردمان بــوون، ئةمانــة راسـتة ثيــاوي ئــايينن، بــةاَلم زؤر بــة وردي    

ةعة دةكةن، هةرسَيكيشيان ثَييان خـؤش بـوو ئَيمـة ئـةو سـةردانةمان كـردووة، ئـةو دووةي        تةسسيالت موتاب
تــريش وةكــو ســةماحةتي ســةيد عــةلي سيســتاني ئاماذةيــان بــة دانيشــتنةكةي ثةرلــةماني بةغــدا كــرد كــة   

شـةوة  سةنطاند، تةبعـةن لةويَ ، بة ئيجابي نرخانديان و هةَليانهاوبةش بووة، ديار بوو موتابةعةيان كرد بوو
ضووين بؤ كةربةال زيـارةتي مةردـةدي ئيمـام عـةليمان كـرد، مةردـةدي ئيمـام حوسـينمان كـرد، مةراديـدي           
ترمان كرد، لةوَيشةوة جةنابي موحاسنو ئةجنومةني ئةوَي و ثياوة ئاينيةكان هاتن و دانيشـتنمان لةطـةَليان   

ةوت، ئـةم دوو شـارة زؤر دؤسـتانة    بـؤ وةسدةكـة دةركـ    لةطةَليان كردن، ئةوةي بؤ ئَيمـةو  كردن و طئتوطؤمان
ــاي هـــةرَيمي كوردســـتان دةكـــةن، زؤر بـــة ئيعاجةبـــةوة     تةماشـــا دةكـــةن، ئـــةو خةَلكانـــة دؤســـتانة تةماشـ
ئةجنومةنةكةمان هةَلدةسةنطَينن، دوايَي طوتيان ئَيمة ئةو شتانةي كة ئَيوة ئـةجنامتان داوة لَيـرةش ئـةجنام    

ةتي عَيرادــي سيــدراَل، بــؤ البــةال كردنــي كَيشــةكان، تةبعــةن بــدرَي ، دةمانــةوَيت هاوكــار بــن لةطــةَل حكومــ
هةموويان بة هةمان شَيوة ئاماذةيان بة مةسةلةي لةشكركَيشـي توركيـا كـرد، هـةموويان تةئكيـديان لةسـةر       
ئةو دوو خاَلة كردةوة، كة بة هيض شَيوةية  دةبول نةكةين شةرد ببَيتةوة، ياخود جةيشي توركيا بَيتـة نـاو   

ةمان شــَيوةش رةضــاوي بةرذةوةنديــةكاني توركيــا بكــةين، ئــةوةي كــة دةســتوورييةن واجيبــة   عَيــراق، بةهــ
لةسةرمان، ئَيمةش ئـةوةمان دـةبول بـوو، لـة هـةموو شـوَينةكاندا ئاماذةمـان بـة برديارةكـاني سـةركردايةتي           

وَيشـةوة كـة   سياسي ثةرلةمان دةكرد، كة ئَيمة داخوازي ئاشتني، داخوازي طئتوطـؤ و ديـالؤطني، ديـار بـوو لة    
طةرداينةوة جارَيكي تر لة الي بةردَين كا  بابةكر دانيشتبوون ذمارةية  لة مةسيووليين سةسارةتي ئـةمريكا  
هاتبوونة ئةوَي، لةوَيشدا ثرسياريان لةسةر وةزعي هةرَيم بوو، لةسةر ئةو كَيشـةية بـوو، بـؤ ئـةوانيش زؤر     

َل تـةحالئي كوردسـتان، هاوثـةمياني كوردسـتان لـة      شتمان روون كـردةوة، دانيشـتنَيكي تايبـةمتان كـرد لةطـة     
ثةرلةماني عَيراددا هةموويان هاتبوون بة برادةراني يةكطرتووشةوة، ضـؤن هاوكـاري بكـةين، ثـَيش هـةموو      
شتَيك هةموو ئةوانةي دسةيان كرد، ئةو سـةردانةي ئَيمـةيان بـة باشـي لـة دةَلةمـدا، داوايـان كـرد دووبـارة          

يان هــةبوو خســتيانة روو، لــة رووي ئيعالميــةوة، داواي كؤبوونــةوةيان دةكــرد   ببَيتــةوةو هةنــدَيك طلةييشــ 
لةطةَل سةركردايةتي سياسي، ئَيمةش طومتان تةبعةن ئةوة لة بةغدا دةبَيت ضارةسةر بكرَي ، ذمارةية  لة 

ة، كـا   لَيثرسراوان مام جةالل خؤي لةوَيية، كا  دكتؤر رؤذ لةوَييـة، دكتـؤر بةرهـةم لةوَييـة، دكتـؤر سوئـاد      
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عار ، يةعين ذمارةيةكي زؤر لة سةركردايةتي سياسي لةوَين دةتوانن كؤبوونةوة بكةن و دةراريشـة، بـةاَلم   
دةبَيت زياد بكرَي  و وةعديشماندا لةطةَل راطةياندن دسة بكةين و زياتر ئيهتيمـام بـدةن بـة طواسـتنةوةي     

كوردســتان لــةو دانيشــتنانةدا، بــؤ ئــةوةي   طئتوطؤيــةكان، بةتايبــةتي موداخــةالتي ئةنــداماني هاوثــةمياناني 
خةَلكي كوردستان بنانن ئةوان ضةند دةوريان هةية لة مونادةشة كردن، ضـونكة لَيـرة طلـةيي هةيـة، بـةاَلم      

تــر هــةم  كانيئــةوةي راســو بَيــت ئَيمــة هةســتمان كــرد ليســو هاوثــةمياني كوردســتان لــة هــةموو ليســتة   
ترة لةواني تر، موداخةالتي دةوري هةية زياتر، دةوريشـيان هةيـة   يةكطرتووترة، حوزوي زياترة، دةوامي زيا

لة ليذنةكان، بةم شَيوةية كؤتاييمان بة دانيشتنةكامنان هَينا، ئةمردؤش بؤية دواكـةوتني، بـةثَيي ئوسـوليش    
وا بوو ضووين لة الي جةنابي كا  مةسـعود سـةرؤكي هـةرَيم باسـي سـةردانةكةمان كـردو ئَيسـتاش هاتينـة         

و منيش زؤر سوثاستان دةكةم، ئةطةر شتَيكم لةبري كرد بَيت برايـاني ئةنـداماني وةسـد دةتـوانن      خنمةتتان
 .ئيناسةي بكةن، ئةطةر شتَيكم لةبري كرد بَيت،  سةرموو

 :بةردَين بارزان حممد دادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤر سوثاسئةطةر تؤزَيك دَلنيامان بكةيتةوة، ز ئَيستا ئةو رةوشة طةيشتؤتة كوَي؟
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  بةَلَين سةرموو

 (:بةَلَين)بةردَين بد عبداه حممود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر بــةخَير بَينــةوة، دةستخؤشــيتان لــَي دةكــةم، بةرداســو ثرســيارةكةي مــن لةســةر مةســةلةي تةشــكيلةي    
ةسدةكـة هـةم لةسـةر بنـةماي ليسـتةكانةو هـةم       وةسدةكةية، كة جةنابت ئيشـارةتت ثَيـدا كـةوا تةشـكيلةي و    

لةسةر بنةماي وةسدَيكي حنبي و ثةرلةمانيية، بةداخةوة بةرداسو ئةو تةشـكيلةي كـة وةسدةكـةي لـَي ثَيـك      
ةي ضية، بؤضـي ئَيمـةي تَيـدا    هات ئَيمةي تَيدا نةبوو و هةندَيك اليةني تريشي تَيدا نةبوو، نازاا سةبةبةك

بي بَيت، ئَيمةش حنبني لة ثةرلةماندا هةين، ئةطةر وةكو ثةرلةمانيش بَيـت،  ئةطةر مةسةلةكة حن نةبوو؟
ئَيمةش ليستَيكني لة ثةرلةمان، وابناا زةبةتكَيشان بةرداسو ئةطةر بة خـةبات و تَيكؤشـان بَيـت، ئةطـةر     

ستاشـى  بة ضوونة ذَير باري مةسيووليات بَيت لة كوردسـتان ض لـة خـةباتي شـا  و ض دواي راثـةرين و تـا ئيَ      
ــاو روون        ــةين بةرضـ ــةردَينتان دةكـ ــة بـ ــا داوا لـ ــاوين، جـ ــان هةَلسـ ــيووليةتي خؤمـ ــة مةسـ ــت بـ ــدا بَيـ لةطةَلـ

 .كردنةوةيةكمان بدةنَي، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةاَلمي ئةو دةدةمةوة، جارَي ثَيش هةموو شتَيك، ثـَيش ئـةوةي جـةنابت ئيعـترياز بطريـت كـا  غـةسوريش        
كا  باثري كامالش ئيعتريازي طرت، مـن ثـَيم وايـة كـا  دكتـؤر نـوريش ئيعـتريازي دةطرَيـت،         ئيعترياز طرت، 

نةسرين خانيش ئيعترياز دةطرَيت، طةالوَيذ خانيش ئيعترياز دةطرَيت، بةرداسو كا  ثري خدريش ئيعتريازي 
شـتَيك، هـةر    طرت، ئينجا ئةطةر هينيش بَيت، تةبعةن هةر ية  لةوانة تةمسيلي ض دةكـات واديعـي ضـؤنةو   

كةسة بؤ خؤي دةتوانَيت تةديمي خـؤي دةكـات، خؤشـي هـني دةكـات، بـةاَلم تـؤ وةسـدَيك تةشـكيل دةكـةيت           
ذمارةيةكت دةوَيت شةش، حةوت، هةشت، ناتوانيت هةموو جـار  هـةموو ثَيكهاتـةكان هـني بكـةيت، يـةعين       
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كـةيت مـن نوَينـةري ئَيـوة بـووم،      دةبَيت لة رةدمةكة راوةستيت، ئةوة اليةكة، اليةكةي تري ئةطةر دةبول نا
ئةطــةر هــةر كةســَيك دــةبول دةكــاتن مــن نوَينــةري بوومــة، بةنيســبةت كــا  بارزانــةوة تةبعــةن هــةمووتان  
موتابةعــةتان كــردووة، ئةتةمــدوه تؤزَيــك كَيشــةكة بــةرةو ســاردبوونةوة دةردواتــن، بةتايبــةتي حكومــةتي 

بوونــةوةي كــة لــة ئةســتنبول كــرا، ديــارة هــةم واَلتــة  ئــةو كؤ/ هــةرَيم لَيــرة ضــةند هــةنطاوَيكي نــاوة، يــة  
يةكطرتووةكاني ئةمريكا، هةم واَلتي ئَيرانيش، هةم دةوَلةتةكاني تريش هـةموويان داوايـان لـة توركيـا كـرد      
يةعين لةشكركَيشي نةكاتن و سنوور نةبةزَييَن و هجوم نةكاتة سةر عَيـراق و رَيطـا بـدات بـؤ ديـالؤط و لـة،       

دتةي تريش داوايان لة حكومةتي عَيراق كرد رَيطة نةداتن بة بةكارهَيناني هيض خاكَيكي هةمان كاتيشدا نو
عَيراق بؤ هجوم لةسةر ئةوان، ئةو دوو مةبدةئة دةبول كران وةكو مةوديئَيكي سياسي سارد بوونةوةيـةكي  

كةوة طريا بـوون  لة رووي عةمةليةوة ئةو هةشت سةربازةي كة لة اليةن ثةكة/ تَيدا بوو بؤ هينةكان، دووةم
بة جهودي هةرَيم بةردران، هـةم سـةرؤ  كؤمـار، هـةم سـةرؤكي هـةرَيم دةوريـان بـيينء بـةردران، ئـةوةش           
تةبعةن هةنطاوَيكي باش بوو، هةندَيك بردياري تريش دراوة بؤ نيشان داني هةرَيم، مةسيوول نيية لـة هـيض   

موو دنيـا تـَي بطـاتن ئـةو كَيشـةية، نـة       هاوكارية  بـؤ ثةكةكـة، ئـةوةش تةبعـةن ثَيويسـت بـوو بكـرَي  هـة        
دروستمان كردووة، نة ئَيمة سةبةبني لة بةردةوام بـووني، ئومَيـد دةكـةين ئـةو جـؤرة هةنطاوانـة بـةردةوام        
بَي  بؤ ئةوةي كؤتايي بةو لةشكركَيشية بَي  و ثةيوةنديةكانيشمان لةطةَل توركيا تـةبيعي بَيتـةوة بـةرةو    

 .شةردو ثَيكدادانان و خةَلكيش تَيدا بكوذرَيت، زؤر سوثاستان دةكةم ثَيشةوة بردوات، بةبَي ئةوةي
داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بـَين لـة شـوَيين خؤيـان دابنيشـن تكايـة، ئَيسـتا دةضـينة سـةر خـاَلي دووةمـي            

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي بردياري ئةذماردني راذةي سةرؤكةكاني يةكـةي كـارطَيردي كـة    / بةرنامةي كار
ســةاَلتي دادوةري كــةتن ثيــادة دةكــةن لــة هةرَيمــدا، كــة لــة اليــةن ذمــارةي ياســايي ئةنــداماني ثةرلــةمان   دة

 .ثَيشكةش كراوة، داوا لة كا  زانا دةكةم بة كورديةكةي بيخوَينَيتةوة، سةرموو
 (:زانا)خضر سعيد دادر بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ثرؤذةي برديار

 ةكاني يةكةي كارطَيردي كة دةسةاَلتي دادوةري كةتن ثيادة دةكةن لة هةرَيمدائةذماردني رداذةى سةرؤك
راذةي سةرؤكي ئةو يةكة كارطَيردييـة ياسـاييانةي دةسـةاَلتي دادوةري كـةتن ثيـادة دةكـات بةردَيـذةي        / يةكةم

ة دادوةري دةذمَيردرَيــت بــؤ مةبةســو جــَي بــةجَي كردنــي حــوكمي هةنــدَيك لــة ياســاي كارثَيكراوةكــان لــ    
 .هةرَيمدا

 .كار بةهيض دةدَيكي ياسايي، يان برديارَيك ناكرَيت، كة ناكؤ  بَيت لةطةَل حوكمةكاني ئةم برديارة/ دووةم
 .ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن/ سَييةم

دةكرَيـت و لـة رؤذنامـةي سـةرمي وةدـايعي كوردسـتان        ئةم برديارة لة رؤذي دةرضوونيةوة كاري ثَي/ ضوارةم
 .باَلو دةكرَيتةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم ثرؤذةيـة لـة اليـةن ئةنـداماني ثةرلـةمان، كـا  شـَيروان حةيـدةري و كـا  عـةوني بـةزاز و كـا  تـارق              
ن و كـا  كـةريم   جامبارو كا  عبدالكريم هةمةوةنـد و كـا  شـَيخةلاَل ابـراهيم و كـا  حاتـةم حمةمـةد جـا        

بةحري و كا  خةليل ابراهيم و كا  شـَيردَل حـةوَيني ثَيشـكةش كـراوة، ئـةم ثرؤذةيـة ئاراسـتةي ليذنـةي         
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ياســايي و ئةنــداماني ثةرلــةمان دةكــةم بــؤ ديراســةت كردنــي و حــازر كردنــي راثــؤرت بــؤ رؤذي مونادةشــة  
 .كردني، هةروةها نوسخةيةكيش دةدةين بة حكومةت بؤ ئاطاداري

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي سـناداني خـراة بـةكارهَيناني ئـامَيرة     / َييةم لة بةرنامةي كارخاَلي س
ثةيوةندييةكان، كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة، سةرموو بـؤ خوَيندنـةوةي   

 .بة كوردي
 :بةردَين كريم حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ساي سناداني خراة بةكارهَيناني دةزطاكاني طةياندنثرؤذةي يا
، يان دةزطاكاني طةياندني بة تةل يان بـَي تـةل، يـان    (ا لوي)هةر كةسَي تةلةسؤني خانةيي  :ماددةي يةكةم

ئةنتةرنَيت، يان بةريدي ئةليكرتؤني بؤ خراثةكاري بةكار بهَييَن، بة حةثس سـنا دةدرَيـت بـؤ ماوةيـة  لـة      
ةبَيت و لة ثَينج ساَل زياتر نةبَيت و بة غةرامةيةكيش لة ية  مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و ساَلَيك كةمرت ن

لة ثَينج مليؤن ديناريش زياتر نةبَيت، يان بة يةكَيك لةو دوو سناية، ئةو خراة بةكارهَينانةش ئةوةية كة 
، يـان وَينـةي ضةسـثاوو    بة هةردةشـة، يـان بـة تةشـةرو جـوَين، يـان بـاَلو كردنـةوةو ئاشـكرا كردنـي طئتوطـؤ           

ي بَي ئةخالدي و دذ بة ئاكاري طشو، يان رةسم طرتين بَي ئينن و بَي (مَيسج)نةضةسثاو، يان نامةي كورت 
مواسةدةت، يان شتَيك كة شةرة  بنردَييَن، يان طاَلداني تَيوةطالني جةرمية، يان رةستاري طونـاز و سسـق، يـان    

ض درؤ دةربارةي ذياني تايبةتي و خَيناني تاكة تاكةي خةَلك، كة لة  باَلو كردنةوةي زانياري نهَيين ض راست،
هةر رَيطايةكةوة بة دةسو هَينا بَيـت، كـة بـاَلو كردنـةوةو ئاشـكرا كـردن و دابـةش كردنيـان ببَيتـة مايـةي           

 .خراثي و زيانيان ثَي بطةيةنَيت
، يان (ا لوي)ي تةلةسؤني خانةيي هةر كةسَي بة دةسو ئةنقةست ببَيتة مايةي بةكارهَينان :ماددةي دووةم

دةزطاو ئامَيرَيكي بة تةل يان بَي تةل، يان ئةنتةرنَيت، يان بةريدي ئـةليكرتؤني بـؤ بَيـنار كردنـي كةسـَيكي      
دي بةدةر لةو حاَلةتانةي كة لة ماددةي يةكةمي ئةم ياسايةدا هاتووة، ئـةوة،  بـة حـةثس سـنا دةدرَيـت بـؤ       

َيت و لة سَي سـاَل زيـاتر نـةبَيت و بـة غةرامةيـةكيش لـة حـةوت سـةدو         ماوةية  لة شةش مان  كةمرت نةب
ثةجنا هةزار دينار كةمرت نةبَيت و لة سَي مليؤن ديناريش زياتر نةبَيت، يان بة يةكَيك لةو دوو سناية، سنا 

 .دةدرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نودتةي نيناميان هةية سةرموو
 :بةردَين ئارام رسول مامند

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
هيضـي  ئةوةي كة براي بةردَين كا  كةريم دةخوَينَيتةوة، جياوازة لةطةَل ئـةوةي لـةالي ئَيمـة هةيـة، يـةعين      

 ية  ناطرَيتةوة، نازاا ضية؟
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي كا  كةريم
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 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــت دة  ــو راس ــوو،         بةرداس ــرا ب ــة ك ــي تةرجوم ــة خراث ــةوة زؤر ب ــاَلو كراي ــة ب ــةوةي ك ــةم ئ ــاري يةك ــةن، ج ك

تةرجومةكةي زؤر زؤر خراة بوو، رَيك نةبوو، بؤية دووبـارة تةرجومـة كرايـةوة بـةو شـَيوةيةي كـة ئَيسـتا        
 .ة دايةدةخوَيندرَيتةوة، ئةوة راسترتة، ئةوةي كة لةالي ئَيمةية راسترتة لةوةي كة ئَيستا لةبةر دةسو ئَيو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نةدةبواية وا بَيت، يان دةبوايـة بـة خراثةكـة بيخوَينيـةوة، يـانيش دةبَيـت ثَيشـرت موالحـةزة بـدةيت، بـةَلَي           
 .سؤزان خان سةرموو

 :بةردَين سؤزان شهاب نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ة تـةوزيعي ئَيمـة بكـةن، يـان ئةوةتـة      خؤي مةسروزة ئةطةر ئـةوان ضاكيشـيان كـرد بَيـت، يـان ضـا  كراوةكـ       

 .خراثةكة خبوَينَيتةوة، ئةمة خاَلي يةكةم
بؤ جاري هةزارةهةمني، بةرنامةي كار ئةو دةدةيـةي هاتوينةتـة ذوورةوة لةسـةر مَينةكامنـان     / خاَلي دووةم

َيمة باسي ضي بووة، يةعين ئةمة بؤ جاري هةزارةهةمينة ئةمة واية، تكاية ئيرت ثَيمان بَلَين لةمةودوا، كة ئ
 .دةكةين، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سؤزان خان جةلسةي ثَيشوو ئيعالن كراوة، ئةوة ية ، تةنيا خاَلي يةكـةم ئيناسـة كـراوة، بـؤ هةزارةهـةمني      
جاريش نيية، ضونكة خؤمان هةموو جةلسةكان كؤبكةيتةوة نابَيتة دوو سةد جةلسـة، ضـؤن هةزارةهـةمني    

ــيَ  ــةية، دواي ــة،        جةلس ــادار كردنةوةي ــؤ ئاط ــةنيا ب ــتيدا ت ــةم لةرداس ــةوةي يةك ــة خوَيندن ــريش هةي ــتَيكي ت ش
مونادةشــةي لةســةر ناكرَيــت، يــةعين موشــكيلةيةكي طــةورة نييــة، ئَيمــة ئــةو دوو خاَلــةي كــة مونادةشــةي  

 .دةكةين جةنابي وةزيريش لَيرةية، ئةوة ثَيشرت باس كراوة
ة، بـؤ ئيعالنـة، خـاَلي يةكـةم دةمَينَيتـةوة، ئـةويش ئَيمـة تـازة         ثرؤذةي يةكةميش مادام بؤ يةكةم جار/ دوو

ــة          ــردووة، بؤي ــو ك ــازدةو ني ــةعات ي ــةلان س ــةين، ئيمنايةك ــنا بك ــار ئيم ــةي ك ــة بةرنام ــاتووين و دةبواي ه
 .دواكةوتووة، من خؤم لَيرة نةبووم، سةرموو كا  كةريم تةواوي بكة

 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .ةنبةردَين سةرؤكي ئةجنوم
لة ياسا، هـةر تاوانَيـك كـة لـة دةدـي      ( يةكةم و دووةم)ئةطةر تاوانكار بوو بةثَيي ماددةكاني  :ماددةي سَييةم

 .ياساكةدا هاتووة، ياساي سناكاني بةركار لة هةرَيم ثيادة دةكرَي
ار يـة   باري توندكردنةوة دةطةردَيتةوة بؤ مةبةسو ثيادة كردني حوكمةكاني ياسا، تاوانكـ  :ماددةي ضوارةم

ئةطةر هاتوو لة هَينةكاني كةسي ضةكدار بوو، يـان لـة   ( يةكةم و دووةم)لة تاوانةكاني هاتووة لة ماددةكاني 
ــة         ــةي نهَيني ــان ئةوان ــرن، ي ــةَلك وةردةط ــي ك ــيئةتي رةمس ــة س ــةي ب ــان ئةوان ــوو، ي ــاوةوة ب ــةمين ن ــني ئ هَي

 .شةكةيانكةسايةتيةكان دةدركَينن، يان نهَيين خَيناني بة حوكمي وةزيئةو ثي
لة ياساكة، ( يةكةم و دووةم)رَيطة ناطريَي لةوانةي ية  لةو تاوانانةي هاتووة لة ماددةكاني  :ماددةي ثَينجةم

 .سةرداني دادطاي مةدةني بكةن و ئةطةر ويستيان داواي مايف خؤيان بكةن لة دةرةبوو كردنةوةيان
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رَينمــايي هاوبةشـــي ثَيويســت بـــؤ    وةزيرةكـــاني نــاوخؤو ثةيوةندييـــةكان بؤيــان هةيـــة   :مــاددةي شةشــةم  
 .ئاسانكردني جَي بةجَي كردني حوكمةكاني ئةم ياساية دةربكةن

ثَيويسـتة ئةجنومـةني وةزيـران و اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية جـَي           :ماددةي حةوتةم
 .بةجَي بكةن

ــتةم ــريَ    :مــاددةي هةش ــَي بــةجَي دةرك ــوواندنيةوة ج ــة رؤذي دةرض ــاية ل ــةرمي   ئــةم ياس ــةي س ــة رؤذنام و ل
 .باَلو دةكرَيتةوة( وةدايعي كوردستان)

 هؤية ثَيويستةكاني دةرضواندني ئةم ياساية
سةبارةت بةو ثةرةثَيدانة كؤمةآليـةتي و ئـابووري و سياسـيةي كـة بةسـةر ذيـاني هاووآلتييـان لـة هـةرَيمي          

ؤلؤجي لةجَيهانـداو ئاسـانبووني   كوردستاندا هاتووةو سـةبارةت بـة سـةيركردني الوان بـؤ ثةرةثَيـداني تـةكن      
ثةيوةندييــةكان لــةنَيوان طةالنــداو، ضــونكة تةلــةسؤني ثَيشــكةوتوو و ثؤســتةي ئــةلكرتؤني و هؤيــةكاني          
بةيةكطةيشتين نوَي جؤرَيكن لة جؤرةكاني ئةم ثةرةسـةندنانة و ئـةم هؤيانـةي كـاري نـةرَيي دةكةنـة سـةر        

شَيوازةي حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان طرتوويةتيـة بـةر     ردةوشو الوان و كةسةكان ومنداآلن و، بةثَيي ئةو
بؤ دامةزرانـدني كؤمةَلطايـةكي مـةدةني شارسـتاني بنضـينةيةكي دروسـت و بةمةبةسـو سـناداني ئةوانـةى          
بــةخراثي ئــةو ئامَيرانــة بــةكاردَينن و تــاكو نــةهَيَلن كــار بكةنةســةر ئــازادي كةســةكان و دركانــدني نهــَيين   

 .ياندن بةردةوشت و ئاداب و سيستةمي طشو، بؤية ئةم ياساية دةرضووَينراكةسايةتييان و خراثة طة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لَيرةش هةر هةشت ناو دةرضووة سؤتؤكؤثيةكة دةرنةضووة، كا  عةوني بةزازةو كـا  كـةريم حبـري و كـا      
س خـان و كـا  حمةمـةد    غةسور مةمخوري و كا  سةتاح نةدشبةندي و كوَيستان خان و طةالوَيذ خان و طَيال

حــةكيم و ئــةواني تــر دةرنةضــووينة، بــة هــةر حــاَل ئــةو ثرؤذةيــة ئاراســتةي ليذنــةي دــانوني و ليذنــةي     
خنمةتطوزاري و طواستنةوةو ليذنةي مايف مرؤظ و براياني بةردَينو خوشك و برايـاني ئةنـداماني ثةرلـةمان،    

ي خؤيـان حـازر بكـةن و بؤضـووني خؤيـان      هةروةها نوسخةيةكيش بؤ حكومةت دةنَيرين، بؤ ئةوةي راثؤرت
 .ئامادة بكةن بؤ رؤذي كؤبوونةوة

خستنةردوو و طئتوطـؤ كردنـي ثـرؤذةي ياسـايي ثشـكنيين بؤمـاوةيي خـوَين        / خاَلي ضوارةم لة بةرنامةي كار
ثَيش هاوسةطرييي كة لة اليـةن ذمـارةي ياسـايي ئةنـداماني ثةرلـةمان ثَيشـكةش كـراوة، سـةرموون، ليذنـةي          

و كا  دكتـؤر سوئـاد سـةرموو، ئـةم ثرؤذةيـة لـة اليـةن ئةنـداماني ثةرلـةمان، دكتـؤرة هالـة، كـا              تةندروس
عةوني بةزاز، دكتؤرة ئاريان، كا  رةشاد ئةبةد، خاتوو ثةخشان زةنطةنة، كا  حاتةم حمةمةد جان، كـا   

دكتؤر دلَير شاوةيس  ئارَين عةبدولاَل، خاتوو سةخرية مستةسا، كا  رةشيد كريم، كا  ئةسعةد ئةربيل، كا 
 .ثَيشكةش كرا بوو، سةرموون بؤ خوَيندنةوةي راثؤرتي ليذنةي ياسايي

 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ئَيستا ئةسَلي ثرؤذةكة بة زماني كوردي دةخوَينينةوة

 ثرؤذة ياساي ثشكنيين بؤماوةيي خوَين ثَيش هاوسةرطرييي
لة ثَيش طرَيبةسو هاوسةرطرييي ثشكنيين تةواوي شَيوةي خوَين بكـرَي و لـةو بـارةي     دةبَي :ماددةي يةكةم

ي طـوازراوةي بؤمـاوةيي كـرا، ئـةو كـات      (تةالسيميا)كة طوماني نةخؤشي كةم خوَيين دةرياي سثي ناوةرداست 
 .ثشكنيين خوَين تايبةت بةو نةخؤشية دةكرَي
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 .َيندرَيتةوةئَيستاش عةرةبيةكةي لة اليةن كا  زاناوة دةخو
 (:زانا)خضر سعيد دادر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 مشروع قانون فحوصات الدم الوراثية ق ل اليواج

جتري فحص صورة الدم الكامل ق ل ااراا عقد اليواج ويف حالة االشت اه بوامود ممرض فقمر دم     :املادة االوىل
 .الوراثة جتري فحص الدم ا اً بهذا املرضاملتةقل عا طر ق ( النالسيميا)رر االبيض املتوسط 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي ياسايي بةشَيوةيةكي سةرةتايي ثشتطريي ناوةردؤ  و هؤكـارو دةرضـووني ثـرؤذة ياسـايةكة دةكـات و      

ثَيي ئــةو نةهجةيــة دابردَيذرَيتــةوة، كــة لــة ياســا دةرضــووةكاني ثةرلــةماني  ثَيشــنيار دةكــات ديباجةكــةي بــة
 .كوردستان ثةيردةو كراوة، يةعين هيض تَيينيةكمان لةسةر نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر سوئاد سةرموو
 :بابان حممد ابد فؤاد.د بةردَين

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين
 راثؤرت

كؤبوونةوةي خؤي سازدا بة ئامـادة بـووني هـةموو ئةنـداماني تـةنها دكتـؤرة        31/12 ليذنةكةمان لة رؤذي
ئاريان خالص ئامادة نةبوو، بةهؤي سةسةر كردني بؤ دةرةوةي كوردستان، ئـةم كؤبوونةوةيـة بـة مةبةسـو     
تــاووتؤي كردنــي ثــرؤذةي ياســاي ثشــكنيين بؤمــاوةيي خــوَين ثــَيش هاوســةرطرييي كــة لةاليــةن ئةنــداماني   

ــارة       ثةر ــايي ذم ــتين ئاس ــة دانيش ــةمي ل ــةوةي يةك ــراوةو خوَيندن ــكةش ك ــةوة ثَيش ــةرواري  (1)لةمان ــة ب ي ل
بؤ كراوة، ليذنةكةمان ثشتطريي ئةو ثرؤذة ياساية دةكات و ئةم تَيبينيانةي لةسـةر مـاددةي    12/1/0222

ردَيت بؤ داواكـاراني  سَي هةية بة تةنها، داواكارانى طرَيبةسو هاوسةرطرييي تووشي ئةو نةخؤشية بوونة بطؤ
 قموم  )طرَيبةسو هاوسةرطرييي هةَلطري ئةم نةخؤشـيية، دةدـة عةرةبيةكةشـي بـةم شـَيوةيةي خوارةوةيـة       

املركي بدراسة نتائج الفحوصات املختا ة ويف حالة ث وت كون طاليب عقد اليواج ما محلة هذا املرض  ةهم 
ملتوقم  اصمابتهم مما امراا همذا الميواج وشقمدم هلمما         ا( اي عدد االطفمال )شقر ر     فيه شده املرض ونس ة 

 (.وللدهة طال ة الفحص الةتائج الوراثية السل ية املرتش ة على هذا اليواج لغرض التوعية واالرشاد
 .لةسةر ماددةي يةكةم ئَيمة هيض تَيبينيمان نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةمجةنابي وةزير هيض تَيبينيةكت هةية لةسةر ماددةي ية
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 :وةزيري تةندروسو/ يونس عنمانزريان .بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو من زؤر بـة تونـدي ثشـتيواني لـةو ثرؤذةيـة دةكـةم، نـازاا هةنـدَيك دسـةم هـةبوو حـةزم دةكـرد             

ت لـة واَلتـي   لةسةر تةالسيميا باس بكةم، ديارة تةالسيميا كارةساتَيكة تووشي ئةو خَينانانة دةبَيت، بةتايبـة 
ئَيمة ئَيستا حاَلي حازر زياتر لة دوو هةزارو ثَينج سةد حاَلةتي تةالسيميا هةية، تةالسيميا مةجيةرة، ئةمة 
طةورةكةية نةخؤشيان هةية لـة واَلتـي ئَيمـة، ئةمـة خـؤي كارةسـاتَيكة بـؤ خـؤي، ضـونكة هـةموو هةستـةي            

بدرَيَو، كارةسـاتَيكة بـؤ ئـةو خَينانـةو بـارَيكي      جارَيك دةبَيت خوَيين تَي بكرَيت و مةمجوعةية  دةرماني 
دورسيشة بةسةر حكومةتي هةرَيمي كوردستان و بةسةر كؤمةَليشـةوة بةرداسـو، ئـةم نةخؤشـية بةداخـةوة      
عيالجي كؤتايي نيية تا ئَيستا، تاكة عيالجَيـك كـة تؤزَيـك ئةمـةل دةبةخشـَيت، ئـةويش  زةرعـي نوخـاعي         

ة واَلتي ئَيمة ناكرَيت، لة واَلتـاني دةرةوة دةكرَيـت و زيـاد لـة دوو سـةد، سـَي       مَيشكة، ئةم عةمةلياتة ديارة ل
سةد هةزار دؤالر نرخي هةموو عةمةلياتَيكة، هةموو عةمةلياتَيك تةدريبةن ية  لةسـةر سـَيي نةجاحـةت    
 دَييَن، ية  لةسةر سَيي نةخؤشيةكة ثَيي دةمرَيـت، يـة  لةسـةر سَيشـي نةخؤشـيةكة دةطةردَيتـةوة، يـةعين       

بةرداسو عيالجَيكي ئةوها نيية، ضةندين واَلت تووشي ئـةم نةخؤشـية بـووةو مـةنعيان كـردووة، بـة مـةنب        
كردني ئَيستا واَلتةكةيان ثا  بؤتةوة، ئةو واَلتانةي بةحري موتةوةسيت هةر لة ئيتاليـاو يؤنـان و توركيـاو    

، رةنطة ئَيستا هةندَيك دةمانةوَيت لة ديارة ئَيمةش لةمبةري كوردستان ئةم جينة يةكجار باوة لةناو كورددا
هةر ضوار دانةى كورد يةكَيكمان ئةو جينةي تيا بَيت، بةاَلم بؤ ئةوةي نةخؤشيةكةت بة تةواوةتي هةبَيت، 
دةبَيت دوو نيوة جينت هةبَيت، نيوةي لةالي دايكةكة، نيوةشي لةالي باوكةكـة، بـؤ ئـةوةي ببَيتـة جينَيكـي      

ةالسيميات هةبَيت، ئةطةر ية  لـة دايكةكـة، يـان باوكةكـة جينَيكـي هـةبوو،       تةواو و نةخؤشيةكي تةواوي ت
يان نيو جيين هةبوو ئةوة دةبَيتة حاملي جينةكة نـةخؤش نييـةو خـؤي ذيـانَيكي تـةبيعيش دةباتـة سـةر،        
بةاَلم ئةطـةر ذنَيـك و مَيردَيـك هاوسـةرطريييان كـرد، هـةردووكي نيـو جـيين هـةبوو، ئـةوة جينَيكـي تـةواو             

ش حـاملي نيـوة جينةكةيـة، ئةوانـةي كـة      %52ي منداَلةكاني تووش دةبـن،  %05ال هةية لة هةموو ئيحتيم
تووش دةبن بة باشرتين عيالجي ئَيستا كة مةوجودة لة كوردسـتان تةمـةنيان ناطاتـة بيسـت سـاَل، بيسـت و       

ة مةنب دةكرَيـت و  ثَينج ساَل، ذيانةكةيان هةر ئةوةندةية، ذيانَيكي كؤَلةمةرطى بة كارةساتةوة، نةخؤشييةك
مةنعَيكي زؤر ضاكيش دةكرَيت، ئَيمة بة عةمةلي، ئَيستا ئةم برديارةي كـة هـاتووة جـَي بـةجَيي دةكـةين لـة       
شــاري ســلَيماني و لــة شــاري دهــؤكيش، تــا ئَيســتا بــة داخــةوة لــة هــةولَير دةســتمان ثــَي نــةكردووة، بــةاَلم     

ة عةمــةلي دةســت ثــَي دةكــةين، داوامــان لــة  جيهازةكامنــان لــة خياللــي ضــةند رؤذَيــك دةطــةن و لَيــرةش بــ  
حماكمةكان كردووة، عةددي زةواجـي هـيض ذن و ثياوَيـك نةكـةن، ئةطـةر سةحصـي تةالسـيميايان بـؤ نـةكرا          
بَيت، سةحصَيكي بةسيترت هةية لـة ثـَيش تةالسـيميا سةحصـي سلبلتكـام، سةحصـي خـوَين دةكـةين هةنـدَيك          

يشانانة دةرضوون ئةو كاتة ئـةو سةحصـة كاملةكـةي دةنَيـرين،     ماركةري تياية، نيشانةي تياية، ئةطةر ئةو ن
سةحصي بؤ دةكةين، رةنطة تاخري بَيت بة ذن و مَيردَيك بَلَيي ئيرت نابَيت ئَيوة عةدد بكةن، هـةموو شـتَيك   
تةرتيب كراوةو موشكيلةي كؤمةاَليةتيش دروست دةبَيت و دةبَيت لةو كاتة سةسخي عةددةكة بكرَيت، بةاَلم 

رتة، هيض نةبَيت مةعلوماتَيك دةدةينة ئةو ذن و مَيردة، كة ئةم نةخؤشيةتان هةية، ئـةم جينـةتان   هةر باش
هةية، ئيحتيمال هةية منداَلَيك لةو شَيوةية بَيت، مةنب كردنيشي ثاش ئةوةش ئاسانة، ئينشائةلال دواى ئةو 

َيكي ثَيشــكةوتووة وةكــو دؤنــاغي دووةمــيش دَيــت، ئــةوةش دةطةيةنينــة هــةرَيمي كوردســتان، بــةاَلم دؤنــاغ  
بيدايةت بة توندي ثشتطريي دةكةين و داوا دةكـةين، ئةطـةر ثـاس بَيـت، ضـونكة دؤنـاغي دووةمـان ئةوةيـة         
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بضــينة دوتاخبانــةي ناوةنــدي و دواناوةندييــةكان سةحصــي هــةموو طــةجنَيك بكــةين، ئــةم سةحصــة خوَينــة   
حـاملي نيـوةي جينةكـةي، دةبَيـت ئاطـات لـة        بكةين، ئةو كات زووة، ئةو كات بة هةموو كةسَيك دةَلـَيني تـؤ  

 .خؤت بَيت ئةطةر هاوسةرطريي بكةيت، دةبَيت سيكري ئةو مةسةلةية بكةيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر ســوثاس، واتــا جــةنابي وةزيــريش ثشــتطريي لــة مــاددةي يةكــةم دةكــاتن و هــةردوو ليذنــةش ثشــتطريي   
 .كا  جةعئةر سةرموو دةكةن، ئةطةر كةس دسةي نيية،

 :معرو  ملطفى جعئر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرة لةم ماددةي يةكدا، تةنيا باسي مةسـةلةي هاوسـةرطرييي دةكـات، مـادام مةسـةلةي هاوسـةرطرييية، ئايـا        

ئـةو   ئةو كةسانةي كة ئامؤزاي يةكن، يان خـاَلؤزاو ثلـك و زؤربـةي زؤري ئةوانـة منداَلـةكانيان موعـةوةدن،      
موعةوةدة عيالدـةي بـةوة هةيـة، ئةطـةر عيالدـةي بـةوة نييـة، دةبَيـت ئـةوة بردطةيـةكي بـؤ زيـاد بكرَيـت،              
يةعين مةنعي ئةوةش بكرَيت، بةرداسو لة كوردستاندا كة زؤربةي زؤري ئةو مندااَلنةي كة موعةوةدن هـي  

 .خنمايةتيية، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مام خورشيد سةرموو
 :بةردَين خورشيد سليم شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةئيدي ئـةو ثرؤذةيـة دةكـةم، ئَيسـتا ئـةوةي لـة       % 122لةبةر ئةوةي لةناو عائيلةي ئَيمة طةلَيك زؤرة، من 

شَيرة ثةيدا بووة سَيندة كؤرةمان هةية لة ماَلَي، زياتر ئةوةية كة عيالدةي خنمايةتيش هةيةو سةحصيش 
ر ئةوة ئـةو كـارة بـة سـةدان عائيلـةي تـر تـووش بـووة، لةبـةر ئـةوةي ثَيويسـتة ثةرلـةمان و             نةكراون، لةبة

حكومةت طرنطيةكي يةكجار زؤر بةو مةسةلةوة بدات ض لةردووي دانونييةوة، ض لةردووي ئيعالميـةوةش، بـة   
تـا ئـةو   هةموو توانايـةكمان هـةوَل بـدةين ئـةو نةخؤشـية بنـربد بكرَيـت، تـا ئـةو خوَينـة سـةحص نـةكرَيت،             

ئيجرائاتة صحيانة نـةكرَيت ئةمـة مـةنب بكرَيـت، ضـونكة بـة هـةزاران عائيلـةي ئَيمـة ئَيسـتا لـة كارةسـاتدا             
دةذين، بؤية بة توندي تةئيدي دةكةم، داوا دةكةم ثةرلةمانيش داوايةكي توندتر دةربكـاتن، زةخـت لةسـةر    

و جَي بـةجَي بكـات، ضـونكة بةرداسـو     حماكم بكرَيت، بةتايبةتي دازيةكان ئةو دةرارةي وةزارةتي تةندروس
 .كارةساتة لة كوردستان، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةعدةدين سةرموو
 :بةردَين مال سعدالدين عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ج، وةكــو مةشــروعةكة، مةشــروعةكة لــة ســةرةتا مةشــروعي دــانوني سحوصــاتي دةمــي ويراســيية ثــَيش زةوا

تةبيعي سحوصاتي خوَين زؤرة، بةس سحوصاتي دةمي ويراسي، يةعين بـؤ ئـيال تةئكيـد لةسـةر تةالسـيمياي      
دةكات، ئةوة ثرسيارةكةي منة، يةعين ثرسيارةكةي من ئةوةية سحوصات ثـَيش زةواج طـةلَيك زؤرة، يـةعين    
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ةن لةسةر تـةواو بـووني ذن   شةرت نيية لة خوَين دةربضَيت، يةعين هةتا تواناي دودرةتي ثياو و ذن بةدةني
و مَيردايةتي، كة ئَيستا ئةو مةشاكيلة زؤر ثةيدا دةبَيت، كَيشة لةنَيوان ذن و مَيرد لةسةر نـةبووني منـداَل   
ئيحتيمالي هةية زؤر جار كابرا بـةخؤي توانـاي ئـةو منـداَل بوونـةي نييـة، كَيشـة لـةنَيوان عائيلـة دروسـت           

 .ندةي نةبَيت لةسةر سحوصاتي خوَيين ويراسيدةبَيت، يةعين ئيال ئيشكال لةسةر ئةوة
ئةوةية لَيرة بةس باسي تةالسـيميا دةكـات، ئـةو ثرسـيارةم لـة ليذنـةي تةندروسـتيي و        / موالحةزةي دووةم

االمنيمما )وةزيــري تةندروســو بــةردَين، باســي ئــةوةي ناكــات ئــةو نةخؤشــيةي كــة لــة خــوَين دروســت دةبَيــت 
 .راوة لة زميين تةالسيمياو لةطةَل رَينمدا، ئايا بؤ باسي ئةوةي نةك(املةدر ة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  غةسور سةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من بةتةواوي ثشتطريي ئةو ياسـاية دةكـةم، لةبـةر ئـةوةي بةرداسـو كـارَيكي باشـة بـؤ رَيطـة طـرتن لـة بـاَلو             

وردســتان و بينــا كردنــي كؤمةَلطايــةكي تةندروســت، بــةاَلم بةنيســبةت ئــةوة مــن  بوونــةوةي نةخؤشــي لــة ك
بةشَيك ئةو رةئيانةي مةال سةعدةدينم هةبوو ئةو باسي كرد، كة نةخؤشـيةكاني تـريش بـاس بكرَيـت لـةو      

ؤش ياسايةدا، بةاَلم لَيرةدا حاَلةتَيكيش هةية وةكو حاَلةتَيكي ئينساني ئةي ئةو كض و كوردانةي يـةكرتيان خـ  
دةوَيت، ئايا ئةوة دةبَيت ببَيتة هؤكارَيك بـؤ هاوسـةرطريييةكة، نـة  لةنَيوانيانـدا ئـةجنام نـةدرَي ، يـةعين        

 .زؤر سوثاس  ، موعالةجةي ئةوة ضؤن دةكرَيت؟ئةوةش حاَلةتَيكي ئينسانيية، بؤ ئةوة ضي دةكرَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةردار سةرموو
 :ركيةبوزو هبةردَين سةردار صباح 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تَيبينيم لةسةر ية  كةليمة هةية، عةدـدي زةواج ئيجـرا ناكرَيـت، ئيـربام دةكرَيـت، ئـةو ئيجرائـة ثَيشـنيار         

 .سوثاس( ابرام عقد النواج)دةكةم بطوترَيت 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ة، وةاَلم بدةوةسةرموو كا  دكتؤر سوئاد، ئةوةي كة عيالدةي بة جةنابتةوة هةي
 :ابد حممد بابان فؤاد.د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةرداستيدا ئةم ثرؤذةي ياساية وةنةبَيت ئةم نةخؤشية بنربد بكـات بـةم شـَيوةيةي كـة طـوتراوة، ئةمـة تـةنها        
بتان، تةبيعي هةنطاوَيكة بؤ ئةوةي بة ياسا كردني ئةو سحوصاتانةي كة زةروريية بكرَيت و بؤ زانياري جةنا

ئةم نةخؤشيية بةرباَلوترين نةخؤشي بؤماوةيي خوَينة كة لة واَلتي ئَيمةدا هةية، وةكو جةنابي وةزيريش 
باسي كرد، بةرداسو كَيشةيةكي كؤمةاَليةتي و ئابووري زؤر طةورةيةو كارةساتة بؤ ئةو خَينانانـةي كـة ئـةم    

 ناكرَيت، ئةمـة تـةنها سـةرةتايةكة، بنـربد كردنـي ئـةم       نةخؤشيةيان هةية، بةاَلم ئةمة تةنها بةم ياساية بنربد
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نةخؤشـية ئـةركي وةزارةتــي تةندروسـتيية، بـؤ وشــيار كردنـةوةي دانيشــتوان بـة هـةموويان تــا بـنانن ئــةم         
كَيشانة ضني كة دووضاريان دةبَيتةوة، ثاشان راطةياندنةكان دةوريان هةبَيت و كَيشةيةكي طةورةية كةوا لـة  

ةية  لةوانةي كةوا هاوسةرطرييي دةكةن دةضن بؤالي مةال، منداَليان دةبَيت ثاشـان دةضـن   واَلتي ئَيمة زؤرب
بؤ مةحكةمة منداَلةكانيان تؤمار دةكةن، لةبةر ئةوة دةبَيـت مةاليـةكانيش ناضـار بكـرَين كـةوا ئـةو جـؤرة        

مةحكةمـة بـا هـيض    عةددانة مؤر نةكةن، تاوةكو كاري ثَيويستيان بؤ نةكرا بَيت، هةتا ئةطةر نةضوو بن بؤ 
نةبَيت بتوانن ئةم جؤرة سةحصانة ثيشان بدةن، بؤ روون كردنةوةي زياتر هةروةكو جـةنابي وةزيـر باسـي    

سةحصـَيكي زؤر ئاسـانة،   / كرد، ئةم سةحصة سةحصي ثَيش هاوسةرطريييةتي دوو هةنطاوة، هةنطاوي يةكـةم 
انةية  دةركـةوت، ئةوسـا ئـةو كةسـة     كة هةموو كةسَيك دةتوانَيت بيكـات، لـةناو سةحصـةكاندا ئةطـةر نيشـ     

دةنَيرن بؤ سةحصي درَيذتر بؤ دياري كردني ئةو نةخؤشية، بةاَلم ئةوةي دةركـةوتووة لـة واَلتـاني تريشـدا،     
بةتايبةتي دـوبرس كـة بـةرباَلوترين واَلتَيكـة ئـةم نةخؤشـيةي زؤر بـةرباَلوة تَيـدا، بةرداسـو نـةيانتوانيوة           

واز بَينن، يان لة الي دكتؤر واز بَيـنن، ئـةوة رَيذةيـةكي زؤر زؤر كةمـة،      خةَلكةكة ناضار بكةن لة مةحكةمة
لةبةر ئةوة نةهَيشتين ئةم نةخؤشية بةندة بة وشياري هاوواَلتيان و ثابةنـد بوونيـان بـةوةي كـةوا خؤيـان      

 .بةرطري خؤيان بكةن تاكو نةوةكانيان تووشي ئةم نةخؤشية نةبن، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير سةرموو، بةنيسبةت ئةوانةي ثرسياريان كردو موالحةزةيان هةبوو بؤ نةخؤشيةكاني تر
 :تةندروسو وةزيري/ يونس عنمان زريان.د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
حةزم دةكرد روون كردنةوةية  بدةم بؤ تةالسيمياو نةخؤشـيةكاني تـر نـا، ضـونكة تةالسـيميا يةكَيكـة لـة        

 .ةخؤشية هةرة زؤرةكان كة باوة لة هةرَيمي كوردستاندا، ئةوة ية ن
 .ئاسانرتين نةخؤش لة نةخؤشةكان تةشخيص بكرَيت/ دووةم

زؤر بة ئاساني مةنب دةكرَيت، ئةو نةخؤشيانةي كة بةردَينَيك باسـي لَييـان كـرد، كـةمرتن زيـاتر لـة       / سَييةم
ت نيية لة زةواجي عائيلة دروست بَيت، ضونكة جينةكة زةواجي عائيلة دروست دةبن، بةاَلم تةالسيميا شةر

ــك ئيربامــي زةواج بكــةن ئيحتيمالــة نيــوةي جينةكــةيان     ئةوةنــدة زؤرة لــةناو كؤمــةَل، هــةر ذنَيــك و ثياوَي
 .هةبَيت

ثَيويســو بـة موختةبــةراتي تــةحليلي جينـاو دي ئــَين ئـةي و ئــةو جــؤرة هةيـة، لــة زؤربــةي     / ضـوارةميش 
تةنيا لة واَلتة هـةرة ثَيشـكةوتووةكان هةيـة، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة ئـةو نةخؤشـيانةي كـةوا          واَلتاني دنيا نيية، 

ة ئيمكامنانة بؤمان دةكرَيت، ئةمردؤكة تةالسـيمياية، لةبـةر ئـةوة    لباس دةكةن بؤمان ناكرَيت، بةاَلم ئةوةي 
هةبَيت، بة تةئكيد ئةواني ئيََمة ثشتيواني ئةمةيان دةكةين، ئَيستاكة لة داهاتوودا ئةوةي ئيمكانياتي ترمان 

 .تريش دةكةين، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، روون كردنةوةكان ديار بوون، تةبعةن دةدي ماددةكة لة موالحةزةكةي كا  سةردار كـة ناحيـة   
نيا ، ئيجرائةكةش راستة، خؤي ئيجرائاتي زةواج هةية، ئيربامةكـة تـة  (ابرام)ةكة دةكةين (ااراا)زماني بوو 

 .ئيمنا كردنةكةية، كا  شَية سةرموو
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةسو خؤ بلند كرد بوو، ديار بوو ناظَي من نةنووسي بوو، ئةطةر ئيجازة هةبَيت، لةسةر ظَي نةخؤشيا ئةز، 

رَي تةندروسو لةسةر نةخؤشيا كولَيرا يا ظَي ناظةي ثضة  ثةنطاظَي ظة تر بضن جارا ديش كة جةنابَي وةزي
تةشـريئي هَينايـة ثةرلـةمانَي، راســتة ئةظـة نةخؤشـية وةكـي تةالســيميا نةخؤشـياكا مةترسـيدارة، ئـةز بــة          
تَيكرايي تةئيدا ظة ماددةية دكةم، بةس حةز دكةم شتَيكي ديش بريا جةنابَي وةزيـرا تةندروسـو بينمـةوة    

ةوجيهي بةرثرسَيت كوردستانَيش بكةت لـة دوو مةصـدةرَيكي بـاوةرد ثـَي     ت َيت ثةرلةمانَيدا ئاخاساتيَن خؤ ت
هـةزار كةسـَيت   ( 53)كري لة ئةجنومةنا وةزيران كوردستانَيتدا من رةدةمةكا هاتية دةسو كـة دبَيـذي مـة    

هةي كو ئةظرؤيت تووشي نةخؤشيا خوَين بووي، نةخؤشيا خوَين ئَيك لة تةالسيميا، ليؤكيميا بة ية ، دوو 
ت خؤ، دوو، سَي بةشَيت خؤ ئةظة ئةثالستيك ئةنيميا، لَيرة ئةز حةز دكـةم بـؤ سـةرؤكا ثةرلـةمانَي و     بةشَي

جةنابَي وةزيرَي تةندروسـو و وةكـي وةزارةتـا تةندروسـتيش لـة دوظـَي مةسـةلةي جـددي تـر بضـيت وَييـا            
ارة  بن ئةظة ئةو كةسة تةالسيميا بةلكَي وةردمَيت دَيتة دةسَو وةزارةتا تةندروستيشدا هةبت، ضةند هةز

ناظَيت هاتية ديار كرن ية  نةضووة دكتؤر، كـة نةهاتيـة ديـار كـرن، كـة دايـك و بـاو  ثـَي نةحةسـيا، ئايـا           
ضةند هةزار كةسي ديشمان هةنة ئةظة مةوزوعي خوَيين، يان ناخؤشيةت خوَيين هـةبت بـةتَيكرايي راسـتة    

 .جَيي سةر وةستانَيية، سوثاس
 :ةنبةردَين سةرؤكي ئةجنوم

جةنابي وةزيريش ئامـاذةي ثـَي كـرد، طـوتي ئـةوة نةخؤشـيةكي سةرسـوردمانة لـة كوردسـتاندا بـةو رَيذةيـة            
هةية، مةسروزة لة واَلتاني سةر بةحري ناوةندي زؤر بَيت، جهوديان هةيةو من ئاطـاداري هةنـدَيك جهـودم،    

وة ثرؤذةيةكة بةردةوامن، هةر سَي، نة  بة تةنياش لَيرة، لة ئيتالياوة وةزارةتي تةندروسو، وةزارةتي دةرة
ــةند        ــةبيعي ض ــاترة، ت ــةو نةخؤشــية زي ــةر ل ــةن، ه ــرة دةب ــةس لَي ــي ك ــت، س ــن بيس ــك دَي ــان  جارَي ضــوار م
ئيمكانيــةتي وةزارةتــي تةندروســو زيــاد بَيــت، ئةوةنــدة دةتــوانن كــؤنرتؤلي ئــةو نةخؤشــية بكــةن، بــةاَلم     

ذةيــة هةيــة، ئومَيــديش دةكــةين كــة كؤتــايي بَيــت  بةرداســو دياردةيــةكي ســةيرة لــة كوردســتان كــة ئــةو ريَ 
ــة          ــةوةي بيخةين ــؤ ئ ــةوة، ب ــةريم بيخوَين ــا  ك ــةم، ك ــاددةي يةك ــةوة، م ــة دةنطدان ــن دةخيةم ــائةلاَل، م ئينش

 .دةنطدانةوة
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اوي شَيوةي خوَين بكـرَي و لـةو بـارةي    دةبَي لة ثَيش طرَيبةسو هاوسةرطرييي ثشكنيين تةو :ماددةي يةكةم

ي طـوازراوةي بؤمـاوةيي كـرا، ئـةو كـات      (تةالسيميا)كة طوماني نةخؤشي كةم خوَيين دةرياي سثي ناوةرداست 
 .ثشكنيين خوَين تايبةت بةو نةخؤشية دةكرَي

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
الكامل ق ل ااراا عقد اليواج ويف حالة االشت اه بوامود ممرض فقمر دم    جير  فحص صورة الدم  :املادة االوىل

 .املتةقل عا طر ق الوراثة جير  فحص الدم ا اً بهذا املرض( التالسيميا)رر االبيض املتوسط 
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و ماددةيـة وةكـو   ناحيةي زمانةواني دوايَي تـةدديقي دةكـةين، ئيـربام راسـتة، يـان ئيجـرا، بـة هـةر حـاَل ئـة          
خوَيندرايةوة دةخيةمة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة          

 .دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  وةرطريا، ماددةي دووةم تكاية
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ي تةندروسو، يان هةر عيادةيةكي ثنيشـكي ميللـي ئَيـواران بـؤ مةبةسـو ثشـكنني       بنكةيةك :ماددةي دووةم

دياري دةكرَي ئةويش دواي ئةوةي ئامَيري ثنيشكيي ثَيويست و كارمةندي مةشق ثَيكراوي بؤ دابني دةكرَي 
و ثشـكنينةكة لــة ذَيــر ضــاودَيري ثنيشـكي ثســثؤرد لــة نةخؤشــيةكاني خــوَين بـة مةبةســو ديــاري كــراو لــة    

 .اددةي يةكةمي ئةم ياسايةدا دةكرَيم
 :بةردَين خليل ابراهيم حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حيدد احد  املراكمي اللمحية او اي مما العيمادات الط يمة الشمع ية املسمائية بعمد شموفري االاهمية            :املادة النانية
 اممراض المدم لغمرض اامراا     الط ية الالةمة م  شأم  الكوادر الط ية املتدربة بأشمراف ط يمب اختلاصمي يف   

 .الفحوصات الط ية امل يةة يف املادة االوىل ما هذا القانون لتشخيص املرض
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة لة ليذنةي ياسايي هيض تَيبينيمان نييةو ثشتطريي لة ماددةكة دةكةين

 :ابد حممد بابان فؤاد.د بةردَين

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين

 .ئَيمة هيض تَيينيةكمان لةو ماددةية نيية، هةروةكو خؤي بَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لَيرة كا  سرسةت موالحةزةيةدا بةجَيشـة، دةَلـَي ئـةو ماددةيـة ثَيويسـت ناكـاتن، لةبـةر ئـةوةي سـةاَلحياتي          
ــةب     ــاددةكيش ه ــةروةكو م ــات ه ــت ناك ــة، ثَيويس ــتَيكي ئيجرائي ــرة، ش ــؤي   وةزي ــة خ ــي وةزارةت ــةوة ئيش َيت، ئ

 .تةحديدي دةكات
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةطةر بةثَيي ياسا ئيلنام بكرَيت باشرت نيية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خؤي كة دانونةكةت دةركرد مولنةمة، ئةوة تةسسيالتة، جةنابي وةزير تؤ رةئيت ضية
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، بةرداسو ئةوة تؤزَيك بةستانةوةية، ئَيستا موشكيلةيةكمان هةية ئةطةر ئـةو سةحصـي بيـدائي    
بكرَيت لة دةزاو ناحيةكان بؤ سةحصـي نيهـائي بَيتـة شـارةكان، بـؤ ئـةوةي سةحصـي تةالسـيمياكان بكرَيـت،          

ا خةريكني جيهاز لـة دـةزاو ناحيـةكانيش دانـَيني، بـؤ ئـةوةي ثَيويسـت نـةكات خـةَلكي رانيـة           بةاَلم ئَيستا و
بضَيتة سلَيماني، لةبةر ئةوة بةستانةوةمان بة عيادةي شـةعة و ثـاش نيـوةردؤ ئةوانـة تؤزَيـك موشـكيلةية،       

مةركــةزَيكي بــؤ رةنطــة عيــادةي شــةعة نــةبَيت لــة رانيــةو ئــةو شــوَينانة، ئــةوة دةســةاَلتي خؤمانــة، ئَيمــة  
 .تةخصيص دةكةين بة كاديرَيكي بة توانا بة تةئكيد، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةتايبةت ماددةي ثَينج دةَلَيت لةسةر وةزارةتة ئيصداري تةعليماتي الزمية، يةعين بـؤ جـَي بـةجَي كردنـي     
رؤكايةتي بؤ البردني ئةو ماددةيـة، كـَي   ئةوة دةطةيةنَيتةوة، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة ئةو ثَيشنيارةي سة

لةطةَلداية البربَيت دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس،  
 .بة زؤرينةي دةن  الدرا، ماددةي سَييةم تكاية

 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دروسـيتية  لـة ئةجنامـةكاني ثشـكنينة تاديطةييـةكان دةكؤَلَيتـةوةو لـة كاتَيكــدا        بنكـة تةن  :مـاددةي سـَييةم  

دةركــةوت داواكــاراني طرَيبةســو هاوســةرطرييي تووشــي ئــةو نةخؤشــية بوونــة راثؤرتَيــك رَيــك دةخــرَي و    
ــذةي    ــيةكةو رَي ــديي نةخؤش ــةكاني  )تون ــارةي منداَل ــة ذم ــةو     ( وات ــةجنامي ئ ــة ئ ــت ل ــاوةردوان دةكرَي ــةوا ض ك

طرييية تووش دةبن ئةجنامي بؤماوةيي سةلة ئةو هاوسةرطرييية ثَيشـكةش بـة هـةردووكيان و بـةو     هاوسةر
اليةنة دةكرَيت كة داواي ثشكنينةكةي كـردووةو ئةمـةش بـؤ مةبةسـو هؤشـيار كردنـةوةو رَينمـايي كـردن         

 .دةبَيت
 :بةردَين خليل ابراهيم حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 قموم املركمي بدراسمة نتمائج الفحوصمات املختا مة ويف حالمة ث موت اصمابة           :املادة النانيةاملادة النالنة وشل ح 
املتوق  اصمابتهم  ( اي عدد االطفال)طاليب عقد اليواج بهذا املرض  ةهم شقر ر     فيه شدة املرض ونس ة 

 مة علمى همذا الميواج     جلهمة طال مة الفحمص الةتمائج الوراثيمة السمل ية املرتش      وشقمدم هلمما و  ما اراا هذا اليواج 
 .لغرض التوعية واالرشاد

 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هيض تَيبينيةكمان لةسةر ئةو ماددةية نيية، بةاَلم ثَيم واية ئةو ماددةية ثةيوةنـدة بـة مـاددةي دووةمـةوة،     

 .ماددةي دووةميش ئيلغا كرا
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةكميلـةي بكـةين   (  قموم املركمي اللمحي املخمتص    )هةبَيت، دةكرَيـت ماددةكـة واي لـَي بكـةين      ئةطةر ئيجازة
يــةعين ئــةوة ئيلناميــة، ديراســةتةكةو (  قموم املركممي اللممحي املخممتص بدراسممة نتممائج الفحوصمات املختا ممة  )

 .تةدريرةكة ئيلنامية، كا  دكتؤر سوئاد سةرموو
 :ابد حممد بابان فؤاد.بةردَين د

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين

ــت، لةبــةر ئــةوةي مــاددةي      ــَي بكرَي ئَيمــةش ثشــتطريي ثَيشــنيارةكةي جــةنابت دةكــةين، هــةر دةبَيــت واي ل
ممان البرد، ئةو راثؤرتةش ئَيستا بةرداسو لة سلَيماني ثَيشكةش بة ئةو كةسـانة دةكرَيـت كـة دَيـن بـؤ      ةدوو

اددة نَينَيت، ئةو طؤردانةشي تيـا بكرَيـت، بـؤ ئـةوةي     اليان بؤ هاوسةرطَيريةتي، لةبةر ئةوة ثَيويستة وةكو م
 .رَيك بَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  غةسور
 :سعيد مةمخووري طاهربةردَين غئور 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يف كـراوة، يـةعين   لَيـرة تـةعر  ( ا راكـن الصـحية  )ئةو ثَيشنيارةي جةنابت باشة كة بكرَيت، بةاَلم كة دةَلَيـي  

ضونكة لة كؤمةَلَيك مةركـةز دةبـَي ، لـة كورديةكـةش بكرَيتـة بنكـة تةندروسـتية تايبةمتةنديـةكان، وة          
وةزيري تةندروستيش ئاماذةي ثَي كرد، لةوانةية لة دةزاو ناحيةكانيش ئةو مةراكنانـة هـةبن، ماددةكـةش    

 .نَينَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةسور لة دانوندا موسرد جةمعيش دةطرَيتةوة، كة بة موسرةدت هَينا جةمعيش دةطرَيتةوة، كة طوتـت  كا  غ
 .مةركةز يةعين مةراكينيش دةطرَيتةوة، سؤزان خان سةرموو

 :بةردَين سؤزان شهاب نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بري بضَيتةوة كة شتةكان ئَيسـتا بـووة    باوةرد ناكةم كةس لةوانةي شوويان كردووةو ذنيان هَيناوة، ئةوةيان لة

بة رؤتيين واي لَي هاتووة، بةس تةنها سؤرمَيكت دةدةنَي دةيبةيتة عيادةيةكي ئَيـواران، بـةس تـةنها جـؤري     
طروثــي خوَينةكــةت تيــا تةحديــد دةكرَيــت، كةواتــة ثــَيش ئــةوة دةبَيــت وةزارةتــي عــةدل كــة يةكَيكــة لــةو   

 .خؤي بطؤردَيت، ئةوة خاَلي يةكةم شوَينانةي عةددةكة دةكرَيت سؤرمةكةي
لَيرةدا ئَيمة دةمانةوَيت كةمي بكةينـةوة، لةبـةر ئـةوةي عـةدةدي تةالسـيميا زؤر بـووة، رَيطـة        / خاَلي دووةم

وشقدم هلما وللدهة طال ة الفحص الةتائج الوراثية السل ية املرتش مة علمى همذا الميواج     )بطرين، لَيرة نووسراوة 
يةعين يان ئةوةتة ثَيي دةَلَيي بةَلَي ئَيوة بردؤن شوو بكـةن بـة يـةكرتي و منـداَلي      ،(لغرض التوعية واالرشاد

ــةمولي      ــةت تةحـ ــو حكومـ ــة وةكـ ــن و ئَيمـ ــت و نةخؤشـ ــداَلتان دةبَيـ ــدة منـ ــت و ئةوةنـ ــيمياتان دةبَيـ تةالسـ
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دةبَيـت   مةسيووليةتةكة ناكةين، يان ئةوةتا ثَيي بَلَي تةواو ئَيوة بؤتان نيية شوو بكةن بـة يـةكرتي، يـةعين   
 .حازم بَيت، ئةطينا بةو شَيوةية نةبَيت هيض ناتوانَيت رَيطة بطرَيت لةم جؤرة زةواجانة

ــَييةم ــم       / س ــةر، كضةكةش ــيمياي ماين ــةي تةالس ــةكَيكم لةوان ــؤم ي ــن خ ــةعين م ــَيت، ي ــمان نةض ــة برييش ئَيم
شكةوتوو وةكو هؤَلةنـدا  تةالسيمياي ماينةرة زؤر زؤر تةبيعيشة، تةنها شت ئةوةندة لة واَلتَيكي دةرةوةي ثَي

زؤر بة ئاسايي هةر ئةوةندة ثَيمان دةَلَي يةعين كة ثَيمان طوتراوة بة سوعبةتيش ثَيي طـوتراوة، دكتؤرةكـة   
ثَيي طوتووة ئةطةر حةزت لة يةكَيك كرد جارَي ثَيي بَلَي بةنيسبةت خوَينةكة ضةندة، يةعين تـؤ ناتوانيـت   

 .ست زةواجةكة مةنب بكةيت، زؤر سوثاسرَيطة بطريت ئةطةر دوان يةكرتيان خؤش وي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سؤزان خان دوو موالحةزة، يةكَيكيان ئَيمة دانون دةردةكةين ئةوةي جَي بةجَيي دةكات ئةو مةسيوولة لَيي، 
 .ئةو دانونةش بؤ ئةوةية باشرت جَي بةجَي بكرَيت، هةروةها سؤرمةكة تةوزيب نةبَي 

دةَلَيي دذي مايف مرؤظة، تؤ بؤت نيية ثَيي بَلَيي تؤ شوو مةكة، لةبةرضي، مومكينـة  ئةوةي جةنابت / دووةم
شوو كردنةكة بؤ منداَل نةبَيت، مومكينة دةرار بدةن منداَليان نةبَيت، مومكينـة منـداَليان هةيـة، بـة هـةر      

ية مةنتيقةن يةكَيك حاَل تؤ ثَيي دةَلَيي حاَلةتةكةت واية خؤي تةبولي مةسيووليةتةكة دةكات، ثَيم وا ني
ئةو نةخؤشيةي هةية بضَي  موجازةسةي بكاتن بَلَي منداَل دروست بكاتن، لةبـةر ئـةوة نـاكرَي  بـة دـانون      

 .تؤ لةبةر سةحصَيكي توبي، بةَلَي جةنابي وةزير
 :تةندروسو وةزيري/ يونس عنمان زريان.د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مي هةية بؤ سؤزان خـان بـاس بكـةم، ئةطـةر ذنَيـك و مَيردَيـك هةريـةكي نيـو         حةزم كرد مةعلوماتَيكي عيل
ي نةخؤشــيةكان منداَلــةكانيان تةالســيمياي تــةواوي دةبَيــت تةالســيمياي مَيجــةر، %05جينةكــةي تيــا بَيــت 

م يان حامل دةبَيت، عيالج هةية ئةطةر ذن و مَيردةكة برديارياندا، ئَيمة ناتوانني مةنعيان بكـةين، بـةالَ  52%
ثَييان دةَلَيني حاَلـةتَيكي وا هةيـة، خـةَلكيش زؤر عةشـايرة لـة الي ئَيمـة، زؤر سـةدرية هـيض لـةو مةوزوعـة           
نــازانن، لــةناكاو ضــوار منــداَلي دةبَيــت ئــةو كارةســاتة طــةورةي تــووش دةبَيــت، عــيالج ئــةمردؤ نييــة، بــةاَلم   

% 25َيردَيك منداَلَيكيشـان بـوو، لةوانةيـة    هيوادارم لة دوو ساَلي تر عيالج لة واَلتي ئَيمةش هةبَيت، ذن و م
ئةم منداَلة نةخؤشيةكةي % 05ئةو منداَلة يان ئةوةتا كاريةر بَيت، يان ئةوةتة هةر تةبيعي بَيت، لةوانةية 

هةبَيت، سةحصَيكي زؤر بةسيت هةية كة ذنةكة حـةملي هـةبوو ئَيسـتا لـة يؤنـان و ئةوانـة ضـؤن مـةنعيان         
ة  لة وَلداشةكةي ذنةكة دةبةن لـة دةوري حـةوت هةستـة، هـةتا يـازدة هةستـة       كردووة، تؤزَيك، يان دةترةي

حاميلةية، يان ئةوةتا دةترةية  لة ئاوي رةبةكة دةبةن سةحصي دةكةن، ئةطةر منداَلةكة تةالسيميا بـوو  
 ثَيي دةَلَين منـداَلَيكت دةبَيـت تةالسـيمياي طـةورةي هةيـة باشـرتة لـة بـاري ببـةيت بـة عيليميـةن لـة بـاري             

ــَيوةية       ــةم شـ ــة، بـ ــةردةوام بـ ــةو بـ ــةت تةبيعييـ ــَين منداَلةكـ ــوو دةَلـ ــةبيعي بـ ــة تـ ــةر منداَلةكـ ــةن، ئةطـ دةبـ
نةخؤشيةكةيان نةهَيشتووة، يةعين ئةوة نيية هةر رةشـبني بـني، ئـةمل هةيـة راسـتة ئـةمردؤ نييـة، بـةاَلم         

 .عيالجةكةشي ئاسانة ئينشائةلال دوو ساَلي تر دةبَيت لة كوردستان، سوثاس
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

 .سوثاس بؤ ئةو مةعلوماتة زانستيية، كا  حاتةم سةرموو
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 :بةردَين حامت حممد جان حسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من بؤضوونَيكم هةية دةَلَيم ئةو صيغةيةي بؤ ماددةي سَي دادةنرَيت، يان ببَيتة دةبـي هـةردوو ماددةكـة،    

َيتة دالة تةعليماتي وةزارةت خؤي لة رووي تةحديدي مةركةزةكان كة جَيطةي بطرَيتةوة، يان دةبَيت بكةو
 .و لة رووي ئةوةي لة دةزاو ثارَينطاكاندا هةبَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 قمموم املركممي اللممحي )كممرد ئَيمــة مــاددةي دوومــان ئيلغــا كــرد، ئــةو ماددةيــةش ئــةو جوملةيــةمان ئيناســة   
 .، سةرموو كا  سوئاد(املختص

 :ابد حممد بابان فؤاد.د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةرداستيدا ئَيمة ية  تَيبينيمان هةية لة ماددةي سَي لـة دَيـري دووةم داواكـاراني طرَيبةسـو هاوسـةرطرييي      
ي ثَي دةطوترَيت، بةحةديقـةت  (اصابة)تووشي ئةو نةخؤشية بوونة، ئةمة بة نةخؤشي وا بة عةرةبيةكةي 

خؤشية باش نيية، واباشرتة بطوترَيت داواكاراني طرَيبةسو هاوسةرطرييي هـةَلطري ئـةم   ئيصابةت بؤ ئةم نة
نةخؤشية بن، ضونكة ئةمانة حاملي ئةم نةخؤشيةنة، نة  تووشي ئيصابةيان بوو بة نةخؤشي، واتا ببَيتة 

املي همذا   قوم املركي بدراسة نتائج الفحوصات املختا مة ويف حالمة ث موت كمون طماليب عقمد الميواج مما حم         )
 .، ئيصابة بؤ نةخؤشية  بةكار دَيت كةوا مةكتةسب بَيت(املرض

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، ماددةكـة بـةو شـَيوةيةي لــَي دَيـ  بـة عةرةبيةكـة دةخوَينمـةوة، كورديةكـةش ضــا          (محلمهم هلمذا املمرض   )
راسمة نتمائج الفحوصمات     قموم املركمي اللمحي املخمتص بد    : )دةكةينةوة، ماددةي سَيية دةبَيتة مـاددةي دووةم 

املختا ة ويف حالة ث وت اصابة طاليب عقد اليواج بهذا املرض  ةهم شقر مر  م   فيمه شمدة املمرض ونسم ة       
املتوق  محلهم لعواممل املمرض مما امراا همذا الميواج وشقمدم هلمما وللدهمة طال مة الفحمص            ( اي عدد االطفال)

، دةخيةمة دةنطدانةوة، كـَي لةطـةَل   (لغرض التوعية واالرشادالةتائج الوراثية السل ية املرتش ة على هذا اليواج 
ئةو ماددةيـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس،             

 .بةكؤي دةن  وةرطريا، بردؤ بؤ ماددةي ضوار كة دةبَيتة سَييةم تكاية
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة
ثَيويستة لةسةر دادطاكان هيض طرَيبةستَيكي هاوسةرطرييي جـَي بـةجَي نةكـةن تـا راثـؤرتي       :ماددةي ضوارةم

ناوبراو لة ماددةي سَييةم لةم ياسايةدا ثَيشكةش نةكةن و لة بارَيكـدا كـة راثؤرتةكـة نةخؤشـيةكةي دةسـت      
 .هاوسةرطريييةكة بطةيةندرَينيشان كرد بوو، دةبَي ناوةردؤ  و ئةجنامةكاني لة داواكاراني 
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 :بةردَين خليل ابراهيم حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

على احملاكم عدم ااراا عقمد الميواج اال بعمد ابمراة التقر مر املشمار اليمه يف         :املادة الرابعة وشل ح املادة النالنة
شفهميم طماليب الميواج مبضممون      املادة النالنة ما هذا القانون ويف حالة كمون التقر مر مشخلمًا للممرض عليهما     

 .التقر ر ونتائده
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ياسايي و ليذنةي تةندروسو
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي هيض تَيبينيةمان نيية وةكو خؤي بَيت

 :ابد حممد بابان فؤاد.د بةردَين

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 

 .ئَيمةش هيض تَيبينيةكمان نيية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ماددةيةكي دانونيية، ثةخشان خان سةرموو
 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يـة  سيعلةن ئةم ماددةية، ماددةيةكي ياسـاييةو يـةعين هـةر وا دةبـَي ، مـن بـةش بـة حـاَلي خـؤم هيضـم ني          

لةسةر ماددةكة، بةاَلم يةكَيك لة هؤكارةكاني بووني ئةم دياردة موزيرانـة سـةبةبَيكي زؤر ئةساسـي ئةوةيـة     
كة ياسا وةكو خؤي جَي بةجَي ناكرَيت، مةسةلةي سةحص ئَيستا كة جةنابي كا  خورشيد باسي كرد هةية، 

ويراسي هـةبَيت، يـةعين شـتَيك    دةبَيت سةحص بكرَيت، بؤ ئةوةي ئةطةر شتَيكي ويراسي، يان نةخؤشيةكي 
 .دابنرَيت، ئةمةيان ية 

دةَلَي لة مةحاكم تةسـجيلي نـةكات، بـةثَيي ياسـا زةواج رةمسـي نييـة، ئةطـةر لـة مةحكةمـة تةسـجيل           / دوو
نةكرا بَيت، بةثَيي ياساو ياسا هةية، بةاَلم زؤر عائيلة هةية كة منداَليان دةضَيتة مةكتةب ئينجـا دةضـن لـة    

ي دةكـةن و ضاوثؤشيشـيان لـَي دةكرَيـت، ئينجـا بؤيـة مـن ثـَيم وايـة ثَيويسـتة ئـةوة بـة             مةحكةمة تةسـجيل 
 .نةزةري ئيعتيبار وةربطرين و باية  بدةين بةوة ضؤن ياسا جَي بةجَي بكرَيت، ئةمةيان دوو

ثـَيش مـن بـرادةران باسـيان كـرد، بةرداسـو ناحيـةي هؤشـياري، يـةعين راسـتة دوو طـةنج دةيانـةوَيت             / سَي
رطرييي بكةن و مةشاعرييان و هةتا دوايي، بةاَلم مـن ثـَيم وايـة ئةطـةر هةنـدَيك شـت بـنانن، يـةعين         هاوسة

تةوعيةيــة  هــةبَيت، ئَيســتا نةخؤشــي تةالســيميا زؤر ناســراوة لــة كوردســتان، لــة تةلةسنيؤنــةكان، لــة          
ســي كــرد جةريـدةكان، تةوعيةيــة  هـةبَيت كــة ئةمـة ضــية ســةبةبةكةي، ئـةوةي كــة ئَيسـتا كــا  دكتـؤر با      

جيناتي ئـةمالو جينـاتي ئـةوال، جـا مـن لَيـرةوة بـة سرسـةتي دةزاا كـة ئةمـة دةبَيـت ئةوانـة بـة نـةزةري               
 .ئيعتيبار وةربطريَيت و جَيطاي باية  بَيت، زؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ئارام سةرموو
 :بةردَين ئارام رسول مامند

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــك ئَيمــ  ــيدا،      كاتَي ــةوزحيَيكي زؤر باش ــريش ت ــةنابي وةزي ــو ج ــةين بةرداس ــيميا دةك ــي تةالس ــي نةخؤش ة باس

مةعلوماتَيكي زؤر باشيدا، حةديقةتةن دوو جؤر تةالسيميا هةية، تةالسيمياي ئةي و بي ناوضةكاني ئَيمـةو  
باسـي مونادةشـةي   هةرَيمي كوردستان ثَيم وابَيت تةالسيمياي بي دةيطرَيتةوة زيـاتر هـةتا ئـةوةيرت، كاتَيـك     

تةالسيميا دةكةين و لة هةمان كاتيشدا ثشكنيين خوَين نودتةي ثَيشَيل كردني مايف مرؤظ و مـايف تـا  دَيتـة    
ثَيشَيل كردن لةوةي كـة ئايـا ئَيمـة دةتـوانني بـة دوو طـةنج بَلـَيني ئَيـوة بؤتـان هةيـة هاوسـةرطرييي بكـةن،             

طري ئـةو نةخؤشـييةن، زؤر واَلت هةوَليانـداوة عيالجـي     ياخود بؤتان نيية، لةبةر ئةوةي هةردوو التان هـةلَ 
جؤراوجؤر بؤ ئـةو نةخؤشـية بكـةن، مـن ثـَيم خؤشـة منوونـةي مجهـوري ئيسـالمي ئَيـران بـاس بكـةم، كـة              
ديراساتَيكي تةساسيليان كردووة لةسةر ضؤنيةتي بةرةنطاربوونةوةي تةالسيميا كة عةدةدَيكي باشيش لةوَي 

بي وةزير ئيشارةتي ثَيدا هةوَلدان بؤ ئةوةي طةجنةكان لـة دؤنـاغي دواناوةنـدي    هةية، دواي ئةوةي كة جةنا
هةموويان بثشكنني، طةيشـتينة ئـةو رَيطايـةي كـة ئةطـةر هـاتووة دوو كـةس ويسـتيان هاوسـةرطرييي بكـةن           
هةردووكيان هةَلطري ئةو نةخؤشية بوون، ئـةو مةرجـةيان لةطـةَل دادةنرَيـت، ئةطـةر هـاتوو لـة دواي هـةر         

لَيك ثشكنينشيان بؤ دةكرَيت، بةثَيي ئةو ثشـكنينة دةركـةوت ئـةم منداَلـة دابيـل بةوةيـة تةالسـيمياي        حةم
مَييجةر بطرَيت، لةو حاَلةتـدا لـةبار بردنـي رةغبـةتي بؤيـان دانـاون، كـة دةبَيـت ثيـادةي بكـةن، بـؤ ئـةوةي             

هـةر حكومـةتَيك ثارَينطـاري    منداَلَيكي بة نةخؤشي تةالسيمياي مَييجةر بة دنيا نةكـةوَيت، ئـةركي لةسـةر    
كردني ئةم مندااَلنـة هـةتا ئـةو كاتـةي كـة تةحـةمول دةكرَيـت ئـةركَيكي يـةكجار دورسـي بازرطانيانـة، مـن             
منداَلَيك دةناسم تةمـةني دة سـاَلة لـةو كاتـةي لـة دايـك بـووة تةالسـيمياي هةيـة هـةر دة رؤذ جارَيـك ئـةو             

تـةم رؤذو هةشـتةم رؤذ سـةدرية روو دةكاتـة دايـك و بـاوكي       منداَلة دةبَيت خوَيين تَي بكرَيت، لـة دواي حةو 
دةَلَي من بةننينم لَي برداوة بةو ئةندازةية بَي تادةت دةبَيت، يةعين هيض ئيش ناكرَيت بةرامبةري، يـةعين  
تةنها مةسةلة ئةوة نييـة دادطـا طرَيبةسـتيةكة ئـةجنام نـةدات، بـةَلكو هـةوَل بـدرَيت وةزارةتـي تةندروسـو           

ةنتةري هاوكاري و هةماهةنطي كردن، ئَيستا سيدراسيؤنَيكي نَيو نةتةوةيي تةالسيميا هةية لـة  كردنةوةي س
جيهاندا، زؤر واَلت ئةندامن و بةشدارن تَيدا، يةعين بةرداسو لَيرة دةكرَيت ئةم نودتةيـة جَيـي بكةينـةوةو    

 .جَيي بكرَيتةوةو زؤر سوثاس ئةطةر هاتوو منداَلكي تةالسيميا بَيتة دنياوة، يةعين ثَيويستة ئةو بؤرشنة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مــةحاكم نابَيــت تةســجيلي بكــاتن، دانونــة نابَيــت عةدــدي زةواج خــارجي مةحكةمــة بكرَيــت، كــا  بــةَلَين    
 .سةرموو

 (:بةَلَين)بةردَين بد عبداه حممود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةدةي كة لة ماددةي ضوارةم هاتووة، مومكني نيية لـة  بةرداسو منيش دسةكةم لةسةر ئةوةية، يةعين بةو 
مارةبرديين دةرةوةي حماكم بكرَيت، ضونكة لة كوردستان ئَيستا خؤتان لـةناو موجتةمةعةكةينـة دةزانـن لـة     

ي ئةو مارة بردينانة دةكرَيـت لـة دةرةوةي مـةحاكم دةكرَيـت، دةيطوازَيتـةوة ئينجـا ثاشـان دةضـَيت بـة          22%
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يةعين بة رَيطاي ياساييةكة دةكات، لةبةر ئةوةي من ثَيم باشـة ثَيشـنيار دةكـةم ببَيتـة     حماكم مارةي دةكات 
ئةركي وةزارةتي ئةودا ، وةزارةتي ئةودا  مةاليـةكان مـولنةم بكـات بـةوةي لـة كـاتي مـارة بـردين كـة ئـةو           

وانني ثَيش لـةو مـارة   تةدريرة بَينن، ئةطينا مارةي نةكات، ئةطينا ثَيش لةوة ناطريَيت، بةو شَيوةية ئَيمة نات
 .بردينة ناياساييانة بطرين كة لة دةرةوةي مةحاكم دةكرَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةزاني ضؤنة، موالحةزةكةت وةكو مةنتيق دبولـة، بـةاَلم وةكـو دـانوني دبـول نييـة، بـؤ؟ دـانوني ئـةحوالي          
لَيرة ضؤن باسي ئةوة دةكةيت وةزارةتـي   شةخصي دةَلَيت نابَيت عةددي زةواج خارجي مةحاكم بكرَيت، تؤ

ئةودا  تةعليماتَيك دةربَينَي ، تؤ لةوَي مةنعت كردووة، لَيرة وةزيري ئةودا  بَيت تةعليماتَيك دةربكـات  
بة مةاليان بَلَي ئيعيتريايف ثَي ناكرَيت، لةبةر ئةوة ئةوة ناكرَي ، بةاَلم ئةوة مةسـةلةي وةعييـة، مةسـةلةي    

ت باَلوى بكةينةوة، ئةطةر مارةش بردا، ضونكة زؤركةس هةية لةناحيةي ديين ئةطةر مـةال  رؤشنبرييية دةبَي
مارةي نةبردَي  ئيسراحةت ناكاتن، بةاَلم موهيم ئةوةية ئةو واديعة بضـَيتة وةعـي خةَلكـةوة لـة خؤيانـةوة      

هـةبَي   بضن ئةو سحصةي بكةن، يةعين نة  لة ترسي مةحكةمةو لة ترسي هني و ئةوانـة، خـؤي هةسـو    
كة ئةوة مةسيووليةتَيكةو ئةو سةحصة دازاجني خؤيةتي، دـازاجني مندااَلكانيـةتي بـؤ ئـةوةي تـووش نـةبن،       
ئةو سةحصةي بكاتن، دانونيش بؤ ئةوةية هاوكار بـَي  بـؤ بـاَلو كردنـةوةي ئـةو رؤشـنبرييية، كـا  بـارزان         

 .سةرموو
 :بةردَين بارزان حممد دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يش رةئيةكةم لةسةر ئةوةي كا  بةَلَين و ثةخشان خانة، مارة بردين لة كؤاَلن نـةمَينَيت، ئةطـةريش بـوو    من
مةسروز واية ئةمةي هةَلطرَيت و ئةو تةعليماتة بنانَيت، ضونكة لـة مـاددةي ثَيشـووتردا دةَلَيـت ئـةوةي كـة       

و بـؤ خـاوةن سةحصـةكةش،    سةحص دةكات تةوعيةي دةداتَي بة كـابراي تـر بـؤ جيهـةتي داواكـاري سـةحص       
يةعين بةاليةني كةم دةبَيت ئةو كةسةي كة ئةوة ناكات حةدة لة مةالي كؤاَلن حةدة عقوبةيةكي بؤ دياري 

 .بكرَيت، ئةطةر ئةمةي تيا نةبوو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي نـة لـة مـةالي،    ئةطةر موالحةزاتةكان هةر ئةوانةية، دانون ئيعتريا  بةو مارة بردينة ناكات، نـة لـة منـدالَ   
 .لةبةر ئةوة موالحةزاتانة كا  شَيروان ئةطةر ئيناسةيةكمان بؤ بكةيت سةرموو

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةروةكو بةردَينان ئيشارةتيان ثَيدا دانون خارجي مةحكةمة جائين نييـةو عقوبـاتي بـؤ دانـراوة لـة دـانون،       
 .ئةمة لة الية 

ــة ال ــتاش      ل ــةتا ئَيس ــةوة ه ــة دواي راثةردينةش ــة ل ــارجي مةحكةم ــت خ ــدَيك زةواج دةكرَي ــرةوة، هةن ــةكي ت ي
بةردةوامة، بـةاَلم تةسـجيل ناكرَيـت لـة مةحكةمـةي ئـةحوالي شةخصـي، ئةوانـة هةَلدةسـ  ض دةكـةن، بـؤ            

ت ةَيش نـةو ئةوةي تةبةعاتي دانوني نةيةتة سةريان، هةَلدةس  ئةو زةواجة تةسجيل دةكةن بة تارخيَيك ث
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ئةم زةواجة كراوةو مةحكةمةش  1111و ية ، شةرعيةتي دةدةنَي لة اليةني مةحكةمةوة، كة ثَيش ساَلي 
شةرعيةتي ثَي دةدات، لَيرة تةبعةن خةلةلَيكي دانوني هةية، بةاَلم ئةو خةلةلـة دانونيـة دةبَيـت ضارةسـةر     

ثرؤذةيـة  تةدـديم بكـةن بـؤ ضارةسـةر       بكرَيت، دةبَيت ض وةزارةتي عـةدل بَيـت، ض سـوَلتةي دـةزائي بَيـت     
 .كردني ئةو كَيشةية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة هةموو دةزانني لة داناني هةموو ياساية  ئاماجني ئةوةية كَيشةي كؤمةاَليةتي ضارةسةر بكرَيت، لَيرة 
سي نةخؤشي تةالسيميا دةكـةن، بةرداسـو ئـةم دةدـة ئةطـةر ئيشـي دادوةر تـةنيا ئـةوة بَيـت لـة ئـةجنامي            با

ثشكنينةكان هةردوو سةر تَي بطةيةنَيت، كة ئةمة ئةجنامةكةي ئةوها بَيت، بةرداسو يـةعين ئاماجنةكـةمان   
ك لـةو دوو كـورد و كضـة ئـةو     ثَيكاوة، حةق واية ئَيمة لَيرة نيهائيةن دةدةغـةي بكـةين، دةركـةوت هـةر كاتيَـ     

نةخؤشيةي تياية، نابَيت دادوةر ئةو عةددةيان بؤ تةواو بكات، ئةطةر ئةوة موخالةسةشة، حةق واية سناش 
 .هةبَيت بةرداسو لةو مةوزوعة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان سةرموو
 :بةردَين سؤزان شهاب نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــة        بة ــات ل ــنا دةك ــؤني ئيم ــان ض ــةموومان بينيوةم ــات ه ــنا دةك ــة ئيم ــاكم عةددةك ــات ح ــدي ناك ــو دةي رداس
شفهميم طماليب الميواج مبضممون     )مةحكةمةدا ضؤن دةكرَيت، لَيرة ئـةركَيكي تريشـمان هاوَيشـتة سـةر حـاكم      

ةسـت ثـَي   ، ئَيمة خؤمـان نـةوعي صـحيمان هةيـة، نـة ئريشـاد هةيـة لـة ثـةروةردةوة كـة د          (التقر ر ونتائده
دةكات، كة مةسروزة ئةوة هةموو منداَلَيك ئةوة لة مةكتةبدا خبوَينَيت، كة سةسَلةكة دَيتـة سـةر كؤئةنـدامي    
زاوزَي مامؤستا دةَلَي ئةمة تةركة خؤتان بيخوَيننةوة، باشة ئَيمة ضؤن دةتوانني ئةمـة جـَي بـةجَي بكـةين،     

اوي، بةاَلم حاكميش مةجبور نييـة دابنيشـَيت ئـةم    دةبَيت وةعي لة ثةروةردةوة دةست ثَي بكات و خبرَيتة ن
 .شةرح و تةسسيلة بدات، ئةوة رةئي منة، ئيرت نازاا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثةروةردة، خؤت لة ليذنةي ثةروةردةي، كا  دكتؤر سوئاد سةرموو
 :ابد حممد بابان فؤاد.د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تؤرةو نة ئيشـي دادوةريشـة، بتوانَيـت رَي لـة خـةَلك بطرَيـت هاوسـةرطرييةتي بكـةن،         لةرداستيدا نة ئيشي دك
 .ئةوة ثَيشَيل كردني مايف مرؤظة، ئةمة هةنطاوي يةكةم
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وةكو جةنابي وةزيري تةندروسو باسي كرد ئةمةيان بؤ تَيطةياندني ئةو كةسـانةية كـةوا هاوسـةرطرييةتي    
ر طرنطة، كةوا وةزيري تةندروسو هيوادارين لة دوارؤذدا بتوانَيت دةكةن، بةاَلم دةتوانن هةنطاوي دووةم زؤ

رؤذي تَيثـةرد نـةكردووة، دةتوانرَيـت ئـةو      102بيكات، كة بة سةحصي هةموو مناَلَيكي ئةو ئاسرةتـةي كـةوا   
منداَلة لةبار بربَيت، كة لةوانةية تووشي ئةو نةخؤشية بـوو بَيـت، ئةمـةش سـةتواي ديـين بـؤ دةركـراوة لـة         

ان و لة ثاكستان و لة ضةند واَلتَيكي تري ئيسالمي كة رَي دةدات لة رووي ئاينيشةوة ئـةم لـةبار كردنـة    ئَير
بكرَيت، لةبةر ئةوة هةنطاوي يةكةم لةوانةية ئَيمة ناتوانني هةتا ئةطةر بة ئيجباريش بَيت، لةوانةية كةس 

ئةوةي وةكو سةرةتايية  بةشةكاني تـري   نةتوانَيت بة كةسَيك بَلَيت ئةوة نابَيت ئةم عةددة بكرَيت، لةبةر
بةرطري كردن لةو نةخؤشـية وشـياري تةندروسـتية كـة وةكـو ئاماذةمـان ثـَي كـرد لـة سـةرةتاوة، هـةنطاوي            

 .دووةميش ئةوةية ثاش ئةوةي كة منداَل دروست دةبَيت دةتوانرَيت منداَلةكة لةبار بربَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةعدةدين سةرمووسوثاس، كا  مةال 
 :بةردَين مال سعدالدين عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةسةر مةشروعةكةي ئيربازي تةدرير، ئيـرباز بطؤرددرَيـت باشـرتة، يـةعين تةدـدميي تـةدرير بَيـت باشـرتة،          
، دائيمـةن  دوايي لةسةر كةليمةي ئيجرا، ئيجـرا ئـةوةي مـا دةبلـة زةواجـة، ئيـربام يـةعين مـارة بردينةكةيـة         

ئيجراش لةطةَل عةدد بةكار دَيت، ئيربام لةطةَل زةواج بةكار دَيت، يةعين سةردي نَيـوان ئـةو دوو كةليمةيـة    
 .لَيرةدا بةديار دةكةوَيت

لةسةر دةزيةي ئةوةي ئايا مةحاكم سةاَلحيةتي ئةوةي هـةبَيت ئيجـراي عةددةكـة ببَيـت، يـان      / دووةم شت
موشـكيلةكة لةوةدايـة، هَيشـتا ميللـةتي ئَيمـة ئـةو نةوعـة وةعيـةى نييـة          نةبَيت موشكيلةكة لةوةيدا نيية، 

بتوانَيت بضَيتة الي ثنيشكان و بتوانَيت بضَيتة الي موختةبةرات و دةخوا ئةو منداَلة تةالسيميايةتي، ئةوة 
ت هَيشــتا دوورة، ئيحتيمــالي هةيــة هــةر لَيثَيضانةوةشــي نــةكاتن، ئــيال لــة ثــاش ئــةوةي كــة منداَلةكــة دةبيـَـ 

موشكيلةكة دروست دةبَيت، كة منداَلةكةش بوو، يان دةيهَيننة وجود، ئةو نةسسة مةشـاكيلي هةيـة، يـةعين    
ئةو منداَلة هةتا لة هةيكةلي و لة منوي عينامي و لة طةورة بووني سيثةلك و جةرط و ئةو شتانة، يـةعين  

َيي ثَي نةدرَيت باشـرتة، رَيـنم بـؤ    زؤر مةشاكيل بؤ نةسسةكةو ئةو منداَلةش دروست دةبَيت، لةبةر هةندَي ر
كا  بارزاني هةية، كا  بارزان حةق نيية ئةو موسـتةَلةحةي لـة بةرامبـةر مـةاليان بـةكار بَينَيـت، ضـونكة        

 .مةال دايكي كا  بارزانيشي مارة كردووة، لةطةَل رَينمدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةردار سةرموو
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 :كيرةبةردَين سةردار صباح بوزو ه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ دَلنيا بووني ئةو برادةرانةي كة ئةو زةواجةي لة خارجي دادطـا دةكرَيـت، مـن ثَيشـنيار دةكـةم صـيغةكة       
حيضر ابرام عقد اليواج اذا مت ششخيص املرض يف التقر مر املشمار اليمه يف املمادة     )بطؤرددرَيت بةم شَيوةية بَيت 

 . نةَلَيني مةحكةمة يان هةر جيهةتَيك هةبَيت، سوثاس، يةعين(النالنة ما هذا القانون
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كا  سةردار موالحةزةكـةت باشـة، بـةاَلم ئَيمـة طومتـان نابَيـت مـةنعي بكـةين، ناكرَيـت مـةنعي بكـةين، كـة             
 .ت طوت، كا  عبدالربن سةرموو(حيضر)

 :بةردَين عبدالربن امساعيل سليم

 .مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

ئةوةية دةَلَي  مارة كرن ناكرَيت هةتا تةدريري دكتؤري / من دوو تَيبينيم لةسةر ئةو ماددةية هةية، ية 
نةبَيت، كةوا نةخؤشـي هةيـة، يـان نـا، سـةرةزةن ئةطـةر يـةكَيك نةخؤشـي هـةبوو، ئايـا ئـةو هاوسـةرطرييية             

ة وةكو جةنابي وةزيـر ئيشـارةتي ثـَي    دةكرَيت، يان تةئجيل دةكرَيت، يان هةر ناكرَيت، ضونكة ئةو نةخؤشي
كرد ئةم نةخؤشية بنربد ناكرَيت، كةوا بوو نةخؤشيةكة لةطةَل عائيلة هةر دةمَينَيتةوة، بؤية ثَيويستة ئَيمة 

 .حةلَيك بؤي بدؤزينةوة
ا ئةو حاكمانة، يان مةال كة بةبَي تةدرير، يان تةدرير هةبَيت، يان نةبَيت، يةكَيك مارة دةكـةن، ئايـ  / دووةم

ض موحاسةبةي ئةو حاكمة، يان ئـةو مةاليـة دةكرَيـت، يـان نـا، ثَيويسـتة دانونَيـك بـؤ ئـةوةش هـةبَي ، بـؤ            
ئةوةي ئةوانيش حاكم لةوانة نيية كة بَلَي تةوعية نةكراوة، يان نا، نازانَي  و دةزانَي ، لةبةر ئةوة دةبَيت 

 .وثاسحةددَيك بؤ ئةوانةش هةبَي ، بؤ ئةوةي مولنةم بَيت، زؤر س
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كا  عةبدولردبان ئَيمة بامسان كرد، ئةوة جةبري نيية، تةنيا ئاطادار كردنةوةية، جةنابي وةزير شـةرحي  
ة دةكـرَي  سةحصـي ئـةوةليش بكرَيـت كـة ئَيسـتا موتةتـةورة لـة         %05كرد، ئةطـةر نيسـبةتي منـداَليان لـة     

ئةو نةخؤشية واية بؤ عيالج كردني، لةبةر ئـةوة ئيلنامـي نييـة،    بيدايةتي حةمل ئاطاداريان بكرَيتةوة، كة 
ئيلنامية ثَييان بطوترَي  ئةو نةخؤشـيةتان هةيـة، بـؤ ئـةوةي دةرارةكـة خؤيـان بـدةن، ئةمـة مـايف مرؤظـة           
ناكرَي ، وةكو بَلَيي خؤشتةويستةكة زؤر بةدوةت بوو، وةكو عـةرزم كـردن بردياريانـداوة منـداَليان نـةبَي ،      

ريانـداوة موتابةعـة بــَي ، بردياريانـداوة موجازةسـة بكــةن، ئـةو نيسـبةتةي ئيحتيمــال هةيـة بَلـَين خــوا         برديا
 .كةرمية نابَي ، كا  عومةر سةرموو

 :بةردَين عمر عبدالربن علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

علمى احملماكم   )نونييـة،  من ثَيم واية ئةسَلةن ئةم ماددةية تةعتيلة، وةكو باس كرا لة ثَيشـةوة ماددةيـةكي دا  
مةحكةمة ناتوانَيت عةددي زةواج نةكات و كا  شَيروان تةوزحيَيكي لةسـةرداو زؤر لـةو   ( ااراا عقد اليواج
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ــَي       ــردووةو دوو س ــة مــارةي ك ــار، دة ساَليش ــةي ك ــة مةحكةم ــارجي دَيت ــي خ ــديقي زةواج ــة تةص عةددانــة ب
بةر ئةوة مةحكةمة ناتوانَيت ئةطةر تةالسيمياي منداَليشي هةيةو ئينجا دَيت لةوَي عةددي زةواج دةكات، لة

بَيت، ئةطةر ساغ بَيت، هةر شتَيكي بَيت، مةسروزة عةددي زةواجةكةي بـؤ بكـات و موستةمسـةكاتي رةمسـي     
بؤ دةربهَينَيت، بةاَلم ئَيمة دةتوانني لَيرة شتَيكي تر باس بكـةين، ئةمـة زيـاتر رةبـو بـة دـانوني ئـةحوالي        

ةددانةي كة لة دةرةوةي مةحاكم دةكرَين، بة تةئكيد مةاليـةكان دةيكـةن زؤر بـة    شةخصيةوة هةية، ئةو ع
شــَينةيي رجيــالي ديــن ئــةو عةددانــة دةكــةن، ثاشــان وةختَيــك دَينــة مةحكةمــة، مةحكةمــة تةصــديقي بــؤ   
دةكرَيت، دةتوانرَيـت ئـةو ماددةيـةي عقوبةكـةي بـؤ تةشـديد بكرَيـت لـة دـانوني ئـةحوالي شةخصـيدا، بـؤ             

نيهائي هيض عا َيكي دي نةتوانَيت هيض عةددَيكي زةواج بكات، كة ئةو نـةيتواني هـيض عةدـدَيكي    ئةوةي بة 
زةواج بكات لة عقوبـةي حـةثس و غةرامـةي بةسـةردا جـَي بـةجَي بكرَيـت، ئـةو كاتـة ناضـار دةبَيـت بَيتـة             

بكرَيـت، هـةتا   مةحكةمة، هةرضةندة لةوَيشدا ئيشي حاكم نييـة تـةوجيهي بكـات بَلَيـي نابَيـت ئـةم عةدـدة        
ئةطةر نةخؤشي تةالسيمياشي هةبَيت، كـا  سرسـةت تةبعـةن باشـرتي لـَي دةزانَيـت مامؤسـتاي هةموومانـة،         
عةدــدي زةواج عةدــدَيكي مولنةمــة بــؤ دوو جانيــب، عةددَيكــة بــة موجــةرةدي دبــول و ئيجــاب بــة هــةموو 

سةدةتيشــيان بَيــت، بــا منــداَلي شــةرتةكانيةوة دَيتــة دي، لةوانةيــة ذن و ثياوةكــة دبــولي بكــةن بــا منــداَلي  
نةخؤشيشيان بَيت، ئةو عةددة هةر دةكرَيت، ئـةم ماددةيـة لَيـرة جَيطـاي نييـة، ئـةم ماددةيـة تةشـديدَيكي         
عقوبةكةية بةنيسبةت ئةو كةسانةي كة عةددي زةواجي خارجي دةكةن لـة الي مـةالو تةوعيةشـي دةوَيـت     

تـرى تةندروسـتيةوة دةبَيـت تةوعيـة بَيـت، نـة  لةسـةر        لة رَيي وةزارةتي صحة بَيـت، لـة رَيـي دائريةكـاني     
 .حاكم، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

راست دةكةيت جانيبةكةي ئةحوالي شةخصي، بةاَلم ئةم ماددةية ثَيم واية زؤر زةرورييـة، دةبَيـت هـةبَيت،    
دةكاتـةوةو تةئكيـدي    دانون دةردةكةيت بؤ نةهَيشتين ئةو نةخؤشية، كةم كردنةوةي نةخؤشيةكة دووثـاتي 

دةكاتةوة، كـة حمـاكم نابَيـت بـةبَي ئيـرباز كردنـي تـةدرير تـوبي ئـةو عةدـدة زةواجـة بكـات، دكتـؤرة هالـة               
 .سةرموو

 :هالة سهيل وادي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ار ي تـووش دةبَيـت، يـةعين ئةطـةر ضـو     %25تووش نابَيـت، لـة   % 05تةنيا راست كردنةوةيةكم هةية كة لة 
منداَليان هةبَيت تةنيا يةكيان نؤرمةلة دوويـان هـةَلطري نةخؤشـيةكةية، يـةكيان جـؤرة توندةكـةي تـووش        

 .دةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .تووش دةبَي ، دكتؤرة شوكرية سةرموو% 05سوثاس بؤ ئةو تةحليلة كة لة 
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 :شوكرية رسول ابراهيم.بةردَين د

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

من ثرسيارَيكم هةية لةطةَل تَيبينية ، ثرسيارةكةم ئةوةيـة كـةوا ليذنـةي داكـؤكي ئاسرةتـان لـة ثةرلـةمان        
ثرؤذة ياساي باري كةسايةتيان ثَيشكةش كردووة، ثَيش سَي مان ، من دةثرسم لة ليذنـةي ياسـايي، يـان لـة     

ة لـةناو ثرؤذةكـةدا هةيـة، ئةمـة خـاَلي      بةردَينتان ئةو ثرؤذةيـة ضـي لَيهـات، هـةمووي كـة لَيـرةدا بـاس كـراو        
 .يةكةمم وةكو ثرسيارَيك

كة من ئَيستا بـة وردي مـاددةي سـَي و مـاددةي ضـوارم خوَينـدةوة هـةردووكيان هاوبةشـيةكي         / خاَلي دووةم
زؤريان لةنَيواندا هةية، لة ماددةي سـَيدا دةَلَيـت، ئـةو راثؤرتـة ثَيشـكةش بـة هـةردووكيان دةكرَيـت، دوايـَي          

 .ة مةحكةمةدةدرَيت
كة مةسةلةي وشيار كردنةوةية، ئةوةتا لة هةردوو اليةن هةية، ئينجـا بؤيـة بـة رةئـي مـن      / سَييةم خاَليش

 .ماددةي ضوار لَيرة زيادة، ضونكة زؤر هاوبةشي هةية، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حمةمةد سةرةج سةرموو
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

من ثَيم واية يةعين ياسا بؤ رَيكخسـتين كاروبـاري ذيـاني خةَلكـة، هةميشـة كـة هـةر ياسـاية  دادةردَيـذرَيت          
لةبةرامبةريدا كؤمةَلَيك مايف تا  وةكو بَلَيي طرمؤلة دةكـات سروشـو وايـة، ضـونكة ياسـايةكة بـؤ طشـتيية،        

دةكاتـةوة، يـان تاكـةكان بـة ويسـو خؤيـان       كاريطةريية دةبَيـت لةسـةر تاكـةكان، يـةعين مـايف تاكـةكان كـةم        
هةندَيك لة ماسةكاني خؤيان دةدةن بةو ياسـايةي كـة بةرذةوةنـدي طشـو لـة خـؤ دةطرَيـت، ئـةم مةسـةلةي          
مــارة بردينــة، ئــةم مةســةلةي نةخؤشــية كــة ئةجنامةكــةي لــة ســةرةتاوة دةزانرَيــت وةكــو دكتــؤر باســي كــرد 

ئةو زةواجة دةكـات، ئينجـا دوايـَي بـة ناضـاري مامةَلـةي دةبَيـت         بينانني، بةاَلم خةَلك ئةو عةمةلية دةكات،
لةطةَلدا بكةيت، من ثَيم واية يةعين لة بـةيين حـاكم و مـةال ئَيمـة نانـةوَيت و نةمانـةوَيت خـةَلك هـةروا         
دةكات، لةالي شةرع مارة دةبردَيت، ضونكة بةرداسـو لةطـةَل رَينمـدا، يـةعين حمـاكم، حاكمـةكان هةنـدَيكيان        

َيم هــةموويان، يــةعين زؤر بــة الموبالــةتيان ئةمــة دةكــةن، ئةمــة جــةعلَيكي خواييــة، زةواج جــةعلَيكي   نــاَل
ئيالهيية، يةعين شَو نيية نةسـةرةكان بـؤ خؤيـان دؤزيبيانـةوة، دةبَيـت لةسـةر ئـةو ئةساسـةي بـة طـرن            

ة مـةئنون هـةبَيت،   بطريَيت، نـة  لـة الي ئَيمـة، لـةالي ئةديانـةكاني تـريش، مـن ثَيشـنياري ئـةوة دةكـةم كـ           
مةئنوني شةرعي هةبَيت، ئيرت ئَيمـة نـةجامتان دةبَيـت، ئـةمريكي مـةحاكمي نييـة، حـاكم زؤر بـة سـادةيي          
دةيطرَيت، هةتا كوردَيك كضَيك بَينَيت خؤيان وا دةَلَين يةعين لة حماكم ئـةم دسـةية زؤر دةكـةن، ثَيـي دةَلـَي      

ة دروست بووة، لةبةر ئةوة من ثَيم باشة مـةئنوني شـةرعي   رازيت، دةَلَي بةَلَي تةواو، زؤر جار طرست لةوةو
هةبَيت و داواي لَي بكرَيت ئةو شتانةي كة ثَيويستة ئةو بيكات، ئيرت دوايي لة وةزارةتي عةدل هـيين بكـات،   
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ئةم نةخؤشية ئةطةر بَلَيني لة الي ئَيمة هؤي نةزانينة، ئةي ئةوروثا ئَيستا بةردةوام ئـةم نةخؤشـيية هـةر    
ن ثَيشنياري ئةوةش دةكةم يةعين ئايدزيش ئيشارةتي ثَي بكرَيت لَيـرة، ضـونكة ئـةم تةالسـيمياية،     هةية، م

يةعين تةنها لة رَيطةي خوَينةوة نةدل دةبَيت، بةاَلم ئةميرت لة رَيطاي شو تريشةوة نـةدل دةبَيـت، يـةعين    
ن تةئسـريي زؤرة، هـيض تةئسـري    موالمةسة، لة رَيطةي موالمةسةشةوة نةدل دةبَيت، كة دةزانني بؤ منداَلـةكا 

نــةبَيت دةحــامي بــةالي كةمــةوة، بــةاَلم ئَيــوة وةكــو دةَلــَين لــة ضــوار منــداَل و لــة ســَي منــداَل لةوانةيــة لــة  
تةالسيميايةكي تريان تووش بَيت، بةاَلم هةموويان دةبنة حاملي ئةوة، ئينجا ئةمة لة ئـةوروثا ثَيـي دةَلـَين    

د مةترسـي هةيـة، ئـةميش تريؤرَيكـي تـرة لةسـةر تةندروسـو خـةَلك         تريؤرَيكي دووةم، يةعين تـريؤر ضـةن  
لةسةر كؤمةَلطا، من ثَيشنيارَيكي تر ئةوة دةكةم وةزارةتـي تةندروسـو كؤمـةَلَيك تـةعليمات دةربكـات، ئـةو       
دوتابيانـةي كـة دةضـنة زانكـؤ ثشـكنيين خوَينيـان بـؤ بكرَيـت لةسـةر ئـةو نةخؤشـيانةي مةترسـي بكرَيتــة             

 .سايلةكةيان
ئةو سةرمانبةرانةي كة تةعني دةكرَين لة حكومةتدا، ئةوانةي بـةر لـة دامةزرانـدنيان ثشـكنينيان بـؤ      / وود

بكرَيــت، ئَيمــة دةتــوانني ئــةوة كــةم بكةينــةوة، ئةطــةر خــوا كــردي لةمــةوال، يــةعين ثارَينطــاري لــة عةلــةم   
ــَي بكــةين، كــةم كــةم دةتــ     وانني دائــريةي ئــةو خنمــةتي ســةربازي، ئةطــةر كــرا لــة كوردســتان، ئــةوةش وا ل

نةخؤشية كةم بكةينةوة، ضونكة خةَلك يان تةعني دةبَيت، يان دةضَيتة خوَينـدن، ئـيرت خـةَلكَيك نامَينَيـت     
لة دةرةوة، كةوا بوو ئَيمة دةتوانني كةم كةم دائريةكةي كةم بكةينةوة، من نامةوَيت بَلَيني مةسـةلةن ئةمـة   

ين، مادام ئَيمة سةيتةرةمان هةيـةو هةرَيمةكـةمان زؤر طـةورة    بؤ رؤشنبرييية، هةر هةوَل بدةين بنربدي بكة
نيية، بَلَيني سرياي ناكةوين، دةتوانني سرياي بكةوين، لةبةر ئةوة شتَيكي باشة، ئةمة نةخؤشيةكي ترسناكة 

 .بؤ ئايندة، بةاَلم ثَيشنياري ئةوةش دةكةم، ئةو نةخؤشية ترسناكةي ئايدزيشي خبرَيتة ثاَل، سوثاس
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

سوثاس، مامؤستا بةنيسبةت مةئنوني شةرعي ئةوة لة دانوني ئةحوال شةخصية موعالةجة دةكرَيت، لَيـرة  
نـاكرَي  لـةوَي بـاس كــراوة، بـةاَلم بةنيسـبةت نةخؤشـي ئايــدز، بةرداسـو ئـةويش نةخؤشـيةكي ترســنا  و          

ةيةكي بؤ تةدديم بكرَيـت، لَيـرة بـةو ثةلـة     خةتةر و ئةوانةية، بةاَلم ثَيويست بكاتن ديراسةتي باشرتو ثرؤذ
ثةلية جَيي نابَيتةوة، بةتايبةتي ئةو دانونة بؤ نةخؤشيةكي دياردةية، يـةعين سراوانيشـة وةكـو كـا  شـَية      
ئةدهةم باسـي كـرد كـة ثـةجناو سـَي هـةزار كـةس تووشـي بـووة، يـةعين دياردةيةكـة يـة  و دوو نييـة، لـة               

ــَيكي و   ــو كةسـ ــة، دةورو ثشـ ــةمسان نييـ ــةو     كـ ــة ئـ ــت، بؤيـ ــةبوو بَيـ ــي نـ ــيميا تووشـ ــيةكي تةالسـ ا نةخؤشـ
تايبةمتةنديةي بـدرَيَو باشـرتة، ئـةو نودتـةي كـة زؤر باسـيان كـرد تَيكـةواَلوي زؤر تَيدايـة، مـةال و هـني و            
ئةوانةي زؤر تَيداية، ئَيمة بامسان كردووة كة مةال دانونة نابَيت مارةي بربدَيت، يةعين دـانوني نييـة، بـةاَلم    

ةس هةية كة بَي مةال مارةي بربدَيت، يةعين بة دازيش مارة دةكات، بة مةالش مـارة دةكـات، بـؤ دَلنيـا     كةم ك
 .بووني دَلي خؤي، سةرموو شَية سةتاح
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 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةتــي صــحة بَيــت مــن ثَيشــنيارَيك دةكــةم، ئــةويش ئةوةيــة ثــَيم باشــة بــة كتابَيــك ئةطــةر لــة رَيطــةي   
تةوجيهي وةزارةتي ئةودا  بكرَيت، هةر كةسَيك دةضَيت بؤ الي مةاليةكي ئايين كة نيكاحةكةي بـؤ بكـات،   
داواي تةدريري حاكمي لَي بكات، حةز دةكةم شتةكة تةواو بكـةم، داواي ئـةو تـةدريرة بكـات لـة حمـاكم، لـة        

اليةنةكة كرا بَيت، هةم دانوني و هةم شـةرعيةت،   دةزاوةت بؤ ئةوةي لة حاكم كرا بَيت، بؤ ئةوةي هةردوو
ضونكة بة رةئي ئَيمة ثرسيارةكةش رووبـةردووي جـةنابت دةكةمـةوة زيـاتر وةكـو ثيـاوَيكي عـاليم و شـةرع         
زانَيك، من لَيت ثرسيار دةكةم ئةركاني نيكاح ثَينجة، ئةطةر هةر ثَينج ئةركاني نةهَيتةدي ئةوة نيكاحةكة 

مةحاكم كة نيكاحةكة دةكرَيت بة شتَيكي سادة هةَلدةطريَيت بـة كوردةكـة دةطوترَيـت     نيية، لة مةحاكم، الي
ئةو كضةت دةوَيت، دةَلَي بةَلَي، دةيةوَي مودابيلي هةردووال شتةكة تةبيعي واية، بةاَلم لـة شـةرعدا مـن داوا    

ةوج وةوامة ولمي   ) لة جةنابت دةكةم، ثَيم خؤشة بة جددي مةسةلةكة وةربطريَيت، ئةركاني نيكـاح ثَينجـة،  
، صيغة لة الي مةحكةمة زؤر باسي ناكرَيت، كةواتة ئةركانةكة دةبَيت بَيتة جـَي، ئةوةيـة   (وشاهدان وصيغة

ثَيشنيار دةكةم لة رَيطةي وةزارةتي ئةودا  تةوجيهي هةموو مامؤسـتايةكي ئـايين بكرَيـت بـةبَي تـةدريري      
بينَيـت و ئـةوالش ببينَيـت، ثَيشـنيارَيكي تـرم هةيـة       مةحكةمة لة الي مةال مارة نةكرَيت، بؤ ئةوةي ئةوال ب

ئةويش ئةوةية ئةو نةخؤشيةي كة ئَيستا هةيةو باس دةكرَيت شتَيكي زؤر ثريؤزة، بةاَلم كؤمةَلَي نةخؤشـي  
تريش هةية، حةدة خبرَيتة ثاَل ئةو مةوزوعة، ئةوان ضني وةكو كا  حمةمةد باسي كرد ئايـدز، بـةرةز زؤر   

بكات، لةبةر ئةوة مـن ثـَيم باشـة ئـةوة      دشةرعةن دةتوانَيت سةسلي بةيين ذن و مَيرنةخؤشي تر هةنة، كة 
 .خبرَيتة ناو ئةو دانونة، ئةو نةخؤشيةي تريش بَيتة ثاَل ئةوان، لةطةَل رَينمدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان نودتةي نينامي هةية لةسةر دسةكاني جةنابت سةرموو
 :يبةردَين سؤزان شهاب نور

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ناتوانَيت بة دسةية  بَلَيت ئةو مارة كردنةي لة الي دازي دةكرَيـت هـةر ثَيـنج روكنـةكان هـني ناكـات،       
ضونكة دازيش لةوَي بنةبت مةال ضي دةَلَيت بة هةموو صيغةكانيةوة دةَلَيت، ئـةوة كـةم كردنـةوةي نرخـي     

 .ئةو جؤرة عةددة زةواجانةية
 :ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

ئةوة نودتةي نينامي نيية، ببوورة، سةرموو، ئةو رةئـي خـؤي طـوت، خـؤ ئَيمـة رةئيةكـةمان وةرنـةطرتووةو        
دبول نةكردووة، هةتا تؤ هني بكةيت، تؤ رةئية  دةدةيت، رَيـني هةيـة هـةموو رةئيـة ، نودتـةي نينامـي       

طـةر لـة بةرنامـة دةرضـوو بَيـت، دكتـؤرة       لةسةر رةئية  يةكَيك دةداتن ئةوة نودتةي نينامي نيية، ئـيال ئة 
 .ئاريان سةرموو
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 :ئاريان خالص جواد.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نةخؤشي تةالسيميا نةخؤشيةكي زؤر بـاَلوة لـة كوردسـتاندا، مـةردوودَيكى ئيقتيصـادي زؤر خراثـي هةيـة،        
بة دانونَيكي تايبةمتةندي، نـةتوانني   مةردوودَيكى ناحةزاري هةية لةسةر كوردستان، ئةطةر ئَيمة نةتوانني

حةلي بكةين، ماناي واية نازانيت ضي روو دةدات لة كوردستان، نةدةزانني مةشاكيلي خؤمـان حـةل بكـةين،    
ــوبي ســرسة عايــدي بــةو مةنتيقةيــة،             ــة نةخؤشــيةكاني تــرةوة، شــتَيكي ت ــةوة هــيض عيالدــةي نييــة ب ئ

كةمي بتوانني حةلي بكةين، هةتا ثالنَيكي كـورت خايـةن   موشكيلةيةكي زؤر تةواوي دةوَيت، دةبَيت بة الي 
و درَيذخايةني بؤ دانَيني، وابناا هيض ثَيويسو بةوة نيية بة هيض نةخؤشيةكي تر نيية، ثابةندي بكةين، 

رؤذ، ئةطةر هاتوو ئةو تايبةمتةنديانة  102ئةطةر توانيمان دانوني مةسةلةن لةبارضوون دابنَيني كة ثَيش 
شتانة بَيتة ناو كوردستان تايبةمتةندييـةكي تايبةتيـة، بـةس خـوَيين دايـك سـةحص دةكرَيـت         بكةين و ئةو

بنانني منداَلةكةي ئةو دايكة ضؤنة، ئةطةر ئةوة هاتة كوردستان، ئةو حةل دةبَيت، بةس ئةوانة زؤر طرانن، 
 .ئَيستا بةو مومكينة دةبَيت حةل بَي ، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاس بؤ ئةو روونكردنةوةية، كة توبيش بوو، يةعين موالحةزةكان ئةغلةبيةتي ئةوةية مـةال مـارةي   زؤر 
دةكات، يان نايكات ئةو شتة عيالدةي نيية خارجي مةوزوعةكةية، نةصي ماددةكة بة رَيك و ثَيكي هاتووةو 

يـان نةخؤشـي تـر بـاس      كةسَيك خياليف نةبوو لةسةري، بةس هةندَيك دةيانوت دةبَيـت ئـةوة زيـاد بكرَيـت،    
 :بكرَيت، باسيشمان كردو روونيش كرايةوة لة اليةن دكتؤرةكان، ماددةكة دةخيوَينمةوة بة عةرةبيةكة

على احملاكم عدم ااراا عقد اليواج اال بعد ابراة التقر ر املشار اليمه يف املمادة النالنمة مما همذا      : املادة الرابعة)
( للمممرض عليهمما شفهمميم طمماليب المميواج مبضمممون التقر ممر ونتائدممهالقممانون ويف حالممة كممون التقر ممر مشخلممًا 

كورديةكةش وةكو ئةوةية ضاكي دةكةينةوة، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتـةوة، زؤر  
سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـ  وةرطـريا، ماددةكـةي تـر           

 .تكاية
 :ن كريم حبري عبداهبةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي ثَينجةم
ثَيويستة وةزارةتي تةندروسو رَينمايي ثَيويست بؤ ئاسانكاريي جَي بةجَي كردني حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية    

 .دةربضوَييَن
 :بةردَين خليل ابراهيم حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :بعةاملادة ا امسة وشل ح املادة الرا
 .على وةارة اللحة اصدار التعليمات الالةمة لتسهيل شةفيذ احكام هذا القانون
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــة     ــو هةي ــة  ش ــةنيا ي ــات، ت ــدي دةك ــةش تةئي ــوزير)راثؤرتةك ــة  وةزارةت، ( ل ــحة )ن ــوزير الص ــونكة ( ل ض
كَيك ئيمـناي كـرد، سـوَلتة لـة     تةعليماتة، ئةطةر ضاكي بكةنةوة، ضونكة دةبَيت يةكَيك ئيمناي بكات، كة يـة 

، كـا  غـةسور   (لوة ر اللحة اصدار التعليمات الالةممة لتسمهيل شةفيمذ احكمام همذا القمانون      )وةزارةت وةزيرة 
 .سةرموو

 :سعيد مةمخووري طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو دوو ماددةيـة ثَينجـةم و    بةنيسبةت ماددةي شةشةم، كة بؤتة ماددةي ثَينجةم لةطةَل ماددةي تر يةعين

على وةارة اللحة واجلهات ذات العالقة اصمدار التعليممات الالةممة لتسمهيل     )شةشةم هةردووكي دةمج بكرَيت 
 .، ضونكة لة ية  ننيكن زؤر، ئةطةر دةمج بكرَيت باشرتة، زؤر سوثاس(شةفيذ احكام هذا القانون

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ركراون، دوايَي ئةوة ئيصداري تةعليماتة، ئةويرت دةَلَي جيهاتةكان دةبَيت تةنئيني هةموو دةوانينةكان وادة
بكةن، هةموو دةوانينةكانيشمان وا كردووة، ماددةي ثَينج كـة دةبَيتـة مـاددةي ضـوار رؤتينييـة، تـةنيا ئـةو        

( احكام همذا القمانون   لوة ر اللحة اصدار التعليمات الالةمة لتسهيل شةفيذ)دةبَيتة ( على وزارة)طؤردانكاريية 
دةخيةمة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة، زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز             

 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  وةرطريا، ماددةي شةش كة بؤتة ماددةي ثَينج بيخوَينةوة تكاية
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي شةشةم
 .ثَيويستة اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة السادسة وشل ح املادة ا امسة
 .على اجلهات ذات العالقة شةفيذ احكام هذا القانون

 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 

ئَيمة لة ليذنةكةماندا ئاماذةمان بةوة داوة كة طؤردانكـاري وةكـو ياسـاكاني ثَيشـوو ئـةو طؤردانكاريـةي بةسـةر        
 .دادَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

( على جملس الوةراا واجلهات ذات العالقة شةفيذ احكام هذا القمانون )يةعين لَيرة وةكو ماددةكاني تر دةبَيتة 
 .نةوة ئةطةر وةكو ماددةكاني ترةبيخوَي
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 :بةردَين خليل ابراهيم حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 (.على جملس الوةراا واجلهات ذات العالقة شةفيذ احكام هذا القانون)
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةخيةمـة  ( نونعلمى جملمس الموةراا واجلهمات ذات العالقمة شةفيمذ احكمام همذا القما         )ئةو ماددةية واي لَي دَيت 
دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر     

 .سوثاس، بةكؤي دةن  وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي حةوتةم كة بؤتة ماددةي شةشةم
 .دا جَي بةجَي دةكرَيت(وةدائيعي كوردستان)ة لة رؤذي باَلوكردنةوةي لة رؤذنامةي سةرمي ئةم ياساي

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة السابعة وشل ح املادة السادسة
 (.وقائ  كوردستان) ةفذ هذا القانون اعت ارًا ما شار خ نشره يف اجلر دة الراية 

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين

 .سةرموو كا  سةردار
 :ركيةبةردَين سةردار صباح بوزو ه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةكو جةنابي وةزير ئاماذةي ثَي كرد، ئَيستا ئةو سحوصاتة لة دهؤ  و لـة سـلَيماني دةكرَيـت، ئـةوة شـتَيكي      
ــةك       ــةجَي ن ــَي ب ــةكان ج ــةزاو ناحي ــدَيك د ــة هةن ــة ل ــةولَير لةوانةي ــة ه ــة، ل ــي  باش ــازاا وةزارةت ــن ن رَيت، م

تةندروسو ئيمكانيةتي ئةوةي هةية، ثاش ئةوةي كة نةشر كرا يةكسةر جَي بـةجَيي بكـات، بؤيـة ثَيشـنيار     
بـؤ ئـةوةي وةزارةتـي تةندروسـو زيـاتر ئيسـتيعدادي       ( بعد سمت   وممًا مما شمار خ نشمره     )دةكةم بطوترَيت 

 .خؤيان وةرطرن، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةوة ناطوترَيت وا كا  سةردار، لةبةر ئةوة ئةوة دانونَيك نييـة، بتوانَيـت بـة دـةرارَيك جـَي بـةجَيي بكـات،        ئ
ئةوة موستةلنةماتي دةوَيت، مومكينة بة دوو مان  نةبَيت، بة مانطَيك بَيت، بة ساَلَيك بَيت، ثارةي دةوَيت، 

ةوةي نييــة بَلــَين ئيــتالق ســةراح بَيــنن  عةدــدي دةوَيــت لةطــةَل شــةريكات مــةوادةكان بَيــنن، ئــةوة وةكــو ئــ 
ئيسرتيؤم و ئةوانة، دانون هةية، بؤ جَي بةجَي كردني مومكينة وةختَيكي زؤري بوَيت، بةاَلم وةزير خؤيان 
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بةرنامةجيان هةية ثَيش دةرضووني ئةو دانونةش، دةبَيت ئـةو مةركـةزة دابنـَين لـة هـةولَير، لةبـةر ئـةوة        
 .َيتةحديد كردني بة رؤذَيك، بةَل

 :ركيةبةردَين سةردار صباح بوزو ه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

علمى احملماكم عمدم اامراا عقمد      )ئَيمة لَيرة ية  ئيشكا ان هةية، ماددةي ضوار كة بؤتة ماددةي سـَي دةَلَيـت   
واتــا ثاشــي يةكســةر حمــاكم جــَي بــةجَيي دةكــات، لةطــةَل ئــةوةش لةوانةيــة وةزارةتــي تةندروســو   ( المميواج

 .ادي خؤيان وةرنةطرتبَيت، بؤية ثَيشنياري ئةو شةست رؤذةم كردووة، سوثاسئيستيعد
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةتوانَيت بضَيت لة سلَيماني بيكات، يان لة دهؤ  بيكات، تاوةكو ئةوة دادةنَين، دةتوانَيت بضَيت لة سلَيماني 
نةبَي ، تؤزَيك لةن  دةبَيـت، بـؤ ئَيمـة جـوان      بيكات، بةاَلم لَيرة بَلَيني بة شةست رؤذ دانونةكة جَي بةجَي

نيية، بةاَلم بة ثةلة دةتوانني بَلَيني بة زووترين كـات، بـة نووسـني نـا، مـاددةي حةوتـةم كـة بؤتـة مـاددةي          
 ةفذ هذا القانون اعت ارًا ما شار خ نشره يف اجلر مدة الرايمة   )شةشةم دةخيوَينمةوةو دةخيةمة دةنطدانةوة 

، كــَي لةطةَلدايــة دةســو بــةرز بكاتــةوة، زؤر ســوثاس، كــَي لةطةَلــدا نييــة دةســو بــةرز   ((وقممائ  كوردسممتان)
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةن  وةرطريا، ئةسبابي موجيبة تكاية

 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 هؤية ثَيويستةكاني
ددي و تةندروسـو بـة ئةنـداماني كؤمـةَلطا دةطةيـةنَي و      سةبارةت بةوةي كة نةخؤشي تةالسـيميا زيـاني مـا   

باري سةرشاني دةوَلةت بةكارو خةرجي دارايي طران دةكات و لة ثَيناوي كؤنرتؤَل كردني ئةم نةخؤشـية بـؤ   
داناني رادةيـة  لةبـةردةم بـاَلو بوونـةوةي بـؤ نـةوةكاني داهـاتوو و لـةثَيناوي هؤشـيار كردنـةوةو رَينمـايي            

ةرطرييي بـؤ ئةجنامـة سـةلبييةكاني كـة لـةم جـؤرة هاوسـةرطرييية دةكةونـةوةو لـة ثَينـاوي           داواكاراني هاوس
 .ئةم ياساية دةرضووَينرا( الوراثي)خوَلقاندني نةوةيةكي هؤشيارو ساغ لة نةخؤشيية بؤ ماوةييةكان 

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 االس اب املوا ة
رض التالسيميا ما اضرار ماد ة وصحية على افراد اجملتم  و نقل كاهل الدولة بالتيامات بالةهر ملا  س  ه م

ولغمرض  ( القادممة )ونفقات مالية مكلفة وبغية السيطرة على هذا املرض وللحد ما انتقاله لالايال الالحقة 
غرض خلق ايل واع وسمليم  ما هذا اليواج ول( املرتش ة)شوعية وارشاد طاليب اليواج بالةتائج السل ية املتأشية 

 .ما االمراض الوراثية فقد شرع هذا القانون
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اضمرار ماد مة وصمحية    )كا  دكتؤر كةمال يـة  كةليمـةي ثـَي باشـة ئيناسـة بكـرَي  لـة ئةسـبابي موجيبـة          
بَيت نةسســيةكةش راســتة ئيناســةي بكــةن، نــاوي مةشــروعةكةش تؤزَيــك بــؤ ئــةوةي وزوحــي هــة  ( ونفسممية

شةرح بكرَي ، ( ق ل اليواج( شالسيميا/ فقر دم رر االبيض املتوسط)مشروع قانون فحوصات الدم الوراثية )
ئةواي لَي دَي ، ئَيستا ثرؤذةكة لةطةَل ئةسبابي موجيبة دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز    

ةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنـ  وةرطـريا، دةسـتتان    بكاتةوة، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكات
خــؤش بَيــت، ئومَيــد دةكــةين دةرضــووني ئــةو دانونــة بَبتــة هؤكــارَيكي تــازة بــؤ وةزارةتــي تةندروســو كــة  
بتوانَي  بةرنامـةكانيان بةشـَيوةيةكي رَيـك و ثـَيكرت ئـةجنام بـدات، بـؤ نةهَيشـتين ئـةم نةخؤشـيية، ثةيـدا            

بوونةوةي نةخؤشيةكةو هؤشيار كردني خةَلك لةطـةَل هـةموو دامودةزطاكـاني     كردني ثَيداويسو رووبةردوو
حكومةتي هةرَيم، بؤ زانيين مةترسيةكاني ئةو نةخؤشية ثَيشي عةددي زةواج بكةن و ثاش عةدـدي زةواج  

 .ضؤن مةترسيةكاني كةم بكةنةوة، ئةطةر جةنابي وةزير ض دسةيةكي هةية سةرموو
 :تةندروسو وةزيري /يونس عنمان زريان.د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان
بةرداسو دةمةوَيت زؤر سوثاستان بكـةم، ديـارة غـةرةزي سـةرةكي لـةم ثرؤذةيـة ئـةوة بـوو كـةوا تةوعيـةي           

يق تـةتب % 122خةَلكي بكرَيت، دوارؤذ كةس نةيةت بَلَي من نةمناني، هةر هيض نةبَيت راستة ئةمة رةنطـة  
دة هةنطاويشة بةرةو ثَيش، ئَيمة زؤر سوثاستان دةكةين، هيوادارين ئَيمة  ،نةكرَيت ئةمردؤ، بةاَلم هةنطاوَيكة

ــة         ــةين ل ــية بك ــةم نةخؤش ــؤنرتؤَلي ئ ــوانني ك ــةين و بت ــةيردةوي بك ــةم ث ــةكي ك ــي مودةي ــة خيالل ــوانني ل بت
 .كوردستاني خؤشةويست، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــوث ــةي      زؤر س ــة ئَيمــةش بةيانيةك ــدَيك ل ــة، هةن ــرة نيي ــةياني لَي ــان ب ــؤر زري ــا  دكت ــي مب ك ــةوةي زان اس، ئ
مةشغولني، لةطةَل ئةوةشدا سوثاسي كا  دارا دةكةين كة سريا نةكةوتني، بةاَلم من داواتان لَي دةكـةم خـاَلي   

لَيرة بَيـت، ئةطـةر لَيـرة    ثَينجةم دةنطي بؤ بدةن دواي خبةين بؤ دوو بةياني، بؤ ئةوةي هةم جةنابي وةزير 
دةبَيت دوو سبةي، هةميش بةياني سورسةت بَيت بؤ ليذنةكان مةسائيلي تريان هةية، كؤبوونـةوةي خؤيـان   

َيـت تـةواو   بكةن بؤ ثرؤذةكاني تر، ضونكة وةكو بامسان كرد ثَيشرت ضةند ثرؤذةيةكي زؤر طـرن  هةيـة دةب  
ةي ياسـاي كشـتوكاَل و ثـرؤذةي ياسـاي رؤذنامةنووسـي      ثةيوةندي بة ثَيشمةرطة، ثرؤذ يان بكةين، ثرؤذةكان

خستنةردوو /، ئةوانة هةمووي ثَيويست دةكاتن ليذنةكان بة ثةلة هني بكةن، بؤية خاَلي ثَينجةم(مط وعات)
و طئتوطــؤ كردنــي ثــرؤذةي ياســاي بــةرةنطار بوونــةوةي جطةرةكَيشــان لــة هــةرَيمي كوردســتاني عَيــراق كــة  

 .داماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة دوا خبرَي ، دسةت هةية كا  زريانلةاليةن ذمارةي ياسايي ئةن
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 :تةندروسو وةزيري/ يونس عنمان زريان.د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةطةر بكرَيت، بكرَيتة هةستةي داهاتوو زؤر باشة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةكةينةوة، لةبةر ئةوةي جةنابي وةزير دةَلَيت رةنطـة دوو  ئَيمة ئةو بردطةية دوا دةخةين، دواتر ئاطادارتان د
سبةي نةتواا بَيمةوة، ئَيمةش ثَيمان باشة لةطةَلماندا حازر بَيت، ئَيستاكة بؤ دواخستنةكةي، ئةو خاَلـة لـة   
بةرنامةي كار كة دوا خبرَي  بؤ بةرنامـةكاني هةستـةي داهـاتوو، كـَي لةطةَلدايـة دواي خبـةين دةسـو بـةرز         

ــة ــرا،       بكات ــ  دوا خ ــةكؤي دةن ــوثاس، ب ــةوة؟ زؤر س ــةرز بكات ــو ب ــة دةس ــدا نيي ــَي لةطةَل ــوثاس، ك وة، زؤر س
ثَيشـنيارَيك هةيــة كؤبوونــةوةكامنان دوا خبـةين بــؤ هةستــةي داهــاتوو، ئاطاداريشـتان دةكةينــةوة لــة وةخــو    

ــةي كــ      ــة بةرنام ــَي  ل ــاتوو دةب ــةممةي داه ــان رؤذي دوو ش ــةوةي داهاتووم ــتدا، كؤبوون ــان ثَيويس ار ئاطادارت
دةكةينةوة، من تةنيا ية  موالحةزة لة باس كردني سةردانةكةمان بؤ بةغدا لةبريم ضوو بَلَيم كة سةرداني 
دكتؤر ئةبةد ضةلةبيمان كرد، ئةويش زؤر ثشـتيوان بـوو بـؤ هةَلوَيسـو هـةرَيمي كوردسـتان، كؤتـايي بـة         

 .دانيشتنةكةمان دةهَينني، زؤر سوثاس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه   د عبداه                ست ابسر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت
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 ( 02)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 1/00/2112 رَيكةوتي شةممةثَينج 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     8/11/0222رَيكـةوتي   شـةممة  ثَيـنج  رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشـاد مئـو سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, ه سـكرتَيري ئةجنومـةن  بةردَين سرست عبـد عبـدا  , جَيطري سةرؤ  و( كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه

 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (02)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  
اردرا دانيشــتين ذمــارةي دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برديــ , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييساَلي  دووةميي خولي طرَيداني (02)
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت

 .عَيراق –وتاري بةردَين سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان  -1
 .َيرادي سيدراَلوتاري بةردَين سةرؤكي ئةجنومةني نوَينةراني ع -0
بةشدار بووني بةردَينان نوَينةري سراكسيؤن و ثَيكهاتة سياسـيةكاني نـاو ئةجنومـةني نوَينـةراني سيـدراَل و       -3

 .عَيراق لة طئتوطؤكاندا –ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بسم اهلل الرمحا الرحيم
املعدل  1110لسةة ( 1)ما الةهام الداخلي رقم ( 5)ما املادة ( 1)قرة إستةادًا اىل أحكام الف: نفتتح اجللسة

( 02)للمدلس الوطين لكوردستان العراق قررت هيئة رئاسة اجمللس ان  كون برنامج أعمال اجللسة املرقمة 
على الشكل  8/11/0222لدورشه االنتخابية النانية الساعة العاشرة ق ل الههر ما  وم ا ميس املوافق 

 :اليالت
 كلمة رئيس اجمللس الوطين لكوردستان العراق -1
 كلمة السيد رئيس جملس الةواب االحتادي -0
مداخالت السادة ممنلي الكتل والتكو ةات السياسية يف جملس الةواب االحتادي واجمللس الوطين لكوردستان  -3

 .العراق
 . السيد رئيس جملس الةواب االحتادي الدكتور حممود املشهداني

 .خوة أعضاا جملس الةواب احملرتمون ، احلاضرون معةا يف هذه اجللسةاال
 .االخوة واالخوات الضيوف

 . االخت عضوة جملس الةواب االحتادي
باسم رئاسة اجمللس وباسم اعضاا اجمللس الوطين لكوردستان العراق ارحب بكم شرحي ًا حارًا وانتم 

يم ، وأسكد ان حضوركم  كتسب اهمية استنةائية يف هذه ششاركونةا يف هذه اجللسة يف اربيل عاصمة االقل
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الهروف اليت  عيشها العراق واملةطقة عمومًا ، وااحوا لي ان اعيد شكري لكم حلفاوة االستق ال اليت 
استق لةا بها يف جملسكم املوقر يف بغداد ق ل ا ام ، واالهتمام باحلوار الذي ار  بيةةا ، وق ل ذلك اود ان اشري 

اركم اللادر عا جملس الةواب حول االةمة م  اجلارة شركيا ، وأعلا مرة اخر  شقد ر اجمللس الوطين اىل قر
لكوردستان العراق هلذا القرار املسؤول والذي  عا عا ارادة العراقي  مجيعًا ، وهذا الذي كان له دورًا مهمًا يف 

باحلكومة االحتاد ة وباملسؤول  على كافة شوحيد ا طاب السياسي للشعب العراقي ممنلة مبدلس الةواب ثم 
املستو ات ، االمر الذي سهل مهمة الوفد العراقي الذي شارك برئاسة رئيس جملس الوةراا يف ااتماعات 
اسطة ول املخللة لدول اجلوار العراقي واليت كانت يف احد  حماورها ش حث يف االةمة اليت شهدشها املةطقة 

الرتكية على احلدود م  كوردستان العراق، وهذا املوقف الذي بدأ بقراركم وانتهى وال ةالت نتيدة التحشيدات 
بالوصول اىل شفاهم مشرتك ب  وفد اجلمهور ة العراقية م  االخوة يف شركيا والذي كان ا ضًا س  ًا يف ال حث 

لكوردستان العراق عا س ل حلل املشكلة املفتعلة اىل حد ما، نعتقد ان العمل املشرتك ب  اجمللس الوطين 
وجملس الةواب العراقي مهم للغا ة الن الدستور الذي صوشةا له مجيعًا ، اكنر ة الشعب العراقي والذي هو 
دليلةا السياسي ل ةاا العراق االحتادي الدخقراطي القائم على العدل واملساواة ال خكا ان  كون عمليًا ما غري 

االحتاد ة ويف مقدمتها املؤسسة التشر عية، السلطة التشر عية املمنلة العمل املشرتك ب  كافة مؤسسات الدولة 
يف السلطة التشر عية االحتاد ة جملس الةواب العراقي والسلطة التشر عية يف االقاليم واحملافهات القليم 

ون وقرر هذا اجمللس أن  ك 1110كوردستان الذي ششكل بقرار ما اجمللس الوطين لكوردستان العراق يف عام 
ارش اطه بالعراق ارش اطًا اختيار ًا ومبلا إرادشه املعا عا شعب كوردستان ان ن قى ضما العراق الدخقراطي 
االحتادي الفدرالي املوحد اص ح اليوم امرًا واقعًا  ةري طر ق كل العراقي  ل ةاا الدولة العراقية اليت نر دها 

ق هد  القانون وبةاا اجملتم  املدني وبةاا املؤسسات لةا ولغرينا، نر دها دولة شقيم العدالة وشسري وف
الدخقراطية وفلل السلطات وشداول السلطة بالطرق السلمية ، هذه كلها مسؤوليتةا مجيعًا ،مؤسسات احتاد ة 
ومؤسسات اقليمية وحمافهات ألنةا إذا جنحةا فأن هذا الةداح لةا مجيعًا، إذا جنح الشعب العراقي فهو جناح 

ةطقة أ ضا، إذا دحر اإلرهاب يف العراق فان هذا انتلار لكل حميب السالم ، وإذا ال اح اهلل أصابت لشعوب امل
ال لرة ملي ة فإنها ملي ة لةا أ ضا ، وكما هي العكس أ ضا، إذا اصابتةا ملي ة فهي للموصل وكركوك 

املداف  عا شعب كوردستان  وبغداد والسليمانية وال لرة والةدف ، لذلك ما الط يعي ان جند اللوت املدوي
يف ال لرة كما هي يف الةدف واملوصل جيعل الشعب يف كوردستان  ةهر إىل الوض  اجلد د نهرة خمتلفة عما 
كان يف السابق ، ق ل سقوط الةهام كان الشعب يف كوردستان  ةهر اىل احلكومة نهرة عداا ونهرة حكومة 

لةا ونةهر للعراق دولة لةا نعتا نفسةا اياًا ما العراق  غر  ة ، اآلن حنا نهر اىل بغداد عاصمة حقيقية
الدخقراطي الفدرالي يف ح  كةا يف السابق نشعر انفسةا غرباا يف هذا الوطا ، اما اآلن فةحا نشارك بفعالية 
وبعمل ااد ل ةاا العراق الذي نر ده لةا وألنفسةا ، ان العمل الذي  ةتهرنا جملس الةواب العراقي واجمللس 
الوطين لكوردستان العراق هو عمل دسوب ، الشعب العراقي بكورده وعربه وشركمانه وكلدانه وآشور يه ، 
مبسلميه ومسيحييه ، بسةته وشيعته ، قدر اهلل ان  عيشوا معاًًُ وان  عملوا معًا ل ةاا هذا الوطا الذي ال خكا 

فضيل فئة على اخر  ، نتاب  أعمال جملس اال ان خندمه وال خكا اال ان  كون للدمي  دون استنةاا ودون ش
الةواب العراقي بكل اهتمام ونعيش مشاكله واخفاقاشه، ونأمل ان  ةتلر دومًا على املشاكل اليت شعرتضه ألن 
انتلاره هو انتلار لةا كما أشرت، لذلك رغم مشاكلكم ومشاغلكم فقد حتملتم عةاا السفر واحلضور اىل هةا 

اه شعب كوردستان، وعا دعمكم لةضال هذا الشعب كما كةتم يف السابق عةدما لتعاوا عا عمق مشاعركم جت
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كةا يف خةدق واحد نةاضل ضد الدكتاشور ة وضد الفاشية ، وكما كان صوشكم كأحياب سياسية معارضة 
مدو ًا يف الرد على سياسات الةهام القمعية ضد شعب كوردستان مبا فيها استخدام االسلحة الكيمياو ة وحرق 

آلالف ما القر  وشدمريها وشهدري السكان، األن صوشكم ا ضًا مدوي وفعال ل ةاا املؤسسات الدخقراطية ا
العراقية والدفاع عا مكتس ات الشعب وموااهة املخاطر اليت شوااهةا ويف مقدمتها االرهاب واملخاطر اليت 

شعب كوردستان  عي مسؤولياشه مجيعًا شأشيةا ما ا ارج ، حنا نؤكد لكم بهذه املةاس ة ان اقليم كوردستان و
، مسؤولياشه جتاه احلكومة االحتاد ة والتيامه بالدستور العراقي والتيامه باحرتام سيادة الدول اجملاورة وعدم 
التدخل يف شؤونها الداخلية وعدم السماح باستخدام اراضيه ضد ا ة دولة اارة ، نؤكد انةا معًا ال نر د أ ة 

ؤونةا الداخلية ، الشعب العراقي هو الذي  ة غي ان  كون سيد موقفه وسيدًا على ارضه شدخالت ااة ية يف ش
ومقررًا لسياساشه ، لةعمل معًا  دمة الشعب العراقي عربًا وكوردًا وشركمانًا ومجي  التكو ةات اليت عاشت 

ارشكم الةداح الكامل ، آالف السة  معًا ، ارحب بكم شرحي ًا حارًا وانتم يف عاصمتكم النانية وامتةى لي 
وبهذه املةاس ة اود ا ضًا ان ارحب باالخ االستاذ نورالد ا االم  العام إلحتاد الاملاني  العرب الذي  شرتك 
معةا وهو يف ة ارشه اىل كوردستان ، وقد ش احنةا  وم امس معه حول العمل الاملاني العربي، وباعت ار ان 

حتاد الاملاني العربي فان املؤمتر القادم ما املقرر ان  ةعقد يف العراق ، وكان العراق  ة غي ان  ستلم رئاسة اال
جملس الةواب العراقي ما خالل رئيسه االستاذ الدكتور حممود املشهداني قد اقرتح ان شةعقد هذه الدورة 

رالد ا ، وحنا بلدد دورة االحتاد الاملاني العربي يف اربيل، وقد رح ةا بهذه الفكرة وش احنةا م  االستاذ نو
ان نرشب األمور الكفيلة بإجناح هذا املؤمتر بالتأكيد بالتعاون م  جملس الةواب الذي  ق  على عاشقه إدارة 
وشةهيم هذا املؤمتر ، حنا ما اان ةا ابد ةا كل االستعداد لتقد م التسهيالت إلجناح هذا املؤمتر الذي سيكون 

 عطي اشارة واضحة للعاط ان كوردستان ايا ما العراق الفدرالي،  يف حالة عقده يف اربيل مةعطفًا اد دًا
و عطي اشارة ا ضًا اىل ان الفدرالية يف كوردستان حقيقية  ة غي ان  تعامل معها اجلمي  وان الفدرالية نهام 

تاذ سياسي موحد وليس مفرق ، ارحب باالستاذ نورالد ا شرحي ًا حارًا ، واراو جناح مهمته ، اطلب ما االس
 .الدكتور حممود املشهداني ان  أشي اىل املةلة اللقاا كلمته

 :رئيس جملس الةواب االحتادي/ حممود املشهداني. السيد د
 بسم اهلل الرمحا الرحيم

منل املؤمة  يف شوادهم وشرحامهم كمنل اجلسد الواحد إذا اشتكى مةه عضو شداعى له سائر اجلسد بالسهر " 
 "واحلمى

 .ل اهلل وعلى آله وصح ه وما واالهالة والسالم على حممد رسواحلمد هلل والل
 .السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني االستاذ عدنان املفيت احملرتم

 .السيد األم  العام الحتاد الاملاني العربي االستاذ نورالد ا بوشكوج احملرتم
 .األخوات واألخوة أعضاا اجمللس الوطين احملرتمون

 .يكم ورمحة اهلل وبركاشهالسالم عل
 سعدني و شرفين أن انقل إليكم حتيات أخواشكم واخوانكم أعضاا جملس الةواب العراقي ومتةياشهم لكم 

 .بالةداح والتوفيق يف أعمالكم خدمة للعراق العي ي الواحد وشع ه الويف ونهامه الدخقراطي االحتادي
ظل هذا اجلو املفعم باالخوة احلقة مميواًا رب الوطا،  انه ملا دواعي سروري أن أكون ب  اخوشي واهلي يف

هذا اجلو وهذا اجلم  العراقي اّ ري امنا هو صورة حية لوحدة شع ةا وملرينا املشرتك ، وهي صورة شؤكد 
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عيمةا على مواصلة التضحية والعطاا ل ةاا عراق دخقراطي احتادي  ةعم فيه اجلمي  باألما والسالم 
 .اة احلرة الكرخةواالستقرار واحلي

  .االخوات واالخوة االعياا
ال ضفى على أي مةكم حدم واد ة املخاطر والتحد ات اليت  وااهها العراق يف الداخل وا ارج وما  عانيه 
شع كم اللابر اراا استمرار االخفاقات يف مياد ا احلياة االساسية اليت  أشي يف مقدمتها األما وا دمات، 

ةا اىل ان  شهد أي حتسا سر   وملموو فيها  سهم يف التخفيف ما معاناة املواطا العراقي واليت نتطل  مجيع
الذي آن له أن  قطف مثار ما قدمه ما شضحيات سخية واسيمة دفاعًا عا أما العراق واستقالله ووحدة 

دود م  العراق ولعل ما ابرة ما  نري قلقةا يف الوقت الراها هو التحشدات الرتكية على احل .أراضيه وشع ه
وموضوع حيب العمال الكردستاني وما جنم عةها ما شداعيات، وأود هةا أن أسكد حقائق أساسية مهمة ال 

 :خالف عليها ولعل أبرةها
ان العراقي  عرفوا عا العلور واألايال ليس فقط برباطة اجلأش والوقوف جمتمع  بواه املخاطر : أواًل

فة التوحد ون ذ ا الفات الداخلية يف موااهة األةمات، وقد شهدنا اآلن كيف ان واألطماع، امنا عرفوا أ ضًا بل
األةمة احلدود ة م  شركيا قد وحدت ا طاب العراقي على مستو اشه املختلفة رايًا وشع يًا ، سياسيًا 

 .ومعةو ًا، وهذه واحدة ما اات اللحة الوطةية والتفاسل باملستق ل
سيادة أراضيه م دأ مجعي دستوري وما ثم فان الدفاع عةها هو أ ضًا مسؤولية ان وحدة العراق و: ثانيًا

 .اجلمي  وال  ة غي ألحد أن  تأخر يف محلها
إن كرد العراق ، شأنهم شأن عربه وشركمانه وغريهم ما االقليات ما أبةائه ، هم ايا ال  تديأ ما كل : ثالنًا

وان اقليم كوردستان العراق هو عامل قوة وشوحد . فموحد كما اجلسد الواحد الوارد يف احلد ث الشر 
 .واكرر وليسمعها العاط امج  ان اقليم كوردستان العراق هو عامل قوة وشوحد للعراقي  مجيعًا. للعراقي 

ان رسالتةا اىل اجلارة شركيا هي ان العراق حر ص كل احلرً على األما القومي الرتكي حرصه على : رابعًا
انه لا  سمح يف أي حال ما األحوال أن شتحول أراضيه اىل قاعدة  لدر مةها االعتداا واألذ  أمةه القومي، و

على اريانه منلما  رفض أن شكون أراضي دول اجلوار مةطلقًا لكل ما  ر د أن  ع ث بأما العراق وسيادشه 
ان الشعب العراقي بكل  وما هذا املةا نود أن نقول للدارة العي ية شركيا والعاط أمج  .ومستق ل أاياله

أطيافه  ؤما بالسالم و سعى اىل حتقيقه ما خالل احلوار ال ةاا باعت اره الوسيلة األجنح وحنا الذ ا قد 
بلونا ما بلونا ما اآلليات االخر  وحنا االقدر على التشخيص ما غرينا ملا ابتالنا اهلل ال وعال بكافة انواع 

ن احلوار ال ةاا هو الوسيلة االجنح حلل مجي  املشاكل والضمانة امللائب وما خالل جتربتةا اكتشفةا ا
األساسية لتحقيق األما واالستقرار يف مةطقتةا اليت شعاني أصاًل ما أةمات جيب أن نسهم مجيعًا يف حلها ال يف 
اق شعقيدها، ونر  بهذا ا لوً ان قرار الاملان الرتكي بتخو ل القوات املسلحة الرتكية خرق حدود العر

وااتياح أراضيه متى شاات بذر عة مطاردة عةاصر حيب العمال الكردستاني ، امنا هو قرار ال ضدم احلل 
السلمي وال  ةسدم ومتانة العالقات ب  ال لد ا اجلار ا، وال خكا أن  سهم يف شعي ي عالقات حسا اجلوار 

 .د ااملةشودة واليت نطمح اليها دائمًا ونعيةها بكل الوسائل ب  ال ل
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وشأسيسًا على ما شقدم فان أخواشكم واخوانكم أعضاا جملس الةواب العراقي الذي خنل شعب العراق بأطيافه 
قرار  رفض . وأراائه كافة ، قد بادروا دون شأخر بت ين قرار عراقي مقابل لقرار الاملان الرتكي سالف الذكر

نةائية التارضية ب  العراق وشركيا، كما و دعوا اىل لغة التهد د و ذكر بقواعد السلوك الدولي وااللتيامات ال
شغليب لغة احلوار والتفاهم يف حل املشكلة الراهةة و دعم اهود احلكومة العراقية ومعها اهود حكومة اقليم 

، أخواشي وأخواني ال  فوشين أن أشقدم خبالص شكري ويف ا تام .كردستان العراق السائرة بهذا االجتاه
األستاذ نور الد ا بوشكوج على ة ارشه للعراق لإلعداد لعقد املؤمتر العاشر لإلحتاد الاملاني  وشقد ري ألخي

العربي الذي سيتشرف جملس الةواب العراقي باستضافته يف عاصمة العراق النانية أربيل متهيدًا لتولي رئاسته 
بذل أقلى اجلهود لتفعيل دور االحتاد للدورة الاملانية العربية القادمة مؤكد ا عيمةا على إجناح املؤمتر و

وشرسيخ التعاون ب  الاملانات العربية وفسح اجملال أمامها لإلطالع على التدربة الدخقراطية يف العراق 
اجلد د وما حققه جملس الةواب العراقي ما إجناةات مهمة برغم امللاعب والتحد ات اليت شوااه بلدنا 

م أشكركم مجيعًا وابتهل اىل ال اري ال وعال أن  ةعم على العراق وأهله ويف ا تا .اللابر وشع ه العهيم
 .انه السمي  القد ر وباإلاابة اد ر... باألما والسالم والوحدة والتحرر واالةدهار

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاشه

 :ردستانيوالسيد عدنان املفيت رئيس الاملان الك
ئيس جملس الةواب العراقي على كلمته املعاة والود ة واللميمية وهو شكرًا للدكتور حممود املشهداني ر

 معروف بهذه املواقف اجلر ئة
 :العربي االم  العام الحتاد الاملاني_ذ نورالد ا بشكوج االستا

امامكم هةا باسم االحتاد انقل اليكم مجيعًا حتيات اخوانكم الاملاني  العرب، اشقائكم الاملاني  العرب 
ةياشهم باألما واألمان واالةدهار والرقي والةمو واالستقرار يف اقليم كوردستان العراق ويف جممل القطر ومت

ان هذا اليوم ليوم مشهود بالةس ة لي وبالةس ة للعمل الاملاني العربي املشرتك وبالةس ة  .العراقي الشقيق
ين كما قلت سالفًا متكةت ما شلحيح بعض جلمي  الاملاني  العرب ومجي  اعضاا اجملالس العربية ذلك ان

املفاهيم وامتةى ان شكون فرصة شوااد الاملاني  العرب رسساا الاملانات واعضاا الاملانات العربية يف بدا ة 
السةة القادمة يف شهر ش اط يف نها ة ش اط او بدا ة مارو القادم امتةى ان شتاح الفرصة للدمي  أواًل لألخوة 

ا ان  طلعوا على ما متكةتم ما حتقيقه ما مةديات دخقراطية يف العراق مبدمله ويف هذا العرب االشقا
االقليم بلفة خاصة وامتةى كذلك ان شكون هذه الفرصة فرصة لالخوة الساكة  يف اقليم كردستان العراق 

ملاني العربي يف ما التعرف ومتت  عالقاشهم م  اخوانهم واشقائهم، ار د ان اقول كلمة باسم االحتاد الا
االحداث االخرية اليت  شهدها ششهدها هذه املةطقة ف اسم االحتاد نؤكد دعمةا ومساندشةا ومؤاةرشةا لشعب 
العراق الشقيق ونةدد بكل حماولة ما ا ة اهة كانت حتاول التدخل يف شؤون العراق الشقيق او التدخل 

ط حدود العراق خط امحر بالةس ة للوطا العربي وال املسلح داخل األرض العراقية الشقيقة، انةا نؤكد ان خ
خكا ان نق ل ما أ ة اهة كانت ان شتدرأ وشتدخل يف العراق، انا متأكد ان شعب العراق لا  كون وحده يف 
هذه املةطقة وبةفس املةاس ة نؤكد ان هذه املةطقة ما العراق جيب ان شكون مةطقة اما وآمان وال جيب 

لالسااة أل ة اهة كانت داخل العراق او خارج العراق، حنا نؤكد دعمةا ومؤاةرشةا  كذلك ان شكون مةطلقًا
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ونؤكد كذلك دعمةا ومساندشةا للكلمات وللمواقف اليت ش ةاها مجي  املسؤول  العراقي  سوااًا على اللعيد 
مهور ة فخامة رئيس املركيي يف بغداد او على اللعيد االقليمي هةا واشيد باملواقف اليت شفضل بها رئيس اجل

اجلمهور ة االستاذ االل طال اني وكذلك رئيس اقليم كردستان وكذلك كل املسؤول  ما مشرع  وما 
مةفذ ا يف املةطقت  يف الوطا الكل، وكذلك يف هذا اجليا ما الوطا النهم ابدوا الكنري ما االعتدال وابدوا 

هلم نفس العواطف وان كل املشاكل خكا حلها بالوسائل الكنري ما التعقل وامتةى ما اجلهات االخر  ان ش اد
السلمية وان هذا املشكل والذي دام طو اًل ال خكا حله اال بالوسائل السلمية الن مجي  الوسائل االخر  مت 
جتربتها لفرتات طو لة وث ت ما ال  دع جمااًل ألي شك ان ال خكا حل هذه املشاكل اال بالطرق السلمية، س ب 

هةا وس ب هذه الي ارة اليت اعتاها ميمونة بالةس ة لي وبالةس ة إلحتاد الاملاني  العربي هي فعاًل  ة ارشي
التحضري ملؤمتر االحتاد الاملاني القادم وجمللس االحتاد الاملاني القادم فخالل اجمللس املاضي مت االشفاق 

ئيس اجمللس الةواب العراقي الدكتور حممود باالمجاع على اسةاد رئاسة احتاد الاملاني العربي لسيادة ر
املشهداني خالل املؤمتر الذي سيةعقد هةا يف العراق ومت كذلك االشفاق على عقد هذا املؤمتر وهذا اجمللس اهلام 
على ارض العراق وسوف نكون سعداا وسوف  كون الاملانيون العرب سعداا بااللتقاا يف ارض اربيل العي ية 

العراق واحد وعلى ان الوطا العربي واحد واالمة العربية واحدة وسوف شكون هذه مةاس ة وللتأكيد على ان 
ومةعطفًا يف شار خ العالقات العربية ويف شار خ العالقات ا اراية للمدلس الوطين لكوردستان وجمللس الةواب 

ي ية والغالية ادًا ما العراقي اشكركم اي ل الشكر على اشاحتكم لي هذه الفرصة وامتةى هلذه املةطقة الع
وطةةا الةمو واالستقرار واالةدهار وامتةى ان  لعب االكراد دائمًا الدور الذي لع ه وهو دور التقر ب ودور 
التواةن ودور حل املشاكل النهم كما علمةا دائمًا كانوا دائمًا حامل  لرا ات االسالم ولرا ات السالم ولرا ات 

م هذه الةعمة على اجلمي  وشكرًا لكم مجيعًا والسالم عليكم ورمحة اهلل شعاىل التآةر والتساكا وامتةى ان شدو
 .وبركاشه

 :ردستانيوالسيد عدنان املفيت رئيس الاملان الك
شكرًا اي اًل لالستاذ نورالد ا االم  العام الحتاد الاملان العربي على كلمته املعاة ، بس احب ان اشري اىل 

ما املغرب العربي وجتربته م  املغرب العربي طو لة هةاك رأي يف املغرب العربي  اانب ما كلمته وباعت اره
 عتا ان كل مسلم هو عربي واشذكر ايدًا يف احد  لقائاشةا يف طرابلس يف لي يا كان رئيس الوةراا او 

ؤولي  مةل ه كرئيس الوةراا هو االم  العام للدان الشع ية ع دالسالم الود وهو  عتا ما اكنر املس
اللي ي  كان اكنر قربًا للكورد ومدافعًا عةهم ويف مؤمتر مج  كل الفلائل العراقية وكان  تحدث ما اال 
شوحيد هذه الفلائل يف ا هة وبدأ كالمه كما االستاذ نورالد ا و عتانا عربًا ولكةه انت ه سر عًا قال ان 

ق نعتا االستاذ نورالد ا هو ط عًا امتداد هلذا االكراد عرب لكةهم أفضل العرب وحنا ط عًا ما هذا املةطل
الرأي الذي اعةاه وهو اشار اىل ان اكنر ة السكان يف العراق هم عرب ولذلك حنا عةدما نقول نرحب بعقد 
املؤمتر االحتادي الاملاني العربي يف اربيل التيامًا بالدستور وبالتياماشةا جتاه الدولة االحتاد ة وحنا م  العرب 

 يف دولة واحدة نشعر باالمهم ونداف  عا قضا اهم كما هم  شعرون بآالمةا و دافعون عا قضا انا شع  
االنسانية جتمعةا واالد ان السماو ة جتمعةا وحب الوطا والدفاع عا االنسان والدخقراطية كلها مسائل 

اعطي الكلمة . حم ًا لآلخر امشرتكة بيةةا اهلدف ان ن ين املواطا الذي ال بد ان  كون حرًا ودخقراطيًا و
 .الا مكي ما ا هة التوافق فليتفضللألخ ع
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 :ما ا هة التوافق/ االستاذ عالا مكي
 .بسم اهلل الرمحا الرحيم

وال شستوي احلسةة وال السيئة ادف  باليت هي احسا فاذا الذي بيةك وبيةه عداوة كانه ولٌي محيم  م:قال شعاىل
 .ما  لقاها اال ذو حظ عهيم، وما  لقاها اال الذ ا صاوا و

 .ا ها االخوة الكرام واالخوات الكرخات ،  ا أبةاا كردستان العي ية ، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاشه
لقد اختار الشعب العراقي لغة احلوار واسلوب التداول السلمي للسلطة ل ةاا عملية سياسية ضما نهام 

 .وذلك بعد معاناة طو لة ما أنهمة اائرة مست دة ومشولية ،ي احتادي  تضما حقوق كافة ابةااهدخقراط
والعراقيون سواسية أمام القانون يف احلقوق والواا ات ال  فرقهم د ا أو عرق او مذهب او انتماا سياسي، 

 .واالصل هو م دأ املواطةة العراقية، أي اهلو ة العراقية ق ل االنتماا للعراق أو الطائفة أو احليب
األ ام والتدارب واحملا اليت مرت ومتر على الشعب العراقي أن هذه حقيقة واقعة رغم كل ولقد اث تت 

وما وقفة الشعب العراقي بكل مكوناشه م  أخوشةا يف كردستان يف هذه احملةة إال خري دليل على  .التحد ات
اسية عةاصر خري  ة غي إن التةوع العرقي واملذهيب والد ين وكذلك االختالف يف الرأي ويف الرس ة السي .ذلك

 .ان شوظف للمحافهة على وحدة العراق ال لتفتيته وانقسامه والتعا ش مطلوب على قاعدة االنتماا للوطا
هذا وإن دفاعةا عا جتربة كردسان العي ية امنا هو دفاع عا العراق وهو وااب وطين مقدو ليس لةا فيه 

 .ه عضو شداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمىوإن العراق هو اسد واحد إذا اشتكى مة .فضل على أحد
كما ال بد ان اشري هةا ان املسألة العراقية هي شأٌن وطين  تعامل معها العراقيون مبةتهى االستقاللية 

كما انةا حنرً يف نفس الوقت  .و رفضون التدخل االاةيب بشأنها ووالسهم للوطا ال  علو عليه والا آخر
ةائية متطورة م  دول العاط كافة وخاصة دول اجلوار م ةية على االحرتام على شأسيس وإدامة عالقات ث

وكذا ممكا وصف عالقتةا م  اجلارة شركيا،  .املت ادل وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية واحرتام السيادة
حيث انةا ضد التدخل يف شؤونها الداخلية وضد املساو باألما الرتكي ونرفض أن  كون العراق مةطلقًا 

ويف الوقت نفسه نر د مةهم ان  تعاملوا م  الشعب العراقي كوحدة  .لعمليات مسلحة ضد اريانةا االشراك
واحدة ال شتديأ بعربه واكراده وشركمانه والكلدواشور   واالة د   واملسلم  والةلار  وكل املكونات وهذه 

 .هي هو تةا العراقية
كردستاني شأن شركي داخلي ال عالقة للعراق وشع ه به إال بالقدر ا ها االخوة الكرام إن مسألة حيب العمال ال

لذلك فةحا كعراقي  جيب أن ال نعطي الفرصة  .املتعلق باستقالل االراضي العراقية ما ق ل احليب املذكور
ملسلحي هذا احليب ان  عرضوا جتربة كردستان الفر دة اىل األذ  والفشل ، وجيب ان نسعى ااد ا اىل مة  أي 

 .شاط هلم ضد اجلارة شركيان
أخوشي الكرام لقد ااا ال يان ا تامي ملؤمتر دول اجلوار األخري يف اسطة ول ليشدد على ضرورة مة  انتقال 
االرهابي  واالسلحة ما العراق ومؤكدًا على أهمية شقو ة التعاون ب  العراق والدول اجملاورة للسيطرة على 

ودعى دول اجلوار اضافة اىل ملر وال حر ا ملواصلة  .أكا لألمم املتحدةطالب بدور  كما .احلدود املشرتكة
دعم اجلهود الرامية اىل سيادة العراق ووحدشه االقليمية واستقالله السياسي وعدم اواة املساو ردوده 

خكا  وهذه نقطة اجيابية خرج بها املؤمتر شدلل على شفهم احلاضر ا  طورة األةمة وما .املعرتف بها دوليًا
ولقد كانت ا هة التوافق العراقية أول ما حترك الحتواا هذه االةمة ما ادراكها  .أن شسفر عةه ما شداعيات
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 طورة املوقف واد ته ون هت لضرورة التحرك السر   حلل األةمة، حيث كانت ة ارة االستاذ طارق اهلامشي 
فتيل التوشر عةدما عمل على إقةاع اجلانب الرتكي  األم  العام للحيب االسالمي العراقي ا طوة األوىل يف نيع

وحتى بعد  .باللدوا اىل احلل السياسي ون ذ احلل العسكري الذي ال خكا ان جيلب غري الكوارث للمةطقة
املؤمتر ط  غلق اجلانب الرتكي ملف احلل العسكري بل أبقى ال اب مفتوحًا أمام مجي  االحتماالت لو ال التطور 

 .ر ح رئيس الوةراا الرتكي راب طيب أردوغان بأن شركيا حترتم سيادة العراق واستقاللهاجلد د يف شل
ورغم شأخر االارااات الراية العراقية يف احتواا األةمة يف بدا تها، إال ان املقرتحات اليت طرحتها احلكومة 

 .شه السابقة السطة ولعلى مؤمتر اسطة ول رمبا عوضت اىل حد ما الفشل الذي رافق وفد احلكومة يف ة ار
وأوهلا ضرورة  .أخوشي الكرام حنا نقول أن هذه األةمة جيب ان ال متر دون االستفادة ما دروسها وهي كنرية

حتمل احلكومة ملسؤولياشها كونها معةية بالعراق بلرف الةهر عا كون التهد د ا اراي  طال كردستان 
يتها يف احلفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه والتةسيق إضافة ملسؤول .م اشرة أو غريها ما أراضي العراق
 PKKكما نؤكد جمددًا ان مللحة العراق الوطةية شقتضي غلق ملف الم  .م  األطراف السياسية دون استنةاا

يف العراق دون شأخري، واحلكومة بامكانها فعل الكنري وبالتةسيق م  اقليم كردستان يف هذا اجملال وهةا ندعو 
 .طراف اليت شاركت يف مؤمتر اسطة ول اىل االلتيام بتعهداشها والتياماشها الن يف ذلك مللحة للدمي كل األ

وختامًا فاني أدعو وباسم ا هة التوافق العراقية أن  قوم وفد ما جملس الةواب العراقي بي ارة الاملان 
للقضية خدمًة لعراقةا العي ي  الرتكي لشرح أبعاد القضية وشوضيح مواقفةا والتواصل لدعم احلل السياسي

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاشه .وعالقة حسا اجلوار
 :ردستانيوالسيد عدنان املفيت رئيس الاملان الك

أدعو األخ الفاضل الشيخ خرياهلل . شكرًا لالستاذ الدكتور عالا مكي عا ا هة التوافق على كلمته املعاة 
 .قية إللقاا كلمته فليتفضلة العراال لري عا القائمة الوطةي

 :الشيخ خرياهلل ال لريالسيد 
 .بسم اهلل الرمحا الرحيم

العذاب  ذرون أبةائكم و ستحيون نسائكم  اجناكم ما آل فرعون  سومونكم سوا واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ
  .ويف ذلكم بالا ما ربكم عهيم

ب  الع يد والع اد، الع اد هم الذ ا  أشون اىل اهلل الدكتاشور  ر د ع يدًا واهلل  ر د ع ادًا والفرق ك ري 
طواعية وهم الذ ا  أشون اىل اهلل انقيادًا ولكا الدكتاشور  ر د اناسًا  ةقادون له كرهًا ورغم ارادشهم ولكا 
االحرار  دفعون مثا احلر ة فاىل شهداا احلر ة يف االنفال وحل دة ويف اةوب العراق واىل كل الدماا السائلة 

 . ىل اآلن نهدي ثواب الفاحتةا
((  ا أ ها الةاو إنا خلقةاكم ما ذكر وأننى واعلةاكم شعوبًا وق ائل لتعارفوا إن أكرمكم عةد اهلل اشقاكم))

وما إ اشه خلق السموات واألرض واختالف ألسةتكم وألوانكم إن يف ذلك آل ات )) (.13)سورة احلدرات األ ة 
ولو شاا ربك جلعل الةاو امة واحدة وال  يالون خمتلف  إال ما رحم )) (.00)سورة الروم اآل ة (( للعامل 

ط  كا خطر معاهدة سا كس بيكو  كما يف جتربة ال الد  (.118)سورة هود اآل ة (( ربك ولذلك خلقهم
االسالمية  كما يف جتيئة ال الد اإلسالمية وشرسيم حدودها فحسب بل ا طر  كما يف املةهج املرسوم 

ك وحدة األمة وجتيئة همومها ووحدة ملريها وةرع بذور الفرقة وخلق بؤر التوشر ونشر ثقافة لتفكي
 .التحر ض والشةآن وال غي ب  أبةاا الد ا الواحد بهدف ملة  التكامل يف كل املياد ا ب  شعوب املةطقة 
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ومية واملذه ية ب  أبةاا واألخطر ما هذا كله التقسيم اجلغرايف والدموغرايف الذي  هدف لتلقيح الفنت الق
األمة الواحدة لتأايج اللراع على امتداد التار خ وفقًا هلةدسة ا  ث املدروسة ما ق ل سا كس بيكو 
ومعارك احلدود وا الفات املذه ية والقومية هي ما أشد املعارك يف العلر احلد ث ب  الدول العربية 

نشهد سوقًا أوروبية مشرتكة وحروبًا مستمرة على حدودنا  واالسالمية والشواهد كنرية على ذلك وإال ملاذا
املشرتكة كان نتاج حلادها ختلفًا وشقهقرًا اىل الوراا يف ةما  تقدم فيه العاط خطوات سر عة حنو الرقي 

ونتيدة هلذا التقسيم وق  الكرد يف أشد غالمة على امتداد التار خ  .والتقدم ولعله هو املقلود ما هذا كله
ا ضحية لسياسات التعر ب والترت ك والتفر س كما وق  العرب يف شركيا وإ ران ضحية للسياسة ذاشها وأص حو

وهذا ال  عين حتر ض على التمرد واالنفلال وا روج على احلدود اليت اص حت قدرًا حمتومًا ملكونات الدولة 
شعطيل حروب احلدود وإلغاا احلروب  احلد نة ولكا اقول لقد أسهم العلماا واملفكرون واملللحون يف أوروبا يف

األهلية بعد كوارث احلرب  العامليت  واعتاوا التداخل يف احلدود والتلون واالختالف يف األعراق واألد ان 
ولد ةا ما جتاربةا املر رة يف احلروب الكارثية ما  دفعةا للحرً  .واملذاهب عةاصر قوة يف شكو ا الدولة

وجناحاشها ورصيدنا احلضاري  سهم بشكل ك ري يف إجناح مشروع بةاا الدولة  لالستفادة ما جتارب األمم
ولكةةى ال أر د أن  .احلد نة القائمة على أساو م دأ املواطةة ومشاركة األمة يف شرشيدها للمشروع السياسي

ر على أقول حنا العرب فالرال ال  هدو نفسه ولكةةا ال نر د احللول على فضيلة االعرتاف با طأ بل نل
إفشال حماوالت التلحيح يف الةهج السياسي الذي  سمح مب دأ املشاركة وبةاا دولة املواطةة يف إطار مةهومة 
احلقوق والواا ات القائمة على أساو م دأ الكفااة واالستحقاق اليت كفلها الدستور، وبدل أن شتحول جتربة 

ر ات يف العاط ذه ت كنري ما الدول وخلوصًا دول العراق الرائدة يف الدخقراطية بد اًل عا أقذر الدكتاشو
اجلوار اىل بذل كل مساعيه ما أال إفشال هذه التدربة الواعدة اليت أنلفت كل املهلوم  عربًا وأكرادًا 

إنين أعتقد إن حل املشكلة الكرد ة يف العراق بإطار حضاري  .وشركمانًا وأقليات أخر  عا صةاد ق االقرتاع
 1110الفدرالي خنل حالًََ شاماًل يف املةطقة كلها وهذا ما كةت أسكده يف مؤمتر فييةا عام ويف ظل الةهام 

عةدما كةت أقول بلراحة إن الفدرالية هي احلل وليس املشكلة وكانت الرس ة االستشرافية للمستق ل شقتضي 
التغيري العاملية وكانت الس ق دون أن نستسلم حللول األمر الواق  املفروضة ما ا ارج اليت شفرضها ر اح 

شقتضي حكمة السياسي  سد الذرائ  وشفادي املضاعفات ودرا الفنت واألةمات ولكا انعدام الدراسات 
وانا أمثا خماوف العرب  ا سيادة األم  العام للاملان العربي، أنا  .املستق لية يف عاملةا حال دون شدارك األمر
العراق وأقول هلم إن خطر التقسيم قد وىل إىل غري راعة واشفاق أمثا خماوف العرب واملسلم  على وحدة 

العراقي  على عراق فدرالي خنل نقلة ك رية متة  التقسيم فلماذا  ا سيادة األم  العام للاملاني  العرب 
ملاذا ضشى العرب ما الوحدة والوفاق ب  العرب والكرد واملكونات األخر  وال ضشون ما احلروب اليت 

ويف ا تام أعلا دعوشي لعلماا املسلم  كافة إلصدار الفتاو  يف  .ستمرت سة  طو لة أهلكت احلرث والةسلا
حتر م االقتتال ب  املسلم  يف كل مكان كما فعل اإلمام الراحل السيد حمسا احلكيم يف حترخه قتال اإلخوة 

 ا أ ها الذ ا آمةوا ادخلوا يف )) .لوطا الواحدالكرد لتأسيس ثقافة السلم بداًل عا ثقافة احلرب ب  أبةاا ا
ويف ا تام اقرتح . (028)سورة ال قرةاآل ة ((السلم كافة وال شت عوا خطوات الشيطان انه لكم عدو م  

شأسيس مركي وطين  هدف لةشر ثقافة عراقية موحدة وهذا ا طاب مواه للسيد رئيس اجمللس الوطين 
هذا اجمللس، ويف ا تام اكرر شكري وبالغ احرتامي للسيد رئيس اجمللس القليم كردستان وللسادة أعضاا 

الةواب العراقي وللوفد الذي  رافقه وأكرر شكري ثانية للسيد رئيس اجمللس الوطين الكردستاني ومتام 
 . اعضائه والسالم عليكم وشكرًا لكم حلسا الضيافة
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 :السيد رئيس اجمللس الوطةى
ة ال ليغة للشيخ خرياهلل ال لري عا القائمة الوطةية العراقية وهذا املوقف شكرًا للكلم .احسةتم شيخةا

وهو  س ق هذا القرار عةدما كان يف  1110معروف عةه وقد س ق حتى قرار الاملان الكردستاني يف عام 
تورة سعاد فييةا طرح الفدرالية حاًل للمشكلة العراقية فاهاًل به وشكرًا على كلمته املعاة، ادعو االخت الدك

 .العراقية إللقاا كلمتها فلتتفضل محيد عا كتلة االئتالف
 :الدكتورة سعاد محيد 

 .بسم اهلل الرمحا الرحيم
 .احملرتم( االستاذ عدنان املفيت)ردستان والسيد رئيس اجمللس الوطين إلقليم ك
 .السيدات والسادة األعضاا احملرتمون
 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاشه

هلل شعاىل على كشف الغمة عا إقليم كردستان ومعاجلة األةمة م  اجلارة شركيا مبشكلة حيب العمال حنمد ا
 .الكردستاني باحللول السلمية بدل ما احللول العسكر ة

إخانًا مةا بوحدة العراق أرضًا وشع ًا وحكومة، ائةا اىل برملان إقليم .. إخواني أخواشي السادة األعضاا
اد واملشرتك وللتةسيق فيما بيةةا  دمة العراق وشع ه وللتعاون معًا ما أال إجناح كردستان للعمل اجل

العملية السياسية والتضاما يف موااهة التحد ات السياسية مةها واألمةية واالقتلاد ة ولكل أاياا العراق ما 
مجهور ة العراق دولة مشاله اىل اةوبه ما شرقه اىل غربه، والتمسك مبا  ؤكده دستور العراق الدائم بأن 

احتاد ة واحدة مستقلة وذات سيادة كاملة م  التيامةا بكل م ادئ الدستور وثوابته باعت اره القانون األاى 
ائةا اىل إخوانةا وأخواشةا يف إقليم كردستان حنمل رسالة  سمعها العاط نؤكد فيها إن  .واألعلى يف العراق

راقي  عربًا وكردًا وشركمانًا، آشور   وكلدان وجبمي  طوائفه العراق موحد وسي قى موحدًا وإن كل الع
االستاذ مسعود )نشكر األخ رئيس إقليم كردستان  .وأد انه حر لون كل احلرً على وحدة وسيادة العراق

على كرم ضيافته ، كما نشكر السيد رئيس اجمللس الوطين إلقليم كردستان على كرم ضيافته ، ( ال ارةاني
دة األعضاا وكل اإلخوة يف برملان كردستان على حسا االستق ال والتةهيم هلذه الي ارة وسةستمر ونشكر السا

 .بعون اهلل بالتواصل فيما بيةةا خدمة للعراق وشع ه والسالم عليكم ورمحة اهلل بركاشه
 :ردستانيوالسيد رئيس اجمللس الوطين الك

ت عا كتلة االئتالف العراقي ، أدعو األخ السيد حممد شكرًا للدكتور سعاد محيد على كلمتها القيمة اليت عا
ط عًا كلمة االستاذ حممد ال ياشي وهو ما االخوة الرتكمان يف قائمة االئتالف . ال ياشي إللقاا كلمته فليتفضل

 . العراقي املوحد للتةو ه فقط نرحب به امجل شرحيب فليتفضل
 :السيد حممد ال ياشي

 .بسم اهلل الرمحا الرحيم
 .ردستان العراق احملرتموسيد رئيس اجمللس الوطين إلقليم كال

  .ردستان العراق احملرتم والسيدات والسادة اعضاا اجمللس الوطين إلقليم ك
حتية حب وإعتياة اىل شهداا العراق ما ال لرة اىل ةاخو، حتية اىل شهداا اجلةوب واألهوار، حتية حب اىل 

شهداا حل دة واألنفال وشهداا االنتفاضة الشع انية امل اركة، حتية اىل شهداا شهداا املقابر اجلماعية، حتية اىل 
الرتكمان يف كركوك وبشري وشسع  وطوة وشاةة، حتية لشهداا آل الاةان وآل احلكيم وآل اللدر، حتية إك ار 
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 ا بيد الةهام وإاالل لكم  ا نواب إقليم كردستان وأنتم شراون مستق ل أبةااكم وأايالكم الذي ذاق األمر
 الدكتاشوري اللدامي ، حنييكم حتية اإلسالم والسالم ونقول لكم السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاشه 

 :ا ها السادة والسيدات
لقد أث ت الشعب العراقي مرة أخر  بكل طوائفه وقومياشه ويف مجي  حمةه وملائ ه وآالمه بأنهم كاجلسد 

ح ما رك ها جنا وما ختلف عةها غرق وهلك وإن إقليمكم هذا إمنا ااا الواحد ومنل العراق اليوم كسفيةة نو
ما رحم هذه اآلالم واحملا وامللاعب واليوم وهلل احلمد  تةعم باألما واالستقرار باكة اهود أبةااه الارة 
ه وشضحياشهم وندرك ايدًا أنه ط  تحقق هذا إال بتالحم وصا وحتمل كافة أبةاا الشعب العراقي بأحياب

وحركاشه وشخلياشه ورااالشه وكان املوقف الرائد للمراعية الد ةية الرشيدة املتمنلة اليوم بآ ة اهلل العهمى 
السيد علي السيستاني الدور ال ارة والر ادي للتغيري الذي حلل يف العراق ويف كافة األصعدة وخاصة بعد 

ذا الدور عاماًل أساسيا للحفاظ على إرادة سقوط الدكتاشور ة وإاراا االنتخابات وششكيل احلكومة وكان ه
الشعب العراقي ووحدشه أرضًا وشع ًا وعدم االنيالق للحروب الداخلية والطائفية  اليت كان االعداا  هدفون 

 . لذلك
 :ا ها السيدات والسادة

ركيا أنه لقد برها الشعب العراقي مرة أخر  ما األحداث األخرية يف الشر ط احلدودي الشمالي م  اجلارة ش
ال يال متالحم ومتماسك م  وحدة الشعب العراقي يف اهلدف وامللري واهلو ة وائةا اليوم نؤكد هذا امل دأ 
بأنةا ال ةلةا معكم وانتم معةا يف هذه السفيةة ويف هذا ال حر املتالطم وائةا نؤكد بأن العراق رااة اىل 

ه بس ب سياسات الةهام السابق احلمقاا، ال نرغب استقرار حقيقي بعد شعرضه حلروب ك رية واستةياف قدراش
أن  كون أرض العراق موطأ وحمطة إل ذاا وإةعاج دول اجلوار وبالتالي نسقط التا رات اليت شرمي لتدخل 
هذه الدول يف شؤونةا الداخلية وأمةةا ألن ذلك  هدد أما واستقرار العراق برمته وليس فقط إقليم كردستان 

بالسعي احلنيث والتعاون ال ةاا على السراا والضراا ، ال نةسى ان الشعب العراقي ومةذ وهذا ال  تحقق إال 
سقوط الدكتاشور ة قدم آالف الشهداا والضحا ا بيد االرهابي  والتكفري   وشعلمون ايدًا أ ها اإلخوة ان 

ةفذوا مآربهم الشيطانية هؤالا االرهابي  ط  ةيلوا ما السماا وإمنا دخلوا وشدفقوا ما بعض هذه الدول لي
و دخلون  وميًا ما بعض دول اجلوار وجبةسيات خمتلفة إال إن حكمة الشعب العراقي وحكومته املةتخ ة ال 
شيال شستخدم الدبلوماسية واحلوار املفتوح حلل هذه األةمة م  هذه الدول واجللوو على املائدة هو املفتاح 

وأخريًا ندعو اهلل س حانه وشعاىل أن حيفظ العراق ما شر األشرار  .نالوحيد ما أال ا لال العراق اىل بر األما
 .الةعمة على الشعب الكردي الل ور وكيد األكياد وحيفظ هذه ال قعة امل اركة واآلمةة و د م هذه

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاشه
 :ردستانيوالسيد رئيس اجمللس الوطين الك

مد ال ياشي اللوت املعا عا الشعب الرتكماني يف االئتالف العراقي املوحد على شكرًا اي اًل ، شكرًا لالستاذ حم
 .كلمته ، أدعو السيد االستاذ خملص سعدون عا كتلة حيب الفضيلة فليتفضل إللقاا كلمته
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 :االستاذ خملص سعدون
 .بسم اهلل الرمحا الرحيم
 .واحلمد هلل رب العامل  

 .ان العراق األستاذ عدنان املفيتردستوالسيد رئيس اجمللس الوطين لك
 .اإلخوة األفاضل أعضاا هيئة رئاسة اجمللس

 .ردستان العراقواالخوات واالخوة االعياا أعضاا اجمللس الوطين لك
 .ضيلة الةيابية أحييكم خبري حتيةبااي وباسم كتلة الف

 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاشه
هوار ميسان ومضا ف أهلةا يف الةاصر ة وما شربة السماوة اليت ما شطأن ال لرة املخض ة رةاا الفاو وا

ضمت ب  طياشها أنات الوا  الكردي والعربي على حد سواا وما مةائر وق اب الةدف وكربالا واالعهمية 
والكاظمية الرافضة لل اطل وأهل ال اطل وما أسد بابل ونواعري الرمادي وحد نة وما ملو ة سامراا وحدباا 

خنلًة يف اقلى اةوب الوطا اجلر ح شةيف دمًا على ارح الشمال يف كردستان العراق ائةا حممل  املوصل و
ائةا لةددد عهدًا قطعته دماسنا اليت امتيات . بدعاا أهليةا ونياشهم اللادقة ألهلةا وإخوانةا يف كردستان

ضحة اىل اخوة  وسف الذ ا عي بدماا اخوشةا الكرد يف ةناة ا الطغاة واملقابر اجلماعية ولة عث برسالة وا
عليهم ما ح اه رّبه به فكادوا له كيدًا فقالوا اقتلوه أو اطرحوه أرضًا هذا هو حال العراق كل العراق م  

 .إخوشه واريانه فسعوا اىل خلق املشكالت والعراقيل بداًل عا مساعدشه يف اجياد احللول
رئيس جملس الةواب العراقي وخطابات اإلخوة أعضاا  أ ها اإلخوة لقد اغةى خطاب األستاذ حممود املشهداني

الوفد الةيابي مةا ا طاب مبضام  كلةا مليمون باقتفائها والسري على إ قاعها لكي ال نكون كاليت نقضت 
وانةا إذ جندد رفضةا ألي شدخل سافر لدول اجلوار فيما خس أرض العراق وشعب  .غيهلا ما بعد قوة انكاثا

لكل املةلف  يف العاط بأن  ساعدوا عراقةا الغالي . جندد ا ضًا دعوشةا ومند  د السالم حتملهاالعراق وسيادشه 
 .على الةهوض بدوره اإلقليمي والدولي مبا  تةاسب م  هو ته وشأرضه العر ق

جندد شع رينا عا ةهونا باحلضور بيةكم سائل  ال اري القد ر ان جية كم وأهلكم وما  :اخواشي اخوشي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العامل  والسالم عليكم ورمحة  .ونهم ما أبةاا شع ةا الكردي عوادي اليمامتنل

 .اهلل بركاشه
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكردستاني

شكرًا اي الاًَ لألستاذ خملص سعدون على كلمته القيمة املعاة عا كتلة حيب الفضيلة وأخريًا أدعوا الدكتور 
 .ةجني عا التحالف الكردستان إللقاا كلمته فليتفضلسعدي الا

 :السيد سعدي الاةجني
 .السيد رئيس برملان كوردستان
 .السادة أعضاا هيئة الرئاسة

 االخوات واإلخوة أعضاا برملان كوردستان 
السيد رئيس جملس الةواب العراقي بادر هذه امل ادرة الكرخة ومحل ما بغداد إليكم عطف شعب العراق 

يعًا الن اجمللس الوطين لكوردستان العراق والن اجمللس الةواب العراقي خنل الشعب العراقي وشعاطفه مج
ومساندشه وشقد ره ملواقف إقليم كوردستان يف هذا الهرف احلساو ال بد ما إلقاا نهرة على املاضي ال عيد 
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العراق بالدولة العراقية اليت  لةفهم حاضرنا بشكل ايد عةدما أقرت عل ة األمم إحلاق كوردستان ب اقي
يف احلقيقة ط  كا  1105وكان قرار إحلاق كوردستان بالعراق بقرار عل ة األمم سةة  1101أنشئت سةة 

الكورد قد سةحت هلم الفرصة إلبداا رأ هم يف هذا اإلحلاق ألنهم كانوا قد وعدوا بدولة مبواب اشفاقية سيفر 
اضطر الكورد ان   حنوا  1103وعدهم  يف معاهدة لوةان يف عام  وبعد ان نكث احللفاا عا 1102يف عام 

عا حل ملشكلتهم وكانوا  طال ون بدولة مستقلة بقيادة الشيخ حممود احلفيد ا الد إال ان الر اح كانت جتري 
على ا ة حال ط  كا الةهام السابق األنهمة السابقة لو كانت قد شلرفت بقرااة . مبا ال  شتهي السفا

ائيك العراقي كما هو لكانت قد استطاعت ان شقولب هو ة عراقية نعتي بها مجيعًا، لألسف هذه اهلو ة املوة
العراقية ط شقولب بس ب سياسات االنهمة املتعاق ة اليت ط شقرأ هذا الواق  العراقي م  ذلك بقي الكورد 

ق، عا سلطة احلكومة هذه املةطقة كانت خاراة عا سلطة العرا 1110معتي ا بعراقيتهم، يف سةة 
أن  كون ايئًا ما العراق وان   قى اياًا ما  4/12/1110العراقية، هذا الاملان يف هذه القاعة قرر يف 

العراق وان شكون العالقة ب  هذا اجليا وب  باقي العراق على أساو فدرالي رمبا هذا مؤشر على طر ق 
اجليا ما العراق  تمت  بش ه استقالل، استقالل واقعي  سرينا ل ةاا عراق فدرالي بعد سقوط الةهام كان هذا

defect state   وم  ذلك كان الكورد بقادشهم وشع هم عةدما أقول الكورد أعين شعب كوردستان هةاك عرب
كورد ة كان متواها ومتعاطفا م  باقي العراق وشواهوا  وشركمان وآشور   وكلدان وأكنر ة شعب كردستان

اق اد د على أساو اد د أساو العراق اجلد د هو قرااة املوةائيك واالقالع عا السلطة اىل بغداد ل ةاا عر
الفرد ة الدكتاشور ة اليت ال شقرأ موةائيك العراق كما جيب ان  قرأ، انا ااد ان دور كتلة التحالف 

ة الوطةية االنتقالية حلد اآلن يف اجمللس املؤقت ويف اجلمعي 0224الكوردستاني يف الاملانات العراقية مةذ عام 
وبعد ذلك يف جملس الةواب العراقي كان دورًا بةااًا، نعم اختلفةا، شقاطعت اآلراا، شعارضت اآلراا، شةاقضت 
اآلراا ولكا احملللة الةهائية كانت للا  العراق املتحد، اآلن حنا ائةا ما بغداد اىل هةا، ما جملس الةواب 

مة األخرية نكتب اللفحة النانية ما الرسالة اليت بدأمت انتم بكتابتها يف العراقي الذي كانت له  يف هذه األة
ة ارة وفد اقليم كوردستان العراق وفد اجمللس الةواب الكوردستاني عفوًا اجمللس الوطةى لكوردستان العراق 

وىل واألن نكتب عةد ة ارشه لاملان االحتادي الفدرالي العراقي يف جملس الةواب العراقي هم كت وا اللفحة اال
اللفحة النانية ما الرسالة وهذه الرسالة بليغة يف داللتها يف صياغتها يف مدلوالشها اىل كل دول اجلوار واىل كل 
دول العاط انةا يف العراق يف العراق اجلد د اجلمهوري الدخقراطي الفدرالي حالة واحدة نتعاطف م  آالم أي 

اق كان وانةا نقف معًا  دًا واحدة يف الشدائد واملهمات وانةا نداف  مجيعًا عراقي أ ةما كان ويف أي ايا ما العر
عا سيادة العراق وال نق ل مجيعًا ألي خرق هلذه السيادة هذه حمطة متقدمة يف بةاا اهلو ة العراقية وقول ة 

كم اي ل الشكر اهلو ة العراقي اليت حنا جيب ان ن ةيها مبواقفةا بدمائةا وبكل ما نستطي  ما اهودنا أشكر
على حسا االستق ال وامتةى هلذه الي ارات ان شتكرر وان  كون مستق لةا افضل ما حاضرنا والسالم عليكم 

 .ورمحة اهلل وبركاشه
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 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني
خوة اعضاا شكرًا لألخ الدكتور سعدي الاةجني على كلمته املعاة عا كتلة التحالف الكوردستاني، أكيد اال

االستاذ حس  : الوفد الذ ا ط  تكلموا خكا ان أشري اىل ااائهم الن الكلمات اليت حتدثت عات عةهم أ ضا 
اجل وري عا الكتلة العربية املستقلة ، االستاذ حسا د كان خضري عا ا هة التوافق ، االستاذ فالح حسا 

عا كتلة التحالف الكوردستاني ، وكذلك  زنطنة دا الق ة دان عا اجل هة العراقية للحوار الوطين ، االستاذ ع
السادة اعضاا جملس الةواب اآلخرون املواودون معةا الدكتور ع داهلل واالستاذ سرباة وكل الضيوف اآلخر ا 

 نرحب بهم شرحي ًا حارًا االااا غري مكتوبة عةدي 
وف عةه عةدما  تكلم فهو حياول ان كلمة رئيس جملس الةواب عا عا مجي  االطياف الرئيسية وهذا معر

 عا عا مجي  الكتل املواودة يف جملس الةواب ، ط عًا انا اعتقد ان االخوة أعضاا الوفد لد هم موعد 
و ستعدلونين بان استعدل يف إنهاا اجللسة ولكةه ال بد ان نعطي عشرة دقائق اىل بعض الكلمات اليت ستعا 

طين القليم كوردستان اراو ان شكون الكلمة خمتلرة ادًا وأبدأ باالستاذ عا الكتل الاملانية يف اجمللس الو
 .شريوان احليدري رئيس كتلة احليب الدخقراطي الكوردستاني يف الاملان فليتفضل

 :احليدري ناصح االستاذ شريوان
  .السيد رئيس اجمللس الوطين لكوردستان العراق
ني رئيس جملس الةواب العراقي وأعضاا الوفد املرافق له كما بدا ة ارحب باالستاذ الدكتور حممود املشهدا

وأرحب باالستاذ نورالد ا االم  العام الحتاد الاملاني  العرب وامتةى هلم طيب االقامة هةا يف اقليم 
الشك انه ويف اآلونة األخرية ةار وفد ما اقليم كوردستان أو باألحر  ما برملان كوردستان  ،كوردستان العراق

ىل الاملان العراقي يف السة خاصة ملةاقشة األوضاع الراهةة ب  العراق وشركيا وقد محل هذا الوفد املوقف ا
املوحد القليم كوردستان اىل الاملان العراقي وقد ااا هذا املوقف موقفًا مكماًل ملوقف جملس الةواب العراقي 

أو وفد ملشاركة هذه اجللسة وللتواصل والت احث ويف هذه اجللسة  شاركةا رئيس جملس الةواب العراقي على ر
يف هذا املوضوع، ان منل هذه الي ارات وش ادل واهات الةهر واالاتماعات املشرتكة ان دل على شئ فإمنا  دل 
على حرً اجلمي  العالي باملسؤولية جتاه شع ةا وجتاه التيامةا التام بالدستور وجتاه احلفاظ على وحدة 

يف الوقت الذي ننما موقف جملس الةواب العراقي نود ان نؤكد حرصةا التام على لغة  أراضي العراق إنةا
احلوار وعلى لغة الدبلوماسية وعلى لغة السلم س ياًل للتوصل ملعاجلة هذا املوضوع ، انةا يف الوقت الذي نشدد 

املشرتكة وعدم التدخل يف على أهمية االلتيام مب ادئ حسا اجلوار واالحرتام املت ادل واحلفاظ على امللا  
الشؤون الداخلية وم ادئ الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي كأساو ملعاجلة هذا التوشر نر  ما 
الضروري االشارة اىل املواقف االجيابية اليت خطت حكومة اقليم كوردستان بهذا ا لوً ومةها غلق بعض 

تاني واجلهود اإلنسانية امل ذولة لإلفراج عا األسر  مكاشب األحياب املتعاطفة م  حيب العمال الكوردس
وشعي ي السيطرات املؤد ة اىل الةقاط احلدود ة واحللار اللواسيت املؤد ة اىل شلك احلدود كل هذه عةاصر 

 ظانرينيضوم ادئ اجيابية شن ت حسا نوا ا االقليم حلل االةمة حاًل سلميًا، كما ان املقرتح الذي ااا به السيد 
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ةاني رئيس اقليم كوردستان حول االاتماع الرباعي هو اآلخر رئيس حكومة اقليم كردستان هو اآلخر ال ار
موقف اجيابي حلل املسألة اضافة اىل ذلك فان شلرحيات أردوغان األخرية والتلرحيات اليت ادىل بها السيد 

ة حاًل سلميًا وسياسيًا ال ارةاني رئيس حكومة االقليم هي االخر  ااات معاة عا حل االةم ظانرينيض
ائج لتتضافر كل اجلهود ب  برملان كوردستان وب  جملس الةواب العراقي يف س يل حل األةمة والوصول اىل نت

 .مرضية للدمي  والسالم عليكم 
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

االخت . يف برملان كوردستان شكرًا لالستاذ شرياون احليدري رئيس كتلة احليب الدخقراطي الكوردستاني
 .الكوردستاني شر د ان شرحب بكم فلتتفضل الوطين كو ستان رئيس كتلة حيب االحتاد

 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر بةطةرمي بةخَيرهاتين سةرؤ  وئةندامي ئةجنومةني نوَينةراني عَيرادي سيدرداَل ئةكةم، هةروة  
اتين دكتؤر نورالدين ئةمينداري طشو ثةرلةمانتاراني عةرةب ئةكةم، زؤر سوثاسي وتارو دسة بةخَيره

بةنرخةكانيان ئةكةم، هةروة  سوثاسيان ئةكةم بؤ ئةو هةَلوَيستةيان كة هةيانبوو بةرامبةر برديارةكةي 
بؤ ئةو ثَيشوازيية ثةرلةماني توركيا، بةرامبةر لةشكركَيشي بؤ هةرَيمي كوردستان، سوثاسيشيان ئةكةين 

طةرمةي كةلة ئَيمةيان كرد وةسدي ئةجنومةني نيشتماني كوردستان، من لَيرةوة هةر ويستم بةخَيرهاتنيان 
 .بكةم وسوثاسيان بكةم، وتارةكانيان زؤر كايف بوو، كةبةرداسو هيض دسةيةكي بؤ ئَيمة نةهَيشتةوة وسوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
. بةتايبةتي بؤ ئةوةي كة زؤر كورت بوو، ئومَيد ئةكةم منوونةت زؤر بَيت زؤر سوثاس بؤ دسةكانت

ششكركم فقط على الكلمات وعلى املواقف اليت االلتيام اليت عاة باالخوة والدفاع عا شعب كوردستان الذي 
 .ردستان فليتفضلوهو دفاع عا كل العراق ، السيد حممد فرج عا كتلة االحتاد االسالمي يف برملان ك

 :السيد حممد فرج امحد
  .بسم اهلل الرمحا الرحيم

 .السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني
 .، رئيس اجمللس الوطين العراقي والوفد املرافق له السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاشهاالخوة السادة السيدات 

أمتةى أن شكون هذه اللقااات أوال أرحب بكم يف اجمللس الوطين الكوردستاني وأمتةى لكم طيب اإلقامة كما 
منمرة واادة وبةااة لكي نتضافر فيها اجلهود إلصالح حالة العراق ولكي  يدهر ولكي  تسةى لشع ه العيش 
بسالم وأمان انا أر د ان احدد نقاط ماذا نعمل الن لةا مجيعًا امور ومسؤوليات متداخلة ومشرتكة جتاه 

إطار اد د للقاااشةا الاملانية ب  برملان اقليم كوردستان وجملس حتد د : العراق ومكوناشه لذلك عليةا أوال
العمل لوض  إطار عمل مشرتك ومت  لغرض حتقيق الرس ة الوطةية املشرتكة للعراق : الةواب العراقي ثانيًا

ت العمل لوض  إطار اللتياما: االحتادي الدخقراطي  سودها األما واالستقرار واالةدهار والرفاهية ثالنًا
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( 142)على جملس الةواب العمل جبد ة إلنهاا شةفيذ املادة : مشرتكة ومت ادلة ب  املركي واالقليم رابعًا
: العمل لتعي ي الدور األساسي القليم كوردستان الذي هو ايا مهم وأساسي ما العراق االحتادي سادسًا: خامسًا

وار مبا حيقق امللا  املشرتكة وعدم التدخل يف العمل ل ةاا عالقة صداقة واحرتام مت ادل وشعاون م  دول اجل
الشؤون الداخلية واعتماد احلوار والتفاوض حلل مشاكلةا وأخريا اقرتح ششكيل جلةة برملانية مشرتكة للياغة 
عهد اد د ب  برملان إقليم كوردستان وجملس الةواب ليكون نواة وأساسا جمللس األقاليم يف العراق االحتادي 

 .كرًاالفدرالي وش
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 .شكرًا للسيد حممد فرج عا االحتاد اإلسالمي ، األستاذ حسا عا اجلماعة اإلسالمية فليتفضل
 :األستاذ حسا بابكر امحد
 .بسم اهلل الرمحا الرحيم

 .السيد رئيس اجمللس الوطين لكوردستان العراق
والوفد املرافق له أحّر شرحيب يف عاصمة إقليم كوردستان  بدا ة نرحب برئيس جملس الةواب العراقي

اآلمةة ويف السة برملان كوردستان حنا سعداا بأن نر  إخوانةا ما جملس الةواب العراقي  يورون  هةولري
ما أال  وهةولريإخوانهم يف اإلقليم و شاركون مشاوراشهم و ستعدون ل ةاا اسر قوي ومت  ب  بغداد 

حنا يف كوردستان . ة ب  الطرف  ما اهة وب  كافة القوميات والطوائف ما اهة اخر عالقة طي ة أخو 
نشعر بان كلما حتسةت االوضاع االمةية يف الوسط واجلةوب واةدهر االقليم يف جماالت عدة حياول اطراف ان 

ذا عليةا أن نفهم  يرعوا بذور ا وف واهلل  يف ال الد كي   قى الوطا والشعب العراقي مهددًا يف مأةق، ل
األشياا كما هي فالتكاشف ووحدة اللف ضرورة ووااب على اجلمي  للقضاا على كل املشاكل اليت شوااهةا، الن 
اإلنسان قليل وضعيف بةفسه وكنري وقوي بأخيه فةحا أحفاد صالح الد ا رمي العية والراولة والسخاا 

ال  ؤما أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لةفسه، نتمةى والوفاا ال خنذل أصدقائةا وشركائةا، ألنةا نعلم بأن 
 .للوفد اليائر التوفيق والةداح وللشعب العراقي التقدم ولكوردستان الةلر واألمان وشكرًا

 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني
خبشان عا كتلة الكلمة اآلن لألخت . شكرًا لكلمة األستاذ حسا عا بها عا كتلة اجلماعة اإلسالمية شكرًا له

 .احليب الشيوعي الكوردستاني فلتتفضل
 :بةردَين ثخشان عبداه زنطةنة

 .سيادة رئيس اجمللس الوطين لكوردستان العراق
ششر ف سيادة رئيس جملس الةواب والوفد املرافق له اىل كوردستان واىل برملان كوردستان شعتا خطوة 

لاملان  جملس الةواب واجمللس الوطين لكوردستان العراق فأهاًل اجيابية ايدة يف شعي ي وشطو ر العالقة ب  ا
وسهاًل بهم مجيعًا، وأهاًل وسهالًََ باالستاذ نورالد ا رئيس احتاد الاملاني  العرب، سيادة الرئيس لقد عامت 

يعًا شه فأشفق معكم مجواملتحدث  واملتحدثات ق لي عا عمق العالقة ب  أفراد الشعب العراقي بكل مكونا
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اضيف بالةس ة اىل شوطيد العالقة ب  الاملان  أر  ما الضروري شوطيد هذه العالقة وشوطيد  وليس لي ما
العالقة ب  كافة املؤسسات واطراف العملية السياسية يف العراق وخاصة يف هذه الهروف اليت فيها شعقيدات 

ية ال ةالت رااة اىل املي د ما الةضج قد شةشأ كنرية ويف ااواا مجيعةا  عين جتربتةا يف ممارسة الدخقراط
الت اسات هةا وهةاك رمبا الت اعد  عمق هذه االلت اسات لكا شطو ر العالقات ومتتيةها خكا شاليف هذه 
احلاالت فار  شةهيم هذه احلالة ريث ال شقتلر على الهروف االستنةائية فقط بالةس ة اىل االةمة اليت 

لقد خطت احلكومة الرتكية بيعامة حيب العدالة والتةمية خطوات اجيابية يف ال دا ة نشأت م  اجلارة شركيا 
كةا نأمل ان شتواصل وشتعمق وخاصة وان حيب العمال الكوردستاني أ ضًا قد أار  شغيريات يف سياسته 
ونهده ولكا لألسف ما حلل كان غري ذلك وخلقت حالة ما التوشر والقلق يف عموم العراق وخاصة يف 
كوردستان أخذت األوضاع شهدأ األن وخاصة التلرحيات السيد اردوغان، ولكا باعتقادي هذا ال  عين انه 
املسألة قد حلت متامًا أو أار  حل اذري اليها نأمل ان جيري حل هذه املسألة اذر ًا ما خالل اإلقرار 

على أساو القوان  واألعراف باحلقوق القومية املشروعة للشعب الكوردي يف شركيا وبةاا عالقات اجلوار 
الدولية واحرتام السيادة وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية واحرتام اجلرية اليت شربطةا مةذ قرون ما 
السةوات احةا بالعراق أحوج ما نكون ونقدر قيمة السالم وقيمة األمان وقيمة االستقرار وحنا رااة إليها 

 .ة والفدرالية وشكرًاإلعادة بةاا العراق على أسس الدخقراطي
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

ئَيستا كا  . شكرًا لألخت العي ية خبشان على كلمتها اليت عات عا مواقف احليب الشيوعي الكوردستاني
 .بةَلَين سةرموو بةس بةكورتي

 (:بةَلَين) بةردَين بد عبداه حممود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوَيت ئةطةر ئينا ئةدةيت دسة ئةكةم، ئةطينا دسة ناكةممن سَي دةدةم 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةراسو وةسدةكة ثةلةيانة و ئَيوةش هةر يةكةو داواي سَي دةدة بكات زؤر ئةكات، بؤية ئةطةر دبوَلي بكةن 
 .سةرموو رسوةغا  ك  .من لةباتي ئَيوة هةموو دسةيةكم كردووة، بؤية ئةطةر دبوَلي بكةن ثَيويست ناكات

 :مخوريةسعيد م طاهر غئور بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

منيش بةخَيرهاتنيان ئةكةم، مادام دةديقةيةكة زؤر بةخَيرايي دسةكاا ئةكةم، ية  ثَيم باشة 
نووسينطةي ثةرلةماني عَيرادي لة هةرَيمي كوردستان هةبَيت، وة نووسينطةي ئَيمةش لةبةغدا هةبَيت، 

خاَلي يةكةم خاَلي دووةم، لةهةر ثرس وكَيشةية  كة دَيتة ثَيشةوة، ثَيويستة هةردووال كؤبوونةوةي  ئةوة
هاوبةش ئةجنام بدةين، نة  كؤبوونةوةي تا  اليةنة ئةجنام بدةين، بؤ ئةوةي ئاطادار بني هةَلوَيستَيكي 

وةزيرَيك نةدات، وةكو ئةوةي  ية  اليةنةمان هةبَيت، خاَلي سَييةميشم ئةوةية ثةرلةمان دةسةآلت بةهيض
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كة وةزيري ناوخؤي عَيرادي كردي، ئيتيئاديةي ئةمين لةطةَل وآلتاني تر ئيمنا بكات، بَي ئاطاداري ئَيمة، كة 
ثةيوةستة بة رةوشي ئَيمةو بةضارةنووسي ئَيمةشةوة، دةبَي بةرداسو لة داهاتوو ئةو رةوشة دووبارة 

ضارةسةركردني كَيشةي ثارتي كرَيكاراني كوردستان، ئةوة هةموو  نةبَيتةوة، خاَلي ضوارةميشم بةنيسبةت
اليةكمان و ئةو برا بةردَينانةشي كةوا دسةيان كرد، داوا دةكةين كةوا بةئاشو ئةو كَيشةية ضارةسةر 
بكرَيت، سةركردايةتي ثارتي كرَيكاراني كوردستانيش تةئكيدي كردؤتة سةر ئةو مةسةلةية، جطة لةئاطر 

طةياندووة ئامادةية ئةطةر ثرؤذةي سياسي هةبَيت، ضةكيش دابنَيت، بؤية دةبَي بةراسو  بةستةكة راي
ئَيمة ثَيشوازي لةو هةنطاوة بكةين و داوا لةتوركياش بكةين، كةوةآلمي ئةوةي هةبَيت نة  وة  بةردَين 

ةسةر ئةكةين، دةبَي ئؤردؤطان دةلََِِِيت تا ئَيستاكةش خةياري سةربازي لةثَيشةو بؤ ئةجنامدان ئَيمة كاري ل
ئَيمة داوا لةتوركيا بكةين، و ثةرلةماني عَيراديش داوا لةتوركيا بكات، رَين لةو هةنطاوةي سةركردايةتي 

 .ثارتي كرَيكاراني كوردستانيش بطرَيت وزؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بيدةنة ئةوان بةزماني زؤر سوثاس وةخت  نية تةرجومةي بكةين دوايي بينووسن تةرجومةي ئةكةين و 
 .عةرةبي، كا  كرخي يان كا  اسعد سةردي نية

 .ردستان، وهو  تكلم باللغة الرتكمانيةاالخ اسعد عا كتلة الرتكمان يف برملان كو
 :بةردَين اسعد شاكر امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ماني لةطةَل بةردَينتان دسة دةكةم، مَيوانة بةردَينةكان بةخَيرهاتنتان دةكةم، تةبيعي لةم مينبةرةوة بة تورك

ئَيمة وةكو توركمانةكان / دووبارة بةخَيرهاتنتان دةكةم، دوو تَيبيين كورمت هةية بؤتان باس دةكةم، ية 
 .لةطةَل دسةكاني بةردَين مةبود مةشهةدانني% 122

ناوخؤي هةرَيمي ئَيمة دةبول ناكةين هةر كام لة دةوَلةتةكاني دراوسَي بَيت دةست لة كاروباري / دوو
 .كوردستان بكات، سوثاستان دةكةين، دووبارة بةخَير بَين

 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني
 :عا احلركة الدخقراطية اآلشور ة فلتتفضل طالوَيذشكرًا لكلمة االخ اسعد، االخت 

 :بةردَين طالوَيذ شابا ججي 
 .سيادة رئيس اجمللس الوطين لكوردستان العراق

اشكرك على الكلمات الطي ة بس اراو ما االخوان الذ ا القوا كلماشهم هةا يف .  ة أرحب بالضيوف الكرام بدا
هذا املةا ان  تم شوصيلها اىل اجلمهور وخاصة نقطة التعا ش االخوي والسلمي ب  كافة مكونات الشعب 

 .العراقي وأد انه نراو مةهم ذلك وشكرًا
 :وردستانيالسيد رئيس اجمللس الوطين الك

 .كا  بابري سةرموو
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 :بةردَين بابري كامال سلَيمان
 .بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .اني اشكلم بلغة امي باللغة الكرد ة لتةفيذ هذه بةود الدستور 
 .بةردَين سةرؤكي ثةرلةمان

ان، وتاري زؤر بةردَينان ميوانة بةردَينةكان بةخَيرهاتنَيكي طةرمتان ئةكةم، وَيرداي دةستخؤشيتان لةوتارةكانت
بةثَين بوون، ئومَيدي ئةوةش هةية كة دةبَيـتة هؤي بةهَين كردني ثةيوةندي نَيوان هةرَيمةكاني 
كةلةداهاتوو ض هةرَيمي ئَيستا ض حكومةتي سيدراَلي عَيراق بَيت، بةآلم ئةوةي كة تَيبيين ئةكرَيـت، هةر 

لي دَيت دسةي زؤرباش دةكرَيت، تا ئَيستا وةسدَيكي ثةرلةماني يان وةسدَيكي حكومي كةلةحكومةتي سيدرا
دسةكانيان جَيطاي طلةيي ئَيمة نةبوو، بةآلم كة دةضنةوة ئةوَي بةكردةوة ئومَيد دةكةين ئةو دسانة 
جَيبةجَي بكرَين، بةتايبةتي ئةوانة هةريةكةو لةكوتلةيةكة، كوتلةكانيان زؤر دسةي جوانيان كرد، بةآلم 

تا ماونةتةوة، كة لةنَيوان ئَيمة وئةوان بؤ بةهَينكردني يةكَيو خاكي كؤمةَلَيك طرست وكَيشة كة ئَيس
عَيراق، بةهَينكردني دةوَلةتي عَيراق، ثَيويستة تةئسرييان لةسةر كوتلةكانيان بَيـت، لةسةر نوَينةرةكانيان 
 بَيت لةكوتلةي وةزاري عَيرادي بؤ جَيبةجَيكردني ئةو بةندانةي كةلةدةستووردا هةن، كار بكةين

و جَيبةجَيكردني كة يةكَيكة لة هةرة خاَلةكاني  142هةموومان بؤ بةندةكاني دةستور بةتايبةتي ماددةي 
لةثَيشةوة، كة زةماني خاكي عيَِِِراق دةكات، زةماني يةكَيو طةلي كوردو طةلي عةرةب ئةكات، لةهةمان كاتدا 

ة تةئسرييان دةبَيت ثةرلةماني عَيرادي جَيبةجَيكردني بةتايبةتي لةدابةشكردني داهاتدا، داهاتي عَيراق ك
كتلةكاني عَيرادي هةر يةكةو وةزيريان هةية، تةئسرييان لَي بكات، بؤ جَيبةجَي كردني وة  خؤي، وةكو 
ثار ساَل كؤمةَلَيك كَيشةو طرسو ئةو تؤ دروست بوون، كة بوو بةمايةي كؤمةَلَيك كَيشة لة هةرَيمي 

ة هةَلواسراوانةي هةبَيت ضارةسةر بكرَين ئةو كَيش نة، كاريطةريانكوردستان، ئومَيدةوارين ئةو كَيشا
 .كةباسم كردن وضةند كَيشةيةكي تريش، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :آخر دقيقة للسيد نوري طال اني العضو املستقل يف الاملان فليتفضلزؤر سوثاس دوا كةليمة، 
 :بةردَين نوري مجيل تاَلةباني

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س
 .اراستةي ميوانة بةردَينةكان بكةمرَيطام بدةن كةوا دوو وشة بةزماني عةرةبي ئ

 .السادة الضيوف /السيد رئيس جملس الةواب العراقي
اود ان اشكر مواقفكم وخاصة يف الكلمات اليت وردت يف كلمة رئيس اجمللس الةيابي يف قوله بأن اقليم 

بأن العراق حر ص على األما القومي الرتكي ولكةه  رفض ان شكون اراضي كوردستان عامل قوة للعراق و
دول اجلوار حمورًا لالعتداا على العراق ويف إدانته لقرار الاملان الرتكي يف ااتياة احلدود الدولية للعراق اشكلم 

ًا ما اامعة ال لرة كمستقل وأشكلم كقانوني ألنين كةت استاذًا للقانون يف عدد ما اجلامعات العراقية ابتداا
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أقول  1180وبغداد والسليمانية وصالح الد ا ق ل احاليت على التقاعد بقرار ما الةهام ال عني يف عام 
خاصة وحنا على عت ة ( 142)هةالك بؤر خكا ان شكون ملدرًا لالشكاالت يف املستق ل مةها شط يق املادة 

قانونية جيب العمل على حلها باسرع وقت ممكا إذ جيب  ااراا االستفتاا يف نها ة هذه السةة هةالك اشكاالت
أن  كون االستفتاا باملةاطق املتةاةع عليها فقط وهةاك اشكال آخر  تعلق بقانون بلدور ششر   خاً بهذا 

 .الاملان خاً بالنروة الةفطية هذا القانون ال  تةاقض مطلقًا م  ما ورد يف الدستور االحتادي وشكرًا لكم
 :اجمللس الوطين الكوردستاني السيد رئيس

شكرًا للسيد نوري طال اني الذي التيم بالوقت وعا خالل دقيقة عما  ر د ان  قوله ، شسمحلي سيادة رئيس 
جملس الةواب، االخوة احلضور ان انهي اجللسة بتكرار الشكر على حضوركم بالتأكيد على ضرورة العمل معًا 

اال الشعب العراقي وما اال شن يت دعائم الدخقراطية والفدرالية والتعاون الالحمدود ب  اجمللس  ما 
وحقوق االنسان وما اال خلق جمتم  مدني خالي ما االضطهاد والتعلب واالبتعاد عا كل املشاكل اليت 

ها لةا الدكتاشور ة املقيتة، أشكركم مرة اخر  وانهي اجللسة اآلن لكي  سةح اجملال للوفد الضيف مبواصلة خلق
 .ااشه وشكرًا لكم واىل اللقاالقا

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
 

 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)ادر عبداهحممد د   ست ابد عبداه                سر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

  عَيراق - انكوردست    عَيراق                          – عَيراق                         كوردستان – كوردستان  
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 ( 01)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 02/00/2112 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     10/11/0222رَيكـةوتي   ةشـةمم  دوو رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشـاد مئـو سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةردَين سرست عبـد عبـداه سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤ  و( كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه

 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (01)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1110ي 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  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييساَلي  دووةميي خولي طرَيداني (01)
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت

 -لـة هـةرَيمي كوردسـتان     خستنةروو و ِِِطئتوطؤكردني ثردؤذوي ياسـاي بةرةنطاربوونـةوةي جطةرةكَيشـان،    -1
 .ةش كراوةعَيراق، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشك

خستنةردوو و طئتوطؤكردني ثردؤذةي ياساي يةكةم هةمواركردني ياساي رَيكخستين موَلكيـةتي كشـتوكاَلي    -0
 .، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان هاتووة1125ي ساَلي (12)ذمارة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, ين ئةمردؤمان دةكةينةوةبةناوي طةلي كوردستان دانيشت
ي 1110ي 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)بذاردن لة كاتي خولي دووةمي هةَل)(دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا10/11/0222
 -لـة هـةرَيمي كوردسـتان     خستنةروو و ِِِطئتوطؤكردني ثردؤذوي ياسـاي بةرةنطاربوونـةوةي جطةرةكَيشـان،    -1

 .عَيراق، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة
ةردوو و طئتوطؤكردني ثردؤذةي ياساي يةكةم هةمواركردني ياساي رَيكخستين موَلكيـةتي كشـتوكاَلي   خستن -0

 .، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان هاتووة1125ي ساَلي (12)ذمارة
بةخَير هاتين براي بةردَين كا  زريان، وةزيـري تةندروسـو و بـراي بـةردَين كـا  دارا وةزيـري ذينطـة، بـراي         

ةردَين كا  سعد وزيري هةرَيم  بؤ كاروباري ثةرلةمان، بـةخَيرهاتنيان دةكـةم، كـة بةشـداران لةطـةَلمان بـؤ       ب
بردطةي يةكةم، هةروةها كا  سعد هةميشة لةطةَلمان بةشدارة، بةخَير بَيت سةرضاو، داوا لة ليذنةي ياسايي 

مـرؤظ راثؤرتيـان هةيـة، كـا  رشـاديش      و ليذنةي تةندروسو و ئةو  ليذنانةي كةوا راثؤرتيـان هةيـة، مـايف    
 .راثؤرتي هةية، با ليذنةي تةندرسو و ليذنةي ياسايي دانيشن، سةرموو
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ليذنةي مـايف  , ليذنةي تةندروسو و, بةنيسبةت ئةوانةي كة ثرؤذةكةمان تةحويليان كرد، ليذنةي ياسايي و
تية لة، خستنةردوو و طئتوطؤكردني خاَلي يةكةمي بةرنامةي كاري ئةمردؤمان بري .مرؤظ و ليذنةى شارةواني

عَيــراق، كــة لــة اليــةن ذمــارةي –ثـرؤذةي ياســاي بةرةنطاربوونــةوةي جطةرةكَيشــان، لــة هــةرَيمي كوردســتان  
ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة، ناوةكانيشيان ثَيشـرت خوَيندراوةتـةوة حةزدةكـةن جـارَيكي تـر      

شـكرية رسـول،   .نـوري تاَلـةباني، تـارق جامبـاز، كـريم حبـري، د      .د ظيان دزةيي، حممـد سـةرةج،   .دةخيوَينمةوة
ئاريــان خــالص، خليــل ابــراهيم، عبــدالكريم ابــوبكر هةمةوةنــدي، ثةخشــان  . ، دطلعممت، ســيد طلعممت خضممر

زةنطةنة، كوَيستان حممد، طيالس حمي الدين، سةردار هركي، رشـاد ابـد، كـةذال بيـد، ئـةواني تـر ناويـان        
يذنةي ياسايي دةكةم خبوَيننةوة، كةوا ثردؤذةكة خاَل بة خاَل خبوَيننةوة، رةئـي خؤيـان   دةرنةضووة، داوا لة ل

 .لةسةر ئةو خااَلنة بَلَين، سةرموون
 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابو بكر 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا كا  كريم حبري، بة عةرةبي دةخيوَينَيتةوة، ئَينجا رةئي ليذنةكة دةخوَينَيتةوة
 :بةردَين كريم حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هَينان يا دروست كردن يا سرؤشتين هةر جؤرَيك لـة جؤرةكـاني بـةربوومي تـووتن دةدةغـة       :ماددةي يةكةم
ــدابوو زيــان بــة تةندروســو و ئــةدَل بطةيــةنَي و      دةكــرَي لــة هــةرَيم، ئةطــةر ثَيكهاتــةكاني مــاددةي واي تَي

زيان بةخش بة تةندروسو و ئةدل هةر ماددةيةكي كيمايي يـا سروشـو بـَي و كـار      مةبةستيش لة ماددةي
 .لة ئةدَل يا خود كؤئةندامي دةماري مرؤظ نةكات

 :ملطفى بةردَين عبدالكريم ابو بكر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يم اذا احتوت يف مكوناشه حيهر استرياد او شلةي  او بي  اي نوع ما انواع مةتدات الت غ يف االقل :ا ادة االولي
على مضافات ضارة باللحة والعقل و قلد باملضفات الضارة باللحة والعقل ا مة ممواد كيمياو مة او ط يعيمة     

 .شؤثر يف العقل او اجلهاة العليب لالنسان
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

قمانون  ) ،نـةبيَ شمدخ    قمانون مكافحمة  )بةنيسبةت ئَيمة ليذنةي ياسايي، ثَيمان بـاش بـوو، كـة نـاوي ياسـاكة     
، شتةكة جوانرتة، ضونكة ئةو ياسـاية بؤئـةوةي نييـة، كـةوا هـةر      (العراق -حهر التدخ  يف اقليم كوردستان

باشـرت دةردةضـي ، ئـةوة يـة ،      حهمر مةنعي بكات جطةرة بكَيشَي، بةس تةننميي دةكات، لةبةر ئةوةي بـة  
ارمـان كـردووة و، رؤيشـتووة، تبويـب و ئيعـادةي      يةكي تـريش ئةمـة هـةروةكو لـة ياسـاكاني تـردا هـاتووة، ك       

صياغة و ديباجة و ئةو شتانة تةخويلمان بكةن، بؤي دابنَيينـةوة، وةكـو ياسـاكاني تـر، بةنيسـبةت مـاددةي       
يةكةميش، ئَيمة ئيعادةي صياغةمان كردؤتةوة، دواي ئةوةي كة ئيعادةي صياغةمان كردؤتـةوة، بـؤ ئـةوةي    

ةوةي كة حوكمةكة ضةسثا، بنانني خمالف و سةرثَيضـي كـار، سـنايةكةي ضـيية،     كةوا هاوواَلتي بنانَي دواي ئ
 .سنايةكةلان لةطةَلي داناوة، نة  لة دوايي بَيت، بةم جؤرةي كة ئَيستا دةخيوَينمةوة
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حيهر صة  او استرياد اي نوع ما مةتدات الت غ او املتاارة بها يف االقليم اذا احتوت علمى ممواد    :ا ادة االولي
او ة ضارة باللحة او مؤثرة يف العقل او اجلهاة العلميب لالنسمان و عاقمب املخمالف بماحل س و بغراممة ال       كيمي

 د ةار؟(عشر ا مليون)د ةار وال شي د على( سسة مال  )شقل عا 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، ليذنةي مايف مرؤظ، سةرموو
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة
ئَيمــة يةكــةم، لةســةر عنوانةكــة ثَيشــنيارَيكمان هةيــة، ياســاي دةدةغــةكردني جطةركَيشــان بكرَيتــة ياســاي    

بةنيسبةت ماددةي يـة ، ئَيمـة لـة ئةسـَلي ثردؤذةكـة ثَيمـان        .نةهَيشتين جطةرةكَيشان لة هةرَيمي كوردستان
عةرةبيةكــةمان ال بــوو، نةصــة  باشــة بــةم جــؤرةي خــوارةوة خبوَينرَيتــةوة، بــةاَلم بةداخــةوة ئَيمــة نةصــة    

ال جيموة اسمترياد او انتماج او بيم      )كورديةكةمان ال نةبوو، لةبةر ئةوةي لةسـةر ئـةوة مونادةشـةمان كـردووة    
 .كافة مةتواات الت غ ماط شكا مطابقة للمواصفات واملعا ري الدولية املعمولة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةكة، ناكرَيـت دوو يـان سـَي صـيغة تـةردح بكرَيـت، يـةعين ئـةو         كا  حممد، خؤي تةركين لةسةر ئةوةي صـيغ 

صيغةيةى ليذنةي دانوني تةرحي دةكات، ئةطةر كةليمةية  هةبَي، ثةيوةندي بة ليذنةكاني تر هةبَي، يـان  
ئةطةر ضوار ثَينج صيغة بَيتة ثَيش مونادةشةمان ثَي ناكرَيت، راستيةكةي، يةعين تؤ مةسةلةن لة ليذنـةي  

ئةوةي عيالدةي بة مايف مرؤظةوة هةية لةسةر ئـةو صـيغةية، كةليمةيـةكت ئيناسـة هـةبَيت،       مايف مرؤظةوة
 .ياخود ثشتطرييت لَي دةكةين، وا بَيت، ئةطةر نا صيغةي تةدديم كراو، ئةوان مةسيولن لَيي، سةرموو

 :بةردَين حممد سرج ابد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةي ئَيمةي دةكةي، ئَيمة مونادةشةي ئةوة دةكةين، ئَيمة مونادةشةي ئَيمة لةم ياسايانة ئةوةي كة تؤ ئاراس
راثؤرتي ليذنةي ياسايي ناكةين، لةبةر ئةوةي ئَيمـة مونادةشـةي ئـةو ثردؤذةمـان كـردووة كـة تـؤ ئاراسـتةي         

 .ضاوي ليذنةى مايف مرؤظ  خراوةيةتي ئاراستةي ئَيمةي كردووة، بةرئَيمةت كردووة، سةرؤكا
 :ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

دةزانــي، دةبــَي وا مونادةشــة بكرَيــت، ضــونكة صــياغةكة لــة رووي ياســاييةوة، لــة رووي دانونيــةوة، دةبَيــت  
ليذنةي دانوني دايردَيذَيت، بةاَلم جةنابت دةبَيت رايةكة مونادةشة بكةيت، بَلَي ئةو صياغةية، لةطـةَل سـاَلن   

، ئةطةر نا تؤ بةدواي صياغةيةكدا بطةردَيي، لـة جيـاتي   نودتةي مايف مرؤظدا ناطوجنَيت، ثَيمان باشرتة وا بَيت
ليذنةي دانوني تووشي ئيشكا ان دةكةي بةرداسو، ليذنةكاني تريش رةنطـة وابَيـت، يـةعين مةسـةلةن بَلَيـي      
ئةو صـيغةية، لةبـةر ئـةوةي ئـةو صـيغةمان ثـَي باشـرتة، ضـونكة ئـةو مةوزوعـة لـة ناحيـةي ليذنـةي مـايف               

 .، دةبَيت شةرحي بكةي، بؤ ئةوةي بتوانني وةريطرينمرؤظةوة باشرت دةبَي 
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 :بةردَين حممد سرج ابد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين، تةبعةن يةكَيك لةو ئةندام ثةرلةمانانة خؤي بة موكةلة  دةزانَيت لة هةموو مةسةلةي ئةوةي كـة  
حةصـر دةكـةي ئَيسـتا، كؤمـةَلَي     ئةينانَي، ئَيمة دةبَيت بةرذةوةندي هـةرَيميش لةبـةر ضـاو بطـرين، تـؤ كـة       

مةعامل و مةصانب هةية، بةمةوة مةشغولة، تؤ ئةمة حةصر دةكةي، ئةي ئةمانة ضي لـَي بكـةي، خـؤ هـةر     
نابَيت تؤ بَلَي هةر وا ياسـايي تـةنها وةكـو بَلـَيني مولنةمـة بـة صـياغة كردنـي، ئـةي ئَيمـة ئَيسـتا كؤمـةَلَيك             

ي داهاتي لةسةر توتن بووة، ئَيستا تـؤ ئةمـة   %12َل لةمةو ثَيش لةمةعاملمان هةية، ئةم واَلتةي ئَيمة، دةسا
هةمووي حةصر دةكةي، بةاَلم بَلَيي ال جيوز، مانـاي وايـة تـؤ ثَيشـرت ئيجازةيـةكت هـةبووة، ئَيسـتا دةتـةوَيت         

 .مقدارَيكي لَي مةنب بكةي، كة بريتية لةوانة كة ئةو مواصةساتانةي تَيدا هةية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سرست موداخةلةيةكي هةية، سةرموو
 :بةردَين سرست ابد عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بة طوَيرةي نينامي داخيلي شاننة ليذنةمان هةية، هةر ليذنة  مةسروزة موختةص بكرَي، لة ئيش و كاري 
بـي بكـةين و،   خؤي، ئةطـةر هـةر ليذنةيـة  هـات ئـيش و كـاري ليذنةيـةكي تـري كـرد، مانـاي وايـة بـا دة            

ية  ليذنة باشرتة، ئةندامي ثةرلـةمان وة  ئةنـدام ئةطـةر دسـان بكـات، حـةدي هةيـة، موداخةلـة          نةبيكةي
لةسةر هةموو بابةتَيك و مةوزوعَيك بكات، بةاَلم ئةطةر وةكو ليذنة دسان بكات، ض سةرؤ  بَيت؟ ض ئةنـدام  

دةي يـة ، صـياغةكة ئةصـلةن هــي    بَيـت؟ مـةسرووزة زمـين ئيختصاصـي خــؤي دسـان بكـات، مـةوزوعي مــاد       
ليذنةي دانوني بـوو، ئةطـةر صـياغةكة مةساسـي بـة مـايف مرؤظـةوة هـةبَيت، مامؤسـتا حممـد حـةدي هةيـة             
ئيشارةى بكات، تاكو راست بكرَيتةوة، ئةطةر عيالدـةتي لةطـةَل نـةبَيت، نابَيـت ليذنـةي تةندروسـو، ئيشـي        

ايف مرؤظ بكات، ليذنةي دانوني ئيشي هةموويان بكات، ليذنةي بلديات بكات، ليذنةي بلديات ئيشي ليذنةي م
ضونكة بةم شكلة بَيت، ئَيشةكة بةردَيوة ناضَيت، خـياليف نينامـي داخيليـة، لةبـةر ئـةوةي بيدايةتةكـةي مـن        
ومت تةعةجوومب لَي هات، ئةو ثردؤذةية بؤ بضَيتة ليذنةي خدمات، بؤ بضَيتة ليذنـةي مـايف مـرؤظ، مـةسروزة     

ةي عيالدـةتي لةطـةَل هـةبَيت، ليذنـةي تةندروسـتيةو، ليذنـةي دانونييـة، مـن نـازاا دوور          ئةو ليذنانة ئةو
 .نيية، ئَيمة وةكو ريياسةت تووشي غةَلةتةيك بني لة تةعميمةكة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بة هةر حاَل، ليذنةي تةندروسو لةسةر ئةو ماددةية، سةرموو

 :بابان فؤاد امحد حممد. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة راستيدا ئَيمـة، هةنـدَيك تَيبينيمـان هةيـة، لةسـةر نـاوي ثرؤذةكـة، سـةبارةت بـة نـاوي ثـردؤذةي ياسـاكة،             
ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكات، كة ناوي بطؤردَيـت بـؤ كـؤنرتؤَل كردنـي جطـةرة كَيشـان لـة هـةرَيمي كوردسـتان،          

ئـةم ياسـايةش لـة راسـتيدا سـنوور      , كـردن يـةعين سـنورداركردنيةتي و   لةراستيدا مةبةستمان لـة كـؤنرتؤَل   
لـة هـيض   , دادةنَيت بؤ جطةرة كَيشان، دةدةغةى ناكـات، مةبةسـتمان ئـةوة نييـة، جطـةرة كَيشـان نـةهَيَلني و       
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واَلتَيكيشدا ئـةو ياسـايانةي كـة درةضـووة، تـةنها بـؤ سـنوورداركردنيةتي، بـة عـةرةبيش لـة راسـتيدا مانـاي             
، تةحةكووم بة جطةرة كَيشان و، ماددةي ية  و دوو، ثَيشنيار دةكةين ئَيمة، لة راستيدا نـاوةردؤكي  (التحكم)

هةردوو ماددةكة، ئةطةر بةردَينان ليذنةي ياسايي بيخوَيننـةوة، هـةردووكيان تـةعبري لـة يـة  شـت دةكـةن،        
ة  خبـرَي و، ثَيشـنياري ئـةو    لةبةر ئةوة ئَيمـة، هـةردوو ماددةكـةمان وا ثَيشـنيار دةكـةين رَيـك خبـرَي و، يـ        

نةصـة دةكـةين، نةهَيشـو دروسـت كـردن و هَينـاني هـةر جـؤرة بـةروبوومَيكي تـووتن يـا بةرهـةم هَينـاني              
جطةرة، يان بازرطاني ثَيكردني يان هةَلطرتين بةمةبةسو سرؤش  لـة هـةرَيم، ئةطـةر هـاتوو لـة ثَيكهاتـةي       

كاريطـةري لةسـةر مَيشـك و كؤئةنـدامي مـرؤظ      , رَيت وكيماوي يان سروشو زةرةر بة تةندروسو لة خؤ بط
هةبَيت، يان لةطةَل داواو ، يةعين مواصةسات و، ثَيوةرة نَيو دةوَلةتيةكان يةكي نةطرتةوة، سـناي سةرثَيضـي   

كـةمرتو، بيسـت مليـؤن دينـار زيـاتر نـةبَيت، لةبةرئـةوةي سـنا دةدرَيـت،           ر بة بذاردني ثَينج مليؤن ديناركا
ةطةَل نةصي هةردوو ماددةكةين، بةرداسو لةطةَل ليذنةي ياسايني، نةصَيكي زؤر ضاكة، بةاَلم تةبيعي ئَيمة ل

 .ناوةردؤكةكةيان هةردووكي لةية  دةةضَيت، بؤية لة يةكمان داوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةردار ليذنةي ناوةخؤ، سةرموو
 :ركيةردار صباح بؤزؤ هةبةردَين س

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن
ئَيمة وةكو ليذنةي ناوخؤ، ثاش كؤبوونةوة لةسةر ئةو ثردؤذةية و، بؤ ثاراستين سـةروةت و سـاماني واَلت و،   
ثاراســتين تةندروســو هاوواَلتيــان و، ثارَينطــاري لــة ذينطةكــةمان، ليذنــةي كاروبــاري نــاوخؤ بــة زؤرينــةي    

ئَيمة ثَيمان باشة وةكو خؤي بَيـت، وةكـو    دةنطةكان ثشتطريي لة ثردؤذةكة دةكات، سةبارةت بةناوي ثردؤذةكة
سوئاد باسي كرد، ئةمة حةزر نيية و، مةنعيش نيية، بةَلكو لـة ضـةند شـوَينَيكي تايبـةت ئـةو شـوَينانةي       . د

داخراوة ياخود، وةسائيلي نةدلي مواصةالت و، تةنها لةوَي مةنب دةكرَيت، بؤيـة كـة دةَلـَي حـةزر يـان مـةنب       
نيية، بةَلكو هةر ناوةكةي موكاسةحةي تةدخني، ضـونكة سةلسـةسةي ئـةو دانونـة     ثَيم واية زؤر سةركةوتوو 

ئةوةية، كة لة سةرةتادا لة ضةند جَيية  مةنعي ئةوةي دةكـات، يـة ، دةبَيتـة ئةساسـَيكي بـاش بـؤ ئـةوةي        
و موكاسةحة بكرَيت، بؤية ئَيمة لةطـةَل ئةوةينـة كـة ناوةكـةي وةكـو خـؤي نَينَيتـةوة، يـة ، دوو، ئَيمـة ئـة          

صيغةيةي كة ليذنةي ياسايي تةرحي كرد لةطةَلي داينة، بةاَلم ضةند تَيبينيةكمان لةسةري هةية، يةكةم لة 
، يـةعين جطـةرة   (اذا احتوت يف مكوناشه علمى او ممواد ط يعيمة و مضمافات ضمارة باللمحة      )ثرؤذةكةي دةَلَيت

ي هةيـة بـؤ صـةحةت، ئةطـةر     خؤي زةرةري هةية بؤ صةحةت، هةرضي موادي كيمياوي تَيدا هةبَيت، زةرةر
بــؤي بكــةين، يــةعين جطــارة مــةنب دةكرَيــت، بؤيــة ئَيمــة ثَيشــنيار دةكــةين، رســتة  ئيناســة بكرَيــت،             
مةترسييةكي طةورةي هةبَيت،  تَيبيين دووةمـان دةَلَيـت الصـحة والعقـل، خـؤي عـةدليش هـةر بةشـَيكة لـة          

ئـةوة كيئايةتـة، لةبـةر ئـةوةي ثشـتطريي لـة       صةحةت، ثَيمان واية، عةدلةكة نةمَينَيت، تةنها صةحةت بـَي،  
ثَيشنياري  ليذنةي ياسايي دةكةين، لةسـةر ئـةو صـيغةيةي ضـةند تَيبينيـةكمان هةيـة، ئـةوان تـةنها باسـي          
ئةوةي دةكةن، حةثس، حةثس تـةبيعي ضـةند رؤذَيـك وةدةطـرين، تـا ثَيـنج سـاَل، حةثسـي بةسـيت هةيـة،           

 .ة دةست نيشان بكرَي، بكرَي تا ية  ساَل، سوثاسحةثسي شةديد هةية، ئَيمة ثَيمان واية لَير
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، كا  رشاد سةرموو

 :بةردَين رشاد ابد ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو منيش ثشتطريي لةوةي دةكةم، كة دةباية ليذنةي تةندروسو تايبةمتةند بـي لـةو راثؤرتـة، بـةاَلم     
جةنابي سكرتَير دةكةم، كـة بـة تـةديعي خـؤي دوَيـيَن، ئـةو مةشـروعةي بـاَلو كـردةوة، دةبوايـة           طلةيش لة 

دوَييَن عيالجي بكرداية، ثَيماني راطةياندبا، ئةو ليذنةية كاتيية، نة  لة هؤَلي ثةرلةمان ئيسارة بكرَي  و، 
وةاَلم بدةمـةوة و بنووسـم، جـا    ئةوةش كة هاتية بؤ ليذنةكان، من تايبةتةمةند مب يان نةمب، دةبَيت شتَيك 

ثشتطريي لة راثؤردتةكةي ليذنةي تةندروسو دةكةم، وا بـناا راثؤردتةكـةي خؤمـان نةخوَينينيـةوة باشـرتة،      
 .زؤر سوثاس. كؤتايي ثَي بَيت، تةدصري بكرَيت وةختةكة باشرتة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وة، بةاَلم كا  سرسةت، وتـي رةنطـة سـةرؤكايةتي هةَلـةي     وةكو تةوزحيَيك، دوَييَن بةرنامةي كار باَلو بوويتة

كردبيت، كة ئاراستةي ئةو هةموو ليذنانةي كردبَيت، راستة خؤي دةبواية بؤ دوو ليذنة بَي ، بةاَلم لةبـةر  
ئةهميةتي مةوزوعةكة ئةو دةدةية رةنطة وتومة، بةس ئةوةش ثةيوةندي بة هةموو ليذانةكانةوة هةية و، 

كانيشةوة هةية، دةكرَي رةئي خؤيان بدةن لةسةر مةسـةلةكان، بةهـةر حـاَل ئَيسـتاكة داوا     بةهةموو ئةندامة
زريان وةزيري تةندروسو دةكةم، يةكةم ناوةكة، دووةميش ئةو موالحةزاتانةي كـة درا وةاَلم  . لة جةنابي د

 .بداتةوة، سةرموو
 :تةندروسو وةزيري (/زريان .د ) ونس عنمان عبدالربن .دبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان

من ثشتطريي لة ناوةكـة دةكـةم، ناوةكـة زؤر تـةواوة، ئةمـة بـةرطري كردنـة و دةدةغـةكردن نييـة، مـاددةي           
يةكةم نة علميـة و نةعةمةليـة و نـة تـةتبيقيش دةبَيـت، ئةطـةر ئـةو ماددةيـة لَيـك بدةنـةوة، نـة سـيئاتي             

ة جطةرة ئةو وةزعةي ئَيستاي هةية، موزرة بؤ عةدليش و بؤ جسميش و، بؤ جيهـازي  علميشتان بؤ دَيت، ك
سانيش، ساميشة، مودمنيشـة و، دةبَيـت لـة بةيانييـةوة كـة دةرارةكـة دةرضـوو، جطـةر كَيشـان          نعةصةبي ئي

مةمنوع بكرَي و، ئةو مةعمةالنةي كة هةية داخبـرَي و، ئـةو مندااَلنـةي كـة دةيئرؤشـن لـة بـازاردي حـةثس         
بكرَين و، ئةوةش لة هيض دنيا نةكراوة و، عةمليش نيية، تةتبيقيش نابَيت، بـةاَلم دةبَيـت زؤر بـة سـةبري     
بكرَي، خـةتووة خـةتووة، هـةنطاو هـةنطاو بكـرَي، مـن زؤر ثشـتيواني ئـةوة دةكـةم كـة مانـاي ئـةو ماددةيـة              

مواصةساتي دةولي، مواصةساتي دةولي بطؤردَي، نازاا ئةوة ضؤنة من لةردووي دانونيةوة، بةاَلم بكرَي بة ثَيي 
ئةوةية دةَلَيت، دةبَيت نيسبةتي نيكؤتيين، دةتراني ية  مليطرام كةمرت بَيت و لةسـةر ثاكةتةكـةي نووسـرا    
بَيــت بةطــةورةيي جطــةرة كَيشــان دةتكوذَيــت، دةبَيــت ثاكةتةكــةي لــةوة نــةهي بــَي سارينةيــةكي لةســةر بــَي، 

ةوةي لةســةر بـَي، هـةنطاو هـةنطاو، ئَيمـةش دةتـوانني تــةتبيقي      مةمجعوعـة  مواصـةساتي ئةوانـة هةيـة، ئـ     
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بكةين، ئةطينا بةم شَيوةية تةتبيق ناكرَي، ئةطةر بةم شَيوة توندو تيذية، بةرداسو دةبَيــت مـاددةي يةكـةم    
 .بطورددرَي بة تةئكيد، ئةطةر لةغوو نةكرَيتةوة، بةرةئي من ماددةي دووةم كاسيية، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي
بةنيســبةت عنوانةكــة، بــةرةئي مــن عنوانةكــةي خــؤي زيــاتر موعــةبرية، جــةنابي وةزيــريش هــةر واي وت،  
ليذنةي ناوخؤيش هةروايان وت، يةعين ئةطةر تةماشا بكةين، ئَيمة يةكةم دانونة دةردةضي  لةسةر ئةوة، 

َيكيش موداتةعـة دةكـةي، زومـين    ض ئيمكانَيك حةزر نايطرَيتةوة، ضونكة تؤ هةندَيكي حةز  دةكةي، هةند
ئةوةشة تةسقيئة لة باَلوكردنةوةي رؤشنبريي ثَيويستة، ئـةوة لـة ض؟ ئةطـةر موكاسةحةكـة نـةبَيت، داخلـي       
ئةم شكلة نابَي ، لةبةر ئةوة من بناا ليذنةي دانوني موصرن لةسةر رةئييةكةي خؤيان، ئينجا دةخيةينـة  

 .مونادةشة و ئةوانة، سةرموو
 :ملطفىلكريم ابوبكر بةردَين عبدا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت ئةو دوو ماددةية بةرةئي من يةكيان بةطشو هاتووة، بةنيسـبةت ئـةوةي شـتَيكي تةبيعيـة كـةوا      
دةَلَيت مةوادي كيمياويية و زارد نةبَي، ئةوةي تريان نووسيتمان مواصةساتي دةولي و، ئةوةي هةموو لةطةَلـة  

م ناوةكة ئَيمة مانعمان نيية، كامـةتان ثـَي بـاش بـَي، هـيض مانعمـان نييـة، ضـونكة ئـةوة          ماددةي دووةم، بةاَل
 .بةرداسو ئيختيصاصي ئَيوةية و، ئيختصاصي ليذنةى ياسايية، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 . كَي دسةي هةية، ناوةكان دةنووسم، كا  احسان، سةرموو

 :ن احسان حممد داسمبةردَي
 .ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

وةكو دةبينني لةو ثر ؤذةية طةلَيك تَيكةلي هةية، ديتمان لة ماددةي يةكَي و، ماددةي دووَي، تةعبري لةيـة   
شت دةكةن، ئةطةر دةمج بكرَيت، موختةصةر بكرَيت، دَي باشرت بي ، ظي شَيوة بي ، ماددةي يةكَي دووَي، 

هَينـان، يـان دروسـت كـردن يـان سردؤشـ ، هـةر جـؤرة  لـة           ماددَي يةكَي بَيتة ماددَي دووَي، يةكَي كة بَيتة
جؤرةكاني بةرووبوومَي كة دةدةغة دةكرَي لة هةرَيم، ئةطةر لةطةَل مةرج و ثَيوةرةكاني زانسـو و جيهـاني   

 .نةطوجنَي، هةرئةوها بيت، بةرةئي من باشرتة، تةواو ترة، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ارام سةرمووئسوثاس، كا  
 :ارام رسول مامندئن بةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةنو )سةرةتا ناوي ثرؤذة ياساييةكة ثَيويستة ناوي وةكو خؤي بَيت، بة ماناية ئينطلينيةكةشي كة دةبَيتة 

، بةرةنطاربوونةوة باشرتين مةسهوومة، بؤية من لةطةَل ئةو (ئةنو مسوكني لؤو)يان (مسوكينك لةجيطةيشن
هةروةكو جةنابي وةزيريش ئيشارةتي ثَي كرد، بةرداسـو مـاددةي   : كة بطؤرددرَيت، يةكةم، دووةم رةئيية نيم
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يةكةم زيادة، يةعين دابيل بة جَيبةجَي كردن نيية، من نيازم هةبوو، ئةو ثرسيارة لة جةنابيان بكةم، ئايـا  
يةوة، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم،     ةكو جةنابيان خؤيان وةاَلميان دائةمة لةم كاتةدا جَيبةجَي دةكرَيت، يان و

ي تر دةكةم، كة لةسـةرةتاي ئـةم   ماددةي يةكةم بةرداسو ال بربَيت و، لة جَيي ئةوة، من ثَيشنياري ماددةيةك
ؤذةية دايبنَيني، كة ئةويش تةسبيت كردني تةمةني ئةو طةجنانة بَي، ياخود ئةو خةَلكة بَي كة دةتـوانن  ثر

ةورةترين موشكيلةكان كة ئةمردؤ هةمانة، ئةطـةر تةماشـا بكـةن، منـااَلني     جطةرة بكردن، ضونكة يةكَيك لة ط
تةمةن هةشت و نؤ ساَل، جطةرةيان بةدةستةوةية و، لة هةموو سةرة كؤاَلنَيكيش دوكـانَيكي بضـوو  هةيـة،    
جطةرة دةسرؤشَيت، بة هةموو كةسـَيك و هـةر تةمـةنَيك بَيـت، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم، لـة جَيطـاي ئـةو            

ةية، بةرداسو ماددةية  لةسةرةتاوة داوا لة نوَينةرايةتي ليذنةكان دةكةم، بةتايبـةتي كـة ثَيـنج ليذنـة     مادد
ئةمردؤ لَيرة ئامادةن، لةطةَل ئةندامـة بـةردَينةكانيش، يـةكَيك لـة باشـرتين شـتةكاني كـة ئَيمـة دةتـوانني بـؤ           

بؤ كةسَيك كة تةمةني لة شـاننة سـاَل   بةرةنطاربوونةوةي جطةرة كَيشان بيكةين، داناني سرؤشتين جطةرةية 
كةمرت نةبَي، يةعين دةدةغةكردنيةتي، ثَيشنيار دةكةم ئةم ماددةيـة لةسـةرةتاي ئـةو ثرؤذةيـة بَيـت، ئةمـة       
يةكــةم، دووةم، بةرداســو هةنــدَي ثَيــوةر بــاس دةكــرَي، كــة لــة مــاددةي دووةم هــاتووة، هةنــدَي لــة بــةردَينان  

ئةطةر ثَيوةرةكان، يـان دة   .ةكةم و دووةم، هاتووة، كة دةبَيت دةمج بكرَيتثَيشنياريان كرد، كة لة ماددةي ي
ميلطرام دةتران بَيت، بةرداسو ئةوة ثَيوةري نَيو دةوَلةتي نيية، يةعين مـن بـةش بـة حـاَلي خـؤم، ننيكـةي       

كَيشـاوة، لـة    دوو ساَل و نيوة، وازم لة جطةرة كَيشان هَيناوة، بةاَلم من ثَيشرت لـة دةرةوةي واَلتـيش جطـةرةم   
كوردســتانيش جطــةرةم كَيشــاوة، دة ميلطــرام دــةتران، يــةعين مــن نــازاا لــة طــةَل ثَيــوةري ض واَلتَيــك و ض    
ستاندةردَيك هاتووة، بةاَلم ئةو ثَيوةري نَيـو دةوَلـةتي نييـة، لةبـةر ئـةوةي بـة دـةدةر ئـةوةي كـة نيكـؤتني           

ــري       ــةنابي وةزي ــة ج ــرة، ك ــيدار ت ــةترانيش مةترس ــيدارة، د ــةردَينةكاني   مةترس ــؤرة ب ــتيش و دكت تةندروس
ئةنداماني ثةرلةمانيش، ئةو حةديقةتـة دةزانـن، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم، كـة بةرداسـو ئـةو سـتاندةردة           

 .جارَيكي تر ثَيداضونةوةى تَيدا بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نابي سـكرتَير دةكـةم، كـة ليذنـةي ئـابووري زؤر مةعنييـة بـةم مةسـةلةيةوة،         من ثشتطريي لة دسةكانى جة

ــةرَيمي            ــة ه ــةر ل ــة  ه ــةرَيم، ن ــاتي ه ــة داه ــَيك ل ــة بةش ــة، ك ــؤرتي هةبواي ــابووري راث ــةي ئ ــة ليذن دةبواي
كوردستانيش، هةر لة تةواوي جيهانيش لةسةر بارزطاني كردنة لةسةر ئةوة، ثاشانيش يةكَيك لة بةربوومة 

لة هةرَيمي كوردستاندا ثَيش ضةند ساَلَيك تووتن بووة، كة ذياني هةزارةها خَيناني لةسةر بةنـد  طرنطةكان 
بـووة، دوو، بةرداســو دةركردنــي ياســاية  بـؤ دةدةغــةكردني جطــةرة كَيشــان بـةم شــكلة، مــن بــة ياســايةكي    

ثةيوةنــدي بــة ثؤليســي دةزاا، ئــةوة ئةوةنــدةي رةبــو بــة تةوعيــة و، وشــياركردنةوةي خةَلكــةوة هةيــة،   
جَيبــةجَي كردنــي ياســاكةوة نييــة، خــةَلكيش وا بــناا درةكردنــي ياســاكان هــةر بــةم شــَيوةية ئةوةنــدة كــة  
جَيبةجَيكردنةكةي زةرووريةتة، دةركردني ياساكة طرن  نيية، سةرةراي ئةوة لـة زؤر بردطـةكاني ماددةكـة،    

 .كة كة خؤي ثَي ئازاد بَيت، زؤر سوثاسئازادي تا  ثَيشَيل كراوة، كة بةرداسو ئةوة مايف هةموو كةسَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من نامةوَيت تةعليق بدةم لةسةر هةر موداخةلةية ، بةاَلم ديارة جطةرة كَيش و جطةرة نةكَيش مةعلومة 
 لة دسةكانيانةوة، بةاَلم ئةوةندة دةَلَيم، من خؤم جطةرةم كَيشاوة، جطةرةشم تةر  كردووة، بةاَلم بةدـةدةر 

جطةرةكَيشَيك ئةزيةت دةكَيشم، طةورةترين حةملةي دنيا لةبةر ئةو كةسانة دةبَيت، بـؤ ئـةو كةسـانةي كـة     
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جطــةرة ناكَيشــن، نــة  جطــةرة كَيشــةكان، ضــونكة زةرةري جطةرةكَيشــةكان بةدــةدةري جطةرنةكَيشــةكانة و 
طـةرةت ثَيدةكَيشـن، دةضـية    زيارتريش، ئةوة ثَيي دةَلَين جطةرة كَيشي سلة، ياخود بة بَي ئريادةي خـؤت ج 

مةتعةمَيك دادةنيشـيت، دة كـةس جطـةرة دةكَيشـن، هةَلمةكـةي بـؤ تـؤ دَيـ ، زةرةري بـؤ ئـةو كةسـةية كـة             
جطةرة ناكَيشَيت، لةبةر ئةو دانونة ئةو كةسانةن كة زؤرينـةن، زؤرينـة حيمايـة دةبـَي، بكـرَين كـة جطـةرة        

َي بسةنرَيت كة جطـةرة دةكَيشـي ، بـةاَلم بيـةوَي يـان      نةكَيشن، ئةو كةسانة حوريةتي خؤيةتي ناتوانرَيت ل
 ، كـة رَيـذةيان   نةيةوَي، دةبَي حيمايةتي ئةوان بكرَيت، بةاَلم ئةوانيش وةعي زياتر لـة ناويانـدا ثةيـدا بـيَ    

كةم بكرَيتةوة، دانوني مةنب كردني جطةرة لة بـةريتانيا كـة دةرضـوو يةكـةم جـار، ثَيشـي رةنطـة سـي سـاَل          
ةيةكيان دةست ثَي كرد،  لـة خياللـي يـة  سـاَلدا، يـة  مليـؤن كـةس جطـةرةيان تـةر  كـرد،           دةبَيت، حةمل

بةاَلم مودابيلي ئةوة ربب ميلؤنَيكي طةنج هاتنةوة سةر جطةرة خواردن، ئَيستا ئةطةر تةماشا بكةين، رَيذةي 
% 52كوردسـتاندا لـة   ، بـةاَلم لـة  %122جطةرة كَيشـان لـة واَلتـة ثَيشـكةوتووةكان ناطاتـة، دوانـنة سـيياننةلة        

تَيثةراِِِاندووة، ثةجناي تَيثةرداندووة و، ثةجناكةي تريش دةناَلَينَيت لةدةست ئةو ثةجنايةي تـر، لةبـةر ئـةوة،    
ئةو دانونة طرنطة، جطةرة كَيشةكان كة موداخةلة دةكةن، رةضاوي ئةوة بكةن، هةر خؤيان نـني، خؤيـان تـا    

 .وةزير، ئةويش موداخةلةي هةية لةسةر ئةوة، سةرمووحةددَيك حوردن، تا حةددَيك، بةَلَي جةنابي 
 :وةزيري تةندروسو(/زريان. د) عنمان  ونسعبدالربن .دبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ية  موداخةلة، من نازاا لةطةَل رَينم بؤ كا  بةرزان، نازاا ئينسان موهيمة يان واَلت، يان ئيقتيصـاد، لـة   

بنانن عـومري ثيـاو تـا ثةجناويـة  سـاَل دةذي، لـة ذَيـر ثـةجناو نـؤ سـاَلدا دةذي، لـة            واَلتي ئَيمة حةزدةكةم 
ي دكتؤرمـان جطـةرة ئةكَيشـَي،    %08ساَل دةذي، ئَيمة يـة  تؤزمـان لـة صـؤماَل زيـاترة،       45صؤماَل ئينسان 

َيكي ئـاوي  ي مامؤستامان لةناو دوتاخبانةكان، لة ثؤَلـةكان جطـةرة ئةكَيشـَي، ثاكـةتَيكي جطـةرة لـة بـؤتلَ       02%
مــان بــة %02مــان بــة نةخؤشــي دَل دةمــرين، %02دةمــرين،  سممرطاني ئَيمــة  بــة %10حــةيات هــةرزانرتة، 

جةَلتــةي دةمــاغي دةمــرين، هةمووشــي بــة هــؤي جطــةرة كَيشــانةوةية، ئةطــةر ئــةو رَييــة هةَلدةبــذَيرن بــا    
ة، مرؤظايةتيية، مايف مرؤظة، بةردةوام بني لةسةري، بةرداسو كاتي ئةوة هاتووة شتَيكي حةزاريية، ئينسانيي

هةموو شتَيكة، ئةمردؤ دةبَيت دانوني نةهَيشتين جطةرةكَيشان دةربضَيت و، ثةيردةويشي دةكـةين، ئينشـا اه،   
 .سوثاس

 :بةردَين بارزان حممد دادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ؤر زريــان، بــؤ بةحســي مــن لةطــةَل رةئــي دكتــؤر زريــاا، وةكــو دســة و مةســائيلي صــةحي باشــة، بــةاَلم دكتــ
مةعمةلي تاسلوجةو، مةعمةىل ضيمةنتؤي بازيان ناكات، كة هةموو سلَيماني كردؤتة جطةرة خؤر، دوو، مـن  
لةطةَل ئةوةي ئيشي كا  حممد سةرةجيش ئةَلَيم كة ليذنةي مايف مرؤظة، ضـونكة مـرؤظ جطـةرة دةكَيشـَيت،     

ةوانةشي هةية، مادام ليذنةي صةحة بةشـداري  ئابوري و ئ ينةي ئيقتيصادي و سياسي و سكري ودانون زةم
كردووة، حةق وا بوو، ليذنـةي مـايف مـرؤظيش بةشـداري بكردايـة باشـرت بـوو، ضـونكة مـرؤظ جطـةرة بـةكار            
دَينَيت، دوو، ئةو دانونة هيض عيالجَيك لة ئةستؤ ناطرَيتةوة، جطةرة ئيدمانة، ئَيستا من لة هؤَلةندا، لـةوَي  

دةكةن، بؤ ئةوةي جطةرة تةر  بكةي، لَيرة دانونَيكي سةودي دةردةضَيت، بـردؤ  كةليمة  هةية، عيالجت بؤ 
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تةركي بكة، مةنعيشت ناكات، هيض ئيش و هيض مةسيوليةتَيك ناطرَيتة ئةستؤ، من لةطةَلتام، منيش ئـةزاا  
ني دميوكراتيةت نيية، بةاَلم ئةساسي ئيقتيصادي لةم واَلتة حكومـةت خـؤي تيجـارةت دةكـات، طـةورة ثيـاوا      

دةوَلــةت خؤيــان تيجــارةتي جطــةرة دةكــةن، خؤيــان دةيهَيــنن، جطــةرة ئةطــةر دة ســى طــراميش نيكــؤتني و   
دةترةي تَيدا بَيت، هةرة زةرةرة، يةعين ماددةي يةكةم هةر هيضة، يةعين بـةربوومي خـةَلكي ئـةم واَلتـةي     

ــةرةح     ــةبَي تــةعوين س ــت ب ــة، ناكرَي ــة بةتاَلةيــةكي زؤر هةي ــدا ك ــة واَلتَيك ــربَي ئَيمــة ل ــَيكيش ب ي جطةرةكَيش
ــي     ــؤ دانونةكةش ــَي، ب ــؤي جطــةرة ناكَيش ــووتن خ ــةمهَيين ت ــَي، بةره ــن )بةبؤنــةي منــةوة زةرةر بكَيش ــد م ات

 .، بة دسةي كا  مجال رةئي ئةويشة، رةنطة باشرت بَيت، زؤر سوثاس(التدخني
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ؤش  وةردةطرن، شةريكات بـن،  لة جطةرة سركة سوود  ئةو ملمالنَيية هةر دةمَينَي ، بةيين ئةو كةسانةية،
وزارةتي مالية بَي  و، بةيين ئةو كةسانةي كة تةندروسو هاوواَلتيانيان مةبةستة، وازةرتي تةندروستيية، 
من تةمةنا دةكةم رؤذَيك بَي ، ببَيتة شةرد لةسةر ئةو كةسةي كة ببَيتة دكتؤر كـة دةبـَي جطـةرة نةكَيشـَي،     

ئةو جطةرةي ئةو نةخؤشية ثةيدا دةكاتن، بة % 122نكة كة دكتؤر كة دةضي بؤ الي، دةزانيت بةرداسو ضو
خؤشي جطةرة دةكَيشي ، منوونةيةكي زر نابةجَيية، بةاَلم ئَيمة كة دةَلـَيني ئـةو دانونـة دةردةهَيـنني، ئـةو      

بكاتن، بـةاَلم لـةم شـوَينة     دانونة كؤمةَلَيك ئيجرائاتة، ئاخري شت ئومَيديشمان واية كة دةبَيت جطةرة تةر 
عاممانة دةبَيـت جطةرة نةكَيش ، لة مةتعةمدا يان لةناو ثاسدا، لةناو دةوئـريدا و، خةَلكـة  هةيـة، جطـةرة     
ناكَيشي ، تؤ بؤ رةغبةتي خؤت بؤ خةَلكي تر ئةزيةت دةدةيت، ئينجا هةَلمـةتَيكي رؤشـنبرييية بـؤ ئـةوةي     

 .تي كةم ببَيتةوة، كا  ئارَين سةرمووخةَلك زةرةري جطةرةكة بنانَي ، نيسبة
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو من لة هةموو كةس ثةردؤش ترم، بؤ تـةر  كردنـي جطـةرة، لةبـةر ئـةوةي خـؤم نايكَيشـم، دووش،        

كة دةضمةوة نةخؤش  هةر رؤذَيك كؤبوونةوةمان هةبَيت، ئةو برادةرانةي جطةرة ئةكَيشن، يةعين بةرداسو
دةكةوم، دَلنيـا بـن لـةوة، بـةاَلم كـا  سرسـةت ئَيسـتا مـةجالي دا كـة رةخنـة بطـرين، دسـةي تـر بكـةين، بـة                
ثَيضةوانةي ئةوةي سةرؤكايةتي، رةنطة هةندَي جار سةرؤكايةتي بةسةر بضَي ، من ثرسيارَيكم لَيرة هةية، 

ثردؤذة ياساي ئـةوةي زيـاد لـة نيـوةي ئةنـدامامنان كـة        جةنابي سةرؤ ، كؤمةَلَيك ياسا لةبةردةمي ئَيوةداية،
دةبَيت بة برديار، يةعين ئيمنا بكرَي ، ناخرَيتـة بةرنامـةي كـار، يـة  و، هةنـدَي ثـرؤذة ياسـاي تـر هةيـة،          

َيكي جــةماوةري زؤرمــان ئَيمــة داوامــان كرديــة، زؤر ثَيويســ ، بــؤ منوونــة وا داوامــان لــَي دةكرَيــت و، سشــار 
ؤذةي ياساي هةمواركردني ياساي باري كةسَيو، ثرؤذةي ياسـاي  رؤذنامة نووسي، ثرياساي  ؤذةيلةسةرة، ثر

ئةكادمييا، يةعين كؤمةَلَيك لـةو ثرؤذانـة، ئـةوة يـة ، مـن ثرسـيار دةكـةم، حيكمـةت ضـيية لـةوةي ثـرؤذة            
م ثرؤذانـة،  ياساي دةدةغةكردني يان كؤنرتدؤَل كردني، يان كةم كردنةوةي جطةرة كَيشان ئةكرَيتـة ثـَيش ئـة   

ديارة من دةست خؤشي لة ئةو برادةرانة دةكةم، كة ئيمنايان كـردووة و، سوثاسـي وةزارةتـي تةندروسـتيش     
دةكـةم، كـة هـةوَل دةدات، جطـةرة كـةم بكاتـةوة، يـان دةدةغـةي بكـات، دواجـاريش، حةدـة لـةناو ثةرلــةمان             

ةمان، شـةش دونكـة جطـارةم بـة     جطةرة كَيشان دةدةغة بكرَي، من ئةو رؤذةي كـة عـةمرو موسـا هاتـة ثةرلـ     
شاهَيدي شةش كارمةندي، يان سَي كارمةند، بةرداسـو نـازاا ضـةندة، لَيـرة لةسـةر دالدرمـةكاني ثةرلـةمان        
كؤكردةوة، يةعين تا ئَيستاش هةر برادةرَيك دةتوانَي بطةردَي لةناو ثةرلةمان ثردي دونكة جطارةية، كة لةناو 
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زارةتي صةحة دكتؤرَيك دسـةي لةطـةَل كـردم، جطـارةي بةدةمـة وةبـوو،       ثةرلةمان جطةرة ئةكَيشَي، لةناو وة
ــؤي           ــةكاني خ ــة دوتابي ــارة ل ــتا جط ــةكان، مامؤس ــة دوتاخبان ــؤي، ل ــةي خ ــة عيادةك ــووتاند ل ــةكةمي س كراس
وةردةطرَيت، من ثرسيارَيك دةكةم، ديارة ئةوة زؤر باشة، باسي وشـياري دةكةنـةوة، وشـياري باَلودةكةنـةوة،     

م بؤضـي ئَيمـة داوانةكـةين، جـارَي ئةوةنـدة حةريسـني و ثةرؤشـني، لـةناو ثةرلـةمان، ئـةو           زؤر راستة، بـةالَ 
ئايـا  : هةنطاوانةمان بكرداية تـا بـنانني ئـةتوانني دانونةكـة لـةدةرةوةش جَيبـةجَي بكـةين ئةمـة يـة ، دوو         

كان، ناكرَيــت حكومــةت، وةزارةتــي تةندروســو لــة خةســتةخانةكان، وةزارةتــي ثــةروةردة لــة دوتاخبانــة         
دةدةغةي بكةن، من ثَيم واية ئةو ياساية كـارَيكي باشـة، بـةآلم، ئـةوة ياسـاية بـةو شـكلة دةركردنـي يـةعين          
نةكردني، دةبواية ئَيمة، هةوَل بـدةين زةمينـةي بـؤ خـؤش بكـرَي، دةبوايـة ئَيمـة، هـةوَل بـدةين حكومـةت           

ةيـــة، يـــةعين مةســـةلةي هةنـــدَي رَينمـــايي بـــؤ دةربكـــات، ضـــونكة دانونةكـــة هةنـــدَي تةبيعـــةتي تـــري ه
دةدةغةكردني جطـةرة، وةكـو بـرادةران بـاس ئةكـةن، ديئـاع لةوانـة ناكـةم، بـةس بازرطـاني كردنـي جطـةرة             
لةكوردستان زؤر زؤر باوة ئةوانة، حةتا تةئسري ئةكاتة سةر ئةوةش، ئةطـةر دـانونيش دةرئةكـةين هـةر بـؤ      

وةزارةتـي تةندروسـو دةبوايـة زؤر زيـاتر      وشيار كردنةوةية، خؤ ئـةو برادةرانـةي كـة ئيمنايـان كـردووة و     
ــةري      ــةن، لةرؤذنامــةكان لةســةري بنووســن، لــة طؤظارةكــان لةس كــؤردي لةســةر بكــةن، ســيميناري لةســةر بك
بنووسن، يةعين دسةي لةسةر بكةن، وةزارةتي صةحة اليةني صةحي، وةزارةتةكةي تر اليةني كؤمةآليـةتي  

مـن ثـَيم وايـة، دَلنياتـان ئةكةمـةوة، مـن ئـةوة دةناعـةتي          و هةموو ئةو شتانة لةسةري بكـةين، بةهـةرحالَ  
خؤمة يةعين دةست خؤشي لةوانة ئةكةم كة ئيمنايان كردووة، كارَيكي باشة، بةآلم ئةوة جَيبةجَي ناكرَيت، 

 .كة جَيبةجَيش ناكرَيت، ئَيمة، كاتي طئتوطؤكردن لةسةر زؤر ثرؤذةي طرنطرتمان خوارد، لةطةَل رَينمدا
 :ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

 .كا  ئارَين دسةكانت بةشَيكي بةجَيية، كا  حامت سةرموو
 :بةردَين حامت حممد جان حسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل من ثَيشنيارَيكم هةية بؤ جةنابتان وليذنةي ياسايي بةحةديقةت، لةبـةر ئـةوةي ئـةو ياسـاية نةبَيتـة      

وة، بؤ ناو جةماوةرو بؤ ناو خةَلك، من ثَيشنياري ئةوةم هةية شتَيكي سوجائي بةتايبةتي لةرووي ئابووريية
ش 11بهَينرَيتـة شـوَيين مـاددةي يـة ، مـاددةي       12خةَلك لةحاَلة ئيجابيةكاني زياتر حاَلي ببَيت، ماددةي 

ــاددةي   ــوَيين م ــة    0بهَينرَيتــة ش ــَي ئــةطات، كــة ئيجابياتــةكان ل ــةر خةَلكةكــة ت ــةوَيوة يةكس ، بةحةديقــةت ل
 .ضةند ضاكة، سوثاسكوَيدايةو 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  خةليل سةرموو

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بيدايةتةن منيش لةسةر ئةصَلي مةشـروعةكة، كـةناوي دـانوني مكاسحـة بَيـت، ضـونكو ئيشـةكة طـةورةترة،         
رَيـت، مكاسحـة ئـةو نـاوة باشـة، دووةم راسـو       لةمةنب مةنعيش لَيرة مةنعَيكي جنئية و تةننميـة، مـةنب ناك  

ئةطةر لةناحيةي ديين باس بكةين، ئةوة هةموو مةرجعي موعتةمةد، ستواي تةحرمييان داوة، ئةطةر ثَيشرت 
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باسي كةراهـةتَيك كرابَيـت، عولـةماي دـةدميي خؤمـان ئَيسـتا ئـةوانيش تـةراجوعيان كـردووة، لةبـةر ئـةوة            
حةرامـة، هـةر    ةسةر ئةساسي شةرعي، مةسةلةكة مةحسووم بـووة، كـة  ئةحباس و ديراسات لةسةر جطةرة، ل

لةئةزهـةر بطـرة، تـا ســعودية بطـرة، سـونةو شــيعة هـةموويان موتـةسقن، لةســةر ئـةو مةوزوعـة، مــةوزوعي          
جطةرةكَيشان طةورةترة، لةوةي كـة هـةر مـةوزوعي شةخصـَيك بَيـت، باسـي حوريـةتي ئـةو بَيـت، جـةنابت           

ةسري ثَي ئةَلَين، ئةوة زؤر زؤر طةورةترة، لةوةي كة شةخص جطةرة ئةكَيشـَيت،  باستكرد، بةَلَي تةدخيين د
ضونكة ئةواني تر زياتر زيانيان ثَي ئةطات، مةوزوعي جطةرة لةناحيةي صةحي لة ناحيةي ئيجتماعي و لة 
ــةو          ــةموو ئ ــةر ه ــا ، زةرةري لةس ــنان وت ــي، خَي ــةي نةسس ــي وناحي ــةي بيي ــادي و لةناحي ــةي ئيقتص ناحي

حــةريق ئــةوةي عــام،   8حــةريق  12ة هةيــة، حــةتا مــةوزوعي حــةريق، لــة ئيحســائات هــةر لــة   جةوانبانــ
سةبةبةكةي جطةرةية، لة هةموو دةوَلةتةكان ئةوةي دانوني مكاسحـةيان دةركرديـة، تةتبيقةكـةي زةبـةت     
بــووة، بــةس الزمــة لــة نودتةيــة  دةســت ثَيبكــات، الزمــة يــةعين بدايــةتَيك هــةبَيت، تــةتبيق بــؤ زؤر شــت  

ةبةتة، بـا ئـةوةش نةكةينـة حوجـة لـةو مةوزوعـة، لَيـرة لـة مـاددةي يةكـةم لـة كـوردي و لـة عـةرةبي،               ز
خيالسَيك هةية، ئةوة حةزري ئيسرتاد وبةيب و ئةوانة، باسي ئةوةية كة خياليف مـةعاير بَيـت، خـياليف ئـةو     

زاردة، زؤر و كـةم هـةمووي   كةمياتانة بَيت، ئةوةي نيكؤتني ودةترانة، باسي موزاسات زاردة، جطـةرة هـةمووي   
زاردة، بةآلم، لَيرة ضونكة هةنـدَيك شـةريكات هةيـة، تايبـةت بـؤ ئةوةنـدة وآلت دروسـت ئـةكرَيت، موزاسـاتي          
زياتري تَيـدا ئـةبَيت، ئـةوةي تةرجومـةي كـوردي، ئـةوةي تَيـدا نيـة باسـي موزاسـاتي تَيـدا نيـة، هـةر باسـي               

لة هةموويدا هةيـة، زاردة بـؤ هـةمووش، بـةآلم، لـة عـةرةبي        ماددةي زارد ئةكات، كة نيكؤتني ودةترانة، ئةوة
 .دةديقرتة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كا  دارا جةنابت دسةت هةية سةرموو، جةنابي وةزيري ذينطة
 :وةزيري ذينطة/ بةردَين دارا حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم ثرؤذة ياساية لةبةردةسو جةنابتانداية، بؤ ئةوة نية كة جطةرة كَيشان، با سةرةتا من ئةمةوَيـت، بَلَيم 
بَلَيني نةمَينَيت، يان رَيطا لة جتارةو بازرطاني جطةرة بطريَيـت، وةكـو جـةنابت ئيشـارةتت ثَيـدا، ئةمـة تـةنها        

ياســاية نــة ســنوورداركردني كَيشــاني جطــةرة وهَينــاني جطةرةيــة، بةمواصــةسات و معــايرَيكي دةولــي، لــةم    
جتارةتي جطةرة دةدةغةكراوة، نـة كـردين و سرؤشـتين و نةكَيشـاني جطـةرةش بةرداسـو، يـةعين ئـةوةي كـة          
باسكراوة تةنها سنووردانانَيكة بؤ ئةوةي بةو مواصةساتة بَيت، وآلتي ئَيمـة لةبـةر ئـةوةي تـا ئَيسـتا دةزطـاي       

كي تـر دَيتـة كوردسـتانةوة، هةرزانرتينيشـيان     كوالَيو كؤنرتؤَل نية، خراثرتين جؤري جطةرةو هةموو موادَي
سةنت تَيثةرد ناكات، كة لةدونيا وانية بةرداسو، بؤية بةثَيي ئـةم ياسـاية،    42تا  32جطةرةية كة سعري لة 

ئةتوانني سنوورَيك دابنَيني، بؤ كةمكردنةوةي جطةرة كَيشان، لة شوَينة طشـتيةكان و كـؤنرتؤَلي ئـةو جـؤرة     
ان ئــةو توتنــةي كــة دَيتــة كوردســتانةوة، ســةبارةت بةناوةكــةي دروســت لــةجَيطاي   جطةرةيــةي كــة دَيــت، يــ

خؤيةتي، وةكو لة زؤربةي ياساكاني تري دونيادا هـاتووة، لةسـةر جطـةرة كَيشـان هـةر مكاسحةيـة، سـةبارةت        
بــةخاَلي يةكــةم، بةرداســو منــيش هــةمان تَيبينــيم هةيــة، كــة ســاَلي يةكــةم بــةو صــيغةية نابَيــت نَينَيــت،  

اي مممواد كيمياو ممة او ي كــة شــةرحي كــردووة، يــبــةآلم دوامضممافات ضممارة وتيــان  ةةرضــةندة ئــةو بةردَينانــه
لةبـةر ئـةوةي هـةموو جؤرةكـاني تةئسـريي هةيـة، ئةطـةر وابَيـت،         ، او اجلهاة العلميب  ط يعية شوثر يف العقل

درَيت بَيـت، لةبـةر ئـةوة    بةثَيي ئةو ياساية ئـةبَيت هـيض جـؤرة جتـارةتَيكي جطـةرة نـةكرَيت ورَيطـةي ثَينـة        
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ماددةي يةكـةم البربَيـت، لةطـةَل مـاددةي دووةم بكرَيـت بةيـة ، ئَيمـة، هـةتا خؤشـم صـيغةيةكي تريشـمان            
نووسيبوو، بةآلم، سةرق ناكات لةطةَل ئةوةي كة دةمج بكرَيت، بـةوةي كـة ئـةو موادانـة مـةنب ئـةكرَيت، كـة        

ةتي تةندروســو و وةزارةتــي مــةعين لــة هــةرَيمي  خــارجيي معــايري دةولــني، يــان ئــةو معايرانــةي كــةوةزار 
كوردســتان داييــةنَيت، ئةطــةر بكرَيــت شــتَيكي باشــة، ســةبارةت بــةوةش كــة ئــةو بةردَينانــة باســي دووكــةَلي   
مةعاميل ئةكـةن، ئـةبَي ئـةوة بَلـَيني كـة دووكـةَلي جطـةرة لةوانةيـة خةتـةري زؤر زيـاتر بَيـت لةخةتـةري             

تران و نيكؤتني نيـة، لةوانةيـة جـؤري ئؤكسـيدةكةش جيـاوازي هـةبَيت،       مةعاميل، ضونكة لة مةعاميلدا دة
بــةدةر لــةوةي كــة ياســاي ثاراســتين ذينطــةمان هةيــة، كــة دَيتــة بةردةســو بــةردَينتان، بــؤ ســنووردانان بــؤ    
مةعمةلةكان، هةروةها ئَيستا ئيشيش لةسةر ئةوة كراوة، كـة ئـةو مةعمةالنـة بةشـَيكي زؤريـان دادةخـرَين،       

ــتا تي ــةكاني      ئَيس ــةموو مةعمةل ــةر ه ــردووة، بةس ــت ثَيك ــحَيكمان دةس ــة مةس ــي ذينط ــة، وةزارةت ــةكاني ئَيم م
كوردستاندا، لة مةعمةلي طةض وبةردةوة بيطرة تادةطاتة مةعمةلي ضيمةنتؤ، تا دوايي بتـوانني بـةثَيي ئـةو    

 .ياساية، كاري لةسةر بكةين و سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوائاد سةرمووزؤر سوثاس، كا  دكتؤر 
 :فؤاد امحد حممد بابان. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداســو دســةي زؤر كــرا، لةســةر ئــةوةي كــةوا مــاددةي يــة  و دوو تَيكةَليــةكي تَيدايــة يــان دووبــارة            

وةي بوونةوةيةكي تَيداية، من ثَيشنيارَيكم هةية، كةوا هـةر ثَيشـنيارةكةي خؤمـان طـؤرداني تَيـدا ئةكـةم، بـة       
كةوا ثَيكهاتةي كيمياوي يان سروشو ال ئةبةين، بةم شَيوة خبوَينرَيتةوة، نةهَيشتين دروستكردن و هَينـاني  
ــةَلطرتين        ــان ه ــي، ي ــاني ثَيكردن ــان بازرط ــةرة، ي ــةمهَيناني جط ــان بةره ــووتن ي ــةرووبوومَيكي ت ــةرجؤرة ب ه

نَيودةوَلةتيـةكان يـةكي نةطرتـةوة،    بةمةبةسو سرؤشـ  لةهـةرَيمي كوردسـتان، طـةر هـاتوو لةطـةَل ثَيـوةرة        
 .ئاواي لَي بَيـت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .باشة كا  كريم سةرموو

 :(جوتيار)بةردَين كريم بيد شريف
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل من ثَيشتيطريي ئـةوة ئةكـةم، كـة ياسـاكة هـةر وةكـو خـؤي ياسـاي بـةرةنطار بوونـةوةي جطةرةكَيشـان            
نَيتةوة، ضونكة بةرداسو جطةرة دةدةغة ناكرَيت بةو حةمتية، بةآلم، ئةكرَي نَينَيتةوة خـةَلك رَينمـايي   نَي

بكرَيت و هةم تةوعيةش بكرَيت و زياتر وشياري بـدرَيت بةخـةَلك، خـةَلك لةزيانـةكاني ئاطـادار بكرَيتـةوة،       
ني رَيكخراوي تةندروسو جيهاني ساآلنة هةموو اليةكمان ئةزانني زيانَيكي زؤري هةية، بةثَيي راطةياندنةكا

ثَينج مليؤن كةس بةجطةرة ئةمرن، ماددةي يةكةميش بةرداسـو دسـة لةسـةر ئـةوة كـراوة، ئةطـةر جطـةرة        
زياني هةية، نةهَيندرَيـتة كوردستان، ردَيذةي دةتران ونيكؤتني هةرضةند كةم بكةينةوة، زياني هةية لةبةر 

ت، كـة تـؤ بازرطـاني بـة جطـةرة نةكـةيت، لةبـةر ئـةوة مـن ثشـتطريي           ئةوةي ئـةو مـاددة دـةتعي ئـةوة ئـةكا     
ثَيشــنيارةكةي ليذنــةي تةندروســو ئةكــةم، ئــةوةي ليذنــةي تةندروســو زؤر باشــة، بــةآلم ئــةوةي بــؤ زيــاد  
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بكرَيت، يان لةطةَل داواو مواصةسات وثَيوةرة نَيودةوَلةتيةكان، لةطةَل رَينماييـةكاني رَيكخـراوي تةندروسـو    
يةكي نةطرتةوة، ئةوةي بؤ زياد بكرَيت، شتَيكي باشة، ئةوةي كا  ئارام باسيكرد، لةرداستيدا حةدـة   جيهاني،

ماددةيةكي بؤ زياد بكةين، بةدوو بردطة لةطةَل ئةوةي كا  بارزان كةباسي اليةني ئـابووري كـرد، ماددةيـة     
ي وةزارةتـي تةندروسـو و ذينطـة و    لةكوَيدا زياد بكرَيت، ئةطةر لة ئةوةَلـةوة بَيـت باشـرتة، دواي رةزامةنـد    

ثيشةسازي، طومرطي زياد لةسةر جطةرة دابندرَيت، بردي زيادةكةي ئةو طومرطة كة ئةخرَيتـة سـةر جطـةرة،    
لة بواري ذينطةو تةندروستيدا خةرج بكرَيت، ضونكة ئةوةي كةوا ذينطة ثيس ئةكات، زياني بؤ تةندروسو 

تــة ســةر جطــةرة، زةريبةيــةكي زيــاتر لةســةر دابنــدرَيت، بــردة  ئينســان هةيــة، ئــةو بــردة زيــادةي كــة ئةخريَ 
زيادةكةشي بؤ بواري تةندروسو و ذينطة سةر  بكرَيت باشرتة، لةطةَل بردطةي دوو دةدةغـةكردني جطـةرة   

سـاَلةوة، هـةم رَيـي لـَي بطريَيـت       18ساَل ورَينةدان بة سرؤشتين لة اليةن كةساني خوار  18بةكةساني خوار 
 .ةم بيئرؤشَيت، سوثاسبيكَيشَيت و ه

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  زرار سةرموو

 :امني طاهربةردَين زرار 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــةرة     ــةناَلَينن بةدةســـت جطـ ــةكان ئـ ــةرة، جطـــةرة نةكَيشـ ــووتن و جطـ ــدابووني تـ ــذووي ثةيـ بةدرَيـــذايي مَيـ
نياندا بؤ تاكة ضركةيةكيش برييان لة جطـةرة  كَيشةكانةوة، ئةوانةي كةوا جطةرة ئةكَيشن بردوا ناكةم لة ذيا

 ن لــةناو ســييةكاندا، كــاتَي ئَيمــةنةكَيشــةكان كردبَيتــةوة، هــةموولان ئــةزانني كــرداري ثاكبوونــةوةي خــوَي
ئؤكسجني وةرئةطرين، لةناو سييةكان خوَين ثا  ئةبَيتةوة، ئةو دووةم كؤكسيدي كاربؤنـة كـة دةيدةينـةوة،    

ئؤكسيدي كاربؤنة، دكتؤرة بةردَينةكانيش لة ئَيمة لةوانةية باشرت بنانن، بؤيـة   كة هةناسة ئةدةينةوة دووةم
بةرداسو ثَيويستة ئةو شوَينانةي كة طشـتني دةدةغـة بكرَيـت، ئَيمـة لـةجياتي ئؤكسـجني وةربطـرين بؤضـي         

ة دابنَيني، دووكةَل هةَلمذين، بةآلم، بةنيسبةت ماددةي يةكةم، بةهيض شَيوةية  ناتوانني ماددةي يةكةم لَير
ضونكة بةرداسو داناني ماددةي يةكةم كارَيكي زؤر دورسة، ناتوانني ئةوة ثةسةند بكةين، منيش ثشـتيواني  
لة ثَيشنيارةكةي كا  حاتةم ئةكةم، ماددةي يةكةم بكرَيتة ماددةي دةيةم، لةبةر ئةوةي كَيشاني جطـةرة لـة   

ينواني ياساكةش ثرؤذةي بةرةنطاربوونةوةي جطـةرة  شوَينة طشتيةكان، دةتوانني وابكةين كةم بكرَيتةوة،  ع
كَيشان، ئةبَي وةكو خؤي نَينَيتةوة، بةرداسو ئةو عينوانة عينوانَيكي تةواوةو ثَيويست بةدةسـتكاري كـردن   
ناكــات، بــةآلم، مــاددةي يةكــةم ماددةيــةكي زؤر دورســة، دووبــارةي دةكةمــةوة مــاددةي دةيــةم بَيتــة جَيطــاي  

 .وثاسماددةي يةكةم، زؤر س
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان سةرموو
 :بةردَين سؤزان شهاب نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةننيم كردني ذياني خةَلكي بةياسـاوة جوانـة، هةرضـي ياسـايةكيش دةربضـَيت ئـةبَي هـةموومان ملكةضـي         

ةوةي سةد لةسـةر سـةد، ملكةضـي    بني، لةبةر ئةوةي كة ئَيمة، ئةو دورسيةي كة بؤ ئةم ياساية ئةبَيت، بؤ ئ
بني، من يةكةم رةخنةم لةوة بوو، ئةبوواية وةزيري بازرطاني لَيرة بواية، ضونكة هَينانـة نـاوةوةي جطـةرة،    
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بةشَيكة لة ئةركي وةزارةتةكةي ئةو، لة ئاخر دانيشتندا، جةنابيان خؤيان باسيان كـردووة، وتوويانـة ئَيمـة    
ني دةزطاي كوالَيو كـؤنرتؤَل، ئينجـا خؤلـان ئـةزانني ئـةو بازرطانانـةي       هةتا ئَيستا موةسةق نةبووين لةدانا

كةوا ئةضن جطةرة ئةهَينن، ئةتوانن كام مواصـةسات خؤيـان ئةيانـةوَيت دروسـو بكـةن وة كـام مواصـةسات        
حكومةتي هةرَيم ئةيةوَيت ئةوة لةسةري دابنَين وةكو دةزطا، وةكو حةدي ئةعالي نيكؤتني، هةموومان لةو 

بةرداسو حةل ئةبَيت، من  ؤَلوسَيآلنة ئةزانني وبينيومانة بةضاو، بةآلم، كَيشةي ئَيمة بةكوالَيو كؤنرتسرت 
لةدذي دةدةغةكردني جطةرة كَيشان نيم، لةطةَل ئةوةدام تةننيم بكرَيت، لةبةر ئةوة ثَيشنياري ئةوة ئةكةم 

، كا  حامت بوو، ماددةي دةيةم يةكـةم شـت   وثشتطرييش لةوة ئةكةم ئَيستا بريم نةما كَي بوو ثَيشنياري كرد
بَيتة ثَيشةوة، بةآلم، لةطةَل ئةوةشدا كاتَي كةمن لة شـوَينة طشـتيةكاندا بـؤم نـةبَيت جطـةرة بكَيشـم، ئـةبَي        

 .خةَلكيش لةالي ئاسايي بَيت، كةمن ذا كةهامتة دةرةوة بؤ سةرجادةكة، جطةرةكةم ئةكَيشم، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نيوةي دسةكانت بؤ خؤت وتـت، جطـةرة بـاش بَيـت، ئةوةنـدة دذي جطـةرة كَيشـان نـةبوويت، ئةوةنـدة دذي          
 .ثاكةتي جطةرةي خراة بوويت، هةموويان خراثة، بةآلم باشرتين نةوع بَينَيت، هةمووي هةر خراثة

 :بةردَين سؤزان شهاب نوري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دروسو ئةكةم لة دونيادا ئَيستا بؤ يارمةتي داني ئـةو كةسـانةي كـةطريؤدةي    من لَيرةوة داوا لة وةزيري تةن
جطةرة كَيشان دونياية  حةب هةية، ثالستةر هةية، ئةو شتانة، ئةو ئةطةر بيـةوَيت ئـةم ياسـاية بةرداسـو     

س دؤالرة، يـة  كـؤر   252جَيطري بَيت، ثَيويستة دةعمي تازةترين دةرمان بكات كة ئةويش شامَيكسة، بـايي  
ئةطةر يةكَيكي وةكو من ئةبَي بةكاري بَينم بؤ ئةوةي واز لةجطةرة كَيشـان بَيـنم، ئـةبَي بةاليـةني كةمـةوة      

 .ضوار كؤرس بةكاري بَينم، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  سعدالدين سةرموو

 :بةردَين مال سعدالدين عبداه مولود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

راسـتة خؤزطـة، لةبـةر ئـةوةي كـة عوتَلـة ننيـك دةبَيتـةوة،          ،( مرتك املهمم لالهمم   )ئـةَلَيت   داعيدةية  هةيـة 
هةندَيك مةشروع كة ئةوان موهيم ترن، ئةهةم ترن ئةوان بةثَيش خبسرتابا، راستة جطةرةكَيشـان ئـةزراري   

كــة  صــةحيانةهةيــة، هــي نةسســي، هــي صــةحي، هــي عــائيلي، زةرةرةكــاني طــةلَيك زؤرة، يــة  لــةو زةرةرة  
دةمةوَيت باسي بكةم، دةتران ماددةي ئةمؤنياشي تَيداية، ئةو ئةمؤنيايـة تةئسـري لةسـةر دـورط و هةناسـة      
ئةكات، لةبةر ئةوةشة كةزؤر كةس ئـةبيين كـة جطـةرة ئةكَيشـَيت، دةسـت بةكؤخـة كـؤ  دةكـات، مومكينـة          

ية  وديراسـةتَيكي نـوَي،   ئةوةي تةنيشتيشي ئينعاج بكات، يان حةتا لةبؤ ئةوانـةي كـة حاميلةنـة، ئيحسـائ    
ــن،         ــةرة ئةكَيش ــة جط ــةي ك ــةو ذنان ــةكن ئ ــوون، ل ــرة  ب ــتةواي زي ــا، مس ــتةواي زةك ــة مس ــةوة، ك ــي داوةت لَيك
منداَلةكانيان مستةواي زةكايان كةمرتة، مستةواي زيـرة  بوونيـان كـةمرتة لةوانـةي كـةوا جطـةرة ناكَيشـن،        

ية، يـةعين ئَيسـتاكة منـداَل لـةماَلَي ئةطـةر ضـاوي       لةثاشان حةتا تةئسرياتي عائيلي موسيبةتَيكي زؤر طةورة
ثَيي بكةوَيت باوكي جطـةرة ئةكَيشـَيت، ئـةويش ئةيكَيشـَيت، يـةعين ئـةوة تةئسـريَيكي زؤر طـةورةي هةيـة،          
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يةعين ئةو كابراية بةخؤي هةستيار بَيت، يةعين ئةو سةرؤكي خَينانة كة هةست بة بةرثرسيارَيو بكـات،  
لةو موسيبةتةي، دكتؤر هةية جطةرة ئةكَيشَيت، ئـةوة مـةعناي ضـية، دوو شـت     موسيبةتَيكي طةورة تريش 

هةية، شتَيك هةية ثَيَى ئةوترَيت، دةناعةتي عـةدلي هةيـة ثَيـي ئـةوترَيت دةناعـةتي دـةلة، ئـةو دكتـؤرة         
دةناعــةتي دــةلة هةيــة، كــة جطةرةكــة خراثــة، بــةآلم، هَيشــتا دةناعــةتي عــةدلي بــؤ دروســت نــةبووة، كــة  

تةر  بكات، يةعين ئةوة نابَيت، ئةوة شتَيكي زؤر طةورةية، حةتا ئةو ثرسيارة تةوجيهي وةزيري  جطةرةكة
تةندروسو ئةكةم، كة حيمايةيةكي موشةدةد لةسـةر ئـةو جانيبـةي دابنـدرَيت، نودتةيـةكي تريشـم مـاوة،        

ةي كـة جطـةرةي   دةزايةي زةرائيب زؤر موهيمة، يةعين تةدسيم كردني زةريبة، باج دانان لةسةر ئـةو كةسـ  
دَينَيت، ئةوة زؤر طرنطة، يةعين ئةتوانني بةو كةسة بَلَيني، ئةطةر كابرا دةخلي حمدود بَيت، ناتوانَيت بـةو  

 .شكلة، ئةطةر هةر نا دةتواندرَيت كةم بكرَيتةوة،  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لـةجياتي وةزيـرى بازرطـاني، ستـوات دا     لةجياتي دكتؤر ستوات دا ، ستـوات دا   زؤر سوثاس، بةآلم، تؤ جةنابت
لةجياتي وةزارةتي مالية، وةكو ثيـاوَيكي شـارةزا لـةئايني، وةكـو مةاليـة ، دةبوايـة ئايـةتَيك بـةكار بهَينيـت          
وةكو ئةوةي رةئيةكي ديين بةكار بهَينيت، وةكو كا  خـةليل، دةوَلةمةنـدي بكـةيت و بَلَييـت وةكـو دينـيش       

 .نت ثةسةندة، كا  شكري سةرموودةدةغةي كردووة، سوثاس رةئيةكا
 :بةردَين شكري صاحل متر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو دةركردني ثرؤذةيةكي وا، بةكارَيكي باش ئةزانني، ضـونكة كـارَيكي حةزارييـة، دووةم بةرذةوةنـدي     

اريكراوة، ميللةتي تَيداية، هةموو كةسَيك بةرذةوةنـدي لـةو مةشـروعة داهةيـة، بـةآلم بـةم رةنطـةي كـة ديـ         
كــة دةبيــنني زؤر زؤر طرانــة، يــةعين تــةنئينكردني وجَيبــةجَيكردني زؤر طــران    يةكــةمبةرداســو مــاددةي 

ودورسة، من بةوة ئةزاا كة جَي بةجَيكردني ئةم ماددةية، بةردةئي من سةركةوتنةكةي الواز دةبَي، ضونكة 
 دـازانج لـة تـووتن وجطـةرة دةكـةن،      بةتةسةوري من ئةوانةي كة ئيستيئادة لة جتارةت و سرؤش  و يةعين

زيـاترن لةوانــةي كـة زيــان لةجطــةرة ئةكـةن، شــةرحيةيةكي زؤر طـةورة هةيــة كــة ئيسـتيئادةي لــَي ئةكــةن،      
حــةتاكو ئةمانــة بتــوانني ســةيتةرة لةســةر ئةمانــة بكــةين، بةحةديقــةت زؤر زةبةتــة، جــةنابي وةزيــري   

كردني نةكَيشـاني جطةرةيـة، بـةآلم لَيـرةدا ئـةَلَيم      ذينطةش ئيشارةتي بـةوةدا كـة ئةمـة تـةنها بـؤ سـنووردار      
ــة،      ــة كردن ــنوورداركردني دةدةغ ــة  س ــة، ن ــةمووي دةدةغةي ــان وه ــ  وكَيش ــان وسرؤش دةدةغــةكردني هَين

: ئةمةش زؤر زؤر زةبةتة كة بتوانني بةو رةنطةو بةو ئاسانية سـةيتةرةي لةسـةر بكـةين، نودتـةي دووةم    
ة جطةرة تةئسري لة تةندروسو دةكات وةكـو مةعيـدة وةكـو دَل وةكـو     بةنيسبةت تةندروسو و عةدَل، راست

هــةموو شــتَيكي تــر، بــةآلم بــةسعلي ئــةوةي كــة جطــةرة ئةكَيشــَيت ئــةبَي هةنــدَيكيان تووشــي شــَيت بــوون     
ونةخؤشي دةرووني بنب، دةت نةمان بيستووة يةكَيك جطةرة بكَيشَيت وشَيت ببووبَي، لةبةر جطةرة، لةبةر 

ي من ئةمانة جودا بكرَينةوة، تةندروسو لةطـةَل عـةدَل جـودا بكرَينـةوة، عـةدَل بـةموادي       ئةوة بةتةسةور
موخةدةر تَيك ئةضـَيت، نـة  بةجطـةرة و بـةتووتن، لةبـةر ئـةوة بةتةسـةوري مـن ئـةوة جـودا بكرَينـةوة،            

نـةبَيت،  نودتةي ئاخريم، ئةطةر بةراوردَيك بكةين، مـاددةي يةكـةم و مـاددةي دووةم، تـةنها هةنـدَيك وشـة       
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ئةطةر نا لة مةعناوة لة مةغناوة هةردوو ماددةكة يةكن، بةتةسةوري مـن هـةردوو ماددةكـة بكـةن بةيـة       
 .ماددة باشرتة، لةوةي كة دوو ماددة بن و سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  شَيروان سةرموو

 :ريبةردَين شَيروان ناصح حيد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نةي ياسايي تةئيدي ثرؤذةكةمان كردووة، لـة ئـةلئي هـةتا يـائي، ئـةو بؤضـوونانةي جـةنابي        ئَيمة وةكو ليذ
وةزير من سةد لةسةر سةد تةئيدي ئةكةم، لةجَيطاي خؤيةتي، حةز ئةكـةم ئـةوةش بَلـَيم، ئـةوة راسـتة كـة       

ر بـة  التـدخني هـاتووة، لـة هةنـدَيكي تـ     حهمر  التـدخني هـاتووة، لـة هةنـدَي وآلت بـة      حهر ياساكة بةناوي 
مكاسحــة هــاتووة، بــةآلم خــؤي ئةطــةر بَيينــة ســةر حةديقــةت ئــةوة مــةنعَيكي عــام نيــة، بــةَلكو مــةنعَيكي     

ديـاري كـراوة، تـةنها ا ـالت العامـة ئةطرَيتـةوة، وةكـو بةتةسصـيل          12مودةيةدة، تةديدةكةشي لة ماددةي 
تـة جَيطـاي مـاددةي يـة ، ضـونكة      هاتووة، ئةوة ية ، هي دوو، بةرداسو من لةطةَل ئةوة نيم، ماددةي دة بَي

ئَيمة يةكسةر داخلي عقوبات نةبني لةسةرةتاي دانونةكةوة، مةسروزة ئَيمة هَيَلة طشتيةكاني ياساكة عـيالج  
بكةين، ئةوسا بَيينة سةر حةزرةكةو بَيينـة سـةر عقوباتةكـة، ئـةوة ئصـوَلَيكي موتةبةعـة لةزؤربـةي هـةرة         

مـن لةطـةَلي نـيم، بـةآلم دةمـةوَيت ئـةوة بَلـَيم بةحةديقـةت،          زؤري ياساكان، بةنيسبةت سةدةرةكةي تـريش 
ئَيمة، مةنعي تةدخينمان نةكردووة بةطشو، ئازادي تاكة كةس لَيرة ثـارَينراوة، هةركةسـَيك ئـازادة جطـةرة     
بكَيشـَيت، بـةآلم ئـةو شـوَينة طشـتيانة دةتـواا بَلـَيم ئــازاد نيـة، ضـونكة صـحةتي خـةَلكي ثَيـوة بةنـدة، كــة              

ردار ئـةبَيت، بؤيـة مـن لةطـةَل     وةَلكيشي ثَيوة بةند بَي، لَيرةدا بةرداسو ئازادييةكة تؤزَيـك سـنو  صيحةتي خ
ــراوة،         ــتيعمال ك ــاو ئيس ــةردوو ن ــدا، ه ــارةمت ثَي ــةروةكو ئيش ــةش ه ــبةت ناوةك ــةم، بةنيس حهممر ش ثرؤذةك

 .ئيستيعمال كراوةو مكاسحةش ئيستيعمال كراوة، دوا رةئيش رةئي ئَيوةي بةردَينةو سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةكرَيت لةضاخانةيةكدا، لة ضَيشتخانةيةكدا حهر و مكاسحة دوو شو جياوازن، حهر تةنها موالحةزةية  
 .التدخني زمين مكاسحةكةية، كا  دلَير سةرمووحهر بنووسرَيت، 

 بةردَين دلَير حممد شريف
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

د بـني لـة بـةكارهَيناني موسـتةلةحاتدا، بةدةناعـةتي مـن وشـةي وةعـي         بةرداسو حةزةكةم هةنـدَي جـار ور  
وناوةعي بةرداسو بةرداسو نازاا، بةكار بهَينرَيت لةم دانيشتنةي ثةرلةماندا، بـؤ دانـاني ياسـاية ، ضـونكة     
ــت        ــةر وابَي ــراوانرتة، ئةط ــةسهومَيكي زؤر س ــي م ــؤي وةع ــةمت، خ ــة بةدةناع ــةوة ني ــدي بةوةعي ــة ثةيوةن ئةم

ي دةوَلةتان وسةيلةسـو  وزاناكـان و هـةموو ئةوانـةي كـة جطـةرة ئةكَيشـن، ديـارة ئةوانـة هيضـيان           سةرؤكان
نةوةعيان هةيةو نةهيض، ئةمة ثَيم وانية ثةيوةندي بةو مةسةلةيةوة هةبَيت، بةكارهَينانيشي بةم شَيوةية، 

خـةَلك ئـةكات، ثـَيم وايـة     هةندَيجار نةوعَيك لةبرينداركردني تَيدا هةية، ئةمة ياسايةكة طواية خنمـةت بة 
ثَيش هةموو شتَيك ئةبَي لةاليةن خةَلكةوة ئيستيعاب بكرَيت، يةعين زةروورةت واية، ئةطةر نا ياسا هةموو 
كاتَيك ئةطةر هاتوو لةناو خةَلكدا كات و شوَيين خؤي نةبوو، ثَيم وانية جَيبـةجَي بكرَيـت، ئةبَيتـة حربَيـك     

خــؤم ثشــتطريي جــدي ئةكــةم، ئةطــةر هــةموو شــتَيك خنمــةت    تــةنها لةســةر وةرةدــة، مــن بــةش بــةحاَلي   
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ئـةم ياسـاية    ئةطـةر بةكؤمةَلطا بةطشو بكات، ض ئةم ياساية بَيت ض هةر ياسايةكي تر بَيت، بةدةناعةتي من 
بةتةعليمات بَيت باشرت بوو، نة  بةياسا، ضونكة بةم شَيوةية ثـَيم وايـة زةبـةت ئـةبَيت جَيبـةجَيكردني،      

ن لــة جَيبــةجَيكردني لــة شــوَينة طشــتيةكان وثاراســتين مــايف مــرؤظ، لَيــرةدا ثــَيم وايــة    باســكرد: دووةميــان
ــوَيين          ــةبَيت، لةش ــتيدا ه ــوَيين طش ــة ش ــة ل ــةوة زةروورةت واي ــكردن ل ــةهاتووة، باس ــاو ن ــَيوةيةكي طوجن بةش

بضـمة   تايبةتيشدا هةبَيت ديسان، كة ئةويان مايف تاكة كةسةكانيش دياري ئةكات، بةهـةرحاَل مـن نامـةوَيت   
خاَلةكاني تـرةوة، زةروورةت وايـة ئـةم ياسـاية مـن ثـَيم وابـوو، بكرَيتـة تـةعليمات باشـرت ئـةبوو، باشـرتيش             
خنمةتي ئَيمةي ئةكرد، لةم كاتةدا نة  بةم شَيوةية، بـةو ثؤليسـية نـةبَيت باشـرتة، ضـونكة ئـةوةي بـةردَين        

ةمة رَيطرتن نية لة جتارةتي جطةرة، وةزيري ذينطة دسةيةكي كرد، خؤي يةكةم شت وتي ئةمة مةنب نية، ئ
هةموو ئـةم شـتانةي بـاس ئـةكرَيت، لـةو حاَلةتـةدا كةواتـة هـيض نـةكراوة، يـةعين تـةنها نةمـةنعكردن، نـة              
مةجالة جتارييةكـةي، ئيقتصـاديةكةي رَيـي لـَيطرياوة، كةواتـة ئَيمـة تـةنها تةحديـدي ئةكـةين بـؤ هةنـدَيك            

لـة   ا،بَيت، باشرتة، يان مكاسحة بَيت، ئةوةش لـة شـوَينة طشـتيةكاند   حاَلةتي دياريكراو، باشرت بوو بة حةزةر 
 .ناو شوَينة طشتيةكانيشدا، شوَيين تايبةتي هةبَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  غئور سةرموو

 :سعيد خمموري طاهرئور غبةردَين 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو خوشك وبـرا بةردَينانـةدا هـاوردام، كـة دةبـوو بةرداسـو هةنـدَي ياسـاي زؤر طـرنطرت هةيـة،           منيش لةطةَل 

ــةوة،          ــة ثَيش ــةوة هَينراوةت ــارة ئ ــةآلم دي ــةردؤين، ب ــووش ئ ــةرةو ثش ــتا ب ــةت ئَيس ــة، بةتايب ــة بةرنام خبرايةت
كَيشـان لـة   هةرضةندة مةسةلةي ئةو ياساية مـن بةياسـايةكي طرنطـي ئـةبينم، بـؤ كـؤنرتؤَل كردنـي جطـةرة         

شــوَينة طشــتيةكان لــة كوردســتاندا، بــةآلم لةوانةيــة خؤشــتان ئاطــاداربن بؤتــة بابــةت و ســةردَيردي زؤر           
لةرؤذنامةكان، زؤر رؤذنامةنووسـةكان ئَيسـتا لةسـةر ئـةو بابةتـة ئةنووسـن، كـة ثةرلـةماني كوردسـتان لـةو           

دستان ئةبَيتةوة، دَيـت مونادةشـةي   مةسةلةي بَي نةوتي و لةو هةموو طرستةي كة ئَيستاكة رووبةردووي كور
ياساي دةدةغةكردني جطةرةكَيشان ئةكات، خةَلك ضاوةردَيي شو طةورةتر لة ئَيمـة ئـةكات، بةرداسـو طـرن      
هةية و طرنطرتيش هةية، ئَيستا بةنيسبةت ثةرلـةمان ئةمـة ياسـاي يـةعين ثَيـردةوي نـاوخؤي ثةرلـةمان تـا         

مانةوَيت كؤمةَلطاكة رَيك خبةين، بـةآلم ئيشـوكاري خؤمـان تـا ئَيسـتا      ئَيستا هةموار نةكراوة، يةعين ئَيمة ئة
رَيك نةخستووة، ئـةوة يـة  دواتـر زؤر ثـرؤذة ياسـاي طـرنطرت هةيـة، كـة ثةيوةنـدي راسـتةوخؤي بـةذياني            

ئةنــدامي ثةرلــةمان ئيمنامــان   11رؤذانــةي خةَلكــةوة هةيــة، بةتايبــةت ياســاي كرَيــي خانووبــةرة، ئَيمــة،   
تَيكمان داوةتة سةرؤكايةتي ثةرلةمان، كة ئةبَيت ئةو ياساية بـةزووترين كـات دةربضـَيت، كـة     كردووة، ياداش

ــتاكة       ــاكو ئَيس ــةوة ت ــردووة، بةداخ ــةمي ك ــةوةي يةك ــةمان خوَيندن ــةمان، ثةرل ــة ثةرل ــةوة دراوةت لةحكومةت
هـي ئـةو   دةرنةضووة ئةو ياساية، من ثرسيار ئةكـةم ليذنـةي دـانونيش زؤربـةي ئيشـةكاني تـةواو كـردووة،        

ئةنـدام ثةرلـةمان    12لةهـةمان كاتـدا    دةية، ئةوة خاَلَيك دواتـر، ئَيمـة  ياساية ئةَلَين ئَيمة راثؤرتيشمان ئاما
ئيمنامان كردووة بؤ مةسةلةي دانيشتين تايبةت بةو خةَلكةي كـة لةبةغـداو موصـَل دةردةكرَيـت نةخرايـة      

ن حةزةكـةم تةئكيـد بكةمـةوة سـةر ئـةوة      ئةنـدامي ثةرلـةمان مـ    51بةرنامةي كـارةوة، لةهـةمان كاتيشـدا،    
بةرداسو لة نوَينةري هـةموو ثَيكهاتـةكاني نـاو ثةرلـةمان، ئيمنامـان كـردووةو ثـرؤذة ياسـاش ئامـادةكرا بـؤ           
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ئةوةي رَيكارَيك بـؤ بودجـةي حـنب و اليةنـة سياسـيةكاني كوردسـتان دابنـدرَيت، كـة ناعةدالةتييـةكي زؤر          
لــةو داهاتــةي كوردســتان، بــواري كاركردنيشــيان ثَينادرَيــت وةكــو  دةكرَيــت بةرامبــةر حنبــةكاني كوردســتان

ثَيويست، نةخرايـة بةرنامـةي كـارةوة، دراوةتـة حكومـةت، حكومـةتيش تـا ئَيسـتا وةآلمـي نةداوةتـةوة، مـن            
حةزةكةم بةردَينت لَيرةوة وةآلمي ئةوة بدةيتةوة، ئايا ئةوة ئةوةية كة ثةرلةمان لةسةر ئةوة سوور نةبووة، 

اي مةسةلةكةدا بضَيت، يان ئةوةتا حكومةت طوَي لةثةرلةمان ناطرَيت، يةعين ئةوة حةدة و خـةَلك  كة بةدو
رؤذانة ثرسيار ئةكات، رؤذنامة نووسةكان ثرسياري ئةوة ئةكةن، ئَيستا كةلةناو زستانداين و بةرةوة زستان 

ئةنـدامي   58ئَيمـة، ثارسـاَل   ئةردؤين و خةريكة بارانيش ئةبارَيت، سـةرما زيـاتر ئـةبَيت، نـةوت زؤر طرانـة      
ثةرلةمان ياداشتَيكمان ئيمنا كرد و دامانـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان، كـة وةزيـري ثيشةسـازي بـان  بكرَيـت،         

تةمةني، ضارةسـةر ضـية بـؤ ئـةوةي كـةوا نـةوت طـران بـووة، يـةعين          وضارةسةر ضية بـؤ طـرسو كـةمي سـو    
ئـةوة خاَلَيـك مـن ئةمـةوَيت بَيمـةوة سـةر ياسـاكة،        بةرداسو ئةوانة كَيشةي ثةيوةس  بةخةَلكي كوردستان، 

ئةو مـاددةي يةكـةم ئـةوة بـةهيض شـَيوةية  لةكوردسـتان دـابيلي جَيبـةجَيكردن نيـة، لةبـةر ئـةوةي ئَيمـة             
نةكوالَيو كؤنرتؤَلمان هةية، نة تاديطةمان هةية، تؤ تا نةضيتة ناو بوارةكـاني ذيـان لـة كوردسـتان نازانيـت      

َيرانــة، ض طــرسو هةيــة، تــا نةضــيتة نةخؤشــخانةكان مةســةلةن مــن بــةس يةكــةي    ئــةو وآلتــةي ئَيمــة ض و 
بووذانةوةي دَل لة نةخؤشخانةي كؤماري بؤت بـاس بكـةم، كـة بـةردَين وةزيـري تةندروسـو لَيـرة ئامادةيـة،         
باوةرد بكة ئةو رؤذةي كة من لةوَي بوومة، دوو جيهازي ثاَلة ثةستؤيان هـةبووة هـي ثَيـواني زةخـت، هيضـي      

يشـي نــةكردووة، لـة هــةموو كوردسـتان لــة هــةولَير مةبةسـتمة، شــةش ئـامَيري ظــةيو لةيتـةر هةيــة، كــة       ئ
ئؤكسجني دةداتة مَيشـك ئـةويش لـة نةخؤشـخانةي رزطارييـة، ضـوار ثَيـنج لةنةخؤشـخانةي كؤمارييـة، مـن           

يوةنديم بةوةزيري دايكم نةخؤش بوو، موعاناتي ئةوةم هةية، بؤية ثَيت دةَلَيم، يةعين جيهازَيك نةبوو، ثة
وآلتـي ئَيمـة ثَيويسـو بـةو     ثةيدا بكةين مرد، يةعين بةرداسـو  تةندروستيش كرد، نةمانتواني ئةو جيهازة 

مةسةلة ضارةنووس سازانةوة هةيـة، ئـةبَي ئـةو مةسـةالنة يـةكاليي بكرَينـةوة، ئـةو مةسـةالنة بـَيني ئَيمـة           
مـاني ثـَي خـةريك بكـةين، ئةهةميـةتي هةيـة،       طئتوطؤي لةسةر بكةين، نة  هةندَيك مةسائيلي تـر كـة خؤ  

 .بةآلم ئةهةم تر هةية لةو مةسةلة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سور، بةآلم وةكـو وةخـتم دايـَو بـا ئيجازةشـم بـدةن مـن جـواب بدةمـةوة، يةكـةم زؤرينـةي            ةسوثاس كا  غ
ئـةو رةخنانـةي كـةطرتت، ئـةوة     : دووةمدسةكانت لة مةوزووع دةرضووبووي، لةطةَل ئةوةشدا رَيطـام ثَيـداي،   

يةكةم جار نية بيطريت، يةكةم جاريش نية تةصرحيي ثَيبدةيت لة رؤذنامـةكان، منـيش يةكـةم جـارم نيـة      
جوابت بدةمةوة، ئةبارةش جوابت ئةدةمةوة، ئةويش بةو شَيوةية، وةكـو خـؤت ضـؤن رةخنـةي ئـةطريت،      

ةآلمةكـةي بَيـت، جـارَي ئةوةلـةن ئـةو ثرؤذانـةي كةباسـي        دووةم جار و سَييةم جار، ئةوة ئةبَيت طوَيت لة و
ئةكةيت ثرؤذةي ئاسان نني، ثـرؤذةي موَلكايةتيـة، ثـرؤذةي رؤذنامةنووسـية، ئـةوةي برادةرانـي تـر باسـيان         
كرد، ثرؤذةكاني تر دراونةتة ليذنةكان، هةمووي ضوار رؤذة ليذنةي ياسايي ئةو ثرؤذةي كة ئاماذةت ثَيكرد 

انيوويةتي مونادةشةي بكات، ئةم ثرؤذةيةش لـةمانطي ثَيـنج دراوة، شـةش مـان  ثـَيش      تةواوي كردووةو تو
كةسـيش داواي كـردووةو ئيمـناي كـردووة،      18ئَيستا، خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة، نة ثةلةي لَي كراوة، 

 18كـةس ئيمـناي كـردووة، هـي جطـةرة كَيشـان، مـن نـاوي          10كةسـيش نيـة،    18هةر بةئيستالحي خؤت 
خوَيندةوة، ئةوة ضوارةم جارة باسي بكةيت، من نة  جةنابت كا  رؤميؤش باسي كرد، كا  خـةليل   كةسم

بــوو، كــَي بــوو باســيكرد، لةســةر بودجــةي حنبــةكان، جــا عــةيين وةآلم كــة داومةتــةوة، مــةجبورم ئَيســتاش 
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ن جوابيشـة،  جارَيكي تر بيدةمةوة، بؤ ئةوةي نةوترَيت ثرسيار كـرا جـواب نـةبوو، جوانـان هةيـةو عةينـة      
ئةوة عيالدـةي بـة ثـارةوة هةيـة، بـة مينانيـةوة هةيـة، بودجـةي حكومـةت دوو ئيـدارة هـةبووة، داويـةتي             
بةحنبةكان، هيض حنبَيكيش نية بودجةي نةبَيت كةم و زؤر، ناعةدالةتي، هةموولان ئةزانني ناعةدالـةتي  

لَيــرة دةي ئــةو حنبانــةي كــة  يـة، ني هـةبووة، ض حنبَيــك هةيــة لَيــرة بودجــةي نيـة، بــا بَلَيــت مــن بودجــةم  
ئةندامن لة ثةرلةمان، كة يارمةتي نية لة حكومةت يان لة حنب، بؤية ثةرلةمان ناتوانَيت بودجة دابنَيـت،  
بَي ئةوةي رةئي حكومةت و هةردوو ئيدارة بنانَيت، تا تةديمَيك بكات، لـة رابـردوودا ثَيوةرةكـة ضـي بـووة،      

بـة وادعـيش دسـة بكـةين،      مناتان كردووة، ئةو ثرؤذةي كة يةكةم جار ئيثَيشنياريشيان ضية، بيهَيننة ئَيرة
ثرؤذةكة دانونيةن راستة، ئةوةي ئيمنايـان كـردووة، زؤربـةيان لةبـةر ئـةوةي كـة كةسـيان ئينتيباهيـان بـؤ          
ئةوة نةكردووة، تةنها جةنابت و دوو، سَي برادةر ئيلحاح ئةكةن، ئةطينا زؤربةيان ئةو حةديقةتةي كة مـن  

 51سةرموو ئَيستاكة ئيمنايـة  كـؤ بكـةرةوة، كـة      ،َيم رةضاويان كردووةو دةشنانن، بؤية بَيدةن  بوونئةيَل
ــان    ــت ي ــ  بَي ــت، تةئي  51دةن ــ  بَي ــدةن ــةداي     ي ــرةو تةح ــة ئَي ــبةييَن دةخيةين ــةن س ــة بك ــةو ثرؤذةي دي ئ

يَلَيـت، مـن   حكومةتيش ئةكةين، بـةآلم ئـةو حةديقةتـةي كـة مـن دةيَلـَيم، كـة ثَيويسـت ئـةكات حكومـةت ب          
دةناعةمت واية ئةو بةردَينانةي كة دةيَلَين زؤربةيان ئينتيباهيان بؤ ئةوة نةكردووة كة ئَيمة شةربان كرد، 
دةناعــةتيان بــةوة هــات كــة دةبــَي حكومــةت ثرؤذةيــةكي هــةبَيت بــؤ ئــةوة بــوو، بــؤ ئــةوةي ئَيمــة بتــوانني  

بـؤ سآلنـي تـر،    % 2بـؤ سـآلن حـنب، لـة     % 5لة  بؤ سآلن حنب% 1مونادةشةي بكةين، لة خؤمانةوة بَلَيني لة 
ئةوة نازانني، ئةبَيت ثَيوةرَيك هةبَيت، بنانن، ئايا ثَيوةرةكة ئةوةية لة هةَلبذاردندا ضةند دةنطيان هَينـاوة،  
ئايا ثَيوةرةكة ثَيوةري خةبات و مَيذووة، ئايا ثَيوةرةكة ذمارةي شةهيدانة، ئايا ثَيوةرةكة ذمارةي ئةندامانـة  

، ئةمة ناتوانني تةدديري بكةين، بؤية ئةو كةليمةية كليمة اتق بؤية ناتوانيني بَلَين باتـَل، بـةآلم   يان ضية
 بــؤ بــةآلم راســتة، جــةنابت دســةي ئــةو ،بؤيــة تةئكيــدي لــَي ئةكــةم  ،ئةمــة ئةبَيتــة ئيحراجــي ســةرؤكايةتي 

 مةوزوعةكـةش  لـة  كـردو  عمدـةت  بؤية ،بدات دةرارة ئةو ناتوانَيت كةس ثةرلةمان راستيةكةي بؤية ئيحراجة،
 ضـةند  حنبـة  ئةو بنانَيت بدات، دةرارة ئةو ناتوانَيـت ثةرلةمان لةالتان، بكةمةوة رووني ئةوةي بؤ دةرضووم،

 بــة بكــات، دةوَلةمةنــدي ئــةتوانَيت ثةرلــةمان نــةكات، ثَيكــةش ثــرؤذة ثَيشــرت حكومــةت ئةطــةر موســتةحةدة،
ــوون ــريورداي و بؤض ــوة ب ــرةدا ،ئَي ــةم لَي ــاد و ك ــات يزي ــادة بــة بك ــووني ئام ــري ب ــي وةزي ــابووري و داراي ــرة ئ  لَي

 رؤشـن  مةوزووعـة  ئـةو  ئةكـةم  ئومَيـد  ديـاريكراوة،  كـة  مينانيةي ئةو رؤشنايي لةبةر ئةكات، كةمونادةشةمان
 هةبَيت ثَيوةرَيك ئينجا واية، بَلَين كة نةكرَيت لَي زؤر طلةييمان عاميش، رةئي بؤ و جةنابيشت بؤ لَيرةدا بَيت
 .سةرموو خان ظيان  لَيرةدا، باشة ثَيم لَيرةدا دةرنةضني مةوزووعة لةو زؤر
 :ثاشا خضر ابد ظيان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ثـيَ  جطـةرةم  كردنـي  كـؤنرتؤلَ  كـةوا  تةندروسـو  ليذنـةي  لةطـةلَ  هاوردام منيش ياساكة، ناونيشاني بةنيسبةت

 بكرَيت، نةهَيش  يان بكرَيت، دةدةغةكردن نةكراوة دونيادا ضلةهي و شَيوةية  هيض بة ضونكة ترة، مةعقول
 ؤنرتؤَلةكــةك بكــةين، دةدةغــةي و نــةيهَيَلني نــاتوانني ضــونكة ئةطرَيتــةوة، ئــةوة هــةر نةهَيشــ  بَلــَين ئةطــةر

 ئـةو  ئايـا  نـازاا  ئةكـةم،  ياسـايى  ليذنـةي  ئاراسـتةي  ثرسـيارم  نـازاا  ئـةمن  :دووش ،ية  ئةوة باشرتة، لةالمان
 بَلـَيني  كـة  تـر،  ياسـاكاني  ثـرؤذة  وةكـو  بكرَيـت،  زياد ثَيشةكي كة ماددةيةكةوة لةاليةني نية كةموكوردي سايةيا

 بَيـت،  بـةكار  ياسـاية  ئـةم  مةبةسـو  بؤ بةرامبةريانة ماناكاني خوارةوة زاراوانةي لةو مةبةست يةكةم ماددةي
 و وةزارةت و وةزيـران  ئةجنومـةني  و رَيمهـة  يـةعين  طرنطـة،  بابةتةكـة  ثَيناسـةي  واتـة  طرنطة، ثَيناسة ضونكة
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 زؤر جطـةرة  يـان  جطةرةكَيشـان  ثَيناسـةكردني  ضـونكة  ياساية، ئةو ثَيناسةي ثَيكهاتةو سةر بَيينة ئينجا وةزير
 دابنـدرَيت،  ماددةيـة   وةكـو  نـا  بردطـة  وةكـو  عةسوةن ماددةية ، وةكو يان بردطةية  وةكو دابندرَيت، ثَيويستة
ــونكة ــةثَيي ض ــةي ب ــةي ثَيوان ــةتي رَيكةوتنام ــة نَيودةوَل ــتا ك ــة ئَيس ــني ب ــي ئينطلي ــت ثَي ــَي (FCTC) دةَلَي  دةب

 لـةو  هةيـة  كةموكوردي ئةوة بكرَيت، جطةرةكَيشان يان بكرَيت، جطةرة ثَيناسةي يان تةعريئي ئةوة بةطوَيرةي
 بةشـَيوةي  تـووتن  يبةكارهَينان جطةرةكَيشان هي و بَيت ئةطةر لَيرةدا، هةية تةعريئم دوو ية ، من ياسايةدا،

 ثَيـدةوترَيت،  ضـي  تةنةشـوق  نـازاا  تةنةشـوق  دووبـارة  يـان  بَيـت،  جـوون  يان بَيت، هةَلمذين يان بَيت، كَيشان
 بةشـَيوةي  تـووتن  بـةكارهَيناني  هةيـة،  تريشـمان  تـةعريئَيكي  بَلـَيم،  دةتـواا  يـان  تةعريئَيك ئةوة هةَلكَيشان،

 بابةتـةكان،  هـةموو  وا، شو و بةردنووتى يان نةرطيلةو و سثيل كووة دةطرَيتةوة، ئامرازةكان ئةوةش كة كَيشان
 ثَيناسـة،  لـةو  بَيجطـة  بَيـت،  لةناو تةعريئةكةي ئةبَي بابةتةكة سةر هاتينة كة جطةرةكَيشان ومت وةكو ضونكة

 تـووتن،  ثيشةسازي يان جطةرةكَيشان، بةرةنطاربوونةوةي ثَيناسةي وةكو هةية، تريشمان بابةتةكاني ثَيناسةي
 بةماددةيـة   بكرَيـت،  بـؤ  تـةعريئي  ئـةبَيت،  ئـةويش  كردنـي،  ثردوثاطةنـدة  و كردن ريكالم كاتدا لةهةمان يان

 اليـةنَيكي  خـوارَي،  بَيتـة  ضـوار  و سَي دوو و ية  خاَلي بة خوارَي بَيتة بةخاَلةكان دابندرَيت، يةكةم لةماددةي
 بكــةين، زيــادي كــة هةيــة بةماددةيــة  نثَيويســتيما كــةوا ئةوةيــة بكــةم، باســي دةمــةوَيت كــة هةيــة تريشــم

 .سوثاس كرديار، دياريكردني لةطةَل جطةرة، سرؤشتين بؤ تايبةت شوَيين دياريكردني
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو زريان دكتؤر كا  سوثاس، زؤر
 :تةندروسو وةزيري (/زريان .د ) ونس عنمان عبدالربن .د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 دذي ياسـاية  ئـةم  يةكَيكيان بكةم، باسيان بةسةريعي هةية نودتة دوو ية ، ئةكةم حةز من وةَلآل ،سوثاس زؤر
 خـةَلكي  ئـازادي  لـة  تةعةدا كة ئازادين ئةوةندة هةر ئَيمة، ئةمة كردي، شَيروانيش كا  دسةيةي ئةو نية، تا 

 داعةيـة  ئـةم  لـةناو  بكَيشـة،  جطـةرة  دةرةوة ةلـ  ئةوةتا سةرموو ناكةين، مةنعت ئَيمة ئةكَيشي، جطةرة ئةكةين،
 شخصـيان  بـة  بـرادةران  لـة  هةنـدَيك  ديـارة  دووةمـني  يةكـةميان،  ئـةوة  مةكـة،  تر خةَلكي لة تةئسري مةيكَيشة،

 بةراسـو  بدةمـةوة،  غئـور  كـا   بضـوكي  وةآلمـي  ية  ئةكةم حةز ئةوانة، و كَيشان جطةرة مةسةلةي وةرطرت،
 ئةمردؤكـة،  نـاو  هَينايـة  شـتَيكي  هـةموو  و نةوت دونيا مةشاكيلي هةموو كرد، يوثَيكةَل تَيكةَل ئةوةندة ضونكة

 بضـينة  ئَيسـتا  بووة، نةخؤشخانة لة جةنابي خؤي هةية، ئينسانةوة مردني و بةذيان عيالدةي ياسايةكة ئةمة
 انوامـ  طـةجني  بـةدةيان  رزطـاري،  نةخؤشـخانةي  داوشـةكاني  ئةضـينة  هـةولَير،  دَلي بووذانةوةي نةخؤشخانةي

 هـي  يـان  ئـةطرَيت  دَل جةَلتـةي  كـةوا  هةيـة،  دَلـي  نةخؤشي هةية، سيثاالكي سةرةتاني ساَلي 42 عومري هةية
 سـاَلي،  02 لةتةمـةني  نـةبَيت  كوردسـتان  لـة  نابَيت، دَل جةَلتةي تووشي كةس دونيا هيض لة ئةطرَيت، دةماغي

 دسـةم  مـن  جـةنابي  باسـكرد  ةخصيشيش خاَلي ية  حةزةكةم دونيايةكدا، هيض لة نةكراوة ريثؤرت هةر ئةمة
 دكتــؤرَيكي ئــةو بــوو، نــةخؤش زؤر دايكــي بَيــت، بةرةبــةت دايكــي نةخؤشــي مةســةلةي لةســةر كــرد لةطــةَل

 كـرد،  مـن  لةطـةلَ  تةلـةسؤني  دكتؤرةكـة  نـةمابوو،  دةسـةآلتي  هيض دوردنةية  خستبووية عةرةبي بةستةزماني
 شـةش  راسـتة  بكـةم،  بؤ تري ضي نازاا ضونكة بكة، ئةوة مئةَلَي بؤية من بةآلم نية، ئةمةلي هيض وةآلهي وتي
 هةية وا ئَيكسةيشنةكة ئَيستا بةآلم، هةية، مجهوري لة ضواريش هةية، دوو لةداتي ضوار هةية، رزطاري لة دانة

 .سوثاس ئةزاا، بةناحةق دابةزين شَيوةية بةم بةرداسو ئةكةين، زياد تر مةمجوعةيةكي ثَيكردووة، دةسو
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 :سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين
 .سةرموو سةعد كا 

 :وةزيري هةرَيم بؤكاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــآل ــن وةَل ــاتر م ــةم زي ــةر دس ــة، لةس ــة  ئةوةي ــةم موالحةزةي ــة ئةك ــةي ل ــةو مونادةش ــةو ئ ــةعنَيك دانون ــة ب  ل
 و ياسـايي  ليذنةي لةطةَل دانةنيشتوون هةية، راثؤرتيان كة ثةيوةنديدار ليذنةكاني يةعين تريش، دانونةكاني

 ئاسـاييةو  زؤر مةسـةلةيةكي  ديارة جياوازي يةعين ئةردوات، لَيرة زؤر وةختَيكي زؤرجار ثةيوةنديدار، وةزيري
 و ئــةكرَيت ئيقــرار شــَيوة بةباشــرتين دانونةكــة ئةكيــد جياوازييانــة ئــةو نةتيجــةي طوتــةني وةكــو تةبيعيــة،

 ثرؤذةكـاني  بـادي  بؤ يةعين ئايندةش، بةراستيش ئَيستاو بؤ ئةدةم موالحةزةية  من بةآلم كرَيت،ئة ثةسةند
 ثةيوةنديدار ليذنةي جار ئاخر واية حةق ئةكرَيت، ثةيوةنديدار ليذنةي تةحويلي كة ثرؤذةية  هةر تريش،
 جياوازييـةكان  بةرداسو ةوةيئ بؤ دابنيشن بَين بةيةكةوة دانوني ليذنةي لةطةَل ثةيوةنديدار، وةزيري لةطةَل
 زؤر كاتَيكي كة يةكة سةعات ئةوة ماددة، ية  لةسةر ئةكةم موالحةزة لَيرة من ئةوةي يةعين ببَيتةوة، كةمرت
 بـؤمن  جـا  صـياغة،  ضـوار  سـَي،  لةسـةر  نةبوونةتـةوة  ساغ هَيشتا زؤرن، جياوازييةكان ئَيستاش تةبيعي، رؤشت

 ثةيوةنديـدارن،  كـة  ليذنانـةي  ئةو بَيت، باش ثَييان بةردَين ثةرلةماني انيئةندام ئةطةر نازاا ئةكةم، ثَيشنيار
 بَلـَيني  كـة  مونادةشـانةي  لـةو  نةبوونـة،  ئامادة هيضيان تةبيعي خؤشيان كة ثةيوةنديدارةكان وةزيرة زائيدةن

ــةزةكاني ــةي موالح ــانوني ليذن ــو و د ــايف و تةندروس ــرؤظ م ــو ئةوانــة، و م ــةوة، بةرداس ــؤ كؤببن ــةوةي ب ــة ئ  ب
 بـؤ  ثةرلـةمان،  داعةي ناو بَينة ثرؤذة بةية  هةموويان طوتةني وةكو بةثرؤذةيةكي بكةين، شتةكة ئيختيسار

 لة بووني ئةندام خياللي، لة ئةتوانن تةبيعي كة ثةرلةمانيش بةردَيني ئةنداماني يان ئَيمةش بةرداسو ئةوةي
 لَيــرةدا بةرداســو ئــةوةي بــؤ بــدات، ؤيخــ باســةكاني دســةو خــؤي، ســةرجنةكاني خــؤي، بريورداكــاني ليذنةكــة

 ديسان يةعين لةمةودواش بؤ هيوادارم ئةكةم، تَيبيين كة ئةوةي وةكو هيوادارم من بكةين، لةوةدت ئيستيئادة
 ثَيويسـو  ئـةزانن  بـاش  خؤتـان  جـار  هةنـديَ  تةنانـةت  جياوازييانـة،  ئةو بكةين لةوةخت ئيستيئادة ئةوةي بؤ

 ثةيوةنديـدارو  ليذنـةي  لـةنَيوان  بكرَيـت،  مئـاوةزات  ئـةوةي  بـؤ  بكـات،  وةخت داواي سةرؤكايةتي كردووة بةوة
 و بكــةن صــيغةية  لةســةر ئيتيئــاق بضــن ئــةوةي بــؤ ياســايي وليذنــةي ســةرؤكايةتي ثةيوةنديــدارو وةزيــري

 .سوثاس زؤر ثةرلةمان، ئةنداماني لةسةر بكةن، عةرزي بيهَينةوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 وةزيــري جــةنابي موداخةلــةي بــؤ هةيــة وةآلمــي غــةسور كــا  لةراســتيدا، نيــة ليذنــةكان بــةيين لــة موشــكيلة

 .سةرموو تةندروسو
 :سعيد مةمخوري طاهربةردَين عئور 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل من حةز ئةكةم بةجةنابي وةزيري تةندروسو بَلَيم  ئةطةر وةخو هةبَيت، رؤذَيـك بةيةكـةوة بـةبَي    

ك سةرداني نةخؤشخانةكاني ئَيـرة بكـةين، بـنانني كـةموكورتي نةخؤشـخانةكان ضـية، ئـةوة        هيض مةوعيدَي
ية ، دووش، بةداخةوة لة هةموو نةخؤشخانةكاني كوردستان، لة دائيمةي خةسارةت ناوي دكتـؤر ئيخسـائي   

ت، يـان  نووسراوة، بَى ئةوةى ية  دكتؤر خةسةريات بطرَيت، تةلةسؤنيشي بؤ ئةكةيت موديمَيكت بؤ ئةنَيرَي
موديم ئةددةمَيكت بؤ ئةنَيرَيت، يةعين بةرداسو من حةز ئةكةم ثَيي بَلَيم، كة دةَلَيت مةسةلةكة شةخصي 
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نية، من حاَلةتَيكم ثَي طوت ئةو حاَلةتة حاَلةتَيكي طشتية، ئةو دكتـؤرة عةرةبـةي كـة جةنابيشـت ئـةَلَييت،      
ئـةوة بـووة كـة ئيشـرايف نةخؤشـةكةي كـردووة،        ئةو خؤي لةوَيي داناوة، خؤي تةعيين كردووة، ئةو لةزمين

 .زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كا  سةردار سةرموو
 :بةردَين سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ويش بةرداسو من لةطةَل ئةو مةنتقةيدا نيم، ئةوةي كة دةَلَيت بابةتي موهيم تر هةبوو كةباسي بكةين، ئة

نةوتة، كارةباية، بةَلَي راستة ئةو بابةتانة زؤر حةساسن، ثَيمان باش بوو كة باسي بكرَيت، رؤذنامةنووسانة، 
بةآلم ئةو بابةتةش حةساسة، لةبةر ئـةوةي باسـي ئـةو مةوزوعانـةمان نـةكردووة، مـةعناي وانيـة كةباسـي         

من ثَيم واية مةسةلةي سووتةمةني زؤر ئةوةي تري ناكةين، ئةوة ية ، دوو، وةكو دكتؤر زريان باسي كرد، 
ــَيم وايــة       ــَي باشــرتة، بؤيــة ث ــانيان ث ــةلةي جطةرةكَيش ــةَلكانَيكي زؤر هةيــة، مةس ــرة، خ ــوهيم ت حةساســة، م
مونادةشــةكردني جطةرةكَيشــان ئــةمردؤ لــةجَيطاي خــؤي بــوو، دوو، دةمــةوَيت بــةس جــوابَيكي كــا  غئــور     

كةس ئيمناي كردبوو،  21واكارييةي كةداوامان كردبوو، بدةمةوة، ضونكة لةسةر وةزيري ثيشةسازي ئةو دا
تةمةني من تةوديعـةكاا كؤكردؤتـةوة كـا  غئـور، بةرداسـو ئَيمـة لـة عوتَلـةدا ثَيشـكةلان          ومةسةلةي سو

كردبوو، ياساييش نةبوو، لةبةر ئةوةي جلسةي ئيستسنائي سةرؤ  داواي ئةكات، وةكو كا  حممديش باسـي  
اري ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيمة سـَي لةسـةر ضـوار نـةبووين ئةندامـةكان، لـةوةوة       كرد، ياخود سَي لةسةر ضو

 .ئةو مونادةشةي بةيين كا  غئور و دكتؤر زريانيش بةرداسو تةواو نةبوو، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو هالة دكتؤرة بوو، تةواو  سوثاس، زؤر
 :هالة سهيل وادي. بةردَين د

 .ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر
 بةرداسو كردووة، نَيودةوَلةتيةكان ثَيوةرة و مواصئات لةسةر تةئكيدمان تةندروسو ليذنةي لةراثؤرتي ئَيمة،

 راسـتة  بَيـت،  تَيـدا  مواصةساتانةي ئةو ئةكةم ثَيشنيار هةَلبذَيرن، صياغةية  هةر ئةطةر طرنطة، زؤر ئةوةيان
 بـةزووترين  ئةكـةين  وةزيـر  لةجةنابي داوا هةمانة، ئَيستا بةس نةبووة، كؤنرتؤَلمان كوالَيو ئَيمة، ئَيستا هةتا
 نرخـي  ئـةوةي  بـؤ  بكـات،  جَيبـةجيَ  ئيشـة  ئـةم  بتوانَيـت  ئـةوةي  بـؤ  بَيت، بةكار و دابندرَيت دائريةية ئةو كات

 يجطـةرة  ئـةوةي  لةبـةر  بَيـت،  هةرزانيـةي  بـةو  جطـةرة  نيـة  وآلتَيك لةهيض بَيت، ديار ئَيمةدا وآلتي لة جطةرة
 ئامادةيي ودوتابي منداَل هةموو دةبَيت، كوردستان داخَلي هةرزان زؤر نرخَيكي بة نية، تَيدا مواصةساتي ئَيمة

 ئـةوةي  لةبةر نية، تَيدا مواصةساتَيكي هيض و هةرزانة زؤر نرخي ئةوةي لةبةر كَيشن، جطةرة كوليةكان، هي و
 عيلمـيش  حةديقـةتَيكي  بطؤرددرَيـت،  نرخةكـةي  نئةكـةي  تةوةدوع هةية، نةوعيمان سةيتةرةي دائريةي ئَيستا
 ئةكَيشـن،  جطـةرة  حـةمل  سـةترةي  لـة  و هةيـة  حـةمليان  كـةوا  ذنانـةي  ئـةو  بكـةم،  ئيناسـةي  ئةكةم حةز هةية

 بـؤ  بـوو  حةديقـةتَيك  تـةنها  ئـةوة  بـنب،  خـوَين  سـةرةتاني  تووشـي  موردةشـةحن  تةمةنَيك لةهةر منداَلةكانيان
 .سوثاس بكرَيتةوة، بآلو ئةوةي

 :ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة
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 .سةرموو نوري دكتؤر كا  سوثاس زؤر
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــن تَيبينيةكــةي ــونكة كورتــة، زؤر م ــي ض ــرادةران زؤري بةش ــةو ب ــةي ئ ــةوا خاآلن ــت ك ــيان ئةمويس ــةم، باس  بك

 و ئةكَيشـن  جطـةرة  كـةوا  ئةوانـةي  هةيـة،  ةنـةوة الي بـةدوو  ثةيوةنـدي  دانونـة،  ثـرؤذة  ئـةم  كـرد،  بـؤ  ئاماذةيان
 واز كـةوا  ئـةوةي  بـؤ  بكرَيت، هاوكاريان ثَيويستة ئةكَيشن، جطةرة كةوا ئةوانةي ناكَيشن، جطةرة كةوا ئةوانةي

 تةندروسـتيةوة  وةزارةتـي  لـة  ئـةكرَيت،  وةزارةتـةكان  لـة  زؤر بةشي بةهاوكاري ئةوةش بَينن، كَيشان لةجطةرة
 لةسـةر  وونـة من بؤ كؤمةآليةتي، وةزارةتي ذينطةو وةزارةتي و ئةودا  وةزارةتي و شنبرييرؤ وةزارةتي هةتاكو

 جطةرةيـــةكي وخؤشـــي ئةسرؤشـــَيت جطـــةرة ســـاَلة 12 تةمـــةني ئـــةبينيت منـــداَل ئَيمـــة وآلتـــي جادةكـــاني
 ئـةو  اكـةو  ئـةوةي  بـؤ   ثةيوةنديدارةكانـة  وةزارةتة و راطةياندنة دةزطاكاني هةموو ئةركي ئةوة بةدةستةوةية،

 وةكـو  ناكَيشـن،  جطـةرة  كـةوا  كةسـانةن  ئـةو  دووةم اليـةني  كَيشـان،  جطةرة زياني لة بكرَينةوة ئاطادار خةَلكانة
 ئةوانـة  بـؤ  حسـاب  ئةكَيشـن،  جطةرة كةوا اليةنانةي ئةو ئةَلَيم بةداخةوة بةرداسو بؤكرد، ئاماذةتان جةنابتان

 مـن  بـرادةران  تـر  ليذنةكاني لة يان ياسايي ليذنةي لة ندانيشتووي زؤرجاران ثةرلةماندا خودي لةناو ناكرَيت،
 ثَيويســتة ئــةكرَيت، كَيشــان بةجطــةرة دةســت وةرطــرتن روخســةت بــةبَي ذوورةوةو دَينــة ئــةَلَيم بةســةراحةت

 جَيطـا  لـة  كـةم  النـي  بـةآلم  لةكوردسـتاندا،  بكةين جطةرةكَيشان دةدةغةي كةوا ناَلَيني ئَيمة، بكرَيت، وا كارَيكي
 ئـةو  هاوكـاري  كَيشـان،  بةجطـةرة  نـةدةين  رَيطـا  نةيـةَلني،  ئَيمـة  كـةوا  ثَيويسـتة  طشـو،  ثاسي ناو لة طشتيةكان،

 لةهـةمان  بـةآلم  نةكَيشاوة، جطةرةم تةمةا بةدرَيذايي يةكَيكم خؤم من ناكَيشن، جطةرة كةوا ئةكةين كةسانة
 كـةوا  روونبكرَيتةوة، بؤ كارَيكيان ووهةم بكرَيت، هاوكارييان ثَيويستة ئةكَيشن، جطةرة كةوا ئةوانةي كاتيشدا
 .سوثاس زؤر ضيةو  كَيشان جطةرة زةرةري

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةركووكي كةمال دكتؤر كا  سةرموو هةية، دسةت دكتؤر كا  سوثاس زؤر
 (:كةمال كةركووكي. د) بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .رلةمانبةردَينان ئةنداماني ثة

 جَيطاي ئةوة دَيت تر مةوازعي يةعين بابةتةكة، سةر بكةينة تةركين با دةرمةضن، مةوزوع لة تكاية، ثَيشةكي
 دانيشــتنَيكي بكــات، داوا ئــةتوانَيت وةزارةتَيــك، هــةر لةســةر هةيــة موالحةزةيــةكي يــةكَيك ئةطــةر نيــة، ئَيــرة

 بةرةنطاربوونـةوةي  دـانوني  باسـي  ئَيمـة  ئَيستة رَيت،بك بان  ثةيوةنديدار وةزيري يان دابندرَيت، بؤ تايبةتي
 لَيبـوردن  داواي يـةعين  نية، ئَيرة جَيطاي ئةوة نةخؤشخانةدا لةو نية ئيخسائي ئةردؤين ئةكةين، جطةرةكَيشان

 ئةطــةر مــن بــةردةئي ئةصــَليةكة، مةشــروعة وةكــو نَينَيتــةوة، خــؤي وةكــة ياســاكة، نــاوي بةنيســبةت ئةكــةم،
 مما  نوع اي اسرتاد او صة  بَلَيني البدةين، حتنير ئةتوانني يةكةم، ماددةي هةية، ماددةية ةوئ لةسةر زؤرئرياد
  عاقمب  واملخمالف  الدوليمة،  واملعما ري  للمواصمفات  موطابقماا   كمون  ان جيب االقليم يف بها املتاارة او الت غ مةتدات
 سسممة علمى  الشقمل  وبالغراممة  وةختـة،  ضـةند  دياربَيـت  بكرَيـت،  تةحديـد  حةبسـةكةش  ،بالغراممة  او بماحل س 
 .سوثاس زؤر .د ةار مليون عشر ا على شي د وال د ةار مال  

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .خؤرشيد كا  سةرموو ادهم، شَية كا  و خؤرشيد كا  بكةن، دسة ئةيانةوَيت تر كةسي دوو
 :بةردَين خورشيد سليم شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 لـةبرادةران  هةنـدَيك  و زريان دكتؤر جةنابي وةكو بةآلم، ئةكةم، مةشروعةكة تةئيدي وطش بةشَيوةيةكي من

 ئَيمـة  ضـونكة  بكـةين،  تـةنئيني  نةتوانني ئيحتيمالة دورسة، زؤر يةكةم ماددةي من بةتةسةوري كرد، باسيان
 وآلتانــةي ئــةو دةكرَيــت، اســيرتاد جطــةرة كــة بكــةين، سحوصــاتانة ئــةو ئةشــتوانني نــة هةيــة، نةســةيتةرةمان

 يةكسـةر  بكةنـةوة،  كةم خؤيان ميللةتةكةي لةناو كَيشان جطةرة كة ئةدةن ئةوة هةوَلي كة ئةزانني هةموومان
 مــةنعي بةناوضـة،  ناوضـة  بةشـوَين،  شــوَين بـةدؤناغ،  دؤنـاغ  سـاَلة  ضــةندين نةكردؤتـةوة،  كـةميان  بةدـةرارَيك 

 جارَيـك  طشـتيةكان،  شـوَينة  لـة  جارَيك دوتاخبانة، لة جارَيك خةستةخانة، لة جارَيك دائرية، لة جارَيك ئةكةن،
 وة بكرَيــت، ديــاري شــوَينانة ئــةو ئــةوةي بــؤ ئةســاس ماددةيةىبكرَيتـة  وايــة ثــَيم مــن ئــةوة لةبــةر مــيرتؤ، لـة 

 بكـةين  ئيجرائـات  خؤمـان  هـةموانيش  ثـَيش  بكرَيـت،  ئيجرائـاتيش  و بـدةن  هـةولَ  ثةيوةنديدار وةزارةتةكاني
 هـةرزاني  مةسةلةي دوو، ئةكةين، موخالةسةي خؤلان دةرئةكةين دانون ئَيستا َيمةئ ضونكة ثةرلةمان، لةناو

 سـةرؤ   جـةنابي  بـنانن  برايـان  و خوشك هةموو ئةكةم حةز من هةرزانرتة، لةكوردستان ثاكةت كة ئةوةية، و
 يةرة،ئيكسـثا  دَيـن  كـة  جطةرانـةي  ئـةو  زيـاتر  ي%12 لـة  بيستووة، لةخةَلكم من وةلةو نةكةم موبالةغة ئةطةر
ــة ــة، بؤي ــةالش هةرزان ــت، بةب ــةر دَي ــةثارةي ئةط ــؤي ب ــت، خ ــةتي بكرَي ــؤي، بةديم ــةخوا خ ــَي ب ــةتي بةس  ديم

 بـنانني  تـا  هةيـة  سـةيتةرةمان  جيهـازي  ض ئَيمة ئايا بةآلم ئيكسثايةرة، هةرزانة كة ئةوةي لةبةر دةسرؤشرَيت،
 بتـوانني  بـا  بَيـت،  تـةواو  خؤي ةرةكةجط ئةطةر لةوةي طةورةترة ئيكسثايةر خةتةري نا، يان ئيكسثايةرة ئةوة

 هــةموو بكرَيـت،  تةحديـديش  ئـةوةو  بـؤ  ئةساسـَيك  بكرَيتـة  12 مــاددةي وايـة  ثـَيم  بؤيـة  بكـةين،  مـةنب  ئـةوة 
 دة مـاددةي  لـة  كـةوا  شـوَينانةي  ئـةو  ناشـتوانني  و ناكرَيـت  دةدةغـة  بةيـةكجاري  شوَينانة لةو ثَيكةوة ماددةكة

 ناشـتوانني  نيـةو  جيهازةكـة  ضـونكة  حكومـةتيش،  لةسـةر  و خؤمـان  لةسـةر  نةكـةين  دورسيشـي  وة نووسراية،
 .سوثاس بكةين، تةنئيني

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو ادهم شَية كا 
 :بارزاني ابد عنمان ادهم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 لةوةختـةكي  مـاددة  ض ت،نـةها  جيـدا  وةختـةكي  مـن،  بؤضـونا  بـةَليَ  بةجَييـة،  ثرؤذةيةكا ثرؤذة، ظة لةرداستيدا

 لةسـةر  حكومـةت  ئاسـوَ  ض نوكـةدا  ثَيش كرن، هاتبا كارةي ظة بؤ حازريية  يا ضوم، بؤ وا ئةز نةهاتية، جيدا

 كـورت  خـؤ  بةحسـيَ  ئـةز  لَيـرةدا  كـرن،  ئاطـادار  كؤبوونةظـة  و كـؤرد  جةماوةري ئاسَو لةسةر راطةياندنَي، ئاسَو

 بــةلكي كرنــة، مــةمنووع نــة نةدةدةغةكرنــة، مةوزوعــة ئةظــة م،بكــة خــاَلَي ظــَي ئيشــارة ئــةز ظــَي مــن دكــةم،

 دَينـة  كـة  جطـارةي  ئـةو  ئـان  و تـووتن  ئـةو  كرن، دَيتة باس سنورا، لةظان ئَيك كَيشانَي، جطارة بؤ سنوردانانةكة

 سـةرؤكي  جـةنابيَ  بكةين، ديار شت هةندَي ظَيت، مة هةم لَيرة بن، دوةلي مواصةساتَي هةندَيك بة كوردستانَي،

 هـةتا  كوردسـتانيَ  حكومـةتا  نةكرية، ثةيدا خؤدا حكومةتا لة شتة  ض دياركرنا رَيكا كةمة هَيشتا رلةمانَي،ثة

 لةسةر نةوعي سةيتةرا يان كؤنرتؤَل بةناظَي نية، بةشَيك نية، وةزارةتَيك نية، دسمة  نية، دائريةية  ئةظرؤ،
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 تَي، دةرمانَي بكةين، جطارة ظَي يان توتيَن ظي وعَينة لةسةر سةيتةرَي هةستني ضةوا دَي ئةم ئايا بازارَي، شَو

 مواصـةساتيَ  دوو شـةريكة،  ظـة  كـة  تَيـري  ضـيَ  شةريكا هةندَيك دةرمانَي تَي دةرمانَي ئيكسثايةرة، مة دةرمانَي

 ظـة  ئايـا  هاتيـة،  تـؤ  بـؤ  مـةواديَ  ئي ـة  كوردستانَي، دَيتة كة دوهَي، بازرطانَي يان دوهَي كةسَي يان دوَي، شةريكا

 دائـريا  نـةبي،  نـةوعي  سـةيتةرا  مـة  هـةتا  لَيـرةدا،  نـادات  خةلكـةكي  تةندروسـتيا  لـة  زةرةرَي ظة ئايا نية، وناحط

 سـةيتةرا  هـةمي  دي شـتا  ئةو بنانني ثي ضةوا دي ئةم نةبي، ثةيدا كوردستانَيدا، حكومةتا لة نةوعي سةيتةرا

 ظـةهاتبا  ئةطـةر  مـوهيم  شـو  بةهةنـدة   نطرنطيدا لَيرةدا ئةظ تووتن، يان جطارا واش زمين لة بكةين، لةسةر

 كــؤنرتؤَلي دةكــري ضــون ئةظــة ئايــا بكــات، شــتا لةســةر ســةيتةرا نيــة كةســَيك نيــة، دائريةيــة  ضــونكة كــرن،

 .سوثاس و هاتية بريدا ضؤن وَي تةنئينا و دايبنَيني و بكةين، دانونةكي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 هةيـة،  جيـاواز  راي ئـةوةي  لةبةر هَينا، دةيشي كة كرا، لةسةر دةشةيمونا زؤر ماددةية ئةم وةَلآل ،سوثاس زؤر
 يةكـةم  عَيراديشـدا  لـة  يـان  لةكوردستانيشـدا  رةنطـة  ئةمـة  هةيـة،  جيـاوازيش  صياغةي هةية، جياواز بؤضوني

 ،بَيـت  تـازة  ناوةراستيشـدا  رؤذهـةآلتي  وآلتاني دةوَلةتاني زؤر لة رةنطة ثةرلةمان، بةردةم بَيتة وا دانوني جارة
ــةآلم، ــان بـ ــة ثَيمـ ــة، وايـ ــارَيكي ئَيمـ ــرن  كـ ــةين، طـ ــدي دةكـ ــة، لةبةرذةوةنـ ــة هاووآلتياندايـ ــدي لـ  بةرذةوةنـ

 ئَيسـتا  ئـةوة  كرا، كةلةسةري مونادةشةيةي ئةو دةيهَينا بؤية ئابووريشداية، لةبةرذةوةندي تةندروستيانداية،
 شـامل  ناوةكـة،  هةرئةصـَلي  بَيـنن،  ةيانلةمودتةرةحةك واز ياسايي ليذنةي بَيتو ئةطةر بووةتةوة، روون الم من

 ئةمة كوردستاندا، لةهةرَيمي كَيشان جطةرة بةرةنطاربوونةوةي دانوني التدخني، مكاسحة دانون روونرتة، ترة،
 ية  ببَيتة كة كرد، دسةيان كة ئةكسةرَيو دوو و ية  ماددةي ئةطةيةنَيت، ئةوة هةمووي موداخةلةكان ية 

 تةدــديم صــيغةيةكيان كــة كــردووة، ئيقرتاحيــان تةندروســو ليذنــةي لةطــةَل ييياســا ليذنــةي ئــةوةي مــاددة،
 او الت مغ  مةتدمات  مما  نموع  اي اسمترياد  او صمة   حيهمر  ) شـَيوةية،  بـةو  بةعةرةبيةكـةي  صـيغةية  ئـةو  كردووة،

 ا ريواملعمم للمواصممفات مطابقممة شكمما، ممماط ال يمم  بقلممد حياةشهمما او لل يمم  هاعرضمم او االقلمميم، يف بيهمما، تمماارةامل
 كـيَ  دةولـي  معـايري  بَلَييـت  هـةروةها  ضـونكة  اللمحة،  وةارة حيمددها  الميت  كـردووة،  ئيناسـةم  لَيـرة  من الدولية،

 سسمة  عما  الشقمل  بالغراممة  املخمالف  و عاقب بكات، معايرة ئةو تةحديدي الية  ئةبَي بؤية ئةكات، تةحديدي
 هـةر  هَينـاني  يـان  كـردن،  دروسـت  نةهَيشتين ) كوردييةكةي، د ةار، مليون عشر ا عا شي د وال د ةار، مال  
 يــان ثَيكــردن بازرطــاني يــان جطــةرة يــان تــووتن يــان جطــةرة وةبــةرهَيناني يــان تــوتن بــةرووبوومَيكي جــؤرة

 كـة  نةطرتـةوة،  يـةكي  نَيودةوَلةتيـةكان  ثَيوةرة لةطةَل هاتوو ئةطةر هةرَيم لة سرؤش ، بةمةبةسو هةَلطرتين
 بـة  ئـةدرَيت،  كارةكـان  سةرثَيضـي  سـناي  دةكـات،  ديـاري  تةندروسو وةزارةتي كة ة،ئَيمةي الي ئيناسةكةي ئةوة
 دةمَينَيتـةوة،  خـؤي  وةكـو  ناوةكةشي ،(نةبَيت زياتر دينار مليؤن دة لة و نةبَيت كةمرت دينار مليؤن ثَينج بردي

 رووبـةروو  يياسـا  بةكوردييةكةشـي  العـراق،  – كوردسـتان  ادلـيم  يف التـدخني  مكاسحـة  دـانون  عةرةبيةكـةي  بة
 مودتةرةحةي ئةو لةسةر هةية، رةئيت وةزير جةنابي نازاا كوردستاندا، هةرَيمي لة جطةرةكَيشان بوونةوةي
 .ليذنةكان

 :تةندروسو وةزيري (/زريان .د ) ونس عنمان عبدالربن .د بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .سوثاس ئةكةم، ئةوة تةئيدي بةتةواوي من بةَلَي
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

 .سةرموو سةردار كا 
 :بةردَين سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 واملواصمفات  املعما ري  جـةنابت،  ئيناسةكـةي  لةسـةر  تةنها بةآلم، ئةكةين، صيغةية ئةو تةئيدي ئَيمةش بةرداسو

 وةارة ق ل ما احملددة او بَلَي من ةئيبةرد ئةصَلةن، موحةدةدة خؤي ناكات، تةحديدي سةحة وةزارةتي الدولية

 وةزارةتـي  هي نةكرَيتة (الدولية واملواصفات املعا ري مراعات) با ئةكةن، تةحديدي ئةوان جار هةندَيك اللحة،

 .سوثاس اللحة، وةارة ق ل ما احملددة او بَلَيني تةندروسو،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زريان دكتؤر ةرمووس حمددة، و بَيت وة دةبَي نابَيت ئةو
 :تةندروسو وةزيري (/زريان .د ) ونس عنمان عبدالربن .د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 كـراوة،  خـةلق  التـدخني  منـب  بـؤ  ئـةمريكي  دـانوني  و (W.H.O) دـانوني  لـة  ئةصـَلةن  دانونة ئةو بةردَين خؤي

 و كـوردي  بيكةينـة  ئـةتوانني  ئَيمـة،  ،وئةوانـة  ئـةمريكي  و (W.H.O)  لـة  هةيـة  دةولي شروتي مةمجوعةية 

 .سوثاس بكةين، دةري تةعليماتيش وةكو بكةينةوة، ئيختصاريشي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ثَيناوَيـت  صحةي وةزارةتي يةعين فقط، الدولية املعا ري مراعات بنووسرَيت، باشرتة بةتةنها ئةوةية مةدصةدم

 دةمَينَيت، خؤي وةكو ناوةكة دةنطدان، بيدةينة ئةوةي ثَيش ةوةئةخيوَينم تر جارَيكي بةعةرةبيةكةي كةواتة،

 بقلمد  حياةشهما  او  لل يم  عرضمها  او االقلميم  يف هما ب املتماارة  او الت غ مةتدات ما عنو اي ادرياست او صة  حيهر

 وال ةارد  مال   سسة عا الشقل رامةبغ املخالف و عاقب الدولية واملعا ري للمواصفات مطابقة ا،شك ماط ال ي 

 ئـةو  دةمَينَيتـةوة،  خـؤي  وةكـو  ناوةكـةش  بؤتـان،  خوَيندمـةوة  كوردييةكةشـي  د ةمار،  مليمون  عشر ا عا شي د

 بةزؤرينـةي  .نية؟ لةطةَلدا كَيي سةرموون تكاية بكات بَلند بادةسو لةطةَلداية كَيي دةنطةوة، ئةخةمة ماددةية

 .سةرموو خان ظيان هةية نينامي نودتةي وةرطريا، دةن 
 :ثاشا خضر ابد ظيان َينبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ثَيناسةكردني وة زاراوةكان، بةكارهَيناني مةبةسو و زاراوةكان ياسايي، ليذنةي بؤ ثَيشنياركرد ماددةيةكم من

 .سوثاس بوو ضي وةآلميان نازاا من  ثيشةسازي، بابةتةكاني و جطةرةكَيشان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاكة مؤستاما سةرموو
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 :ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 هـةموو  بـؤ  نيـة  مـةرج  دائـةنَيني،  بـؤ  تةعاريئي دائيمةن يةكةم ماددةي بوو تةعاريف مةوادي ئةطةر دائيمةن

 زؤر نةموسـتةَلةحاتا  ئـةو  زؤرجـار  ئةوةية، لةبؤ بةس كةدائةندرَيت، تةعاريف وة دابنَيني، تةعاريف ياساية 

 دةسـت  ناكـات،  بـةوة  ثَيويست موختةسةرة، زؤر دانونَيكي خؤي ئةمة ئَيستا دانونةكةدا، لةناو ئةبَيتةوة تكرار

 ئةطـةر  بـةآلم  بَيت، خؤش دةستيشي مةشروعةية، ئةو خاوةني خؤي ئةو بةس ئةكةم، ظيان خوشكة لة خؤشي

 .سوثاس دابناباية، بؤ ماددةي نةوعة ئةو ئةو، بوو، مةبةسو ئةو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 تكاية، خبوَيننةوة سَي ماددةي ماددة، بةية  بوو تةواو، دوو و ية  ماددةي ئَيستا بوويةوة، روون سوثاس، زؤر

 .كاكة مامؤستا سةرموو
 :ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةيةه موزاسةمان ماددةيةكي سَي، ماددةي بضينة ئةوةي ثَيش

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو حامت كا  ببورة
 :بةردَين حامت حممد جان حسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .وةآلمةكةي تكاية ية ، ماددةي شوَيين بَيتة 12 ماددةي كة كرد، ئةوةمان داواي كةس ثَينج لة زياد ئَيمة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 مةنب ادةكةيرياست جار يةكةم تؤ واتة دووةم، ماددةي ئةبَيتة بكرَيت ئةطةر ةآلم،ب يةكةم، ماددةي نابَيتة ئةوة
 حـةزري  تـؤ  يةكـةم،  مـاددةي  يةكةم، ماددةي نابَيتة دةت دووةم، ماددةي دةبَيتة هةر بشكرَيت ئةطةر ئةكةيت،
 مـةنعي  وو،بـ  مواصـةساتيش  بـةثَيي  ئةطـةر  ئـةوجا  نةبَيت، مواصةسات بةثَيي كة ئةكةيت، صنعةكةي استريادو
 دةبـيَ  ئـةَلَيت،  بـؤدا،  دةنطمـان  كـة  مـاددةي  ئـةو  بةنيسـبةت  هةيـة  رةئَيكـي  سرسـةت  كا  شوَينانة، لةو ئةكةيت

 غةرامـة  هـةر  راسـتة  بَيـت،  جطةرةيـةش  جـؤرة  ئةو موسادةرةي كة بكةن، ئيناسة سةدةرةية  بكةنةوة جَيطاي
 مودتـةرةحَيك  ئَيسـتا  بيسووتَينني، دةبَي ؟ئةكةيت لَي ضي نية مواصةسات بةثَيي كةوا جطةرةي ئةو ئةي نية،

 .سةرموو شَيروان كا   التدخ ، حيهر دوو، ماددةي ببَيتة دة ماددةي هةية
 :ريبةردَين شَيروان ناصح حيد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بـة  ثَيويسـت  كـة  مـاوة،  ترمـان  مـاددةي  هَيشـتا  ضـونكة  بَيـت،  نقَل ماددةية ئةو نابينم موجبَيك هيض من وةَلآل
 مةنعي دوو ماددةي دووةم، ماددةي دَيينة دوايي ئةوجا ثَيش، بابضَيتة ماددةية ئةو ئةكات، دانونةكة تةوزحيي



 042 

 بابَيينـةوة  ئةوجا بكةين، تةواو طشتيةكان هَيَلة با جا دانراوة، بؤ عقوبةشي وة طشتيةكان، شوَينة لة جطةرةية
 .سوثاس زؤر دة ماددةي سةر

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 دوو، مـاددةي  خبرَيتـة  و خبرَيـت  ثـَيش  ئـةدةين،  دـةرار  وةختـة  ئـةو  دة، مـاددةي  طةشتينة كة ئَيمة، عةالكولني

 .كاكة مامؤستا سةرموو سَي، ماددةي ئَيستا نية، موشكيلة تةسةلسولةكان
 :ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 هةبَيــت  رةئيتـان  ئةطـةر  خـوارةوة،  جـؤرةي  ئـةو  وةكـو  كـردووة،  شنيارثَي موزاسةي ماددةيةكي ياسايي ليذنةي

 .دةنطدان بيدةنة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خبوَيننةوة ئةصَلةكةي ماددة جارَي
 :ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 اىل املخمالف  و سملم  الواموه  مما  وامه  بأي ةًةوحيا وشرااََ وبيعًا شدخيةًا ومشتقاشه الت غ املةتدات االحداث حيهر

  .روةشه ما و لادر املرعية، القوان  احكام وفق املخالفة شكرار بعدم الكفالة اخذ بعد امره ولي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو سوئاد دكتؤر كا 
 :بابان حممد ابد فؤاد .د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس و خؤيايةتي لةجَيطاي ئةكةين، ياسايي ليذنةي ثَيشنيارةي لةو ثشتطريي ئَيمة، لةرداستيدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بيخوَيننةوة كوردييةكةي بة
 :بةردَين كريم حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :خوارةوةية شَيوةيةي بةو دانرا سَييةم ماددةي بة كراو زيادة ماددةي
ــةوانان ــاب نةوج ــةرووبوومي َين ــووتن ب ــَي و ت ــاني ل ــن وةرطرياوةك ــردين و بكَيش ــتين ك ــوة وسرؤش ــةن، ثَي ــان بك  ي

 وةردةطريَيت، لَي كةسالةتي كة ئةوةي دواي كةسوكاري دةدرَيتة كار سةرثَيضي بَيت، شَيوةية  بةهةر هةيانبَيت

 بةسـةردا  دةسـت  لةطـةلَ  اروبـةرك  ياساي حوكمةكاني بةثَيي نةكاتةوة، دووبارة سةرثَيضيية ئةو تر جارَيكي كة

 .كةلةاليةتي بردةي ئةو طرتين
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن



 041 

 بةكوردةكـةي  ئـةَلَيت  باوكَيـك  مةسـةلةن  ضـية،  حيازة لة مةدصةدتان ياسايي، ليذنةي لة هةية، ثرسيارَيكم من

 .سرج حممد كا  سةرموو لةطريسانيةتي، كاتة ئةو بَينة، بؤ جطةرةم ثاكةتَيك برؤ
 

 :حممد سرج ابد بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 لغممري الت ممغ مةتدممات مةم   ياســايي، دــاَلبَيكي خبةنـة  ئةمــة ياســايي ليذنــةي كردبـوو  ئــةوةمان ثَيشــنياري ئيمـة، 

 ثَيـي  ئةطـةر  يـان  بكـةي،  ئـةوة  ئةتواني ضؤن بيخوات مةنب بَلَيني يةعين ،سةة 18 سا دون هم اط  الراشد ا،

 دونيـاي  هةموو لة ضونكة نةهَيَلن، و هةَلواسن ئةوة دوكانةكان ئةتوانن بةس وتت، جةنابت ئةوةي وةكو بَيت،

 .مةمنووعة بضوو  منداَلي بؤ هةَليةواسن، ئةوة دوكانةكاندا لة ئةكةن وا ثَيشكةوتوودا،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو سةردار كا 
 :بةردَين سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة
 بة بةآلم ياسايي، ليذنةي ئةوةي وةكو هةبووة، بابةتةمان لةو ثَيشنيارَيكي خؤلان ناوخؤ ليذنةي وةكو ئَيمة،

 يــان ئــةدةن جطــارة كــة كةســانةي ئــةو ســةر خبرَيتــة ئيلتينامــة ئــةو ئــةويش ســرج، حممــد كــا  وةصــئةكةي
 نةوجــةوانان بــؤ جطــةرة شــتينسرؤ جؤرةيــة، بــةو صــيغةكة ثَيشــنيارمان ئَيمــة، نةوجــةوانان، بــة ئةيئرؤشــن
 لــة كــة بةغةرامةيــة  دةدرَيــت ســنا نةوجــةوانان بــة بيــدات يــان بئرؤشــَيت جطــةرة هةركةســَيك دةدةغةيــة،

 .سوثاس نةبَيت، زياتر دينار مليؤن ية  ولة نةبَيت كةمرت دينار هةزار ضوارسةد
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مووسةر ضي ئةَلَيت ئةو بابنانني زريان دكتؤر كا 
 :تةندروسو وةزيري (/زريان .د ) ونس عنمان عبدالربن .د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ثاكـةت  منـداَلن  ئَيمـة  بازاردةكاني زؤربةي لة ئةبينن خؤتان كةوا وئةوانة، سرؤش  حيازةو مةسةلةي وةَلآلهي

 لةطـةلَ  بةتةئكيـد  بـةآلم  نـيم،  ئـةوة  لةطةَل من سرؤشتنة، ثاكةت بةو بكةن بةخَيو خَينانَيك رةنطة ئةسرؤشن،

 ئـةوة  بَيـت،  ضـةند  سناكةي ئايا كة بلوغن، سين غةيري كة ئةوانةي بةمنداآلن، سرؤش  دةدةغةكردني ئةوةم

ــدي خؤمــان ــةين، تةحدي ــاتوانني ئَيمــة بك ــنا ن ــدةين، منداَلةكــة لةســةر س ــدةين ئــةوة لةســةر ب ــةثَييان ئةي  ك

 .اسسوث واية، هةر دونياشدا لة ئةسرؤشَيت،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو زرار كا  مةوزوعة، ئةو حةساسة بردَيك ئةوة بةحةديقةت خؤي
 :امني طاهر زرار بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 شـتَيكي  بئرؤشـن،  جطـةرة  كـة  منداآلنـة  ئةو دةدةغةكردني ضؤن سةرمووي، وةزير جةنابي هةروةكو بةرداسو
 مـةمنووع  مب طـةنج  كـة  مـن  ضونكة دورسة، شتَيكي ئةويش نةوجةوانانةوة، اليةنلة جطةرةكَيشانيش دورسة،

 زيادةيـة  هـةر  مادةيـة  ئـةو  بةرداسو ئةوة لةبةر بكردة، بؤ جطةرةم ئةَلَيم ثري بةكابرايةكي بكَيشم، جطةرة بَيت
 .سوثاس زؤر ناكرَيت، زيادةيةو ماددةيةكي ئةمة يةعين خؤي، لةجَيي

 :نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

 .سةرموو ئارام كا 
 :ندبةردَين ئارام رسول مام

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 لةســةرةتا هــةر ئَيمــةش ئــةوةي لةبــةر ماددةيــة، ئــةو بــؤ ئةكــةم ياســايي ليذنــةي لــةبرادةراني خؤشــي دةســت

 بـؤ  جطـةرة  تينسرؤشـ  دةدةغـةكردني  كـة  ئةوةيـة  بيكـةين،  ئـةتوانني  ئَيمـة  كة شت باشرتين كرد، ثَيشنيارمان
 11 تةمـةني  ثَيشـنياري  مـن  بؤيـة  بكـةين،  دياري تةمةن دةبَي ئَيمة بةرداسو نةوجةوانان بةآلم ةوجةوانانة،ن

 بــةرزةو بــاآلي كةضــي ســاَلة، 11 تــا 15 تةمــةني كــة هةيــة نةوجــةوامنان زؤر كــة ئــةوةي لةبــةر ئةكــةم، ســاَل
 ئةكَيشـن،  جطةرة ئَيستا كة وانةيئة ئةكةمةوة، لةوة تةئكيد تريش جارَيكي من ئةضَيت، تر طةورة لةكةسَيكي

 ثَيبكـات،  بـؤ  مردنيـان  خةتـةرياتي  يسوو ئينناري دكتؤر دكتؤر، الي بضنة كة دَينن، لَي وازي رَيطاية بةو تةنها
 كـة  شتَيك ئَيمة تةنها كوردستان، لةهةرَيمي شَيوةية بةم ي%12 لة دَينن، كَيشان لةجطةرة واز لةترسان ئةوجا

 ثَيشـنيار  مـن  بؤيـة  نن،بيَـ  بةدةسو نةتوانن طةجنةكان تا بكةين دورسي بدةين، ئةوة هةوَلي بكةين، ئةتوانني
 داواي بكــات، ئــةوة نــةيتواني كــة لةحاَلةتَيكيشــدا ســاَل، 61 تةمــةني بــؤ بطؤرددرَيــت نةوجةوانــةوة لــة ئةكــةم،

 .سوثاس و تةمةني سة اندني بؤ ضةندةو تةمةني بناندرَيت، ئةوةي بؤ بكرَيت لَي هةويةي
 :ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب

 .سةرموو سوئاد دكتؤر كا 
 :بابان حممد ابد فؤاد .د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 لـيَ  ئـةوةي  تـةنها  بـةآلم،  وثَيكـة،  رَيك زؤر شتَيكي كرد، باسم ثَيشةوة لة هةمووي وةكو ماددةكة من لةرداستيدا

 نامانـةوَيت  ئَيمة، كرد، باسيان برادةرانيش وةكو نداَلةكانم ئَيمة، ضونكة كَيشانةكةية، ئةويش دةربهَيندرَيت،

 يـان  كَيشـاوة  جطـةرةي  ئـةوةي  لةسـةر  بطرَيـت  منـداَلَيك  ثؤليسـَيك  بةآلم بكةن، ثَيوة زياتري سرؤشتين و كردين

 بـةروبوومي  نـابيَ  نةوجـةوانان  البـةين،  لـيَ  ئـةوةي  ئـةوة  لةبـةر  ئـةبَيت،  زةبةت زؤر شتَيكي ثَيية، جطةرةي

 .سوثاس البةين، بكَيشنةي ئةو بكةن، ثَيوة وسرؤشتين كردين وةرطرياوةكاني لَي جؤرة هةموو و توتن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو بةَلَين كا 
 (:بةَلَين)بةردَين بد عبداه حممود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 لـة  تةمـةنيان  كـةوا  كةسـانةي  ئةو بؤ كردين، ض سرؤش  مةسةلةي ثَيشكةوتووةكان، ووآلتة لةزؤربةي بةرداسو
 كـة  نـةكراوة  دةدةغـة  كـرديين،  هـةم  سرؤشـتين،  هةم مةمنووعة، وروثيئة وآلتاني زؤربةي لة كةمرتة، ساَل 61
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 ئايا دةدةغةية، ساَلةوةية 61 خوار لة تةمةنيان كة كةسانةوة ئةو لةاليةن كرديين و سرؤش  بةآلم نةيكَيشَيت،
 ئـةوة  ئَيمـة،  بكـةين،  تـةتبيق  دانونـة  ئـةو  ئـةتوانني  ئَيمة لةوآلتي ئايا ئةكةم، يارةثرس ئةو من ئَيمة، وآلتي لة

 لــَي ســةيارة كــةمرت ســاَلي 61 لــة هةيــة نــةبؤي ئــةزانني، هــةموومان لةكوردســتان ســةيارة لَيخــورديين دــانوني
 ، بـردؤ  كوردسـتان  لـة  كةضـي  خبوردَيـت،  لـيَ  نيـة  بـؤي  نةبَي ئيجازةي كة وةخَو بدرَيَو، ئيجازةشي نة خبوردَيت،

 سـوَلحي  و دةكوذَيـت  خـةَلكي  ئـةكات،  عةشـايةريش  سـوَلحي  دةكـات،  حاديسـةش  بةَلكو دةخوردَيت، لَي هةر نة 
 خَيــنان، بةهــةزاران ئَيســتا دةربكــةين وا دــانونَيكي ئَيمــة، يــةعين دةرَيــش، دَيتــة لَيــي و ئــةكات عةشــايةريش

 دانيشـتووةو  دوكـان  لةسـةر  سـاَلة  61 تةمةني كوردةكةي ة،هةي شار لةناو هةية، كؤآلنةكان لة دوكان بةهةزاران
 تـةتبيقي  ئَيمـة  كـة  جوانـة  بـةوة  ياسـا  يـةعين  ئـةتوانني  ئَيمـة  ئايـا  ئةسرؤشَيت، ئةشيا يان دةسرؤشَيت، جطةرة

 دووش، بكــةين، لةســةر هةَلوَيســتةي زيــاتر ئــةبَي حةساســة، مــن بــةرداي مةســةلةية ئــةو ئــةوة لةبــةر بكــةين،
 ئـةو  ناكةمـةوة،  كـةم  ياسـاية  ئـةو  ئةهةميـةتي  لـة  مـن  يـةعين  هةيـة،  ثَيشنيارَيكم من اسوبةرد وةزير جةنابي

 خؤيـةتي  جَيـي  كـرد،  لةسـةر  ئيمنايـان  زيـاتر  ثةرلـةمان  ئةنـدام  16 لـة  دوايـيش  طرنطة، زؤر ياسايةكي ياساية
 رووزةمــةس هةيــة تــريش ياســاي بةرداســو ســةرؤ  جــةنابي بــةآلم ئــةكرَيت، مونادةشــة ياســاية ئــةم ئــةمردؤ

 ياسـاي  يـةكَيكيان  بةرزكردؤتـةوة،  بـةردَينتان  بؤ كشتوكاَل ليذنةي لة ترمان ياساي دوو ئَيمة بكرَيت، مونادةشة
 وطـوزةراني  ذيـان  بـة  ثةيوةنـدي  كـة  كوردسـتاندا،  هـةرَيمي  لـة  كشتوكاَلية بةرووبوومي وثاراستين  ثةرةثَيدان

 وةزارةتـي  بةرزكردؤتـةوة،  خؤمـان  راثـؤرتي  ئَيمـة  كشـتوكاَل،  ليذنـةي  شـةوة  1 مـانطي  لـة  هةيـة،  جوتيارانةوة
ــتوكاَليش ــةندين كش ــارة ض ــة داوا ج ــة ل ــةن ئَيم ــة دةك ــةين كةثةل ــة بك ــي ل ــةو دةركردن ــايةدا، ئ ــا ياس ــتا ت  ئَيس
 دةوَلـةت،  لةطةَل هةية بةستيان رَيط كة جوتيارانةي ئةو وزاري زةوي ئةو نيسبةتةي ئةو دووش، دةرنةكراوة،

 ئةنـدام  16 لـة  زيـاتر  مـة ئَي زةوي، كووذانـةوةي  ياساي بةثَيي شارةواني، وةزارةتي ناو دةكةوَيتة زةوييةكانيان
 ياســاية دوو ئـةو  66 كةلــةمانطي ئةكـةم،  داوا ,ئةكــةم ثَيشـنيار  بةرزكردؤتــةوة، ئـةوةمان  ديســانةوة ثةرلـةمان 

 هــاتووة، بــؤ ةمــان  66 مــانطي كــاري بةرنامــةي ضــونكة ئةكةمــةوة، تةئكيــد بؤيــةش كــار، بةرنامــةي خبرَيتــة
 لةمـةوزوعيش  هةيـة،  زؤري طرنطييـةكي  كـة  نيـة،  تَيـدا  ياسايةي دوو ئةو ئةجنومةن، سةرؤكي بةردَين بةرداسو

 .سوثاس زؤر ئةكةم، بووردن لَي داواي دةرضووم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 كـةوا  ليذنانـةي  ئـةو  بكـةين  ئةوة دةبَي ئَيمة، واية ئسوَل خؤي بةآلم، ناطرم، رةخنةكة منيش وتت خؤت مادام

 شةرحم جار ضةندين من كةوتووة، دوا ثرؤذةية ئةو بَلَين بكةن، سةرؤكايةتي ئاطاداري خؤيان ثةيوةنديدارن،

 ناخرَيتـة  ثـرؤذة  نـةبَيت،  حـازر  راثؤرتيـان  تـر  ليذنـةكاني  نـةبَيت،  حـازر  راثـؤرتي  ياسـايي  ليذنـةي  هـةتا  كرد،

 ئامـادة  راثؤرتيـان  ئةطـةر  ئةكةين، ثةيوةنديدارةكاني يذنةل حةواَلةي ئَيمة دَيت، ثرؤذة كؤبوونةوة، ئةجندةي

 وةزيـري  لةطـةلَ  هةيـة،  بةكؤبوونـةوة  ثَيويسـو  ئامادةكردن، راثؤرت نية، ئاسان ثرؤذةيةكيش هةموو نةكةن،

 ئَيسـتا  تا دانيشتوون لَيرة هاتوون سةعاتة ثَينج ئةوة سةرموو هةية، كردن بةديراسةت ثَيويسو ثةيوةنديدار،

 ثرؤذةكــان هــةموو ئةكــةم تةمــةنا مــن بــةآلم نيــة، ئاســانية بــةو وا مةســةلةكة بــؤداوة، دةنطمــان دةمــاد يــة 

 .سةرموو عبدالربن كا  ئاسانرتة، باشرتةو ئَيمة، بؤ بكةين، تةواو بةهةستةية 
 :بةردَين عبدالربن امساعيل سليم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 يـةعين  نـةكَيش،  جطارة بؤ هةم كَيش جطارة بؤ هةم طرنطة، زؤر ثرؤذة ئةو دةكةم، ثرؤذةي لةو ثشتةواني من
 تةبعةن وئةوانة، نةوجةوان و منداَل دةربارةي تةندروستييةوة، لةناحيةي موهيم هةرة ثرؤذةكاني لة يةكَيك

 اننةوجةوان لةناو مؤدَيلَيكة وةكو ثَيشكةوتووةكانيش، دةوَلةتة لة بةَلكو لَيرة، هةر نة  ناكرَيت دةدةغة ئةوة
ــةوةي ــَيك نةكَيشــَيت جطــارة كــة ئ ــَيكي كــة دةكــات، شــعور بةنةدس  سرؤشــتنيش ئــةوة لةبــةر هةيــة، نةدس

 دةرَي، دَيتـة  بـةثاكي  بـؤي  جطـةرة  تَيدةكـةن،  ثـارةي  هةيـة  سندوق ئةوة لةبةر حةدةكي هةتا دةدةغةناكرَيت،
 لـةماَلي  خـةَلك  ئةوةي بؤ ت،بكرَي تةوعية تر بةشَيوةيةكي ئةمة ثَيويستة ئةوة لةبةر دةدةغةناكرَيت، يةعين

 ئـةَلمانيا  لة من ئةوروثا لة لةدةرةوة بكرَيتةوة، كةم شتة ئةم كة بكةين، تةوجيه ئةوة مةدرةسة، لة يان خؤي
 ئةكـةن،  تـةر   جطـارة  ي%51 لـة  سـاَلة، 51 ثـاش  ساَلة، 51 سين هةتا دةيكَيشن منداآلن، و نةوجةوانان ذياوم،
 بكرَيتـةوة،  كـةم  بردَيـك  ئـةوةي  بـؤ  بكرَيت، بةتةوعية ثَيويستة ئةوة لةبةر ،ناكرَيت دةدةغة واية ماناي لَيرةدا

 .سوثاس دةدةغةناكرَيت، ئةمة سةد دةر سةد ئةمة كة لةوةي باشرتة ئةوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كةريم كا  سوثاس
 (:جوتيار)بةردَين كريم بيد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ثَيشـرتيش  من بكرَيت، دياري بؤ تةمةني ئةبَي نةوجةوان رداستيدا لة ئةكةم، رةئية ئةو طرييثشت منيش وةَلآل

 ساَل 61 كةساني كة بةسرؤشتين، ورَينةدان ساَل 61 خوار كةساني لةاليةن جطةرة كَيشاني دةدةغةكردني ومت
 وايــان ياســايةكي كــة وآلتــان لــة ئــةكات، دروســت ومةشــاكيل طرســت راســتة، حةديقةتــدا لــة ئــةوة نةيئرؤشــن،

ــردووة، ــةيان دةرك ــوة ن ــةد تواني ــةد دةر س ــاكي س ــةن، ض ــةآلم، بك ــةنطاوَيكيان ب ــؤ ه ــاوة، ب ــانكارييةكيان ن  ئاس
 ئةو بكرَيت، ئةوة بنةبردي يةكسةري ناتواندرَيت بكرَيت، ئاسانكاريش دةربكرَيت، رَينمايي ئةكرَي تَيداكردووة،

 جطـةرة  با بكةن، تَيدا كاري نابَي لةرداستيدا كة ئةكةن، تَيدا يئيش ساَل 61 خوار كةساني كة شوَينانةش جَيطاو
 ردةزامةنـدي  دواي تريـان  بردطةيةكي بَيت، بردطة دوو ئةوة كرد، ثَيشنيارم ثَيشرت هةر من نةبَيت، تَيدا سرؤشتين
 واريلـةب  زيادةكةشـي  بـردي  دابنـدرَيت،  جطـةرة  لةسـةر  زياد طومرطي بازرطاني، و تةندروسو ذينطةو وةزارةتي

 .سوثاس بكرَيت، خةرج تةندروستيدا ذينطةو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ئـةو  بةرداسـو  تةندروستيش، وليذنةي ياسايي ليذنةي برادةراني و تةندروستى وةزيري جةنابي ئةطةر نازاا

ــيغةيةي ــة ص ــديم ك ــراوة، تةد ــك ك ــة، تؤزَي ــَيش هين ــةوةي ث ــةردةوام ئ ــني ب ــةر ب ــةكة، لةس ــةر مونادةش  ئةط

 ومشمتقاشه  الت غ ملةتدات االحداث شعاطي حيهر بَلَيني، سةدةت مةسةلةن بَيت، تر لولي بكةين، سةريموختة

 .وةزير جةنابي سةرموو تريشة، عةمةلي و باشرتة ثَيم من بكةين، لَي ئةوةندةي سةدةت
 :تةندروسو وةزيري (/زريان .د ) ونس عنمان عبدالربن .د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ئةكةن تةخئيف كةليمةكةشي ئينجا بيهَينني، هةر ئةبَي بةرداسو نةهَينني، منداَل و نةوجةوان ناوي ناكرَيت

 ضـونكة  هـةبَيت،  دانونَيكمـان  داهـاتوو  بـؤ  بـةآلم  نـةكرَيت،  تـةتبيق  ئـةمردؤش  رةنطة بةآلم، نية، موشكيلة ئةوة
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 مةسـةلةيةكي  ئـةوة  بَيـت،  تَيـدا  ئـةبيَ  هـةر  نانينةوجةوا ئةوة لةبةر دابنَيني، دانونَيك دانانيشني رؤذ هةموو

 .سوثاس زؤر ئةساسية،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بةكوردييةكةي دةدةغةكردني يةعين ،ومشتقاشه الت غ ةتداتمل االحداث شعاطي حيهر بنووسني ئةو ئةَلَيم من

 و بـةيب  ناوييـةوة،  بضـينة  ئةطـةر  ئـةوة  يـةعين  موشـتةداتي،  وة نةوجـةوانان  بؤ كَيشان جطةرة نووسراوة، ضي

 بــا ثرةنســي ، وةكــو بكــةين، تــةنئيني زةبةتــة لةكوردستانيشــدا رةنطــة ئيشــكالَيكة، بةرداســو ئــةوة شــرياو

 تـر  سـاَلي  تـاثَينج  رةنطـة  ئـةوة  ومشمتقاشه  الت مغ  ملةتدات االحداث شعاطي حيهر بكرَيت، تةصويت ثرةنسيثةكة

 .سةرموو سوئاد دكتؤر كا  بكةين، تر شو هةندَي بتوانني تا بكةين، تةنئين ئةوة بتوانني
 :بابان حممد ابد فؤاد .د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 و بـةردَينمايي  ثَيويسـتة  ئةمـة  ناكرَيـت،  بةياسـا  نةكَيشـن  جطـةرة  ئـةوةي  بـؤ  نةوجةوان ناضاركردني لةرداستيدا

 و كـردين  تـةنها  مـاددةوة،  ئـةم  بكرَيتـة  كةينةكَيشـانة  نـيم،  ئـةوةدا  لةطـةلَ  من ئةوة لةبةر بَيت، وشياركردنةوة

 هـةر  وايـة  ثـَيم  ئـةوة  لةبـةر  ئةيئرؤشن، مناآلن كة ئَيمةدا بازاردي لةناو باوة ئةوةش كة نةكرَيت، ثَي سرؤشتين

 سرؤشـتين  و كـردين  لَيوةرطرياوةكـاني  جـؤرة  هـةموو  و تـوتن  بـةرووبوومي  نابَي نةوجةوانان بكرَيت، لَي ئةوةي

 ئةكةوينـة  و ئةبَيت زةبةت زؤر شتَيكي ئةوة بكةين، مةنب بةياسا ناتوانني بةرداسو ةكةيكَيشان بكةن، ثَيوة

 .سوثاس طةورةوة، كَيشةيةكي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 الت مغ  ملةتدمات  االحمداث  شعماطي  حيهمر  ئةطرَيتـةوة،  سرؤشتنيش و كردين تةعاتي دةَلَييت كة سوئاد، دكتؤر كا 

 .سةرموو ئاريان دكتؤرة ئةطرَيتةوة، هةمووي حيازةكردني و كَيشاني و رؤش وس كردين يةعين ،ومشتقاشه
 :ئاريان خالص جواد.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 باسـي  ئيحصـائي  بةشـَيوةيةكي  و بـةردةمسي  دةرضـووبَيت،  ئَيمـةوة  ليذنـةي  لـة  كةمتةرخـةمي  هةنـدَيك  رةنطة

 باســي طشــو بةشــَيوةيةكي بــدةي مــةجامل جــةنابت هــاتوو ئةطــةر بكــةين، تــووتن تةندروســو زيــاني زةرةرو
 نـة   جطـةرة  ئةكـةم،  باسـي  دةدـة  سـيَ  دوو، بـة  سـةرةتاني،  هةبووني ياخود و ثرد سك ئاسرةتي لة هةر بكةين،

 و وجـةرط  ثـةنكرياس  و ممريا  طـةروو  حوجنةرةو سةرةتاني بةَلكو سنطة، سةرةتاني بووني، تووش هؤي تةنها
 سةر، ئةكاتة تةئسري ئةوةش تَيداية، سةمي ماددةي نةوع 56 ئةوةي لةبةر ريش،ت نةخؤشي كةبةدو مةسانةو

(R.N.A) ظيناتي (R.N.A) ماددةية ئةو هةروةها كيمياوي، سيالحي هي سامي ماددةي ئةَلَيني ئَيمة، ضؤن كة 
 يســبةتبةن ســةرةتاني، ماددةيــةكي دةبَيتــة و ئــةطؤرددرَيت ئــةكات وا ئــةكات، ئــَين جــي مــادةي لةســةر تةئســري
 وةخـت  ثـَيش  تووشـي  بَيـت،  منداَل مردني تووشي ببَيت، لةبارضوون كةتووشي دةكات لَي واي حاميلة ئاسرةتي

 يةكـةم  لـةمانطي  منداَل مردني هؤي جار هةندَيك نية، تةواو سنطي ئةبَيت منداَلةكةش كة ببَيت، بوون منداَل
 هةيـة  سووديشـي  ئـةوة  بـةَلكو  كـرد،  ئـةوةي  باسـي  برادةرَيـك  ضـةند  ناديـارة،  هؤكةشـي  كـة  يةكةم ساَلي ياخود

 عـونقي  ئـةبَيت،  مـةمك  سـةرةتاني  تووشـي  لةسـةبةبةكاني  يـة   ئـاسرةت،  نةخؤشـيةكاني  بةنيسـبةت  جطةرة،
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 نةخؤشـي  تووشـي  كـرد،  باسـي  شـوكري  كـا   جطـةرة،  هةيـة  سووديشـي  ئـةَلَين،  وا جـار  هةنـدَيك  بةس رةبة،
 تةسـةموومي  هـةروةها  ئةكاتةوة، كةم ئةلنهامةري ةكَيشن،ئ جطةرة كةوا ئةوانةي رَيذةي نيسبةي ئةلنهامةر

 بةهةنـدَيك  ئـةوة  ئةكاتـةوة،  كةمي ئةَلَين جار هةندَيك رةحم سةرةتاني عونقي تووشي ئةكاتةوة، كةم حةمل
 وةزعـة  ئـةو  لةسـةر  تةئكيـد  دةرمـان،  شـةريكاتي  هةنـديَ  بؤيـة  نـةكردووة،  باسـيان  بةتةئكيدي بةس ديراسات

 واليـةتي  مةسـةلةن  زؤرة، يـةكجار  جطـةرة  ئينتـاجي  ردَيذةي كة ئةمريكي كؤنطرَيسي لة ائَيست بةس ئةكةنةوة،
 كَيشـان،  جطـةرة  دةدةغـةكردني  بـةدانوني  كرد، دةستيان بةس ئةكات، جطةرة ئينتاجي شةشي لة ية  كنتاكي

 يـش  1124 لـة  ثَيكـرد،  دةسـو  0224 لـة  سياسـةتة  ئةو بوو، جطةرة دةدةغةكردني رائيدي كة ئينطلتةرة لة
 نةرويج ئةويش دواي لة ية  ئةوةش 0224 لة ثَيكرد، دةستيان تووند زؤر بةشَيوةيةكي بةس ثَيكرد، دةسو
 بـوون،  لةطـةَلي  تـريش  دةولةتـةكاني  بـةس  نيـة،  ئـةوروثي  ئيتيحـادي  دوةلـي  عائيـدي  ئـةويش  ثَيكـرد،  دةسو

 هةنـدَيك  ئَيمـة  ئـةبيَ  كـةوتي  و،بـو  سةرةنسـا  سـةرؤكي  لةدةمي دسةش ئةو ثَيكردووة، دةستيان ئَيستا سةرةنسا
 لةرَيطـةكاني  يـةكَيك  ئَيسـتاش  بـووة،  زؤر يـةكجار  سـةرةتانيان  نيسـبةتي  ضـونكة  مةوزووعةدا، لةم بني حةدي

 سـالَ 11 سـين  ئَيستا نةوجةوانانةوة، لةاليةن نةكرَيت ثَي سرؤشتين و كردين كة ئةوةية جطةرة، دةدةغةكردني
 كضـةكةيان  باسـي  ضـيين  ديـك  ئةمـةريكا،  لـة  ساَليش 18 وة بئرؤشَيت، و تبكردَي  جطةرة ناهَيَلن ئينطلتةرة لة

 واليةتـة  لة دةكرَيت، دةدةغة دانونةن ئةويش بوو، كةمرت ساَل 01 عومري ئةوةي لةبةر كردي كحولي كة كرد،
 بـؤ  ةرَيطايةكانـ  لـة  يـةكَيك  بناا وا ئةمةش بيئرؤشَيت، نة بكردَيت جطةرة نة ساَلي 18 نابَيت، يةكطرتووةكان

ــن ئــةوةي ــان و نةيئرؤش ــردين دةدةغــةكردني ي ــةرة، سرؤشــتين و ك ــةو جط ــةدا، ل ــبةت تةمةن  مــةراحلي بةنيس
 بـناا  وا دةكةمـةوة،  لـيَ  تةئكيـدي  زؤر زؤر ئةوةي بةس هةية، دؤناغَيك بةضةند ثَيويسو جطةرة نةهَيشتين

 بـؤ  دةطةردَيمـةوة  ئَيستا سةرةتان سةنتةري بكةينةوة، وشيار خةَلك كة ئةوةية مةدةنيية، زؤر ختوةيةكي ئةوة
 مـةراكيني  ضـةند  لةكوردسـتان،  هـةبَيت  دياريكراومان سةرةتاني سةنتةرَيكي طرنطة، زؤر زؤر وةزير، جةنابي

 ننيكـةي  ئَيسـتا  سةرةنسـا  لـة  تـةواو،  زؤر كردنةوةيـةكي  وشـيار  كَيشـان،  جطـةرة  نةهَيشتين بؤ هةية، تةئهيلمان
 نـاهَيَلن  ئـةبَيت،  بةمـةراحيل  تةبعةن سةرةتان، لةبةر بكَيشن جطةرة َلننةهَي ئةوةي بؤ داناوة ثؤليسيان 122

 ئـةوة  ثـاش  بكَيشـَيت،  جطـةرة  تـا  بيناكـة  لةمةركـةزي  بَيـت،  دوورتر مةتر 1 دةبَي دوايي بَيت، مةركةزةكان لة
 موالحـةزةش  يـة   بـن،  كـَيش  جطـةرة  ئةطـةر  ناكةنةوة تةجديدي كة ئةكةن، لَي وا جار هةندَي شودة عقودي

 بكــةين، كــَيش جطــةرة باســي كــة شةخصــية حورييــةي ئــةوة كــة كردبــوو، ئــةوةي باســي ســويد لــة اسرةتَيــكئ
 .سوثاس زؤر بكَيشَيت، جطةرة لةماَليشةوة ناتوانَيت كة نةيربدةوة، دؤرداندي بةموحاكةمة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ئايـا  ئةوةية مةوزووعةكة دةرضوويت، مةوزووع لة بةآلم بوو، باش موداخةلةكةت ئاريان، دكتؤرة سوثاس زؤر

 .بيَلَي دةي ثَيية، طرنطت دسةيةكي ديارة ئارام كا  سةرموو لةماددةكة، ئةحداسةكان حةزري
 :بةردَين ئارام رسول مامند

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 لـة  بكـةين،  شـان كَي مـةنعي  نـاتوانني  ئَيمـة،  بـوو،  خؤيـا  لـةجَيطاي  زؤر سوئاد، دكتؤر كا  بةردَين ثَيشنيارةي ئةو

 بكرَيتـةوة  جَيـي  ئـةوة  طرنطـة  زؤر وايـة  وةثَيشـم  بكةين، سرؤش  و كردين مةنعي دةتوانني بةآلم نةوجةوانان،

 .سوثاس زؤر ياسايةدا، لةو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .سةرموو زانا كا 
 (:زانا)خضر سعيد دادر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بـؤ  ختـووةي  وانيـة  مـةعناي  نـةكرَيت،  ثـيَ  ئَيستا شتَيكمان كة نيم، برادةرانة ئةو قيمةنت لةطةَل من وةَلآلهي

 خـؤي  حكومـةت  دةبَي كردووة، بامسان دانونَيك لةضةند ئَيمة، باسكرا، نةوعي سةيتةرةي مةسةلةي نةهاوين،
 لةاليـةن  دةيـة ماد ئـةو  دانـاني  حيكمـةتي  منـداَل،  مةسـةلةي  لةحكومـةت،  بكاتةوة ثر  نةدسانة ئةو بهاوَيت، بؤ

 دضـةن  تاوانَيكي مةترسيانة، لةو بثارَينين نةوجةوانةكامنان منداَلةكامنان، مَيرد ئةوةية بؤ ياساييةوة ليذنةي
 دوكانَيـك  بضـَيتة  دةداتـيَ  ثـارةي  و دةينَيرَيـت  سـاَلة  8 يـان  سـالَ  2 يـان  ساَل 1 منداَلةكةي باوكَيك كة طةورةية
 كَيشـان،  جطـةرة  بـووني  زيـاد  هـؤي  دةبنـة  كـة  تةسهيالتانةي ئةو دةبَي داياساية لةم ئَيمة، بكردَيت، بؤ جطةرةي

 كـة  ضينيش سراوانرتين كَيشاندا، جطةرة رَيي لة بكةين، دروست زياتر رَيطري تر بةمانايةكي بكةينةوة، كةمي
 مؤديلـةو  دةَلـَين  هةنـدَيك  و ثَيدةكـةن  دةسـت  ئـةوانن  نةوجـةوانانن،  كَيشان بةجطةرة بَيت تووش مورةشةحة

 بـةدانون  طـؤردين،  بيان دةبَيت ئَيمة، بيطؤردَيت، كَيية ئيشي مةساهيمانة ئةو ثياوةتية، نيشانةي دةَلَين هةندَيك
 ئَيمـة  ئةوةيـة  ن طـر  تـرة،  مةسةلةيةكي ئةوة كرا، جَيبةجَي ثَي ضةندمان ئيرت بكةين، تةسبيت مةبدةئة ئةو

 ئـةو  بـدةييَن،  ناشـةرعي  نادـانوني  سيئةتَيكي بسةنينةوة، نةوجةوانان بؤ لةجطةرةكَيشان شةرعيةت سةنةدي
 .سوثاس زؤر كردووة، ئيقرتاحي ياسايي ليذنةي كة ماددةكةم، نةصي لةطةَل من ،بؤية بكةين زياد تةطةرانةش

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو ديلمان كا 

 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 لةمةشـروعةكة  واتـة  نَينيتـةوة،  مةشـروعةكة  ئةصـَلي  نةكـةين،  ئيناسـة  ماددة ئةم كة رةئيةم ئةو لةطةَل من

ــتَيكي نــةكريت ئيناســة ــةر وا، ش ــَي دوو، لةب ــةبةبيك، س ــةي س ــةم موهيم ــاية ئ ــةننميي ياس ــةرة ت ــانة، جط  كَيش

 خةسـتةخانة،  انـة، دوتاخب وةكو عامةنة، اماكن كة كَيشان، جطةرة مةمنووعة كة جيطايانةي ئةو تةننميةكةش

 كةسـَيك  هةر وطةورةكانيش، نةوجةوانان لةسةر ئةبَيت تةتبيق تر، جَيطةيةكي هةر سينةماية، ضيشتخانةية،

 بَيـت،  دروسـت  بـؤ  كؤمةآليةتي مةشاكيلي هةندَيك رةنطة  دوو، بكَيشَيت، جطةرة مةمنووعة ئةوَي ئةضيتة كة

 خـؤي  ئـةوةن،  يـان  يةتيمن باشة، وئيقتيصاديان مادي وةزعي نة هةية، ئيجتيماعي ريعايةي نة ئةمردؤ خَينان

 ئيناسـة  ماددةيـة  ئةو ئةوةم لةطةَل من ئةوة لةبةر ئةكات، سرؤش  و كردين واتة ئةكات، جطةرة لةطةَل تةعاتي

 .سوثاس و بَيت مةشروعةكة ئةصَلي نةكرَيت،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو خان ظيان
 :شاربةردَين ظيان سلَيمان حاجي ب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 الي لــة جطــةرة سرؤشــتين و كـردين  كــة ئــةوةم لةطــةَل ئةكـةم،  زانــا كــا  بؤضــوونةكاني تةئيـدي  ســةد ســةدا لـة 
 بيئرؤشـن،  و بكـردن  جطـةرة  كـة  نـةبَيت  بؤيـان  نةوجـةوانان  سـاَلي،  18 تةمـةني  تـا  بكرَيت، مةنب نةوجةوانان

 البربَيت، ئةوة الكفالة، بعد امره ولي اىل املخالف  سلم ردوويةتي،ك ياسايي ليذنةي كة ئيقرتاحةي ئةو هةروةها
 باشـة،  هـةزار  152 نـةبَيت،  كةمرت دينار هةزار 152222 لة غةرامةكةشي دابندرَيت، غةرامة ئةوة لةجياتي

 هــيض تةعــةهود بــة مــن بــةرداي ئــةوة بدةيتــةوة، بــاوكي بــة موخاليئةكــة بَييــت، تــؤ ئةطــةر بةرداســو ضــونكة
 شـو  يـة   بكـات،  مـةنب  لَيـي  ئـةتوانيَ  ترةو بةدوةت زياتر غةرامةكة بَيت، بةغةرامة بةآلم ناكرَيت، ضارةسةر

 ئايـا  دةركردووة، ياسامان زؤر ثةرلةمان لة ئَيمة، بةرداسو ئةيَلينةوة، لَيرة خؤمان برادةراني زؤر هةية، كةشم
 لـةو  بَيـت  يةكَيك با ياسايةش ئةو بوونة، بةجَي جَي سةد سةدا لة كردووة، دةرمان كة ياسايانةمان ئةو هةموو

 لــة بَلــَيني هــةر ئَيمــة نــابَي بكــةين، ثــَي دةســت ســئرةوة نودتةيــةكي لــة رؤذَيكــةوة، لــة ئَيمــة دةبــَي ياســايانة،
 بكـةين،  ثـيَ  دةسـت  بَيـت  رؤذَيـك  ئـةبيَ  بةرداسـو  بكـةين،  جَيبـةجَيي  نـاتوانني  ناكرَيت، ثيادة ئيمة، كؤمةَلطاي

 لةسـةر  منـداَلَيك  بكةين، جَيبةجَيي ئةوةي بؤ ثَيكردني دةست بؤ بكةين، ئاسانكارييانة ةوئ ئةبَي بةعةكسةوة
 عولبةيـة   سـاَلة  1 تا 5 تةمةني منداَل يوةبين جارم ضةند خؤم بةضاوي خؤم ة،ساَل 1 تا 5 تةمةني جادةية،

 تـا  نيـة،  مناَلـة  وئـة  كوشـتين  ئـةوة  ئايـا  ئةسرؤشـَي،  جطةرةش بةدةمةوةية، جطةرةشي بةدةستةوةية، جطةرةي
 لـةو  بثـارَينين  ذيانيـان  ثَيبكةين، دةست لةرؤذَيكةوة ئةبَي بكوذين، منداَلةكامنان ئاوةها بدةين رَيطا ئَيمة كةي

ــةرةي ــةو تووشــي كــة خةت ــةبَي نــازانن، خؤشــيان بوون ــةش ئــةو ئاطــاداري ئ  بــةَلَي كــة بكةينــةوة، خَينانان
 .سوثاس بكوذَيت، خؤي بذَينَيت تؤ ئةوةي بؤ نةسرؤشَيت، جطةرة با بئرؤشن، تر شتَيكي با منداَلةكانتان

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو خان تاظطة

 :بةردَين تاظطة حممد علي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 لةاليـةن  جطـةرة  سرؤشـتين  و كـردين  كـة  ئةوةي لةسةر ئةكةمةوة تةئكيد من بةس كران، زؤربةي من دسةكاني
 سرؤشتين دةينا ئةذين، لةواديعَيكدا ئَيمة ئةمردؤ بةآلم ئةوةدام، لةطةَل منيش بكرَيت، دةدةغة نةوجةوانانةوة

 بـةديلم  بـةس  سـاَل،  18 خـوار  لـة  نةوجةوانان بة بَيت، ساَل 18 لةخوار كة بكرَيت، دةدةغة منداَل بة جطةرة
 ذيـاني  بـذَيويي  بـؤ  ة،سـندودةكةو  بـةديار  ئـةنَيت  داي ئـةكردَيت،  بـؤ  سـندودَيكي  دايكةكةي كة كةسَيك بؤ ضية

 سرؤشـتين  ئـةمردؤ  مةرحةلـة،  بـة  دابنـَيني  بـؤ  بـةديلي  ئَيمـة،  ئةيئرؤشـَيت،  كة جطةرةيةي سندودة ئةو لةسةر
 تـا  بكـةين  تـةئهيالت  وردة، وردة سـبةيينَ  بكـةين،  دةدةغـة  بةنةوجةوانان سرؤشتين ساَل، 18 خوار لة جطةرة

 دةدةغـة  جطةرةيـة  سرؤشـتين  لةسـةر  كـة  خَينان هةزار ها ضةندة بذَيوي ناتوانني ئيمة ئةدؤزينةوة، بةديلَيك
 بؤ هةبَيت، بةديلَيكمان ئَيمة ئةبَيت خؤ بةآلم ناكةين جطةرة كَيشاني و وكردين لةسرؤش  ديئاع ئيمة، بكةين،

 .سوثاس جطةرةية، سرؤشتين لةسةر بذَيوييان بةرداسو كة خَينانانةي ئةو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةرمووس تةلعةت كا 
 :الد ا سيف خضر طلعت بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس زؤر ناكةمةوة، تكراري بؤية كردي، ديلمان كا  دةق دةداو من دسةكاني
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 :بةردٍَِين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو خان طَيالس

 :بةردَين طَيالس حمي الدين حممد غريب
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 و لةطةَليدا بني دريذ نةسةس ئَيمة ئةبَي دورسة، تؤزَيك جَيبةجَيكردني بةآلم باشة، زؤر ياسايةكي ياساية ئةم

 سـةدئَيكي  وة بـةر،  بطريَيتـة  شـوَينَيك  و رَي ضـةند  كـة  ئةكـةم  ثَيشـنيار  مـن  بؤيـة  بكـةين،  خـؤش  بـؤ  زةمينةي

 بَلــَيني كــة ةوةيئــ وةكــو شــوَينانةش، و رَي ئــةو نــةبَيت، كــةمرت مــان  لةشــةش كــة دابنــدرَيت، بــؤ زةمةنيشــي

 لـة  نـاردو  منداَلةكـةي  باوكَيـك  ئـةَلَين  كـة  بـةردَينتان  دسـةيةكي  لةسـةر  بيئرؤشـن،  نة و بيكردن نة نةوجةوانان

 نـةيكردَيت،  و نةبَيت تادةتي باوكةكة هةم رةنطة ئةوةي لةبةر باشرتة، نةينَيرَيت باوكةكة بةآلم طريا، طريسانيدا

 جطـةرة  بـةردةم  خبةينـة  ئاسـتةن   تؤزَيك نةبَيت، خواردن جطةرة ريسَي كردي لةوَي ضوو كة منداَلةكةش هةم

 طشتيةكاندا شوَينة لةهةموو دووةمم خاَلي بكةونةوة، دوور كَيشان جطةرة لة بدةن، هةوَل ئةوةي بؤ كَيشةكان،

 يةممسَي خاَلي بئرؤشرَيت، جطةرة تايبةتدا شوَيين هةندَي لة يةعين بكرَيت، بؤ تايبةتي شوَيين نةسرؤشرَيت،

 بةدةسـتيانةوة  ئةطـةر  سـالَ  18 لـة  نةوجـةوان  ئةَلَين كة ئةكةم، ئةندامةكان لة هةندَيك راي لة ثشتطريي هةر

 شةش لة حةدة هةية، زةمةني سةدئَيكي بة ثَيويسو كة ئةَلَيم بؤية شوَينانة و رَي ئةم بَيت، مةمنووع با طريا

 شـي وتو نـاخوات  جطـةرة  كة ئةوةي نة  ئةوةي لةسةر ترابَي وردة وردة خةَلك ئةوةي بؤ نةبَيت، كةمرت مان 

 دةسـت  جطـةرةيان  ئاسـاني  بـة  و لَيـي  بكةونـةوة  دوور ئـةوةي  بؤ بكةن حماوةلة خؤرةكانيش جطةرة بَيت، زيان

 .سوثاس زؤر نةكةوَيت،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو خان طوَلناز
 :بةردَين طوَلناز عنين دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 وسرؤشـتين  كـردين  سـالَ  18 خـوار  تةمةني رايةشدام ئةو لةطةَل ئةكةم، ثرؤذةكة ثشتطريي طشو بةشَيوةيةكي

 ذينطةو وةزارةتي ئةكةم ئةوة ثَيشنياري دووةم، ماددةي ئةبَيتة كة سَييةم ماددةي بؤ ئةوةدا لةطةَل نةكات، ثَي

 شـتانة،  ئـةو  سـةيارةو  نـة   زةوي شـوَيين  وةكـو  كـة  شـوَينانةي  ئـةو  يان سةرمانطةكان لة تةندروسو وةزارةتي

 هـةم  ناكـات،  ثَيشَيل ئةوان ئازادي هةم شوَينَيك ئةبَيتة ئةوة دياريبكةن، كَيشةكان جطةرة بؤ تايبةت شوَينَيكي

 .سوثاس بكات، دةوورووبةرةكةي بؤ حساب بتوانَيت كةسة ئةو هؤكارَيك بكرَيتة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 جطةرة لة نةوجةوانانة حةزري سَيية، ماددةي دةرمةضن، مةوزووع لة تكاية بةآلم ،باشة دسةكةت ضي ئةزاني

 دكتـؤرة  تكايـة،  دةرمةضـن  لةمـةوزووع  بـةآلم  باشن، مودتةرةحاتةكان تر، ماددةيةكي بضينة ئةوةي بؤ كَيشان،

 .سةرموو هالة
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 :هالة سهيل وادي.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ئـةو  نية، بؤي منداَل ئةكاتةوة ئةوة لةسةر تةئكيد ياسايةشدا لةو كة هةية، منداآلمنان كردنيكار ياساي ئَيمة،
 ئـةو  كـة  ئةكـةم  ياسايي ليذنةي تةئيدي من ئةوة لةبةر هةبَيت، تةندروسو لةسةر كاريطةري كة بكات، كارانة

 حةديقـةتَيك  ئـةوةي  لةبـةر  ت،نةبَي كةمرت ساَليش 18 لة هةبَيت، ثَيويستة و خؤيةتي جَيطاي لة زؤر ماددةية
 ئةسرؤشـن  جطـةرة  و ئةكَيشـن  جطةرة كة منداآلنةي ئةو تةدليدة لة كردنةوةية، السايي لة حةزي منداَل هةية

 تووشـي  بؤخؤم من بكةن، تةدليديان ئةكةن وحةز ئةيانبينن تر منداَلي بةسةدةها رؤذانة شةدامةكان، لةسةر
 بيكَيشـم،  هةيـة  بـؤم  منـيش  وتـي  ئةكَيشـا،  جطةرةي بيين تري َيكييةك من منداَلةكةي كة بووم، مةوديئة ئةو
 ئَيمـة  ثَيويستة زؤر منداآلن، لةالي هةية ثرسيارة ئةو يةعين بيكَيشم، منيش با بيكَيشَيت هةبَيت بؤي بؤ ئةو

 .سوثاس زؤر نةكاتةوة، الساييان تر منداَلي ئةوةي بؤ بكةين مةنعيان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو سةردار كا  كردبوو، دسةت داواي سوئاد دكتؤر نةماوة، كةس وابناا
 :ردار صباح بوزؤ هةركيةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 دةدةغـة  تـةنها  دةدةغةكردني، كردبوو، ئَيشنيارتان جةنابت ئةوةي صياغةي ئةو لةسةر هةية تَيبينيةكم من

 ئةبَي ئةوةية، رةدعةوي جانة نية، تَيدا رةدعةوي جانة بةآلم باشة، زؤر شتَيكي ئةمة بةرداسو بكرَيت، باس
 ئـةوة  ناكرَيت، جَيبةجَي ماددةية ئةو بةرداسو نةكرَيـت دةستنيشان عقوبة ئةطةر بكرَيت، دةستنيشان عقوبة

 ننةوجـةوا  نـةكردووة،  بةوة ئاماذةمان هيض ناوخؤ كاروباري ليذنةي لة خؤمان ثَيشنياري لة ئَيمة، دوو، ية ،
 بةنةوجــةوان جطــةرة خــةَلك كــة كــردووة، ئــةوةمان باســي تــةنها ئَيمــة نــا، يــان هــةبَيت بــؤ وسرؤشــتين كــردين

 ئيجــازةم ئةطــةر ئةسرؤشــَيت، كةجطةرةكــة كةســةي ئــةو ســةر خبرَيتــة تــةنها ئــةوةش ئيلتينامــي نةسرؤشــَيت،
 كةسـَيكيش  هةر نةوجةوانان، ؤب دةدةغةية كَيشان جطةرة ) خبوَينمةوة، خؤمان ثَيشنياري تر جارَيكي بدةيَو
 422 لـة  كة مونادةشةية، دابيلي ئةوةش غةرامة بة ئةدرَيت سنا بةنةوجةوانان بيدات يان بئرؤشَيت جطةرة

 يـان  بئرؤشـَيت  كـة  نةوجـةوان  مةسـةلةي  ،(نـةبَيت  زيـاتر  دينـار  مليـؤن  لةيـة   وة نةبَيت، كةمرت دينار هةزار
 مـةنب  تـةنها  لَيـرة  ئَيمـة  ئةوانة، و عةمةل دانوني وةكو بكرَيت، يمتةنن ئةبَيت تر لةدانوني ئةوة نةسرؤشَيت،

 .سوثاس بةنةوجةوانان، ئةسرؤشَيت جطةرة كة ئةوةي ئةكةين
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كردبوو، دسةت داواي هيوا كا 
 :بةردَين هيوا صابر ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 جَيبـةجيَ  لـة  هةيـة  ترسـَيكمان  ئَيمـة  كـة  ئـةكرا،  بـةدي  زيـاتر  ئـةوة  رايـان ب و خوشـكان  لةبةشداري لةرداستيدا
 بـؤ  هةيـة  زةرةري كـةوا  شـتانةي  ئـةو  ئَيمـة،  ثَيويسـتة  ئةطـةر  ئةضـم  بـؤي  وا مـن  بـةآلم،  ياساية، ئةم نةكردني

 لةبـةر  كردنـي،  جَيبـةجيَ  بـؤ  بكةين لةسةر كاري و بكةين دةدةغةي ياسا بةطوَيرةي وردة وردة كؤمةَلطاكةمان
 ببَيــت خراثــةكاني ئاســةوارة جطــةرة، لةســةرخراثي بكــةين كــار ئيمــة كــة ئــةبينم بةثَيويســت واي مــن ئــةوة

 بكةين، لةسةر كاري ئاستةكاندا لةهةموو ئةمةش بؤ كؤمةَلطاكةمان، تاكةكاني وسةداسةي كةلتور لة بةبةشَيك
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 هــةر ئــةبينم وا مــن ناكرَيــت، بــةجَيجَي ئــةَلَيني ئةترســني، لــةوة تــر خــاَلَيكي خوَيندنطاكانــدا، لــة بةتايبــةتي
 لةناو ئَيستا جةنابتان، بؤ منوونةية  هةروةكو ياساية، ئةم بكات جَيبةجَيي ئةتوانَي هةبَيت، ئريادةي كةسَيك

 كةواتـة  ناكَيشـَيت،  جطـةرة  يـةكطرتوو  تـاكَيكي  هةية، ئةنداممان هةزاران كة كوردستاندا ئيسالمي يةكطرتووي
 ونةسسـي  رؤحـي  ئيستيعدادي حاَلةتَيكي بكةين، بةهَين ئريادةمان ئةطةر ناتوانني ئَيمة بَلَيني نية، شتَيك ئةمة

 لةاليــةني هةيــة، مةترســيةكمان ئَيمــة لةرداســتيدا تــر، خــاَلَيكي شــت ســَييةم ئــةتوانني، ئــةوة بكــةين حــازر بــؤ
 بكـةين،  ورد يسـةرذمَيرييةك  بَيتـو  ئةطـةر  ئـةكرَيت،  بةجطـةرةوة  بازرطانيـةي  ئةو جطةرةو دةزييةي ئابووري

 زياترة زؤر زؤر ئةبَيت، كؤمةَلطا تاكةكاني و خَينانةكان تووشي كة ئابوورييةي وسةلبياتة ئابووري اليةنة ئةو
 .سوثاس ئةكات، لةهةرَيمةكةمان روو كة ئابوورييةي سوودة لةو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو كاكة مامؤستا

 :ملطفى ابوبكر ع دالكر م بةردَين
 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

 خـواردن  جطـةرة  سَيـرة  كـة  ئةوانـةي  ئَيرة، وبرايانةي خوشك ئةو ئَيستا ضونكة داناوة، ماددةمان ئةو بؤ ئَيمة،

 لةجطـةرة،  خبةينـةوة  دوور منـدالَ  ضـةند  ئَيمـة،  بؤيـة  بـوون،  سَيـر  بضـووكيةوة  و منـداَلي  لة هةموويان بوونة،

 ئـةو  ئـةَلَيني  ئَيمة بؤية بَيت، ثةيدا و ربَيتسَي خؤر جطةرة يلَيكيج كةوا ئةكةين، مةنب واية مةعناي ئةوةندة

 .سوثاس باشرتة، زؤر بكةن تةئيدي ئةطةر خؤيةتي لةجَيطاي ماددةية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كردبوو، دسةت داواي سوئاد دكتؤر كا 
 :بابان حممد ابد فؤاد .د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ئـةوةيان  ضـونكة  بكـةين،  دةدةغة وسرؤشتنةكةشي كردين  تر، هيضي و البةرين كَيشانةكةي با كةومت بوو ئةوة

 كـةوا  كـرد،  باسـيان  لةبرادةران هةندَيك وةكو موهيمة زؤر راستة ئةنَيتةوة، زؤر كَيشةيةكي كرد، بامسان وةكو

 .سوثاس زؤر بكةين، مةنعي ياساية بةم بتوانني زةبةتة بةآلم نةيكَيشن، لةسةرةتاوة نةوجةوانان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو زرار كا 
 :امني طاهر زرار بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ماددةكــةو طرنطــي بــةآلم، موهيمــة، زؤر طرنطــة، زؤر ماددةيــةكي ماددةيــة ئــةو ئــةزانني، هــةموومان بةرداســو

 نــا؟ يــان بكــةين تــةتبيقي دةتــوانني يــان بهَيــنني، اريبــةك ئــةتوانني ئايــا نــازانني كــة ئةوةيــة موهيميةكــةي،

 راسـتيةكةي  ئايـا  ضـةندي،  مةواليـدي  بَلَيت ثَيي دوكاندارةكة ئايا بكردَيت، جطةرة دةنَيريت طةجنَيك مةسةلةن

 م10 مةواليـدي  م51 مةواليـد  مةسـةلةن  دةَلَيـت  بكـات،  سرؤشـةكة  جطـةرة  لـة  سَيـلَ  بيةوَيت ئةطةر دةَلَيت، ثَي
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 يــةعين طرانــة، كــارَيكي بةرداســو ئــةوةي لةبــةر ئــةبَيت، تــةتبيق ئــةوة ئايــا بــةآلم، دةكــات، لــَي يهــةوَي داواي

 جطـةرة  بكرَيـت  دةدةغـة  طـةنج  بـيال  ئةشـهةدو  رداسـتة  سرؤشـ   جطـةرة  كردار، لةطةَل هةية سةردي دسةكردن

 طةجنانة ئةو ناكرَيت، يئةوة لةبةر بةآلم باشة شتَيكي ئةوة بئرؤشَيت، طةرةج بكرَيت دةدةغة طةنج بكَيشَيت،

 ئايـا  دةطرنةوة، جَيطايان هةية، طةورةيان دوكاني ئةوانةي دةوَلةمةندةكان بئرؤشَيت، جطةرة ئةكةين دةدةغة

 شـوَينة  لـة  بتوانني، ئةطةر ياسايةدا لةو ئَيمة ،بةيةكجاري بكةين، دةدةغة كَيشان جطةرة ئَيستا ئةتوانني ئَيمة

 هةية شت هةندَيك بةآلم ،0222 ساَلي لة كردووة طةورةمان كارَيكي كةين،ب دةدةغة كَيشان جطةرة طشتيةكان

 .سوثاس زؤر باشة، ماددةيةكي ماددةكة بةرداسو دةنا ناكرَيت، جَيبةجَي يةعين نية، كردن دبوَل دابيلي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو خان ظيان
 :ثاشا خضر ابد ظيان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 جيلـي  بـؤ  داهاتووةو بؤ نية، سبةي ئةمردؤو بؤ ياسا ضونكة ناكرَيت، جَيبةجَي دانون هةر بَلَيني ناكرَيت ئيمة،

 جَيبـةجيَ  هـةر  بـةآلم  ثـَيش،  دةكةوَيتـة  ئاسـتةنطي  زؤر ئيمة، لةوآلتي ياسايي جَيبةجَيكردني راستة داهاتووة،

 ئـةوة،  بكةينـةوة،  منداَلـةكامنان  و جيل لة بري با بَيت، تر ساَلي سَي بؤ يان بَيت، تر ساَلَيكي بؤ ئةطةر ئةكرَيت،

 تــا برديــارة ئــةو بكــةين، خــؤش بــؤ زةمينــةي دةبــَي بكــةين، زيــاد بردطةيــة  ئةكــةم ثَيشــنيار مــن دووش يــة 

ــةين، هــةرزةكارةكان كــؤنرتؤَلي ــةرَيم حكومــةتي بــةوةش بك ــت، ثابةنــد ه ــةو شــوَينةكان، بــةدياريكردني بَي  ئ

 زؤر رَينمـايي،  بةياسـاو  خبرَيـت  رَيـك  ئةمـةش  تـووتن،  بةرهةمـةكاني  بةسرؤشـتين  يةسـتَيت هةَل كـة  شوَينانةي

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ئيمكانيـــةتي  دةربـــارةي  ثةرلةمانـــةوة، ئةنـــداماني  لةاليـــةن كـــراوة،  ثرســـيار  هةنـــدَيك ياســـاي  ليذنـــةي

 ئَيــوة حيازةتــة، يــاخود سرؤشــتندا، و كــردين لــة بةتايبــةتي نووســيوتانة، كــة صــيغةيةي ئــةو جَيبــةجَيكردني،

 .كاكة مامؤستا سةرموو ضية؟ رةئيتان
 :ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ئـريادةي  بةتـةنها،  نيـة  خـؤي  لةدةسـت  ئـريادةي  وايـة  مـةعناي  نةوجـةوان  حةدةس، ومتان مادام تةبعةن ئَيمة،

 ئـةوةي  بـؤ  بكـات،  هاوكـاري  و بكـات  لةطةَل تةعاوني ئةبَيت ئةمري وةلي ئةوة لةبةر ي،ئةمريةت وةلي لةدةست

 بـؤ  بيكردَيـت،  ناضَيت خؤي بؤ بكردَيت، بؤ جطةرةي ئةوةي بؤ ئةنَيرَيت منداَلَيكي بؤية نةبَيت، سَير منداَلة ئةو

 ثاشـان   لةاليـة  ئةوة كرديين، بؤ بنَيرَيت منداَلي رؤذَيك هةموو نة  دانانَيت، جطةرة دوومان  بةشي تا خؤي

 باوةشـَيك  هةريةكـةو  ردادةوةسـ   سولكةكان لة دَين بوون، سَير منداَلةكامنان حةتا هةية، ترمان شو زؤر ئَيمة،

 باوكةكانيان و دايك تةسليمي و دةيانطرن ثؤليسةكامنان ئَيستا ردادةوةستَيت، ئؤتؤمؤبيل لةديار ثَييةو جطةرةي
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 لــَي غةرامــةيان كةطوايــة دةكرَيــت ئــةوةش باســي وةردةطــرن، لــَي تــةعاهوديان كاتيشــدا هــةمان لــة دةكةنــةوة،

 و دايك لةطةَل دةبَي دةكرَيت كة ئةوةي داسرة، و حةدةسة منداَل وةرناطريَيت، لَي غةرامةي منداَل وةربطريَيت،

 و نـةهَينَيت  جطةرة تر جارَيكي بَيت، لةمنداَلةكةت ئاطات دةَلَين وثَيي دةكرَيت بانطي بكرَيت، تةعامول باوكي

 بـةجيَ  منـدالَ  ئَيمـة  بَيتـو  ئةطـةر  مـن  بـةردةئي  دَيـت،  ثَيـك  شتةكة بةوة ونةيكردَيت، نةيئرؤشَيت و نةيكَيشَيت

 بـؤ  بكـةين،  دةدةغـةي  لةئةساسـةوة  ئـةبَيت  ئَيمـة  خـواردن،  جطـةرة  لة بكةين، مةنب طةورةكان طوناحة بهَيَلني

 .سوثاس نةكات، زياد كة ئةوةي
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةريم كا  مووسةر
 :بةردَين كريم حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 دةنطي وبرادةران بضةسثَيت ماددةية ئةو ئةوةي بؤ بةرداسو ثَيدا، ئيشارةتي كاكة مامؤستا كة ئةوةي سةرباري

 ماددةيةدا ةلةوك دةكرَيت، باس لَيرةدا سرؤش  و كردين بةمةبةسو حيازة كرا، حيازة لة باس لَيرةدا بدةن، بؤ

 لةبـةيين  حـةدةس  تةمـةني  دياريبكرَيت، تةمةن كة كرد داواي لةتةمةنكردو باسي ئارام كا  هةروةها هاتووة،

 بـاس  هةروةها ثَيبكرَيت، ئاماذةي لَيرة ناكات ثَيويست دياريكراوة، ئةحداس دانوني بةثَيي ساَليداية، 18 تا 1

 ئــةوةش وايــة ثَيمــان ئَيمــة كــرد، داوايــةي ئــةو ديلمــان كــا  ةوايــ ثــَيم نيــة، ثَيويســت ماددةيــة ئــةو كــرا لــةوة

 بطريَيـت،  لَي رَيطايان نةوجةوانان كة طرنطيشة زؤر رَيطةيةكي بؤية كَيشان، جطةرة لة طرتن رَيطة بؤ رَيطةيةكة

 ةكـ  ئةكـةن  داوا بـةردَين  ئةنـداماني  لـة  زؤر كـة  هـاتووة،  تـردا  لةماددةكاني ئةوة شوَين، بةدياريكردني سةبارةت

 .سوثاس و دياريكراوة ياساية ئةم تري لةمادةكاني بكرَيت، دياري كَيشان جطةرة شوَيين
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

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

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 لــةبارودؤخَيكي ئَيمــة وةزعــي راســتة َينَيتــةوةن خــؤي جَيطــاي لــة باشــرتة، هــةبَيت ماددةيــة ئــةم لةرداســتيدا

 وعـة مةمنو منـدالَ  بكـةن،  ئـةوة  ئةيانـةوَيت  كة ثَيشكةوتووةكان وآلتة لة لةدةرةوةش بةآلم ؤ،ئةمرد تايبةتداية

 وةلـي  ئـةبيَ   بـةاَلم  ،وةرئةطرنـةوة  لَيـي  بطـرن،  جطـةرة  ثاكةتَيكي منداَلَيك لةالي دوتاخبانة لة ئةطةر هةيبَيت،

 هةيـة  مةكينة كات لةهةمان بةآلم، نةكات، وا شو تر كةجارَيكي بطةيةنن تَيي دوتاخبانةية ئةو تةبضَي ئةمري

 لـةكويَ  منـداَلَيك  نيـة  ئـةوة  مـةعناي  بكردَيــت،  جطـةرة  لةوَي ئةتوانَي منداَل نية، لةسةر حةرةسي هيض لةبازارد

 منـدالَ  ئةوةي بؤ طةورةية، زؤر كيحماوةلةية ئةمة بةس ئةدرَيت، عيقاب و ئةيطرن بوو، لةدةسو جطةرةية 

 بةحةديقـةت  ردين،كـ  جطـةرة  بـؤ  بينَيـرَي   باوكيـان  كـة  كـرا  لـةوة  باس جطةرة، لةبةكارهَيناني خبةنةوة دوور
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 منداَلةكـة،  بداتـة  جطةرةكـة  ئةطـةر  ئـةكرَيت،  موحاسةبة دوكانةكة خاوةن منداَلة، ئةو كانَيكدو بضَيتة ئةطةر

 داوة جطـةرةي  ضـونكة  ئـةدرَيت،  عيقـاب  دوكانـة  خـاوةن  ئـةو  لـةدةرةوة،  تبيَـ  ئيسـثات  ولةسةرى بيدات ئةطةر

 هـةمووي  بـةرؤذَيك  نـاَلَيني  ئَيمـة  لَيـرةش  جـا  بيـداتَي،  نـابيَ  كـةمرتة،  سـالَ  18 لـةخوار  عومري كة بةمنداَلَيك

 ئـةوروثاش  لـة  و لةئةمـةريكا  ئَيسـتا  حةتاوةكو كةمبكرَيتةوة، حاَلةتانة لةو ئةوةي بؤ حماوةالتة بةآلم ئةبَيت،

 .سوثاس زؤر نةكراوة، دةتب لةسةد سةد
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةردار كا  سةرموو
 :بةردَين سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 رووي لـة  نيـة  موةسـةق  زؤر وابـناا  ثَيشنيارةيان ئةو ياسايي، ليذنةي لة برادةرةكاا ثَيشنيارةي ئةو بةرداسو

 ئةطـةر  نةوجـةوان،  ئةكـةن  ئـةوة  باسـي  لَيـرةدا  ناطوجنَيـت،  عقوبـات  دـانوني  شةرحي لةطةَل يةعين ،ياساييةوة

 سـةر  ئةخرَيتـة  جنـائي  مةسـيوليةي  واتـة  ئـةدات،  كةسالـةت  بـاوكي  و ئـةكرَيت  بـاوكي  تةسليمي كَيشا جطةرةي

 .سوثاس ئةدرَيت، عقوبة باوكي ئةكَيشَيت جطةرة نةوجةوان خؤي تر، كةسَيكي
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س

 ماددةيـة   كـة  كـاتَيكي  مةنتقيـة،  هةنـدَيكي  بةحةديقةت كرا، موداخةالت زؤر تةبعةن هةبَيت، ئيجازة ئةطةر

 ئَيـوة  ثرؤذةكـةي  ئةصـَلي  لـة  ئَيسـتا  مةسـةلةن  ضـؤنة،  واديعةكـةي  عةمةليـةوة  لةرووي بنانني دةبَي دادةنَيني

 شمدخيةاً  ومشمتقاشه  الت مغ   ملةتدمات  االحمداث  شعاطي رحيه هاتووة، وا ياسايش ليذنةي مودتةرةحي لة هاتووة،

 هةيـة،  جومعـةي  نوَيذي هةية دوكاني ثياوَيك رَيطامان، دَيتة طةورة كَيشةيةكي لةراستيدا يةعين وشرااََ، وبيعاا

 بـاوكم  بَلَيت بكردَيت جطةرة هات هةرضي منداَلةكةي يةعين دَيَلَيت، جَي منداَلةكةي لةالي دوكانةكةي ئةضَيت

 لـةكؤلَ  ئيشـكالةمان  ئـةو  بـةآلم  ،ماددةكـةم  لةطةَل من لةحةديقةتدا، ئيشكالة تؤزَيك ئةوة نايئرؤشم، نية رةلَي

 االحمداث  قمانون  وفمق  املخمالف  و عاممل  االحمداث  القموان   وفمق  االحداث شدخ  حيهر)بكرَيت ئةطةر بكةنةوة،

 مـةنب  تـةدخني  ئةوةيـة  هةدةسةكـة  بكرَيـت،  مـةنب  تةدخينةكـة  موسيـدة،  موختةسةري ئةوة ،( ) لسةة ( )رقم

 .كاكة مامؤستا سةرموو زةبةتة، شتَيكي ئةوة ئؤتؤماتيكيةن وشريايةكة بةيب بةآلم بكرَيت،
 :ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 وبضـَيت  وبَيـت  بَيـت  انيشـ  لةسـةر  ثاكـةت  دونيـا  يـة   ئَيـوارة  هـةتا  وة سبةييَن لة ئةطةر منداَل ئَيمة، بةردةئي

 بـؤ  جطـةرة  تـةعاتي  ئيمـة،  بـةردةئي  ئـةوة  لةبةر نةيكَيشَيت، و ثَينةكات دةست جطةرة موستةحيلة بيئرؤشَيت

 منـداَلي  بيخـوات  لـةدةرةوة  بـةآلم  بـاوكي،  وةكـو  خؤيـةتي  كـةيئي  دةخيوات لةماَلةوة بكرَيت، مةنب دةبَي منداَل

 بـؤ  دةطةردَيتـةوة  ئـةوةش  دانـاوة  وامان ئَيمة ئةوة لةبةر بآلودةبَيتةوة، زؤر شتةكةش سَيردةبَيت، لَيوةي تريش

 .سوثاس جةنابتان، رةئي



 055 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو مرؤظ لةمايف كةرخي كا 

 :بةردَين كرخي جنم الدين نورالدين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ئةكــةيت باســي جــةنابت ئــةوةي ت،دائةنــدرَي عــام حاَلــةتَيكي بــؤ ياســاكة دادةنــَيني، كةياســاية  لَيــرة ئَيمــة،

 بـن،  نوَيذكـةر  كةسـانَيك  ضةند ئةطةر تؤ يةعين عامةكةية، حاَلةتي بؤ ياساية  هةموو يةعين ئيستيسنائاتة،

 ئـةوة  بهـَيَلني  بـةجيَ  دي ئـةواني  هةموو هةبَيت، شتَيك ئةوان بؤ خاص دابنَين، خؤيان لةجَيطاي منداَلةكانيان

 لـةو  ثَيش بضينة ئةوةي بؤ بَيت ختوةية  با دةربضَيت، با ياساية ئةو كة بني وةئة لةطةَل ئَيمة دةبَي ناكرَيت،

 ناكرَيـت،  تـةنئين  سـةد  سـةدا  لـة  تريشـمان  ياسـاكاني  خـؤ  ناكرَيـت،  تةنئين سةد لةسةدا ئةوة بةآلم مةسةلةية،

 ياسـايةكمان  كـة  لـةوةي  نيـة  مـانب  هـيض  هـةبَيت،  باياساكة بةآلم دةبَيت، تر ساَلي دوو ثاش هةية ياسا لةوانةية

 .سوثاس جطةرة، سرؤشتين و كردين لة بكات مةنب حةدةس هةبَيت،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نينامي نودتةي سةرموو تةلعةت كا 
 :الدين سيف خضر طلعت بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــن ــازاا م ــةو ن ــايانةي ئ ــة ياس ــة ك ــةماني ئَيم ــتاني، لةثةرل ــةماني كوردس ــا لةثةرل ــَين، داي دوني ــةن دةن  تةبع

 داي ئَيسـتا  ئَيمة، كة ياسايةي ئةو رةنطة داهاتووة، بؤ تريشيان هةندَيكي ئَيستاية، حاَلي واديعي بؤ هةندَيكيان

 كـة  ياسـايانةي  ئـةو  وةكو هةمواربكرَيتةوة، دةبَي نةيةت، بةكةَلك هةر تر ساَلي سَي تر ساَلي دوو ثاش دةنَيني،

 ئَيســتادا واديعــةي ئــةو لةطــةَل ئــةوةي لةبــةر ئةكرَينــةوة، هــةموار هةنــدَيكيان ئَيســتا كردمــان، لــةردابردوودا

 لةبـةر  خؤيـةتي  منـداَلي  هةية خةَلك هةندَي ئةحداس بووين، ئةحداسانة ئةو تووشي ئَيمة، ئَيستا ناطوجنَيت،

 تثاكــة ثَييــةكات، ئــيش منداَلةكــةي ناضــارة ئينســان، مةعيشــةتي مســتةواي ذيــان، مســتةواي بةرزبوونــةوةي

 تـري  لةشـوَينَيكي  دةكردَيـت،  تـاجرَيكي  لـة  نيـة،  كَيشـاني  بةمةبةسـو  لـةدوكان  كـردين  ئةيئرؤشـَيت،  و ئةكردَيت

 ئةطـةر  ثَيكردنـة،  جتـارةت  لـةثَيناوي  يـان  خواردنـة،  لـةثَيناوي  يـان  هةيـة،  جـؤري  دوو كـردين  ضونكة دةكردَيت،

ــة ــةبكرَيت، ئةوان ــةدةيان دةدةغ ــداَل ب ــة من ــةتراسيك ك ــةكان ل ــتَيت،را اليت ــَيكس دةوةس ــَيت، كلين  زؤر ئةسرؤش

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بـوو،  بةدَلتان ئةطةر ئةخوَينمةوة، صيغةكة شَية يا هةبَيت، ئيجازة ئةطةر داوة صيغةيةكي سرسةت كا  وةَلآل

 ةيبةكوردةكــ بَلَيــت باوكَيــك ئــةوةي وةكــو نــة  بكرَيــت، مــةنب ميهنــة وةكــو سرؤشــتنةكة و كــردين ئــةوةي بــؤ

 وشمرائها  بيعهما  مهةمة  ممارسمة  او ومشمتقاشه،  الت مغ  مةتدمات  شمدخ   االحمداث  علمى  حيهمر  بكـردة،  بـؤ  ثاكةتَيكم

 ئــةوة صــيغةية، ئــةو باشــة ثَيتــان( ) لسممةة ( )رقممم االحممداث قممانون وفممق املخالفممة بالعقوبممة املخممالف و عاقممب
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 كـردووة،  مـةنب  لَيـرة  شـرياكةي  و بـةيب  هنـةي مي بكـردة،  بـؤ  ثاكةتَيكم برؤ بَلَيت بةكوردةكةي باوكَيك ناطرَيتةوة

 .سةرموو ضية ردةئيت تؤ وةزير جةنابي
 :تةندروسو وةزيري (/زريان .د ) ونس عنمان ع دالرمحا .د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بةمنـداَل،  نةسرؤشـَيت  جطـةرة  طـةورة  كـة  كـرد،  طرنطـي  خـاَلي  يـة   هـةمواري  ئةوة بةس باشة، ئةوة بةرداسو

 ئـةو  هـةمواركرد،  خاَلـةي  ئةو بةمنداَل، نةسرؤشَيت جطةرة دوكاندارَيك كة ناكات، ئةوة باسي نية، تَيدا وةيئة

 .سوثاس ئةكات، منداَلةكة باسي تةنها
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .شَية كا  سةرموو
 :بارزاني امحد عنمان ادهم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 حكومةتَيـدا،  لةطـةلَ  جَيبةجَيكردنـدا،  و تـةنئيني  لـةبواري  هـةن  ئابووريـدا،  لـةبواري  هةنـد  ثرؤذة، ئةظة ئايا

 دروســتة كــرن، هاتيــة لةســةرَي مونادةشــةي لــةوَي كوردســتانَي، هــةرَيما حكومــةتا ضــوة يــان باســكرن، هاتيــة

 ئةجنومةنا ،كوردستانَي هةرَيما حكومةتا وةكي بةآلم لَيرةنة، كة ذينطة ووةزيرَي تةندروسو وةزيري جةنابَي

 تـةبيل  خـؤ،  حكومـةتا  لةسـةر  ثرؤذةكـا  ثةرلـةمان  وةكـو  يـان  كـرن،  هاتية لةسةرا باس ثرؤذة ئةظة وةزيران،

 .سوثاس بكةين،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 وايـة  ثَيمـان  سـةرؤكايةتي  وةكو مةشئَي كردووة، داوايان ثةرلةمان ئةندامي 10 ادهم، شَية كا  جةنابي ئةوة

 لةبـةر  بةتـةنها  ئَيمـة  دةكرَيت ناكات، حكومةت بودجةي لةسةر تةئسريي نية، بةثارةوة الدةيعي مةسةلة ئةو

 بـؤ  هـةرَيم  وةزيـري  لةطـةلَ  ثةيوةنديـدار  وةزيـري  دوو ئةوةشدا لةطةَل بةرنامة، بيخةينة داواية ئةو رؤشنايي

ــا ــةمان ريكاروب ــرةن، ثةرل ــةر لَي ــو ئةط ــك بَيت ــة، خيالسَي ــة هةبواي ــةوان دةبواي ــ زوو ئ ــة ةوئ ــة خيالس  بطةيةنن

 دراوةتـة  ثرؤذةيـة  ئـةو  مانطـة،  شـةش  يـان  مانطـة،  ثَيـنج  تةبعةن ئةمة بطرتاية، ئيعرتازي حكومةت حكومةت،

ــةكان، ــةر وةزارةت ــةوة لةب ــريَيكي ئ ــةو تةئس ــؤو ئ ــرييش ت ــة، موباش ــو ني ــةي وةك ــةكان بودج ــة، حنب ــَيني ني  بَل

 .سةرموو خان سؤزان نية، ضةند ضةندةو مينانيةيةو
 :سؤزان شهاب نوري بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 لةدةدةغـةكردني  خـؤم  مـن  ئـةبَيت،  نـاوخؤ  وةزارةتي بةهاوكاري ثَيويستيمان بردطةية، ئةو جَيبةجَيكردني بؤ

 بـؤ  ئةضـَيتةوة  كـة  منتـك،  اكـرم  شـةهيد  جسرةكةي لةالي بينيومة خؤم ضاوي بةهةردوو منداَل بؤ سواَلكردن

 هـةتا  كـردووة،  سـواَلي  ضونكة بةمنداَلَيكدا، كَيشاويانة ثؤستاَل بة رةمسيةوة ةجليب ثؤليس جوتَيك عةينكاوة،
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 بدةيتـة  سـةآلحيةتة  ئـةم  رؤذَي سـبةي  تـؤ  وةرة ئينجـا  بـوو،  لةطةَليان مروورةكةش نا بةخؤشيان وةستام خؤم

 .بكة وا شتَيكي بَلَييت ثَيي ثؤليس، دةست
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 لةمـةوزوع  تؤ نية، رةبو ئةوة ئةبَيت، لةجَيطايةكدا حاَلةتَيك نية، رةبو ئةوةش يتدةرضوو لةمةوزوع ئاخر

 .سةرموو اه شَية كا  دانيشة، سةرموو دةرضوويت
 
 
 

 :بةردَين شية اه ابراهيم شَية اه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 لةبـةر  نيـة،  بـاش  شـتَيكي  ثَيم منداَل، كردني مةنب دةربارةي بةآلم، ئةزاا، باشي بةشتَيكي ثرؤذةكة من وةَلآل

ــةوة ــتة ئ ــانون راس ــة د ــكةوتووةكان، لةدةوَلةت ــةري ثَيش ــةو ضارةس ــؤرة ئ ــتانةي ج ــةموو ش ــردووة، ه ــةآلم ك  ب

 دوو ئـةبَيت،  دوتاخبانـة  عوتَلةي كة ئةوةن ضاوةردواني ئَيستا هةن، هةذار خةَلكي كردووة، ذيانيشي ضارةسةري

 خةَلك لة رَيطاية  هةموو با ئَيمة، بكات، ثَي كاسبيانةي جؤرة ئةو ثَيبكات، ئيشانةي جؤرة ئةو بةرَيت منداَلي

 نـازاا،  بةرداسـو  نيـة،  بـاش  شـتَيكي  ثـَيم  نةسرؤشـَيت  جطـةرة  كـة  منـدالَ  تةحديدي من بةدةناعةتي نةطرين،

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 كـــة صـــيغةيةي ئـــةو لةســـةر اسقنمـــو تةدريبـــةن ليذنـــةكان هةيـــة، ردةئـــي دوو كـــرا، مونادةشـــة زؤر خـــؤي

 بكةينـةوة  مونادةشـةكان  هـةموو  هـةبَيت،  مـةنتقيش  و نـةزةرَيك  وجهـة  جار هةموو ناشكرَيت خوَيندمانةوة،

 خـةريكي  هـةبَيت،  سرسـةتي  ئـةبيَ  راسـتة  غةَلةتة، دياردةيةكي بةآلم ئةسرؤشَيت، جطةرة هةية منداَل بةسئر،

 كـة  صـيغةيةش  ئـةو  مـن  جـا  كراوة، مةنب هةر دانونيش بةثَيي بكات، تر ئيشَيكي بيئرؤشَيت، بَيت تر شتَيكي

 علمى  حيهمر  دةخيوَينمـةوة،  بةعةرةبيةكـةي  دةَلَيت كة نية، مانعيان ليذنةكانيش نةبوو، مانعي وةزير جةنابي

 وفمق  املخالفمة  عقوبةب املخالف و عاقب وشرائها يعهاب مهةة ممارسة او ومشتقاشه، الت غ مةتدات شدخ  االحداث

 مةتدمات  شمدخ   االحمدث  على حيهر) ، دةديقة، زؤر ئةوة نازاا، رةدةمةكةي ( ) لسةة ( )رقم االحداث قانون

 سرؤشـتين  جطـةرة  دوكـاني  هةَلنةسـَيت،  ميهنةكـة  يـةعين  ،(وشمرائها  بيعهما  املهةمة  ممارسمة  او مشمتقاشه،  و الت غ

 .سةرموو هةية نيناميت نودتةي عادل كا  بكات، جطةرة جتارةتي بضَيت يان هةبَيت،
 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 ئَيمـة  جطـةرة،  كَيشـاني  يـان  جطـةرة  سرؤشـتين  سيعلـي  بنص، إال عقوبة وال الجرمية هةية، مةبدةئَيكمان ئَيمة،

 نيـة،  جةرميـة  سرؤشـ   يـان  كَيشـان  جطـةرة  ئةحـداس  ريعايـةي  دـانوني  لـة  ئينجا دائةنَيني، بةجةرميةي لَيرة

 .سوثاس بكةين، ئةحداسي دانوني ئيحالةي نة  دابنَيني، بؤ عقوبةي لَيرة ئَيمةخؤمان ةثَيويست
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 نــةبَيت لةبــةردةمت بكــةن، ئينتيبــاهي ئةخيوَينمــةوة تــر جــارَيكي نــةكرد، صــيغةكةي لــة ئينتيباهتــان ديــارة

 وشمرائها  بيعهما  مهةمة  ممارسمة  او قاشه،ومشمت  الت مغ  مةتدمات  شمدخ   االحمداث  علمى  حيهمر  ناكةيت، ئينتيباهي

 موخالةسـةي  كـراوة،  ديـاري  عقوبة يةعين( ) لسةة ( )رقم االحداث قانون وفق املخالفة بعقوبة املخالف و عاقب

 كـا   مواسقـة،  وةزيـريش  مواسقـة،  مـرؤظيش  مـايف  ليذنـةي  مواسقـة،  ياسـايي  ليذنـةي  ئةكـةيت،  تةسجيل لةسةر

 .ةرمووس هةية نيناميت نودتةي ضية بارزان
 

 :بةردَين بارزان حممد دادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس بكةين، تةتبيقي ئةتوانني ضؤن ئَيمة، (االحداث على حيهر)
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 دةكرَيـت،  لةطـةلَ  تـةعامولي  دانونـة  ئـةو  بـةثَيي  دوايـي  دةردةهَيـنني،  دانونةكـة  الرامال،  على حيهر واية هةر

 .سةرموو صيغةية، ئةو لةسةر واسقيم وةزير جةنابي
 :تةندروسو وةزيري (/زريان .د ) ونس عنمان عبدالربن .د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ئـةبيَ  دائـةنَيني،  طةورةكـة  بـؤ  حةزرةكـة  منـداَل،  بـؤ  نة  ئةزاا، طةورة بؤ عقوبات حةزرو نازاا من سوثاس

 .سوثاس لللغار، بيعه الك ار على حيهر ،هةبَيت تَيدا ماددةيةكي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن-

 حةزر ئةوروثيش لةوآلتاني طةورة، لةسةر ناكرَيت تةدخني حةزري ناكرَيت، حةزر طةورةكان لةسةر ناتوانني،

 دةبـيَ  دوو، ئةمـة  سـةري  دَيتـة  زةريبـة  يـة ،  ئةمـة  هـةبَيت،  عالةمي كةمواصةساتي دادةندرَيت ديود نةكراوة،

 مةنب تةنها ناكرَيت، مةنب بةآلم سَي، ئةمة تةندروسو بؤ هةية زةرةري جطةرة نووسرَيتب ديعايةكةي لةسةر

 بـةَليَ  دةكـات،  خـؤي  مةسـيوليةتي  تةحـةمولي  تـر  ئةوةي نية، تةواو وةعي ئةوةي لةبةر ئةكرَيت، حةدةس بؤ

 .سةرموو سوئاد دكتؤر كا 
 :بابان حممد امحد فؤاد .د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بَيني بةآلم نةيكَيشن، نةوجةوانان كة طرنطة، بةالمةوة هةرضةند خؤمم، رةئيةكةي لةسةر هةر من لةرداستيدا

 نةكةن، ثَيوة وسرؤشتين كردين بةآلم ئةكات، دروست كَيشةش زةبةتةو زؤر بكةين، موحاسةبة كار سةرثَيضي
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 ضـونكة  بكرَيـت،  دةدةغـة  نةوجةوانـةوة  يـةن لةال جطةرة كَيشاني دةربَينني لَي ئةوةي يةعين بَيت، ئةوة تةنها

  نةكــةن، ثــَي وسرؤشــتين كــردين بــةآلم كؤمــةَلطادا، لــةناو ئــةكات، دروســت زؤر كَيشــةيةكي زةبةتــة، زؤر ئــةوة

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ياسـايي  يليذنـة  مودتـةرةحي  من نا، دةَلَين هةندَيك بكرَيت، حةزر دةَلَين هةندَيك هةية، لةسةر خياليف ئةوة

 مـانعي  مـرؤظيش  مـايف  ليذنـةي  هـةروةها  نية، مانعي ياسايي ليذنةي سرسةتةوة، كا  لةاليةن كرا، تةعديل كة

 و ياسـايي  ليذنةي مودتةرةحي ثَيشرت نية، مواسق تةندروسو ليذنةي تةنها نية، مانعي ناوخؤش ليذنةي نية،

 علمى  حيهمر  دةنطةوة، دةخيةمة ئينجا بةعةرةبي، ئةخيوَينمةوة جار ئاخري بؤ دةنطةوة، دةخةمة تر ليذنةكاني

 وفمق  املخالفة عقوبةب املخالف و عاقب اوشرائها يعهاب مهةة ممارسة او ومشتقاشه، الت غ مةتدات شدخ  االحداث

 لةطةَلـدا  كَيـي  سـةرموون  تكايـة؟  بكـات  بَلند بادةسو ماددةداية ئةو لةطةَل كَي ،( ) لسةة ( )رقم االحداث قانون

 ضـوار  سـيَ  هـةر  لة ئةكةم، لَي داواتان منيش بوون، ماندوو برادةران واية ثَيم وةرطريا، دةن  ؤرينةيبةز نية؟

 دابنيشـن  عوتَلةيـة،  سبةييَن بكةن، دسةكانيان تةوحيدي تر ماددةكاني لةسةر ضوارشةممة، رؤذي بؤ ليذنةكة،

 نيـة،  جةلسـةمان  سـبةيينَ  ةمسيـة، ر عوتَلةي نة  نية، جةلسةمان يةعين عوتَلة مةوديئانة، ئةو تةوحيدي بؤ

 وةزيـريش  جـةنابي  هـةردوو  11 سةعات ضوارشةممة رؤذي بكةن، تةوحيد راثؤرتيان ئةكةم، ليذنانة لةو داوا

 ئـةم  كـة  ئةوةدايـة  لةطـةلَ  كـيَ  بـدةين،  بـؤ  دةنطـي  ئـةبيَ  بَيـنني،  ثـيَ  كؤتـايي  ئةوةي ثَيش دةبن، لةطةَلمان لَيرة

 تكايــة؟ بكــات بَلنــد دةســو بــا ضوارشــةممة، رؤذي بــؤ ماوةتــةوة، كــة وةبردطانةشــية بــةو خبــةين دوا دانيشــتنة

ــةرموون ــي س ــدا كَي ــني لةطةَل ــة ؟ةي ــةي ب ــ  زؤرين ــرا، دةن ــايي دواخ ــتنةكةمان كؤت ــنني، بةدانيش ــا دَي  رؤذي ت

 .حاسين خوا 11 سةعات شةممةضوار
 
 

       
                  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
 

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

 02/00/2112 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     14/11/0222رَيكـةوتي   شـةممة  ضـوار  رؤذيي سةر لة بةياني (11)كاتذمَير   
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , ئـو سـةرؤكي ئةجنومـةن و   بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشـاد م كوردستاني عَيراق 
, بةردَين سرست عبـد عبـداه سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤ  و( كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه

 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (00)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة    لـة  ( 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 (00)
 :ةية بَيتبةرنامةي كار بةم شَيو

ــةوةي        -1 ــايي بةرةنطاربوونـ ــرؤذةي ياسـ ــي ثـ ــؤ كردنـ ــتنةردوو و طئتوطـ ــةر خسـ ــوون لةسـ ــةردةوام بـ بـ
عَيــراق، كــة لــة اليــةن ذمــارةي ياســايي ئةنــداماني ثةرلــةمان   –جطةرةكَيشــان لــة هــةرَيمي كوردســتان 

 .ثَيشكةش كراوة
ي رَيكخسـتين موَلكيـةتي   خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياسـاي يةكـةم هـةموار كردنـي ياسـا      -0 

 .، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان هاتووة1125ي ساَلي (12)كشتوكاَلي ذمارة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

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

ي 1110ي 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  ضوار ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(00)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا14/11/0222رَيكةوتي 

ــةوةي        -1 ــايي بةرةنطاربوونـ ــرؤذةي ياسـ ــي ثـ ــؤ كردنـ ــتنةردوو و طئتوطـ ــةر خسـ ــوون لةسـ ــةردةوام بـ بـ
عَيــراق، كــة لــة اليــةن ذمــارةي ياســايي ئةنــداماني ثةرلــةمان   –جطةرةكَيشــان لــة هــةرَيمي كوردســتان 

 .ثَيشكةش كراوة
ردنـي ياسـاي رَيكخسـتين موَلكيـةتي     خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياسـاي يةكـةم هـةموار ك    -0 

 .، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان هاتووة1125ي ساَلي (12)كشتوكاَلي ذمارة 
داوا لة ئةنداماني بةردَين دةكةم لَيثرسراو و نوَينةري ليذنةكان كـة دوَيـيَن لَيـرة بـوون بـَين لـة شـوَيين        

كـة لةطـةَلمان    دةكـةم  تؤر زريـان وةزيـري تةندروسـو   خؤيان دانيشن، بةخَيرهاتين براي بةردَين كا  دك
زؤر بـةخَير بَيـت    ,ئامادةيةو بةشدارة بؤ تةواو كردنـي بردطـةي يةكـةم لـة بةرنامـةي كـاري ئـةمردؤمان       

 .سةرضاوان، كا  سةردار سةرموو
 

 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ن ديراسةتي  ئةو ثرؤذةية بكةين راثؤرتةكةمان كردؤتة ية  كة ئَيمة ليذنةكان ئةوةي موكةلة  بووي
 .ليذنةي ياسايي و تةندروسو، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، بة هةر حاَل يةعين ئَيمـة وةكـو تـةبيلير كـراين باشـة، ئَيسـتا ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي          

ة دوَييَن دانيشت بوون مايف مرؤظ و شارةواني تةندروسو تةعبري لة هةر ليذنةكاني تريش دةكاتةوة، ك
لة هـةر ثَيـنج ليذنـةكان كـرد      و كردو دةنطمان بؤدا، داوامانو ناوخؤش، ئَيمة ثَيرَي دوو ماددةمان تةوا

كؤبوونةوةي خؤيان بكةن و راثؤرتةكانيان ية  خبةن، بؤ ئةوةي كارةكامنان ئاسانرت بَيت، ئَيستا داوا لة 
ةماددةي سـَييةوة ئةسـَلي ثرؤذةكـة خبوَينَيتـةوة، دواتـريش رةئـي ليذنـةكان و        ليذنةي ياسـايي دةكـةم لـ   

 .ئينجا دةخيةينة بةردةمتان، سةرموون
 :بةردَين كريم حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةتةكاني ذينطةو تةندروسـو اليـةني تايبـةتن بـؤ ضـاودَيري كـردن لةسـةر رادةي        : ماددةي سَييةم
لةطةَل مةرجةكاني كة لـةم   دةورني هةموو جطةرةو هةموو جؤرة تووتنةكاني ناوخؤ و هارَيك دةرضوو

ياسـايةداو لـة رَينماييـةكاني كـة بـؤي دةرضـوون بـة مـةرجَيك هـيض ناتةواويـة  بـة حوكمـةكاني ياسـا              
 .كارثَيكراوةكان نةطةيةنَيت

 :ملطفىابوبكر بةردَين عبدالكريم 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ختتص وةارشمي ال يئمة واللمحة بالرقابمة علمى ممد  مطابقمة السمدائر وكافمة انمواع الت مغ             :نالنةاملادة ال
احمللية واملستوردة للمواصمفات امل يةمة يف همذا القمانون والتعليممات الميت شلمدر مبوا مه وذلمك مم  عمدم            

 .االخالل بأحكام القوان  السار ة
هةموو اليةكمان وامان بة ثةسند زاني كة بييةي  ئَيمة لةطةَل ليذنةكاني تريش دانيشتني بة ئيتيئادي

ئــةوي ديكــة دةوري ( ....ختممتص وةارة اللممحة بالرقابممة علممى مممد  مطابقممة السممدائر )لةســةرال بــدةين 
ختمتص وةارة اللمحة بالرقابمة    )كـرد  ي بَي ، لةبةر ئةوة وامـان لـَي   رؤَلَيكي ئيعالمي ثرتة، نة  ئيجرائ

اع الت مغ احملليمة واملسممتوردة للمواصمفات امل يةمة يف همذا القممانون      علمى ممد  مطابقمة السمدائر وكافممة انمو     
 (.والتعليمات اليت شلدر مبوا ه وذلك م  عدم االخالل بأحكام القوان  السار ة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةندروستيية بة تـةنيا، نـة  وزارةتـي     لةسةر ئةوةي كة ئةمة كاري وةزارةتى واتا ليذنةكان رَيككةوتن
ــ ــةنابي      ذينط ــة، ج ــتَيكي تةبيعيي ــناا ش ــة، واب ــَلي مودتةرةحةك ــة ئةس ــة الدراوة ل ــي ذينط ةش، وةزارةت

وةزيريش هةر ثشتطريي لةوة دةكاتن، ئةطـةر كـةس دسـةي لةسـةر ئـةو مةوزوعـة نييـة، كـا  جـةمال          
 .داسم سةرموو

 :بةردَين مجال حممد داسم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يعي جطةرة كَيشان يةكَيك لة مةرجةكاني ئةوةية كة خةَلكي تووشي من لَيرة شتَيك هةست دةكةم، تةب

 تيايـةو نيسـبةتي نيكؤتينـةكان لـة ثاكةتَيكـةوة بـؤ ثاكـةتَيكي تـر         ييننةخؤشي دةكـات، تـةبيعي نيكـؤت   
جياوازة، وةزارةتي صحة ض عيالدةيةكي بةوةوة هةية، ضونكة ناتوانَيت شةرعيةت بدات بةو جطةرةية 

ك تووشي سةردةتان دةكات، يان شتَيكي تـر دةكـات بـة رةئـي مـن وةزارةتـي صـحة        لة سةدا ئةوةندة خةَل
خؤي نةبةستَيتةوة بةو مةوزوعة، ضونكة خؤي لة خؤيدا كارَيكـة نةخؤشـي لةطةَلدايـة، يـةعين صـحة      
ناتوانَيت بَلَيت ئةمة خةَلك تووشي نةخؤشي ناكات، بة رةئي من ئةوة عيالدةي بـة وةزارةتـي صـحةوة    

 .وثاسنيية، زؤر س
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير وةاَلمي بدةوة
 (:وةزيري تةندروسو)/ةر ان عنمان .بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةردَين وةزيري ذينطة ئيعتيناري خواست ديارة مةشغولة، ئةو جاري ثَيشوو ية  تةعليقي هةبوو طوتي 

ةتـي تةندروسـو دةزاا، ئةطـةر هـي وةزارةتـي تةندروسـو       ئةوة ئيشي ئَيمة نيية، من بة ئيشـي وةزار 
نــةبَيت هــي كَيــي تــرة، بةرداســو ئيشــي ئَيمةيــة دةتــوانني بيكــةين، بــةاَلم موختةبــةرَيكي كؤنرتؤَلمــان   

نواعي دةوَيت، جطةرةيةكي زؤر لة واَلتي ئَيمةية ئَيكسثايةرة، كةس نازانَيت لة كوَي دروست كـراوة، ئـة  
ناتوانني كؤنرتؤل بكةين، هةروةكو ئَيستا لة دةرمـان دةسـتمان ثَيكـردووة،     كانيشناوي ثَيوةية، سنوورة

هةر يةكَيك ثاكةتَيك بَينَيت سانثولي ئـةو ثاكةتـة دةبـات بـؤ بةشـي ويقـائي وةزارةتـي تةندروسـو لـة          
دهؤ  تةماشاي دةكةين، هةندَيك مواصةسات هةية بـة ضـاو ديـارة، مةسـةلةن دنيـا دةَلَيـت دةبَيـت دوو        
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ةر سَيي حةمجي ثاكةتةكة لة ثَيشةوة نووسرا بَيت جطةرةكَيشان دةتكوذَيت، ئَيمة رةنطة نـةتوانني  لةس
سةرزي بكةين بة كوردي بنووسرَيت، بةاَلم هيض نةبَيت بـة عـةرةبي نووسـرا بَيـت رةمسَيكـي ترسـناكي       

نيكؤتينةكـة  و  رانئةمردؤ نةتوانرَيت نيسبةي دةت لةسةرةوة بَيت، ئةو مواصةساتانة دةتوانرَيت، رةنطة
نةطةيشتونةتة ئةوةي كـة  ئةوةش بتوانني، لة دنياشدا تا ئَيستا  رةنطة دياس بكةين، بةاَلم لة داهاتوودا

و ية  دةترة نيكؤتني هةر زةردةي ذةهرة، ئةوة نيية بَلَيي لةوة كـةمرت  هةية نيكؤتني  ضةند دةتران و
ةوة نييــة جطــةرة زيــاد لــة دوو ســةد مــاددةي بَيــت، بــةاَلم ئــةوة ســتاندردَيكي جيهانيــة، هــيض طومــان لــ

ذةهراوي تياية، ئةو كاغةزةي كة توتنةكةي تَي دةكرَيت لة هةموو شتَيك ذةهراويرتة، دووكةَلةكة هـةر  
خـؤي ذةهـرة تووشـي سـةردةتاني سـيثةالكي دةكـات، ئــةو دةترانـةو دـريةي كـة دةردةضـن لـةناو ســبيلي            

مان  تووشي سةردةتان بوو، هيض طومـاني تَيـدا نييـة،     جطةرةكان لة ثشو مشكيان هةَلسوي لةثاش سَي
يــةعين مــةوادي ســامي زؤري تَيدايــة، ئَيمــة نــاَلَيني جطــةرة بــَي زةردة، بــةاَلم ئــةو ســتاندةردانة ئيشــي    

 .دروستيية، تيجارةو ئةوانة لَيي تَيناطةن، لةبةر ئةوة ئيختيصاصي ئَيمةية، سوثاسنتة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  بارزان نودتةي نينامي هةية سةرموو زؤر سوثاس،
 :بةردَين بارزان حممد دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مةعمةلةكان مةعمةلي دةولني، لة زميين تيجـارةي دةوليشـة، ثـَيم وايـة ئَيمـة تـةنيا لـة مةعمةلـةكاني         

ةتي ئَيمـة بتوانَيـت   كوردستان نايةت بؤ عَيراديش دَيت، من ثَيم واية ئةوة كارَيكي زؤر زةبةتة وةزار
 .كؤنرتؤلي بكات، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة رةئية، نودتةي نينامي نيية، ئَيمة شةرت نيية مةسةلةن دانونَيك دةربكةين ئيال دةبَيت سةد لـة  
ســةد بــنانني جــَي بــةجَيي دةكــةين و ثَيداويســو جــَي بــةجَي كردنــي هةيــة، كــة دانونَيكــت دةركــرد،    

مة دةبَيت ئيشي بؤ بكات، ئةطـةر ثَيداويسـتيةكةش حـازر نـةبوو، ثَيداويسـتيةكةي بـؤ       حكومةت مولنة
حازر بكاتن، ئَيستا ئةو دانونةش دةردةكةين، رةنطة دوو مانطيشـي بـدةييَن، ئـةوة دـةراري خؤتانـة، لـة       

لـةو سةترةيةشـدا    ,رؤذَيكةوة تةحديدي بكةين لة ض رؤذَيك دةست ثَي دةكات، خـؤ سـةوري هـني ناكـاتن    
ةبَيت حةمةلةي ئيعالمي هةبَي ، دةبَيت ستايف بؤ دابنرَيت، دةبَيت رَينمـايي بـؤ دةربضـَي ، سـةرموو     د

 .كا  كةرخي
 :بةردَين كرخي جنم الدين نورالدين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة دوَييَن لة كؤبوونةكةماندا لةطةَل ئةو ليذنانـةي كـة بةيةكـةوة دانيشـتني، باسـي ئـةوةلان كـرد،        

وتنـة،  ئَيستا ئةو خاَلة دَيتة بةر باس، كة دةبَيت ثَيشي هةستةية  منوونةي ئةو مةوادةي جطةرةية، تو
بَيت كؤنرتؤل بكرَيـت و سحوصـاتي لةسـةر بكرَيـت و لـة ذَيـر ئيشـرايف نوَينـةرةي وةزارةتـي           هةرضية 

شـي هةستةيـة ،   صحة بَيت، نةوة  ئةوةي كة دةيهَينَيـت خـؤي منوونةيـة  بَينَيـت، ئـةوة دةكرَيـت ثيَ      
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ئينجا ئةطةر تةدريري وةزارةتي صحة درا، ئينجا وةزارةتي بازرطاني دةتوانَيت شتةكان داخيـل بكـات و   
 .بةثَيي ئوصول و دةوانيين خؤي، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر دلَير سةرموو
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس .بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو ئَيمة ياسا دةردةكةين بؤ ئةوةي جَي بةجَي بكرَيت، ئـةو ئةركـة ئـةركَيكي ضـاكةو بةشـَيك لـة       
ئةركةكة دةكةوَيتة سةر وةزارةتي تةندروسو، بةاَلم بةشَيكي تـري ئةركةكـة كـارو سـةرماني وةزارةتـي      

نـةطوجناوة بـؤ بـةكار     بازرطانيية لة حاَلةتَيكدا ئةطةر وةزارةتي تةندروسو زاني ئـةم جـؤرة جطةرةيـة   
ــيض      ــت ه ــدي وةزارةتــي بازرطــاني ناتوانَي هَينــان لــة اليــةن مرؤظــةوة، بــةبَي ئاطــاداري و بــةبَي رةزامةن
ئيجرائاتَيك بكات، بؤية ضاكرت واية لة ماددةكة بنووسرَيت بة هاوكاري لةطةَل وةزارةتـي بازرطـاني، زؤر   

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ومامؤستا كاكة سةرمو
 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة ئيجــازة تووةو ئَيمــة داماننــاوة، كــدلَيــر موالحــةزةي كــرد بَيــت لــة دواى ئــةوة هــائةطــةر كــا  دكتــؤر 
ينجـا وةزارةتـي   مواسةدةي وةزارةتي صـحة دةكـةيت، ئ   واي ئةوةي ئيستحصاليوةردةطريَيت لةو شتانة د

 .ئيجازةي ثَي بداتبازرطاني دةتوانَيت 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر وازحية، نازاا بؤضي ئةوةندة مونادةشة بكرَيت، دةَلَيت وةزارةتي صحة ئيختيصاصي  ئةو ماددةية
ئةوةي هةية كة تايبةمتةندة بـؤ رةدابـة دانـان لةسـةر ئـةوةي ئـةو جطةرانـة كـة دَينـة نـاو كوردسـتان،            

اديش دةكرَين، بةثَيي مةحةليشةوة دروست دةكرَيت، ياخود ئيستريتنَيك كة دَين لة وهةموو نةوعة تو
دةبَيـت موتـابيق بَيـت لةطـةَل مواصـةساتي جطـةرة، واتـا مةسـةلةن هةنـدَيك جطـةرة هةيـة             ئةو دانونة

مةصـدةركةي مــةعلوم نييــة، نيســبةتي نيكؤتينةكــةي مـةعلوم نييــة، ذةهــراويرتة لــة جطــةرةكاني تــر،   
دةيكــةن رَيذةيــةكيان هةيــة دةبَيــت نيكؤتينةكــة لــةوة زيــاتر نــةبَيت،  ئةوانــةي كــة شــةريكاتي طــةورة 

 .توتنةكة تَيكةَل نةكرا بَيت، زؤر شت هةية ذةهراويشة، سةرموو كا  ئارام
 :ارام رسول مامندئبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ان و باســي باســي هَينــ دا ئــةم ماددةيــة زؤر وازحيــة، ئةمــة بنةبــت ئــةوةي كــة جــةنابت ئيشــارةتت ثيـَـ 

بازرطاني ثَيوة كردني ناكات، باسي ضؤنيةتي نةوعيةتي جطةرةو ثَيداضوونةكاني دةكات، كـة لـة اليـةن    
 . وةزارةتي تةندروستييةوة دةكرَيت، ئةمة ية 
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من ثَيم خؤشة سةَلماندني ئةو واديعةي كة ئةمة كاري وةزارةتي تةندروستيية، ئاماذة بـةو ئيتيئاديـة   
وتن، كة يةكَيك لة بردطةكاني ئةم ئيتيئاديـة كـة   وكراوة لةسةر كؤنرتؤل كردني ت نيودةوَلةتية بدةم كة

واَلت بةشـــداريان كـــردووة لـــة مونادةشـــةكانيدا، ئيشـــارةت بـــةوة دةدات و مـــولنةمي وةزارةتـــي   110
وتن بكةن، كة داخيلي هةر وتةندروستيةكان دةكات، كة دةبَيت ئةوان ضاودَيري و رةدابةي نةوعيةتي ت

لــةو واَلتانــة دةبَيــت، كــة بةشــدارن و ئةنــدامن تَيــدا، بؤيــة بةتايبــةتي ئةمــة كــاري وةزارةتــي    يــةكَيك 
تةندروستييةو من ثَيم واية ئةوة دابيل بة مونادةشـة كـردن نييـة، هـيض جيهـةتَيكي تـر نييـة، تـةنها         

 .ئةوان دةتوانن ئةو كارة بكةن، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مة دةنطدانةوة، بة ثَيشنياري ليذنةكان ياسايي و ليذنةكاني تريش، كة وةزارةتي من ئةو ماددةية دةخة
 :ذينطةيان البردووة، جارَيكي تر بة عةرةبي دةخيوَينمةوة

ختممتص وةارة اللممحة بالرقابممة علممى مممد  مطابقممة السممدائر وكافممة انممواع الت ممغ احملليممة واملسممتوردة       )
ات المميت شلممدر مبوا ممه وذلممك ممم  عممدم االخممالل بأحكممام  للمواصممفات امل يةممة يف هممذا القممانون والتعليممم

، كَي لةطةَلداية دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز          (القوان  السار ة
موكاسةحـة كردنـي    ,بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بـةكؤي دةنـ  وةرطـريا، هـةر بـؤ مـةعلوماتان جطةرةكيشـان       

نيية، حةمةلـةي بـةردةوام هةيـة لـة راديـؤ، لـة تةلـةسنيؤن، مـةراكين          جطةرةكَيشان لة دنيادا هةر ياسا
ــةر ضــؤنيةتي رووبــةردوو بوونــةوةي             ــة اليــة، هةرســَيكيان لةس ــةو ســَي شــتةم ل ــة، ئَيســتا مــن ئ هةي

ي صحةي عالةمي، ئيتيحادي دةولـي  ةجطةرةكَيشانة، لة اليةن جةمعيةي سةردةتاني ئةمريكي، مونةزةم
لةطةَل يةكرت دةكـةن، سـَي شـو هينيـان دةرهَينـاوةو بـاَلوي دةكةنـةوة بـة         هاوكاري ( مكافحة السرطان)

هةموو زمانةكان، بة ئينطليني و بة سةرةنسي و بة ئةَلماني و بة عـةرةبي، ئومَيـد دةكـةين رؤذَيـك لـة      
ــةرز        ــةَلك ب ــةماوةري خ ــةَلك، ج ــو خ ــؤن هةس ــةر ض ــةوةش ه ــةوة، ئ ــاَلوي بكةن ــورديش ب ــة ك رؤذان ب

بةشــَيوةيةكي غــةيري موباشــري زةرةر دةطةيةنَيتــة   جطةرةكَيشــانةرانــةي كــة دةكةيــةوة بــؤ ئــةو خةت 
كـة خـةَلكَيكي   خةَلك، نة  ئةوانةي كة جطةرة دةكَيشـن، ئـةوة سةدـةت ئةوةيـة ئـةو جطةرةكَيشـانةية،       

لة جطةرةكَيشان دةبينَيت، جا ئةوانة هةمووي ضةند مانطَيكة لةبةر دةسـتمانةو   جطةرة نةكَيش زةرةر
تةوة، ئومَيد دةكةم بة كورديش رؤذَيك لة رؤذان باَلو ببَيتةوة، بؤ ئةوةي خةَلك تَيبطـاتن،  خوَيندومانة

خةتــةري جطةرةكَيشــان لةســةر خــؤي ئــةوةي جطــةرة دةكَيشــَي ، لةســةر خــةَلكي تــريش كــة جطــةرة    
بـةاَلم بـة   ناكَيشَيت، بؤ ئةوةي سنوورَيك دابنَيت، ئَيمة ناَلَيني خةَلك ئازادة بؤ خؤي جطةرة دةكَيشَيت، 

الي كةمي ئةو زةرةرة نةطةيةنَيتة ئةو كةسةي كة جطةرة ناكَيشَيت، ئينجـا منـداَل هةيـة، سـاوا هةيـة،      
بَيجطة لةوةش ئةوةي كة ثةيوةندي بة بييةوة هةية دةبَيـت كـؤنرتؤل بكرَيـت لـة هـةموو شـوَينَيكةوة،       

نـابَي  رَيطـا بـدرَي  جطـةرة     وةكو ئَيستاكة لـة ماددةكـاني تـردا باسـي دةكـةين، لـة هـةموو شـوَينةكان         
 .بكَيشرَي ، ماددةكةي تر تكاية

 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةروبوومةكاني، ياخود سرؤش  و  يان, هةر كةسَيكي كاري هَيناني جطةرة، يان تووتن :ماددةي ضوارةم

ن عـةمبار كردنـي بَيـت، دةبَيـت مؤَلـةتي      عةرز كردني بؤ سرؤش ، يان هةبووني بة نيازي سرؤش ، يـا 
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ئوصــولي لــة وةزارةتــي تةندروســو وةربطرَيــت، لةطــةَل رةضــاو كردنــي مةرجــةكاني كــة لــةم ياســايةدا   
 .هاتوون

 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بيعممه او عرضممه لل يمم  او  علممى كممل ممما  ممياول اسمميرتاد السممدائر او الت ممغ او مشممتقاشه او :املممادة الرابعممة
حياةشه بقلد ال ي  او التخي ا احللمول علمى ااماةة اصمولية مما وةارة اللمحة مم  مراعماة املواصمفات          

 .والشروط الواردة يف هذا القانون
ئَيمة لة ليذنةي ياسايي ثَيشرت ثَيشنيارمان كرد بـوو ئـةو ماددةيـة هـةر نـةمَينَيت، بـةاَلم دواي ئـةوةي        

ر دانيشتووين، لةطةَل ليذنـةي تةندروسـو و مـايف مـرؤظ و ئـةواني تـر ثَيشـنياريان        لةطةَل ليذنةكاني ت
كرد بةو جؤرةي خوارةوة بَيت و نَينَيتةوة، ئَيستا بؤتان دةخوَينمةوة وةكو ئةوةي ئيتييئادمان لةسةر 

 :كردووة
حياةشه بقلد ال ي  على كل ما  ياول اسيرتاد السدائر او الت غ او مشتقاشه او بيعه او عرضه لل ي  او )

او التخممي ا احللممول علممى اامماةة اصممولية ممما وةارة التدممارة بعممد استحلممال موافقممة وةارة اللممحة ممم   
 (.مراعاة املواصفات والشروط الواردة يف هذا القانون

 :بابان حممدفؤاد امحد . دبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :راي ليذنةي هاوبةشي هةموومانة

بةروبوومةكاني، ياخود سرؤش  و عةرز كردني بـؤ   يان, ري هَيناني جطةرة، يان تووتنهةر كةسَيكي كا
سرؤشــ ، يــان هــةبووني بــة نيــازي سرؤشــ ، يــان عــةمبار كردنــي بَيــت، دةبَيــت مؤَلــةتي ئوصــولي لــة  

ةزارةتــي تةندروســو، لةطــةَل   وةزارةتــي بازرطــاني وةربطرَيــت دواي بةدةســت هَينــاني رةزامةنــدي و     
 .ئاكارانةي كة لةم ياسايةدا هاتوون ئةو مةرج وي كردنرةضاو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سرسةت ثرسيارَيكي هةية سةرموو
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةورو ئيشـى وةزارتـى تةندروسـتى دةسـت ثَيـدةكات ثـاش هَينـانى        , رةئييـة , واه هى من ثرسيار نييـة 

بنانَيـت ئـةوةى بَيـت ض    , ت كـؤنرتدؤَلى بكـات  ناتوانيَـ , ثَيش هَينانى بؤ نـاو هـةرَيم  , او هةرَيمجطارة بؤ ن
موتـابق نـةبَيت   , ئيحتيمالـة ئـةوةى بَيـت   , نةيةكيشى تةدديم بكـات وهةتا ئةطةر منو, مواصةساتي هةية

, بةلةديةيـة  ئيشـى وةزارةتـى  , مومارةسةى ميهنـة , ئيسترياد ئيشى وةزارةتى تيجارةية, ونةكةولةطةَل من
, دانونَيـك دةربكـةين  , بة رةئيى من وانةكةين ئيش و كارى وةزارةتةكان تَيكةَل بَيت, ئيجازةى ثَيدةدات

, مــاددةى ثــَيش ئــةوة ومتــان وةزارةتــى بييــة, دةســةاَلتى ئــةو دانونــة بــةيانى بيدةينــة وةزارةتَيكــى تــر
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, عيالدةى وةزارةتى تةندروستى نييـة لَيرةش من ئةَلَيم , ئيشى وةزارةتى تةندروستيية, عيالدةى نيية
 .زؤر سوثاس, ئيشى و كارى وةزارةتى بازرطانيية, ئيش و كارى لةطةَل نيية

 (:وةزيرى تةندروستى)/عنمانزريان . د بةردَين
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

اواى ئةوةى د, هةروةكو دةرمان و خواردنى ديكةش هةروا بَيت, بؤ ئةوةى تَيكةَلى نةكةين, زؤر سوثاس
بـةاَلم وةزارةتـى تيجـارة بـةثَيى رَينمايـةكانى      , لة وةزارةتى تيجـارة داوا دةكـات  , ئيجازةى شةريكة بكات

زائيـدةن نـاو بـازارد عايـدى     , كـؤنرتدؤَلكردنى هَينانـة ذوورةوة  , وةزارةتى تةندروستى ئيجازةكـةى ئـةداتىَ  
, كابرايـةي لـؤرى ثاكـةتى دةهَينـىَ    ئـةو  , ئَيمة تيمةكامنان لة سـنوورةكان هـةن  , وةزارةتى تةندروستيية

ئينجا ئيجازةى , ئةطةر مواصةساتةكةى تةواو بوو, تيمةكانى ئَيمة تةماشاى دةكةن, نةكةى دةهَينَىومنو
بـةثَيى  , ئةطةر شـتَيكيان بينـى  , هةروةها تيمةكانى ئَيمة لةناو بازارد ئةطةردَين, هَينانة ذوورةوةى دةدات
, لةبةرئــةوة تيجــارة تــةنها ئيجــازة دةدات , ن و كــؤى دةكةنــةوةتةلــةسى ئةكــة, ئــةو مواصــةساتة نــةبوو

 .سوثاس, ئَيمةش كؤنرتدؤَل و موردادةبةمان لةسةرة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 باشـة كـَى دةيـةوَى دسـة    , يةعنى تةدريبةن هةمان شت دةكـاتن , جةنابت رةئيت وةكو كا  سرست واية
 .هالة سةرموو 2د, ناوةكان دةنووسم, بكات لةسةر ئةو ماددةية

 :هالة سهيل وادى. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ئَيمـة ثَيشـنيارمان كرديـة   , رةئيةكةى لةطـةَل ليذنـةى ياسـا و  تةندروسـتيية    , ثَيم واية جةنابى وةزير
ئـةوة رةئيـى   , حةسب ئةو مواصةساتةى كة وةزارةتى صةحة دةيـداتىَ , وةزارةتى تيجارة ئيجازةكة بدات

 .زؤر سوثاس, اسايى و تةندروستييةليذنةى ي
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئيستحسـال سـةردى    ,(وةارة اللمحة موافقة بعد استحلال )وةزارةتى تةندروستى , لَيرة ليذنةكان دةَلَين
يـةعنى ئيستحصـاَلةكة لةطـةَل    , ئـةوةى ئةصـَلةكة باشـرتة    ,(مراعماة املواصمفات و الشمروط   )لـةوى  , هةية

مم  مراعماة املواصمفات    )بةاَلم لةطةَل رةئيى كا  سرسـت ئـةوها باشـرتة كـةبَلَيني     , َىرةئيى وةزير ناطوجن
وزارةتــى صــةحة رةدابةكــةى بــةردةوام , دواتــر ئةطــةر هاتــة ذوورَى, (احملممدده ممما ق ممل المموةارة اللممحة

يــةعنى ليذنــةكان وتوويانــة , ئيلغــا دةكــات و دةســتى بةســةر دادةطرَيــت, بــةثَيى ئــةوة نــةبَيت, دةبَيــت
 .كا  غةسور سةرموو, بةهةر حاَل, مورداعاتةكة باشرتة, ستحصاَلةكة هني نييةئي

 :مخورىةسعيد م غفور طاهربةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, بةس ئَيستا بـةثَيى زانيـارى  , لة دةرةوة دةيهَينن, ئةوانةى كة دةيهَينن, ئةوة باس لةوةرطرتنى مؤَلةتة
ئَيسـتا  , ئـةوةى كـة هـى حكومـةت بـوو نـةماوة      , رة لـة كوردسـتان  راستة كارطةكانى دروست كردنى جطة
ماركـاتى جطـارة   , بةاَلم كؤمةَلَيك كارطة ئَيستا لة كوردستان هةن, هةمووى سرؤشراوة و هةَلوةشَيندراوة
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ئايـا  , وةكـو شـَيوةية  لـة تـةزوير    , لَيرة دروست دةكـرىَ , هةتا ماركة عالةمييةكان, لَيرة دروست دةكةن
مؤَلـةتى رةمسيـان وةرطرتـووة؟    , كة لَيرة جطةرة دروست دةكـةن , ياخود ئةو شةريكانة, ةئةو كؤمثانيان

حةدة ئةو بـوارةش ضـاودَيرى   , لَيرة ئةو ئيشانة دةكةن, يان بةتةنسيق لةطةَل كؤمثانيا سةرةكييةكةية
اترى بـؤ  زةرةرى زؤر زيـ , بضـَيتة بـازارد  , لةبةر ئـةوةى بةرداسـتى ئةطـةر هـةردوو شـَيوة لَيكبـدرىَ      , بكرَى

 .زؤر سوثاس, ئةطةر بَى مؤَلةت بَيت, تةحديدى ئةو نيسبانةش ناكرَى, خةَلك دةبَيت
 :امني بدعنمان امحد بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
يـةعنى  , بةتَيكـةَل بـوون لةطـةَل رةئيةكـةى كـا  سرسـت      , بةرداستى رايةكـةى جـةنابى وةزيـر مةعقولـة    

ــى تيجــارة و وةزا  ــتى وةزارةت ــى صــةحةبةرداس ــوانن, رةت ــةردووكيان دةت ــدودى  , بةه ــى ح ــة داخل ــةم ك ه
كردنة بةثَيى رَينمايةكانى وةزارةتـى تةندروسـتى بـةردةوام     ةم دواى ئةم مورداعاته, كوردستان دةبَيت

وةزارةتـى  , يةعنى ثاش ئةوةى كة داخلى كوردستان بوو, نة ثاش ئةوةى كة داخلى كوردستان بوو, بَيت
 .زؤر سوثاس, رى بكاتصةحة دةتوانَيت ضاودَي

 :اشاثخضر بةردَين ظيان ابد 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ــةين   ــترياد دةك ــة ئيس ــةباس ل ــرة ك ــرة زؤر طرنطــة   , لَي ــاج لَي ــانى ب ــَي دان ــةبري نةض ــان ل ــا   , بامج ــازة ك ت
ثَيويسـتى بـة زيـاد    , كةواتـة دانـانى بـاج   , دةَلـَى ئةشـياكان داخلـى هـةرَيم دةبـن     , عومسانيش باسـى كـرد  

كاتَيـك كـة بةروبوومةكـة    : راسـتةوخؤ , دانانى باجى راستةوخؤ و نارداستةوخؤ, ماددةية  هةية كردنى
, كاتَيك بةروبوومةكة لةناو هةرَيمى كوردستان دةسرؤشرَي, باجى نارداستةوخؤش, داخلى هةرَيم دةبَيت

بسـ  بةضـاودَيرى   وةزارةتى بازرطـانى و وةزارةتـى دارايـى هةلَ   , كاتَيك كة باجةكة دائةنرَى, خاَلَيكى تر
بةشَيك لة داهاتى ئةو زريبانـة  , تايبةت كردنى داهاتى ئةو زةرديبانة, خاَلَيكى تر, كردنى ئةو زةريبةية

ئةوةش بؤ ضارةسةركردنى نةخؤش و ئـةو كَيشـانةى كـةوا لـة ئـةجنامى      , بؤ وةزارةتى تةندروستى بَيت
 .زؤر سوثاس, جطةرة كَيشان دَيتة كايةوة

 :جنومةنبةردَين سةرؤكى ئة
سـةرموو  , ئةطةر نا خـؤت تةدـدميت كـردووة   , ديارة ثاش تةدديم كردنى راثؤرتةكة ئيناساتت بؤ هاتووة

 .كا  زانا
 (:زانا)خضربةردَين دادر سعيد 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كــة هةنــدَى لــة ياســاكامنان كؤمــةَلَيك , شــتَيكى ئاســايية, مــن ثشــتطريى راى لَيذنــةكان دةكــةم بةرداســتى

ــدارن لةوة ــدا بةش ــار و تَي ــت  , زارةتــةكان هاوك ــا  سرس ــةوانةى راى ك ــة ثَيض ــةعنى ب ــايية  , ي ــتَيكى ئاس ش
نـة  وبـؤ منو , وةزارةتى بازرطانى و وةزارةتى تةندروستى لةو مةسةلةية دةبَى ئاطايان لةيـةكرتى هـةبَيت  

, بةشــدارة ضــؤن وةزارةتــى شــارةوانى تَيــدا, شــوَينى نــان خــواردن, ئَيســتا مؤَلــةتى ضَيشــتخانةكان هةيــة
هَينان و سرؤشـ  و  , تَيدا بةشدارة, بةهةمان شَيوة وةزارةتى تةندروستيش لةردووى ثا  و خاوَينييةوة

بـةاَلم لةسـةر   , دةبواية وةزارةتـى بازرطانيمـان لَيـرة داخيـل كردبـا     , مةخازن ئيشى وةزارةتى بازرطانيية
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نةهـةموو  , دراوةشوَينَيك رَيطـاى ثيَـ  نة لةهةموو , نة كحولياتوبؤ منو, جؤرةكةى زؤر مةوادى تر هةية
حـــةلَيك ةجطـــةرةش دةبـــَى لةهـــةموو م, ثَيويســـتى بـــة مؤَلــةت هةيـــة , ثَيـــدراوة كةســَيكيش  رَيطـــاي 

ئـةو كةسـانةش مؤَلـةتي    , دةبَى مؤَلةتى بـؤ وةرطـريىَ  , ئةو شوَينانةى كة لَيى دةسرؤشرَيت, نةسرؤشرَيت
 .زؤر سوثاس, دروستىبةثَيى تةعليماتى وةزارةتى تةن, ثَيشرتيان هةبَيت

 :بابان حممد ابد فؤاد. دبةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطـةر تةماشـاي   , بةدةست هَينانى رةزامةندى وةزارةتى تةندروسـتى , لةرداستيدا ئةو بردطةى كة هاتووة
بة , ستَىبةردوون و ئاشكرا ديارة وةزارةتى تةندروستى دةبَى بةم كارة هةَلب, مادةى دواترى ئةمة بكةين

, لةبـةر ئـةوة ئةمـة شـتَيكى زؤر تةبيعييـة     , ثَيش ئـةوةى بَينـة نـاو هةرَيمـةوة    , نانةوثشكنينى ئةو منو
بـةاَلم ثـاش رةزامةنـدنى وةزارةتــى    , ئَيمـة وةزارةتـى بازرطـانى وةكــو بـرادةرانيش باسـيان كـرد مؤَلةتــة      

 .زؤر سوثاس, ثَيم واية شتَيكى زؤر ئاسايية, تةندروستى
 :ى ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

بةرداسـتى دةبـَى شـاحينةكة هـةمووى     , نـة بكـرىَ  وئيعتيمـاد لةسـةر منو  , هةرضةندة من رةئـيم وا نييـة  
 .سةرموو, كا  شَيروان, سةحص بكرَى

 :رىبةردَين شَيروان ناصح حيد
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ى كـا  سرسـت و ض   ض رةئيـ , ض رةئيـى جـةنابى وةزيـر   , من ثَيم واية هةر سَى رةئيةكـة نينيـك يـةكرتن   
لةدـةوانينى تـر   , تلـةم ياسـاية بَيـت يـان نةيـة     , مانـةوىَ نة, ضـونكة ئيجـازة نانـةوىَ   , رةئيى ليذنـةكان 

ئةطــةر لــةو دانونــة تةئكيــد بكرَيتــةوة هــيض  / دوو, ئــةوة يــة , لــةزمينى وةزارةتــى تيجارةيــة, هــاتووة
وةزارةتـى  , ة جطـةرةوة هةيـة  ضونكة ثةيوةندى ب, يةبةنيسبةت خصوصيةتى ئةو ياسا, يةمانعةتَيك ني

ئةطـةر وةزارةتـى صـةحة    , لة زمينى مواصـةسات  لةوةزارةتى صةحة دةثرسَى, تيجارة ئيجازةكةى دةدات
ئةطــةر طــؤتى موتــابقى  , وةزارةتــى تيجــارة ئيجازةكــةى دةداتــىَ , طــوتى موتابقــة لةطــةَل مواصــةساتةكة 

هـةمووش هـةمان رةئيمـان    , وةرةيـة يـةعنى مةوزوعةكـة لـةو ميح   , ئيجازةكةى ناداتَى, مواصةسات نيية
يـةعنى ئةطــةر  , هـةمووش دةطةينــةوة تةحصـيل حاصــلَ  , يـةعنى وة نــةبَى لةيـة  دوور بــني و  , هةيـة 

, يةعنى دةبى وةزارةتى تيجارة ئيجازةى بـدات , هاتوو وةزارةتى صةحة طؤتى موتابقى مواصةسات نيية
نـابَى  , وةزارةتـى تيجـارة ئيجـازةى بـدات    دةبـَى  , ئةطـةر رَينمـايى دةركـرد   , تةبعةن نابَيـت ئيجـازة بـدات   

ارةتـى تيجـارة بـؤ دانـى     مواسةدـةتى وةز , بؤية من ثَيم واية هةرسَى رةئيةكان لةيـةكرتى ننيكـة  , بيدات
 .زؤر سوثاس. ئينجا بةض شَيوةية  بَيت, يةئيجازة زةرور

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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ضـونكة هـيض ئيناسـة    , بيدايةت رةئيمان وايـة هـةر زيـادة   , ليذنةش طومت و لة, من دةبينم ئةو ماددةية
, وةزارةتى صةحةش ئيشى خؤى دةكـات لةسـةر ئـةوة   , ئَيمة باسى موكاسةحةى تةدخني دةكةين, ناكرَى

تــؤ نــاتوانى دوو شــت , مواصــةساتة, سةحصــة, كةمــةوزوعى ســةيتةردةى نةوعييــة, لةســةر زؤر شــتى تــر
ئـةو ئيجـازةى    ضـونكة , يةعنى ئةوة نادات ئيال مواسةدةت نـةبَيت , و مواسةدة مواسةدة, ثَيكةوة بكةيت

ئينجا دةضَيت , ئةوةى سةحصةكةش دواى داخيل بوون, ثَيش ئةوةى بيناعة بَيت, اد وةردةطريتئيستري
وازبيــنني , بؤيــة هــيض ئيناســةكى لةســةر نــاكرَى, يــةعنى حــةتا عةمةليــةن ناطوجنَيــت, ســةحص دةكــات

 .ثاسزؤر سو, باشرتة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو, كا  زرار, ئينجا راى ليذنةى دانونى وةردةطرين, با رةئيةكان تةواو بن
 :امنيطاهر بةردَين زرار 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كردنـةوة و تـةمخري كـردن و    بةرداسـتى مةعمـةىل ثاك  , تن ئيشـم كـردووة  ومن بؤ خـؤم بـة سيعلـى لـة تـو     

تـووتن ضـةند جـؤرَيكى    , ئةوانةى كةتووتن دةهَيـنن لـة دةرةوة  , ارةتى ثيشةسازييةسةر بةوةز, قيحتةن
, بـةس يةكـةم جـار دَينـة نـاو وةزارةتـى صـناعة       , ثَيويست ناكات من باسى جؤرةكانتان بـؤ بكـةم  , هةية

ئةطـةر منوزةجـةكان ثةسـند    , كـة منوزةجـةكان دةهَيـنن   , وةزارةتى صناعة ليذنةى خاصـى خـؤى هةيـة   
تنـةى دَيتـة نـاو    وضـونكة بةرداسـتى ئـةو تو   , ى صناعة داوا لـة وةزارةتـى بازرطـانى دةكـات    وةزارةت, بوون

, قيح ثـا  دةكرَيتـةوة  لـةناو مةعمـةىل تـةن   , دَيتة ناو مةعمـةىل تـةمخري و تـةنقيح   , هةرَيمى كوردستان
ى باشـة تووتنـة  وةزارةتـى بازرطـان    , ئينجا دةكرَى بةجطـةرة , لةناو مةعمةىل تةمخرييش دةترشَيندرَى

لةبـةر ئـةوة وةزارةتـى    , خـؤ ئـةوة نـاكرىَ   , وةزارةتـى ثيشةسـازى ئاطـاى لَينـةبَيت    , مواسةدةتى بـؤ بكـات  
ئـةوة شـتَيكى   , نـازاا ئةطـةر لةمـةودوا وانةكـةن    , هةتا ئَيستا هـةر وا بـووة  , ثيشةسازى دةبَى تَيدا بَيت

, انى تـووتن خـراثن  هـةموو جؤرةكـ  , تنى باش و خـراة نييـة لـةدنيا   وتو, هةموو جؤرةكانى تووتن, ترة
هـةموو  , ئةوهاش تووتنى خـةسيف و تـووتنى دوردمسـان هةيـة    , ضؤن ضاى بةردةن  و بَى رةنطمان هةية

ــراثن  ــووتن خ ــانى ت ــة  , جؤرةك ــة دوردس ــووتن هةي ــةاَلم ت ــة , ب ــة خةسيئ ــووتن هةي ــبةتى  , ت ــةعنى نيس ي
ئيشةكة لةناو وةزارةتى  ضونكة, ة تَيدا بَيتم وةزارةتى ثيشةسازى زؤر زةروربةاَل, نيكؤتينةكةى جياية

 .زؤر سوثاس, ثيشةسازيية
 :عبداه مولود سعدالدين بةردَين مال

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بــةس , ئــةنواعى جطــةرة و تــووتن يةكــة, مــن دةناعــةت ناكــةم دياســى جطــةرة لةســةر دةرمــان بكرَيــت

يةعنى دـانونى شـةريكات   , وةكو دانونى شةريكات ديارة, ئةدوية زؤر زةبةتة سةيتةردةى لةسةر بكرَى
نـاتوانى رَيطايـان   , يـةعنى لَيـرة تةحصـيل حاصـيَلة    , ناتوانى رَيطاى لَيبطـرى , سةر بةوةزارةتى تيجارةية

يـةعنى ئـةوةى مـن بـناا ثـاش تةحصـيلةكة ئينجـا مواسةدـةتى وةزارةتـى          , ئيجـازةى نـةدةيىَ  , لَيبطرى
كـة ئيستحصـاَلى   , ةرةى كـة دةيهَينـى  لـةو نةوعـة جطـ   , نـةى كـةموجودة  ويةعنى ئةو منو, تةندروستيية
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موتابةعـة  , ئةوجا لةثاشان كة هات ئيشى وةزارةتى صـةحة , دوايى ردَيى ثَيبدرَى, مواسةدةى ثَي وةرطريا
 .زؤر سوثاس, و بةدواداضوون بَيت

 :بةردَين سؤزان شهاب نورى
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو , لةال بَيت ىدةبَى مواصةسات, بارةكة بطات ثَيش ئةوةى, من ثشتطريى رةئيى ليذنةى ياسايى دةكةم 
ةتـة نـاو ئـةو    ةيخسـتى ن  ,كةبارةكةشـى هَينـا  , ض دةهَينـىَ  دةبَى بنانـىَ , َىتاجريةى كة جطةرةكةى ئةكرد

ئـةو كـات تاجريةكـة    , كـة منونـةكانى سـةحص كـرا    , نـةكانى سـةحص نـةكرىَ   وهـةتا منو , ديوى حدودةوة
كةواتـة ثـَيش هـةموو شـتَيك     , كردبـىَ  ىةر لة مواصـةساتةكة ئةطةر بةد, تةحةموىل خةسارةتةكة دةكات

, ئـةبَى بـةئامَير  , نـة  تـةنها بةضـاو   , دةزطاي كوالةتى كؤنرتدؤَل سةر حدودةكة لةهةموو شتَيك طرنطرتة
ئامَير هةية سةحصى , ئيشم كردووة لة مةعمةىل جطةرةى سلَيمانى من خؤم بة ماوةية  لة موختةبةر

كةواتة , كاتى خؤى ئةوانيش لةسةر مواصةسات دةريان دةكرد, كؤتينةى تَيدايةئةَلَى ئةوةندة ني, دةكات
بـةاَلم  , هـةر ئةوةنـدة دةَلـَيم   , بازرطانى و تةندروستى دةبـَى هـةردووكيان لـةو عةمةلةييـة بةشـدار بـن      

يةعنى داوا لـة وةزيـر دةكـةم كـة ضـاوَيك بـةو موستةشـئاية ئةهليانـة دا         , خؤزطة لةطةَل ئةمة ئةكةين
 .سوثاس, تةوةبهَينَي

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .كا  جةمال سةرموو, خؤزطة تؤش جطةرةكةت تةرة  دةكرد

 :بةردَين مجال حممد داسم
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ــر دســةكةم ئةكــةم   ــةم مةوزوعــة دوو مةكانــةى هةيــة , تــةبيعى جــارَيكى ت ــةناو / يةكــةم, ئ ئةوانــةى ل
لةطـةَل وةزارةتـى   , ةزارةتى صةحة ئـةبَى دةورى تَيـدا هـةبَى و   بة تةئكيد و, كوردستان دروست دةكرَين

نةزةردى كـا  سرسـت    هةروةها ثشتيوانى وجهة, زرار دةكةم ة نةزةردةكةى كا تةئيدى وجه, يشةسازىث
مةسـيولياتى طـةورةيان   , بةنيسبةت دةرةوة تـةبيعى مـةعاميلى شـةريكةى جطـةرة زؤر طـةورةن     , دةكةم

خــةَلكى ثســثؤرديان هةيــة ضــاودَيرى ئةوانــة  , بــةرى تايبــةتيان هةيــةعادةتــةن ئــةوان موختة, لةســةرة
بـنانني لـةو مةعمةلـة دةرضـووة     , بةاَلم بؤ ئةوةى ئَيمة بتوانني تةدييمى ئةو جطةرةية بكةين, دةكةن

, ضــونكة ســعرةكةيان زؤر وازحيــة , ئَيســتا لــة كوردســتان جطــةرةكان زؤربــةى تــةزويرن  , يــان تــةزويرة
ئةمة ئيشى , جا بؤ ضارةسةر كردنى ئةمة, لةوةى جطةرةى تةزوير لة دةرةوة جطةرةى ئةصَلى طرانرتة

هةرية  لةم شـةريكانة  , عادةتةن وةزارةتى بازرطانى ثةيوةندى بة وةكاالت هةية, وةزارةتى بازرطانيية
, تا ض رادةية  ئـةم وةكيلـة ئةمينـة   , مةسةلةن لة توركيا ض وةكيلَيكيان هةية, وةكاالتيان هةية لةعالةم

بـريؤ ثَيـت    ننسيةكسـةر بـ  , سةيرى وةكالـةت بكـةيت  , ئةمانة دةرجةيان هةية, شتى تر تَيكةاَلو دةكات
لةبةر ئةوة بةر ةئيى من , يان رَيك و ثَيك نيية, ئةَلَى تا ض رادةية  ئةمة ئيش و كارةكانى رَيك و ثَيكة

ى جطةرةكـة و راسـتى   بةنيسبةت موردادةبـة كـردن و كـؤنرتدؤَل كـردن و تةئكيـد كردنـةوة لةسـةر راسـت        
ئَيمـة هـةر كارَيـك بكـةين لَيـرة جطـةرة كـة        , ئيشـى وةزارةتـى بازرطانييـة   , مةعمةلةكة كة لَيـى هـاتووة  

هـيض نةوعـة   , ضونكة ئةوانـةى كـة مـنةوةرن   , جطة لةوةى مةسةلةى تةزوير دةبَى مةنب بكةين, هاتبَى



 024 

ئـةو ديـاس و شـتانةية كـة وةزارةتـى       يـان بـةثَيى  , يـةعنى نـاتوانى بَلَيـى سـتاندةرة    , هينَيكى تَيدا نيية
 .زؤر سوثاس, ضونكة كةسانَيكى غةير ثسثؤرد دايناوة, يان داينةناوة, صةحةى ئةو واَلتانة دايناوة

 :قى شاوَيسدلَير امساعيل ح. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بـة مـاددةى ثَيشـوو     خؤى لـة خؤيـدا ماددةكـة ثةيوةنـدى هةيـة     , .بةرداستى تاوتوَي كردنى ئةم ماددةية
نـة   , ئةم تاوتوَيكردنة ماناى ئةوةية كة هَيشتا ئَيمة حةدمان نةداوة بة ماددةكـةى ثَيشـوو تـر   , ترةوة

بةبَى هاوكـارى  , ئةو ماددةية تاوتوَي هةَلناطرَى و ديارة وازحية, وةكو براى بةردَينم كا  ئارام باسى كرد
, بؤيـة دةبـَى مـاددةى ثَيشـووتر    , ركةكانى خؤى هةَلبستآكردن لةطةَل وةزارةتى بازرطانى ناتوانَى بة ئة

ــانى    ــى بازرط ــةَل وةزارةت ــارى لةط ــة هاوك ــرَى ب ــَييةم بنووس ــاددةى س ــات , م ــةر دةك زؤر , كَيشــةكة ضارةس
 .سوثاس

 :بةردَين رشاد ابد ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيـدةكات مواصـةساتى عالــةمى   دةسـت  / يةكـةم , ســَى وةزارةت, دةطرَيتـةوة  بـةخؤى ئيشـةكة سـَى اليـةن    
يمى دةكاتـة سـةر وةزارةتـى    تـةعم , بة تةعليماتَيك ئةوة وةزارةتى صةحة دةري دةكات, لةطةَل عةمةلي

وةزارةتـى تيجـارة لـة    , وةزارةتى ماليية لة طومرط مةسـيولة , ضونكة ئةوانة مةعنينة, تيجارة و ماليية
داواى , ـتة دانونَيـك لـة دةسـت وةزارةتـى تيجــارة    ئةوكاتـة ئـةو رَينمايانـة دةبيَـ    , دانـى ئيجـازة مةسـيولة   

لة ثشتى ئيجازةكـة  , يان لة مةتنى ئيجازةكة, دةىيذئيجازة دةكرَي  تةعاهود وةردةطرَى لةو مةستةور
كـة ئـةو جغارةيـة دَى داخيلـى سـاحةى      , ئةو جغارةيـةى دَيـت بـةو مواصـةساتة وةردةطـريىَ     , دةنووسرَى

ــت ــى مةســيولة  , طــومرط دةبَي ــةمازج   , نــابَى دةري بكــاتطــومرط لَي مومةســيلى صــةحةى لــة حــدود ن
 .زؤر سوثاس, ئةوجا لة طومرط دةردةضَيت, موتابقى مواصةساتة ,سةحصى دةكات, وةردةطرى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كة تةعبري لة , يان ليذنةى ياسايى و ليذنةى تةندروستى, من ثَيش ئةوةى دسة بدةم بة جةنابى وةزير

بــةاَلم ثــَيم وايــة مــاددةى دواترتــان  , مــةجامل دا بــة هــةمووتان دســة بكــةن , دةكــةن هــةموو ليذنــةكان
, ماددةى دواتر خبوَينيةوة زؤر روونـة , ئةطةر نا ئةو  هةموو مونادةشةيةى نةدةويست, نةخوَينديتةوة

كةواتة ئةطةر , بضَيتة سةرى, وةزارةتى صةحة واجبى ئةوةية كة ئةو شحنةى ثَيطةيشت سةحصى بكات
بـةثَيى  , خـؤى تـةعليمات دةردةهَينـى   , ضؤن ئةتوانَى دوايى بَلَى وةلَلا هةو نيية, رت مواسةدةتى كردثَيش

ثَيى دةَلَى مواصةساتى وةزارةتى تةعليم , ئةوةى كة داواى ئيجازة دةكات, تةعليماتةكة وةزارةتى صةحة
, كة كـة جطـةرة دةهَينـىَ   وةزارةتى تيجارة دةَلَى بة خاوةن شـةريكة , وةزارةتى صةحة ئةوةندةية و عاىل

وةزارةتـى تةندروسـتى   , دوايى كة طةيشت ئاطادارى وةزارةتى تةندروسـتى دةكـاتن  , ئيلتينامى ثَيدةكاتن
ئـةو  , ئةطـةر نـا ثَيشـرت ئةطـةر مواسةدـةتى كردبـىَ      , دةضَيت سةحصـى شـةحنةكة دةكـات كـة طةيشـتووة     

مواسةدةتةكة ئةو , ةوة و ئةوها نةبووةدوايى ثَيشيمان دةن, بَلَى من مواسةدةمت كردوو ة, حةدةى نيية
بـةاَلم ئـةو   , ئينجـا ئيجازةكـةى دةداتـن   , وةختى دةداتن كة بارة جطةرة هاتووة بـةثَيى مواصـةساتةكةية  

راستة وةزارةتى ثيشةسـازى عيالدـةى بـة    , نودتةيةى كة كا  زرار ئاماذةى ثَيكرد وةزارةتى ثيشةسازى
, مواصـةساتى هةيـة  , تة وةزارةتـى ثيشةسـازى تـةمخري دةكـرىَ    دَي, تووتن كة دَي , تووتنى ناوةوة هةية
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دةزاا هةنـدَى  , موتابعـةى ئـةو شـتةم كـردووة    , خؤى منيش لة وةزارةتى ماليية بـووم , دةرجاتى هةية
, يةعنى ئةوةش دةبـَى ئيشـاردةتَيكى تَيـدا بَيـت    , دةمينَيتةوة و دبوَل ناكرَى, دةرجات هةية رةسن دةكرَى

بةنيسـبةت  , ينـةوة ةجا دةبـَى جَيـى بك  , وة وةزارةتى ثيشةسازى ثَيى هةَلدةستَىبةنيسبةت تووتنى ناوة
تةســليمى وةزارةتــى , بــةاَلم تــووتنى نــاوةخؤ كــة دَيــت , جطــةرة لــة دةرةوة ئيشــى وةزارةتــى تيجارةيــة 

 .سةرموو كا  زرار, ثيشةسازى دةكرَي 
 :امنيطاهر بةردَين زرار 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, هـةبوو (ئـَين دى ), هـةبوو ( ئَيـَل بـى واي  ), هـةبوو ( ئَيـَل بـى  )تـووتنى  , ئَيسـتاش بريمـة   تووتنى دةرةوة

هـــةتاكو وةزارةتـــى صـــيناعة مواسةدـــةتى نـــةكردبا نةياندةهَيشـــت يـــة  , تـــووتنى ئـــةمريكى هـــةبوو
 .زؤر سوثاس, كيلؤغراميش بهَينى

 :بةردَينسةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو, كا  كماليش دسةى هةية, ى تةندروستىهةر دةضَيتة وةزارةت, تووتنى دةرةوةش كة بَيت

 (:كمال كةركووكى. د)عبداه بةردَين حممد دادر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

على كل ما  يوال استرياد )بةس من وا ثَيشنيار دةكةم بةم شَيوةى لَيبَيت ماددةكة , زؤر مونادةشة كرا
ال يم  او التخمي ا عليمه االلتميام     ي  او حياةشه بقلد مشتقاشه او بيعه او عرضة لل السدائر او الت غ او 

ضـونكة ئيلتيـنام بكـات    , (القانون ملواصفات و الشروط الواردة يف هذامراعاة ابتعليمات وةارة اللحة م  
بــؤ تــةعامل لةطــةَل جطــارة كــردين و سرؤشــتنى و  , بــةو شــروتةى كــة وةزارةتــى صــةحة ثَيشــرت داينــاوة 

لةسـةر وةزارةتـةكانى تـر تـةوزيب     , خاص لة وةزارةتـى صـةحةوة دةربضـَيت   تةعليماتَيكى , بةكارهَينانى
وةزارةتى تيجارةش ناتوانَى ئيجـازة  , واجب بَى لةسةرى ئيلتينام بكات, ئةوةى كة كارى ثَيدةكات, بكرَى

 .زؤر سوثاس, بدات ئةطةر ئيلتينام بةو تةعليماتة نةكاتن
 :بابان حممدفؤاد امحد  .دبةردَين 

 .ى ئةجنومةنبةردَين سةرؤك
تةنها , ئيشى وةزارةتى تةندروستى كارَيكى سةنيية, لةرداستيدا الم واية ئَيمة هيض طريوطرستَيكمان نيية 

, كة وةزارةت دايناوة را دةربردينة لةوةى كةوا ئةو بارةى كة هاتووة لةطةَل ئةو مةرجانة رَيك دةكةوَيت
هةر كةسة , لةبةرئةوة هيض تَيكةاَلويةكى تَيدا نيية ,ئيدارييةكان ئيشى وةزارةتى بازرطانيية بةاَلم كارة

 .زؤر سوثاس, بةئيشى خؤى هةَلدةستَى
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو, ئةى وةزارةتى ثيشةسازى
 :بابان حممدفؤاد امحد . بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .عةسوو, بةاَلم ئَيستا, لةوانةية جاران وابووبَى
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 :م حبرى عبداهبةردَين كري
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لَيـرةدا  , ثَيم واية ئةوةى كا  سرستيش ئامـاذةى ثَيـدا  , بةرداستى راى ليذنةى هاوبةش لة جَيى خؤيةتى
, ض بة رَينمايى, خؤ ئةطةر مواسةدةى مةبدةئى لةاليةن وةزارةتى صةحةوة, تةحقيق دةبَى بةم شَيوةية
ثـَيم  , كهاتووة لة ذَير ئـةو مؤَلةتـةى كـة وةزارةتـى بازرطـانى دةيـداتن      كة ثَي, ض بة مواسةدةى مةبدةئيى
, ى حــدودمةعبــةرلــة , ةكــةلــة مةعبةرئــةو شــةحنةى كــة دَيــت لــةدةرةوة , وايــة ئــةوة ئيعئــا نــاكرَي 

ئةطــةر تــةبقى مواصــةسات ئــةو شــةحنةى كــة هــاتووة رةســنى   , لةوَينــدرَى وةزارةتــى صــةحة نــةتوانىَ 
, وةزارةتى صةحة بَلَى ئةو مواصـةساتةى كـة ئَيمـة رةزامةنـدميان لةسـةرى داوة     لةوَى دةتوانَى , بكاتةوة

سـةبارةت بـة مةسـةلةى    , بؤية رةسن دةكرَيتـةوة , ئةو شةحنةى  كة هاتووة ئةو مواصةساتةى تَيدا نيية
ــيناعة ــت    , ص ــةدةرةوة بَي ــك ض ل ــةر تووتنَي ــة ه ــَيم واي ــةناوةوة, ث ــت  ىض ل ــةرَيم بَي ــاكانى  , ه ــةوا ياس ئ

بـؤ  , ئايـا ئـةو شـتة دةسـت دةدات    , ئـةو تةحديـدى دةكـاتن   , ئةوةى ثةيوةستة بة ثيشةسازى ,ثيشةسازى
, جــا ض تــووتنى نــاوةخؤ بَيــت , يــان نةكــةين, ئــةوةى لَيــرةدا لــة كارطــةكانى خؤمانــدا ئيشــى ثَيبكــةين  

 زؤر, نييـة  ثـَيم وايـة لـةم ياسـاية جَيطـاي     , ادى لـة دةرةوة هـاتبىَ  يان تووتنى ئيستري, حةىلةئينتاجى م
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو, لةسةر ئةوةى وةزارةتى ثيشةسازى, هيض رةئييةكت هةية, جةنابى وةزير

 (:وةزيرى تةندروستى)/عنمانزريان  .بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 بةرداســتى ئــةوة ئيشــى وةزارةتــى , لــة ســةحص كردنــى تــووتنى نــاوةوة , بةرداســتى مــن تؤزَيــك دةلــةدم 
كـا  سرسـت   , ئـةو مةوزوعـة دةبـَى لةسـةر ئَيمـة البربدرَيـت      , ئةوة بة ئَيمةش ناكرَى, تةندروستى نيية

جطـةرةى نـاوةوة   , وا دروسـت دةكـرَين  , ئةو كؤمثانيانةى كة ئَيستا هـةن , ثرسيارَيكى زؤر مةعقوىل كرد
ؤنرتدؤَلى كَييـة؟  ئـةوة كـ  , هـيض شروتَيكيشـيان نـةبَيت   , ئةوانة رةنطـة ئيجازةشـى نـةبَيت   , دروست دةكةن

ــةيكات    ــَيت ئ ــيناعة ئةض ــى ص ــة؟ وةزارةت ــى بازرطانيي ــة   , وةزارةت ــةيكات؟ ئَيم ــتى ئ ــى تةندروس وةزارةت
بةاَلم كـَى وةزيئـةى ئةوةيـة بضـَى موردادةبـةى كؤمثانياكـة       , بةتةئكيد مونتةجاتةكانى بازارديان دةكةين

رةدابـةى  , ئـاخري خـاَلم ئةوةيـة   , خؤى بكات؟ لةوانةية وابناا ضةند شةريكةيةكى خؤمان هةية ئَيسـتا 
ئـةبَى داعةيـةكى سـاردكراوةى    , شـردوتى ترمـان هةيـة   , شردوتى ئَيمة لةسةر ثاكةتةكة خؤى نييـة , ئَيمة

دةبـَى شـارةزايى   , م دةكـات ئـةو كابرايـةى كـة تةدـدي    , ئـةبَى حـةمجى لةوةنـدة طـةورةتر نـةبَيت     , هةبآ
كـة  , ازةى ثَيـنج شـةريكةى عالـةمى هـةبَيت    و بةالى كةميش ئةوانةش دةبَى بـةالى كـةمى ئيجـ   هةبَيت 

بـؤ ئـةوةى نـة  هـةر كةسـَى بةكـةيئى خـؤى بضـَى لةهـةر          , تووتن و تبر دروسـت دةكـةن  , موعتةرديئن
 .زؤر سوثاس, جطةرة بَينَى, شوَينَيك هةوسَى لَيبَى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيسـتا مـةجاىل ئـةوة نـةماوة     , تىدسـةتان كـرد بةرداسـ   , ئةوانة وةزارةت دةتوانآ بة تةعليمات دةريبكات

, هةرئةوةنـدة ئةنـدامانى ليذنـةى دـانونى و تةندروسـتى     , دسةى كرد, ئةوةى داواى كردبوو, دسة بكةن
نازاا ئةطةر بكرَيتـة دوو  , لةطةَل جةنابى وةزير صيغةية  هني بكةن, كة تةعبري لة ليذنةكان دةكةن
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سةدــةردةى دووةم  , ادى جطــةرة بَيــت يســتريسةدــةرةى يةكــةم بةنيســبةت ئ  , ةيــة ئــةو ماددةيــة  سةدةر
ــت  ــووتن بَيـ ــبةت تـ ــةيت  , بةنيسـ ــة بكـ ــبةت تووتنةكـ ــةر بةنيسـ ــازى  , ئةطـ ــى ثيشةسـ ــوانى وةزارةتـ دةتـ

 . سةرموو, دةتعت دةكةم, كا  سعدالدين, نودتةى نينامى نةبَيت, كةمسيوليةتى تَيداية
 :عبداه مولودبةردَين مال سعدالدين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سوثاس, (نواع التبر ا لية و ا ستوردةة او كاس) و ماددةي ثَيشوو كة تةصويتمان لةسةردا ئة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لةسـةر  , نـة  زيـادى بكـةيت   , ةى بوو؟ دةَلَيم بيكةية دوو سةدةرجا ئةوة نودتةى نينامةكةت لةسةر ض

ئـةوة ئيشـى   , ان جطةرة كة بـةحازرى دَيـت  يةكَيكي, ةئةوة دةكرَيتة دوو سةدةر, هاتووةجطةرة و تووتن 
علـى كـل مـن يـنوال اسـترياد السـجائر او       )ئاخري تؤ بيخوَينـةوة بنانـة ضـى دةَلـَى     , وةزارةتى بازرطانيية

, ئـةنواع و ئةشـكال تـووتن دَيتـة نـاو هـةرَيم      , يةعنى تبر جياوازة ئـةوةى كـا  زرار باسـى كـرد    , (التبر
ئـةوةى تـووتن دَيتـة نـاو     , ئةوة ئيشى وةزارةتـى بازرطانييـة  ,  ئةوة بةحازرى دَي, سجائري بةتةنيا بَيت
ض , ض تـووتنى نـاوةوة  , تةحديدى دةرةجةكـةى دةكـات  , مةعمةىل ثيشةسازى هةية, وةزارةتى ثيشةسازى

كـا  زرار  , يـةعنى ئَيمـة ئينتيباهمـان لَينـةكردووة    , ةيـةكى تايبـةتى دةوَى لَيـرة   سةدةر, تووتنى دةرةوة
كَى ليذنـةى ثيشةسـازيية؟ كـا     , وةزارةتى ثيشةسازى بةم ئيشة هةَلدةستَى, ستةدسةكةى را, باسى كرد

 .سةرموو, رشاد رةنطة لَيرة بتوانَى باس بكات بؤمان
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

مـةل  دةبـَى تةساصـيَلى مةع  , هـةر مةعمـةلَيك دابنـرىَ   , ئةوةى موتةعةليق بَيت بةوةزارةتى ثيشةسـازى 
ئــةو شــتةى كةدروســتى , تةساصــيلى مةعمــةىل ئةوةيــة, مواســةداتى ديتــاعى وةردةطــريَى, تةدــديم بكــات

, مواسةدةى شارةوانى دةبَى هةبَى, مةحتةوياتى ضيية؟ ئةوكاتة مواسةدةى صةحةى دةبَى هةبَى, دةكات
ساصـيلى مةعمـةىل   كـة تة  دوايـى , سةدـةتى ديتـاعى ثـَي دةَلـَين    ئـةوة موا , مواسةدةى كارةباى دةبَى هةبَى

خازيعـة بـؤ تـةستيش و تـةدديقى رةدابـةى      , هةر شتَيكى كـة ئينتـاج دةكـات لـة ئاينـدةدا     , تةدديم كرد
امــة موصــادةرة دةكرَيــت و غةر, مواصــةسات نــةبَيتموتــابقى  ئةطــةر هــاتو, رةدابــةى تيجــارى, صــةحة

ى ضــيية؟ ئــةوة تادــةى ئينتــاج, وةســالةى ئينتــاجى ضــةندة, تةدــدير حاجــةى بــؤ دادةنــرىَ , دةكرَيــت
ــات     ــةر دةك ــرداسى لةس ــيناعة ئيش ــةى ص ــازى لةناحي ــى ثيشةس ــيَلى   , وةزارةت ــةسات و تةساص ــةاَلم مواص ب

 .زؤر سوثاس, ا  دةكةن لةسةرىى بازرطانى و وةزارةتى صةحة ئيشرمةعمةىل وةزارةت
 :امنيطاهر  بةردَين زرار

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
رؤذانــة , ةنيســبةت تــووتن رؤذانــة كــة ئيشــى تــووتن دةكرَيــتبــةاَلم ب, وتى تــةواوةئــةوةى مــام رشــاد طــ

رؤذى , لَيكـردووة  ئيشم, ضونكة من خؤم لةناوى بووم, منوزةجةكةى وةردةطريَى لةناو مةعمةىل جطةرة
, كة سةر بة وةزارةتـى ثيشةسـازيية  , ئَى باشة كارطةى ثيشةسازى, سةد تةن رةسن كراوةتةوة, وا هةبووة

لةبـةر ئـةوةى بةرداسـتى دةبـَى ئـةوانيش      , ثاشـان وةزارةتـى تيجـارة ض بَلـآ    , كة جطةرةكةى دروست كرد
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ضونكة ئـةوانيش لةسـةرةتادا وةزارةتـى ثيشةسـازى زؤر ثةيوةنـدى بـة تووتنـةوة        , دةبَى مولنةم بكةين
ئـةوانيش  , ئةوانةى كة جطةرةيان لة دةرةوةش دةهَينا, بةرداستى من لَيتان ناشارمةوة, جطةرةش, هةية

 .زؤر سوثاس, ارةتى صيناعة مواسةدةتى بؤ بكاتدةبواية وةز
 (:بةَلَين)بةردَين بد عبداه حممود
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

مــاددةى ثَيــنج زؤر بــةوازحى  يــةعنى, بةرداســتى ئــةو مونادةشــةية نــازاا بــؤ ئــةوها دوورودرَيــذ بــووة
ةكةن لة دةرةوة موعالةجـةى  ئةو كةسانةى كة تيجارةت بة تووتن و جطةرة د, ئيشارةتت ثَيدا جةنابت

دةبَى ئيجازةى  نة  جطةرة هةر شتَيكى تر بهَينَى, بيةوَى نة  تووتن, هةر كةسَيك تاجري بَيت, كردية
موعالةجـة   ىئـةو ماددةيـة ئـةو مةسـةلةية    , وةكو مام رشـاد باسـى كـرد   , لة وةزارةتى تيجارة وةرطرتبَى

مـاددةى ثَينجـةم   , ةرهـةمى جطـةرة لـةناوةخؤ   ب, كانى نـاوةخؤ هةر تايبـةت بكـرَى بـة مةعمةلـة    , ةكردي
, مواصـةساتةكان داخيـل بكـات    حةستة  دةبَى بضَى, مواصةساتةكان, موشكيلةى نةهَيشتيية وةكو جاران

بةرهـةم  يةعنى ماددةى ضـوارةم بكرَيتـة    ,لةبةر ئةوةى بةرداستى ئةو مونادةشةية زؤر دوورودرَيذ كرد
ــةنا   ــةرة ل ــى جط ــت كردن ــووتن و دروس ــانى ت ــةن   , وةخؤهَين ــارة دةك ــةى تيج ــةميش ئةوان ــاددةى ثَينج م

 .زؤر سوثاس, موعالةجةى كردية, لةدةرةوة
 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, صــونب بكــات, جــا ئيســترياد بكــات, بــؤ ئيجازةكــةمان دانــا بةرداســتى , ئَيمــة كــة ئــةو ماددةيــةمان دانــا 

ماددةيــة  هةيــة , ضــونكة لــةدواى ماددةكــانى تــر , ئيجازةلــان دانــاوةبؤيــة ئــةو , بيكــردَى, بيئرؤشــَى
ئةطـةر ئَيمـة لَيـرة ئيجـازةى بـؤ      , ية  لة عقوبةكان ئةوةيـة سـةحبى ئيجـازةى دةكـات    , عقوبةى دةكات

صيناعة خؤى خازع نيية , ئةطةر عقوبةى ئةوة بَيت, ئةدى ضؤن سةحبى ئيجازة دةكات لَيى, دانةنَيني
دةبــَى مولتــةزميش بَيــت بــة تــةعليماتى  , ئيلتيــنام بــة دــةوانينى خــؤى دةكــات  ,لةطــةَل ئــةوةى ئَيــرة 

هةموو وةزارةتةكانى تر دةبـَى  , لةهةموو مةوادةكانى خؤى, نة  لة ئينتاجى ئةوةى, دةوانينى صةحة
 .سوثاس, مولتةزيم بن

 :رىبةردَين شَيروان ناصح حيد
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ئةو ئيجازةية عيالدةى بة ئيستريداد و بةهَينانى تووتن هةيـة لـةدةرةوة   بةرداستى, ئةوةى من تَيدةطةم
ئـةوة ضـؤنيةتى تـةعامول كردنـة لةطـةَل      , بةنيسـبةت ئـةوةى كـا  زرار ئيشـارةتى ثَيـدا     , تايبةتة بـةوة 

حـةىل بـةطوَيرةى دـةوانينى    ةتبـوغى م , حـةىل دةكـةى  ةتبوغى م ضؤن تةعاملى لةطةَل, حةىلةتبوغى م
خـازعى سحوصـات لةاليـةن    , ض دةرجةيـةكى دةدرَيتـىَ  , ضؤن سةحص دةكرَى, بؤ كرايةناسين موعاجلةى 

, ئةو تووتنة, ئةوةى كة موعاجل نيية, ئةوة لةدانونى ناسين موعالةجة كراية, جيهةتة ثةيوةنديدارةكان
ئةطـةر زؤريـش   , خؤيـةتى  بةدةناعةتى من ماددةكة لة جَيطـاي بؤية , ئةو جغارةيةية كة لةدةرةوة دَيت

بَلَيني ئةو دةوانينةى كـة موعالةجـةى مةسـةلةى تبـوغى     , ماددةيةكى تر صياغة بكةين, سردارد بكةنئي
 .زؤر سوثاس, ناسين مةسعولة لة هةرَيم, لةطةَل ئةو تةعليماتةى كة دةرضووة, حةىل دةكاتةم
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 :بةردَين حممد سرج ابد
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ــة     ــَلدا كـ ــاية لةئةصـ ــةو ياسـ ــن وادةزاا ئـ ــى و    مـ ــةكانى نةخؤشـ ــةوةى زيانـ ــؤ كةمكردنـ ــريب بـ لةتةشـ
ئـةوةش ثةيوةنـدى بـةو رَينمـايى و ياسـايانةى كـة       , يان تووتن و مونتـةجاتى , مةترسيةكانى جطةرةية

دةبـَى ثابةنـد بَيـت    , ئيرت هةر كةسَى هةية ئةيةوَى لةو مةجالة ئـيش بكـات  , وةزارةتى صةحة دايدةنآ
ئَيمـة باسـى   , ئَيمة باسى دروست كردن ناكةين, و ئةوانةى ناوَىئيرت وةزارةتى تيجارة و صيناعة , بةوة

ئةوةيش بةضى زياد  , ئةو مةوصةساتة دةوليية, ئةوة دةكةين ئةبَى ئةو  كةسةى كة دةيةوَى ئةوة بكات
مورداعات زؤر , نة  مورداعات, لةطةَل ئيلنامى مواصةسات, دةبَيت ثَيم واية مواسةدةتى وةزارةتى صةحة

ئـيرت وةزارةتـى   , ةى دةوليانـة اتى ئةو مواصةسات و شـردوت كةسة دةبَى مولنةم بَيت بة مورداعئةو , الوازة
ئـةوةى كـا  زرار دةَلـآ    , خـؤ ئَيمـة باسـى تةصـنيب ناكـةين     , تيجارةية هةر شتَيكى تر بَيـت, صيناعةية

ك ئيلـنام بكـات   ئةطةر نا ئَيمة دةبَى خةَل, دةرجةى ثَي ئةدا, دةرجة ثَيدانى تووتنةكانة, دةرجة ثَيدانة
ئـيرت ئَيمـة ئيشـمان نييـة     , دـةتران نيكـؤتني  (  ملـم % 2,1), دـةتران ( ملـم % 12)بةو دوو ماددةيـة لـة   

دةبـَى ئـةو مةترسـيانة     ,ئةمـة دةردَيكـة مةترسـى هةيـة    , ئَيمة باسى نةخؤشى دةكةين, بةهينةكانى تر
ئـةوةى ئـةم ئيشـة دةكـات     , تر ثَيويست نيية بةناوهَينانى وةزارةتى صيناعة و ئةوانةى, كةم بكرَيتةوة

 .زؤر سوثاس, لةناوةوة و لة دةرةوة دةبَى ئيلنام بكات بةو مواصةساتانة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو كا  زرار, بةس دةتوانى بَلَيى تووتن لة دةرةوة دَيت, زؤر وازحية
 :امنيةرار طاهر بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
دَيــتة نـاو ئـةو    , بةرداسـتى رؤذانـة كـة تووتنةكـة دَيـت     , و تـةمخري دةكـةم   ةنقيحمن كة باسى كارطةى ت
ئـةو تووتنـة كـةدَيت    , ئةطـةر وةزارةتـى ثيشةسـازى بةرثرسـيار نـةبَيت     , تةمخريةمةعمةلةى تةنقيح و 

ئةطةر وةزارةتى ,   و ئةو كرَيكارانة تَيثةرد دةبَيتةثةلك بة ثةلك لةبةردةم ئةو مؤز, هةَلدةوةشَيندرَى
لةبـةر ئـةوة دةبـَى بـةرثرس     , ئةطةر تووتنةكة خراثيش بَيت حةدى نيية, ثيشةسازى بةرثرس نةبَيت

 .سوثاس, بَيت
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بكـةين بـؤ    ىئةطـةر حـازرى بكـةيت دواتـر ئيناسـة     , كـا  شـَيروان نةصـَيكى وت   , ئةطةر ئيجازة هـةبَيت 
بـةاَلم بةنيسـبةت ئـةو    , اَلحةزاتانـةش بطرَيتـةوة  ئـةو مو , ئةوةى ئةو دسانةى كـا  زراريـش بطرَيــتةوة   

, انةكاحم ئةوةية بةم شَيوةية بَيت رةضاو كردنـى مواَلحةزاتـ  من ئيقتري, ة ثاشى مونادةشاتةكانماددةي
عةرةبيةكـةى دةخوَينمـةوة   , ئةطةر نا بـةردةوام دةبـني  , ئةوة دةخيةمة دةنطةوة, ئةطةر ثَيتان باش بوو

سمدائر او الت مغ او مشمتقاشه او بيعمه او عرضمها لل يم  او حياةشهما بقلمد          ياول استرياد الما على كل )
شروط الواردة التخي ا احللول على اااةة اصولية ما وةارة التدارة م  االلتيام باملواصفات و الال ي  او 

بـؤ  , كـا  شـَيروانيش صـيغةكةى خـؤى هـني بكـات      , (القمانون  ده وةراة اللحة او الواردة يف هذاحتداليت 
دةوانينى وةزارةتى ماليية و , ثيشةسازى و وةزارةكانى تر بطرَيـتةوة كة ثةيوةنديدارن ىةى وةزارةتئةو

 .سةرموو, كا  عندين هةر موصريدة دسةى بكات, شارةوانيش بطرَيتةوة
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 :بةردَين عنالدين سليم خديدا
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةشـى تـر هـى بـةيب و     , ةشـى ئيسـتريادة  كَيك بيـة , دوو بةشى جيـاوازن , وابناا ئةو ماددةية دووبةشن
اد تايبةتـة بـة وةزارةتـى    ئيجـازةى ئيسـتري  , ئيسـترياد نييـة  ز عيالدـةى بـة   ئـةوةى بـةيب و عـةر   , عةرزة
داخلى و بةلةديية و , ز و ئةو شتانة عيالدةتى بة مةسائيلى تر هةيةهى بةيب و عةردِِِ ئيجازةى, تيجارة

اد ئــةوة عــةينن ئيجــازةى ئيســتري, بــة ئيســتريادى خــارجى وابــناا ئــةو ماددةيــة دَيــ  بــةس, صــةحة
 .زؤر سوثاس, مواصةساتة هةية

 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كـا  سرسـتيش وا   , ادةكةى كا  عندين لةطةَل يةكَيك لة رةئيةكانى كا  سرست ية  دةطرَيتةوةئيستري
دةَلـآ كاسييـة   , ييان لةسةر ئةوةرةئ, دةَلآ جا بؤية داوا لة ليذنةى دانونى و ليذنةى تةندروستى دةكةم

ئـةو تةسصـيَلةكةى تـرى ثَيويسـت     ( على كمل مما  مياول اسمترياد السمدائر او الت مغ او مشمتقاشه       )بوترَى 
على )دةخيوَينمةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدانةوة , يةعنى ئةو بةيب و عةردزيهى ثَيويست ناكات, ناكات

 ي  او التخي ا احللول على ااماةة اصمولية   القاشه بقلد سترياد السدائر او الت غ او مشتكل ما  ياول إ
 ها وةارة اللممحة او الممواردة يف هممذا ممما وةارة التدممارة ممم  االلتمميام باملواصممفات و الشممروط التممى حتممدد    

 .سةرموو كا  شَيروان, باشة ئةوة, (القانون
 :رىبةردَين شَيروان ناصح حيد
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئـةوةى كـا  زرار دةَلـَى    , ت لة موئةخريةى ئةو ماددةية كة جـةنابت خوَينديتـةوة  ئةطةر ثَيتان باش بَي
تعلميمات اللمادرة   الخمالل باحكمام القموان  الةافمذة و     المم  عمدم ا  )بةو شكلةى ئةطـةر عيالجـى بكـةين    
 .سوثاس, (مبوا ه فيما ضتص بالت وغ احمللية

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئـةوة ئةطـةر نـةش نووسـى ئـةحكامى واردة هـةر ئيلتيـنام ثـَي         , بةديهييـة بـةاَلم   ,باشة, ئةوة بةديهيية

من دةخيوَينمـةوة ثـَيش ئـةوةى بيخةينـة     , بنانة لة شوَينَيكى تر با ماددةكانى تر تةواو بكةين, بكةيت
سمترياد السمدائر او الت مغ او    علمى كمل مما  مياول ا    )جارَيكى تر دةخيوَينمـةوة بةعةرةبيةكـةى   , دةنطدان

 ي  او التخي ا احللول على اااةة اصولية ما وةارة التدارة م  االلتيام باملواصفات و اللد مشتقاشه بق
كـَى لةطةَليـةتى دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟     , (القمانون  ها وةارة اللمحة او المواردة يف همذا   الشروط التى حتمدد 

بردؤ سةر مـاددةى  , بةكؤى دةن  دبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَلى نيية, سةرموون
 .سةرموو, دواتر تكاية

 :بةردَين كريم حبرى عبداه
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 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
هةر كةسَيك تووتن يان بةروبوومـةكانى يـاخود جطـةرة بةهـةموو جؤرةكانييـةوة لـة        :ماددةى ثَينجةم

ةم بطاتـة  دةرةوة بهَينَى دةبَى نووسـراوةكةى بـةر لةطةيشـتنى بارةكـةى بـةر لةهةستةيـة  بةاليـةنى كـ        
ــتنياندا      ــةكاتى طةيش ــكنني ل ــؤ ثش ــتى ب ــة و تةندروس ــةكانى ذينط ــةخت كــردن لةســةر    , وةزارةت ــؤ ج ب

يـاخود بةرهـةم هَينـانى جطـةرة يـان تـووتن       , مواصةسات و مةرجة ثَيوةر ثشت بةسرتاوةكان لـة دةرةوة 
ــ   ــؤ سرؤش ــتنةردوو ب ــةلَ     , خس ــةر لةط ــت ئةط ــة دةكرَي ــ  دةدةغ ــتى سرؤش ــؤ مةبةس ــةبوونيان ب ــان ه  ي

 .ثَيوةرةكانى كة وةزارةتى ذينطة دايدةنَى بةهاوئاهةنطى لةطةَل وةزارةتى تةندروستى رَيك دةكةوَى
 

 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

وةارشمي ال يئمة و    او السمدائر بأنواعهما اعطماا    جيمب علمى كمل مسمتورد الت مغ او مشمتقاشه       :املادة ا امسة
ق ل وصول الشحةة االقليم باس وع علمى االقمل وذلمك لفحلمها عةمد وصموهلا و التأكمد مما          اللحة كتابه

 .اسيتفائها للمواصفات املعتمدة
حيهر استرياد او انتاج السدائر او الت مغ او عرضمها لل يم  او حياةشهما بقلمد ال يم  مماط شكما مطابقمه           
 .                                                                                        وةارة اللحة مواصفات و املعا ري التى شضعها وةارة ال يئة بالتةسيق م لل

لـةماددةى يةكـةم   , ةى دووةممـان موكـةردةردة  سـايى و لـة ليذنـةى هاوبةشـيش سةدـةر     ئَيمة لـة ليذنـةى يا  
ئـةوةى تـريش   , ة ئـةوةمان الداوة ئـةوة ثَيشـرت هـاتوو   , (حيهر السدائر او الت غ)بؤية المان داوة , هاتووة

 :بةم جؤرةمان نووسيية, وةزارةتى بييةمان رةش كردؤتةوة
على مستورد الت غ او مشتقاشه او السدائر بأنواعها اعالم وةارة اللحة مبوعد وصول الشحةة اىل االقليم )

 (.مدةيف مدة الشقل عا اس وع إلاراا الفحص عليها و التأكد ما استيفائها للمواصفات املعت
 :بابان حممدفؤاد امحد . بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 راثؤرتى ليذنةى هاوبةش

وتن و لـَي وةرطرياوةكـانى و جؤرةكـانى جطـةرة ثَيويسـتة ئاطـادارى       ولةسةر هَينـةرى تـ   :ماددةى ثَينجةم
نـةكات بـؤ    وةزارةتى تةندروستى بكاتةوة لةطةيشتنى بؤ هـةرَيم لةماوةيـة  كـة لةيـة  هةستـة تَيثـةرد      

 .كةوة و دَلنيابوون لَيى لةهةموو رويةئةجنامدانى ثشكنني
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

مودة دانانةكة مةسردوز نيية ئَيـوة لـة مـةناتقى    , هينة تؤزَىخؤى ئةوة ثَيم واية , وةزير نازاا جةنابى
 .سةرموو, ادةبة و كؤنرتدؤَلتان هةبَي ودى ئَيوة مورحد

 (:وةزيرى تةندروستى)/نمانع زريان .بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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. ,لـة شـارةكانة    بةرداسـتى موختةبـةرة مةركةزييـةكان   , بةاَلم ئةوان موختةبةريان ال نيية, زؤر سوثاس
بـةاَلم ديسـان لَيـرة شـتَيكى تـر ئـةى ئـةو        , دةتـوانني بـة هةستةيـة  بيكـةين    , هةستةية  شتَيكى باشـة 

ئـةبَى سـيمثَلةكانى بهَينَيـت    , ئةويش ثَيش ئةوةى شحنَى خباتة بازارد, مةعمةلةى ئينتاجى مةحةلييةى
 .سوثاس, من ئةوةشم لةال طرينطة, بؤ وةزارةتى صةحة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
شقموم وةارة اللمحة   )يـةعنى  , ةيةكى تايبةت بَيـت جطةرةى ناوةوة دةبَى سةدةر, ةئةوةى مةعاملى ناوةو
شـتَيكى ئـةوها دةبـَى ماددةيـة      , (دواصفات التى حتدمل تما ناحية مطابق ليةا بالرقابة على املعامل 

كـا  دكتـؤر رةمـةزان    , باشـة ناوتـان دةنووسـم   , كةس هةية دسـة بكـات لةسـةر ئـةوة    , هةبَي  جيا لةوة
 .سةرموو

 :رضا حممد عبدالربنرمضان بةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةرداسـتى ئـةوة ئيشـى وةزارةتـى     , ةروبوومـةكانيان دةهَيـنن  يـان ب , بةنيسبةت ئةو كةسانةى كـة تـووتن  
ئينجا بة كواَلةتى كؤنرتدؤَل كة دةزطايةكـة دـةردارة سـةربةخؤ    , كةيان ثَيشكةش بكاتوونةيةمن, تيجارةية

ضونكة ئيشى وةزارةتى صـةحة نييـة   , يان دةبَيتة سةر بة صةحة, و سةر بة ئةجنومةنى وةزيران بَيت
ئيشى وةزارةتى تيجارةيـة كـة   , بةاَلم ئَيمة مواصةسامتان هةية, دةرمان تايبةتةبةس بؤ , تيجارةت بكات

يـان  , بةنيسبةت جطةرةى نـاوةوة , ئةم ئيشة رَيك خبات بةو مواصةساتانةى كة وةزارةتى صةحة دايناوة
لةبةرئـةوة ثاكـةتى   ,  دةزطايةكى ضاودَيرية نـة  ئيجرائيـى  , دةرةوة وةزارةت صةحة ئيشى ضاودَيريية

مــن مواصــةسامت هةيــة هــةركاتَيك لــة مواصــةسات دةرنةضــوو بــؤم هةيــة ئاطــادارى دةزطــايى  , وةشنــاوة
لةبةرئـةوة هَينـانى تـووتنيش وةزارةتـى     , كة كارى داخسـ  و سـنا دانـى لةطـةَل بكـات     , ئيجرائيى بكةم

ة موهيم ئةوةية لـة ئـاخري مـن وةكـو دةزطايـةكى ضـاودَيرى بـؤم هةيـ        , يان هةر شوَينَيك بَيت, صيناعة
واتـة بةكـةَلكى بـةكارهَينان    , هـةر بـةروبوومَيك مواصـةساتى تةندروسـتى تَيـدا نـةبَى رةسـنى بكةمـةوة        

 .زؤر سوثاس, دةزطاية ئيجردائيةكانيش كارى ضاودَيرى بؤ دةكةن, نايةت
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

سـةبةبةكةش  , لةبةر ئةوةى جَيى نابَيـتةوة لَيـرة , بةخؤى ئةو ماددةية داوا دةكةم بةكاملى ئيلغا بكرَى
لةطـةَل ئيجــازةى  , لةطةَلـة  شــةهادةى مةنشـةئى , ةمى طـومرطى ةيـة هـةر شـةحنَيك كــة دةطاتـة حـةر     ئةو

موسـتةوريد بـؤى نييـة هـيض     , نةمازج وةرنةطريَى, ةمى طومرطىحةتا شةحنةكة نةطاتة حةر, ئيسترياد
 .زؤر سوثاس, ئيشى ئةو نيية, رطةضونكة ئةوة ئيشى طوم, ئيجرائاتَيك بكاتن
 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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ئــةوة لــةماددةى ثَيشــرت  , حــةىلةباســى مةعمــةىل داخلــى كــرا و دةورى وةزارةتــى صــةحة بــؤ تــةبغى م  
 بـؤ موتابةدـةى مواصـةسات و   , ....(ختلص وةارة اللحة بالرقابة  على كافة انواع)كة , ضارةسةر كراية

 .زؤر سوثاس, ئةو شتانة
 :شكرية رسول ابراهيم .بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, راكةى من دكتؤر رةمةزان وتى

 :ركىةردار صباح بوزو هةبةردَين س
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

يـة بةشـَيك   يةعنى ليذنةى ياسايى و ليذنةى موشـتةريكيش داوايـان كرد  , ثَيم واية ماددةى ثَينج زيادة
ثـَيم  , بةشةكةى تريش يةعنى ئاطادار كردنةوةى وةزارةتـى تةندروسـتى هةستةيـة  ثَيشـرت    , البربدرَيت

خـؤى مـةسردوزة وةزارةى صـةحة لـة هـةموو طومرةكـان سةحصـى هـةموو         , واية شـتَيكى عةمـةلي نييـة   
ئايا تيم , غارة دَيثَيى دةَلَيى هةستةيةكى دى ج, ئةوةكان بكات لةناو شتى مستةوريد نة  تةنها جغارة

ئةوةى تـريش وةكـو كـا  خـةليل باسـى      , ئةوة شتَيكى عةمةىل نيية, يان ضاوةرديى ئةوة دةكات, دةردوات
طابقمة السمدائر   اللحة بالرقابمة علمى ممد  م   ختتص وزارة )ماددةى سَي دةَلَى , ئةوة عيالج كراية, كرد

 .سوثاس ,(املستوردةوالت غ احمللية و
 :خديدابةردَين عنالدين سليم 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بـةاَلم  , بـةس ئـةو نةصـة هاوبـةش دروسـتكرى باشـة      , طةلـة  درَيـذة  , راست ئةو نةصة ظَى شَى داهـاتى 

ــنو     ــةر س ــةحة لةس ــريى ص ــةو دةوائ ــةبليغى ئ ــا ت ــةحة ئاي ــى ص ــا ووةزارةت ــان ن ــات ي ــناا , رةكان دةك واب
 .سسوثا, ئى حدوددائريةى صةح, ئيختيصاصى وةزارةتى صةحة نةبات

 :بةردَين حممد رسعت عبدالربن
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ضـونكة ئـةو   , من ثَيم واية ئةو ماوةى كة دانراوة هةستةية  بؤ ئاطادارى وةزارةتـى صـةحة زؤر كةمـة   
بيسـت  , وةختى وا هةية لة طومرط بـة ثـاننة رؤذ  , شتانةى كة دَيت لةدةرةوة لةثَيشان دةضَيتة طومرط

سـنوور ليذنةيـةكى تايبـةت دابنـَى      بتـوانَى لـة مةركـةزةكانى   وةزارةتـى صـةحة    ئةطـةر , رؤذ دةرناضَيت
 .زؤر سوثاس, بةردةئيى من زؤر كةمة ئةو سةترةية و زياد بكرَى, بةاَلم ئةطةر داينةنآ, باشة

 (:ديلمان ئامَيدى) صاحل بةردَين حممد ابد
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, نكة لةهةموو خاَلة طومرطييةكان مةركةزى سةحصى هةيةضو, تةئيدى رةئيى كا  حممد رسعت دةكةم
ئـةوةى عيالدـةى بـة صـةحة هةيـة داخلـى       , هـيض شـةحنَيكى مـةوادى غينائيـى    , رةدابةى تـوبى هةيـة  

بةدةناعـةتى منـيش   , رَينمايةكانى وةزارةت دةضـنة ئـةوىَ  , ئةطةر لةوَى سةحصى نةكةن, هةرَيم نابَيت
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, عايدى رةدابـةى صـةحيية  , ش ئةوةى عيالدةى بة صةحة هةيةكارةكانى ناوةخؤي, ئةو ماددةية زيادة
 .زؤر سوثاس

 :بةردَين سرست ابد عبداه
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, بـةر ِِِةئيى مـن ئـةوة دةزيـةكى ئيجردِِِائييـة     , باسـى هةستةيـة  دةكـات   , ئةطةر تةماشاى ماددةكـة بكـةين  
ضـونكة هةنـدَى جـار لؤريـة      , ةحديد بكاتوةزارةتى تةندروستى ئةتوانَيت بة تةعليمات ئةو شتانة ت
هةوكــة / نودتةيــةكى تــر, ئــةوة نودتةيــة , دَيــت لةســةر حــدودى توركيــا يــة  مــان  لــةوَى دةمينــىَ 

ة بـؤ  تيكـرار , ة بـؤ مـاددةى رةدـةم يـة     ئـةوة تيكـرار  , مةزمونى ماددةكة بكـةن برادةران باش تةماشاى 
ضـةند برادةرَيـك باسـى تةصـنيعى     , سـةر كـرد  ئةوةى ثـَيش ئَيسـتا تةصـويتمان لة   , ماددةى رةدةم ضوار

خـؤ  , كةليمةى صونب شاملى ئةوةى ترة, (حيهر اللة  أو استرياد)لة ماددةى رةدةم ية  , داخليان كرد
زؤر , لةبـةر ئـةوة مـن داوا دةكـةم هـةر ئـةو ماددةيـة لـةغو بكرَيـت         , شـاملى داخلـة  , شاملى خارج نييـة 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

منــيش , ئــةو ماددةيــة ئيلغــا بكــرىَ , امى ثةرلــةمان لةطــةَل كــا  سرســت داواى ئــةوة دةكــةن ســَى ئةنــد
ئـةوةيش ئةوةيـة دةَلـآ كـة ئاطـادارى وةزارةتـى       , ئيناسةية  دةكةم بؤ ئةو مودتةرةحة كة ئيلغـا بكـرىَ  

, خؤ وةزارةتى صةحة دةتوانَيت لة زمينى تةعليماتةكة دةرى دةهَينَيت, صةحة بكةن ثَيش حةوت رؤذ
, ثَيى بَلَى ثَيش ئةوةى ئيجازةى وةربطـري  ثَيويسـتة خـيالل هةستةيـة  ئاطادارمـان بكاتـةوة دةتـوانى       

لةبــةر , لــة تــةعليماتى وةزارةتــى صــةحة, ئــةوة لَيــرة هــاتووة لــة تةعليماتةكــة بينووســَيت لةرداســتيدا 
لـةوَى  , رة هـاتوووة ةيةى كة لَيئةو سةدةر, ارة ئيجازةكةى دةداتنرؤشنايى ئةو تةعليماتة وةزارةتى تيج

, كـا  رشـاد دسـةت كـرد    , بؤية مودتةرةحةى كة دةَلـآ ئيلغـاى ئـةو ماددةيـة بكـرَي      , ئاماذةى ثَيبكاتن
 .سةرموو

 :بةردَين رشاد ابد ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ــاوىَ   ــعارَيكى ن ــيض ئيش ــة   , ه ــازة هاتيي ــةتنى ئيج ــة م ــونكة ل ــةن, ض ــودة ,ئةوةل ــةكاملى  م ــة ب ى ئيجازةك
دواى , جارَيك تةسديد دةكرَى كة دابيلة, يان سَى مان  تةنئين دةكرَى, خيالل شةش مان , ةدةدةموح

كة ئةو شحنةيةش دَي نةمازج ئيجبارية لـة مالـك وةردةطـرَى بـةثَيى ئيختصـاص دةداتـة       , ئيلغا دةكرَى
زؤر , ةزارةتَيـك ثَيناوَى ئيشعار بدرَيتة هـيض و , ليجانى سةحص كة لة سنوور جَيطايةكى تايبةتيان هةية

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ضـونكة دةتـوانى   , بؤ ئةو مودتةرةحةى كةدةَلَى ئةو  ماددةية دةبَى ئيلغـا بكـرىَ  , رةئيى جةنابى وةزير
 .سةرموو, سةرموو بناا ضيية, تةعليمات خؤتان دةريبكةن
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 (:وةزير تةندروستى)/عنمان زريان .دبةردَين 
 .نبةردَين سةرؤكى ئةجنومة

ئةوانـة ثابةنـد    موهيم سيكرةكة ئةوةية, بَيت هةر ثَي ئةضَى تيكرار, ى من مواسقم لةسةر ئةوةبةرداست
ئةوةى تر لة تةعليمات , ئَيمةش كؤنرتدؤَلى دةكةين لة بازارد, بن بة رَينمايةكانى وةزارةتى تةندروستى و

, نـةدةين  ئةطـةر ئَيمـة ئيجـازة    بؤ مةعلوماتان ئةو ثاكةتـة كلَينكسـةش نايةتـة كوردسـتان    , دةريدةكةين
بةهةمان شَيوة ضـةند رَينمايـة  هةيـة لـة دـةوانينى      , بؤ هةموو شتَيك ئةدةين, شامثؤ ئةدةين ئيجازة

 .زؤر سوثاس, تا ئَيستا هةندَيكى رةضاو دةكةين بةثَيى ئةوة ئيجازةى دةدةين, عَيرادى كؤنة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كآ لةطـةَل  , كة داوا دةكرَى ئةو ماددةية حةز  بكرَى, مة دةنطدانةوةمن ثَيشرت ئةو مودتةرةحة دةخة
, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, ئةوة مودتةرةحةية

 .سةرموو, بردؤ سةر ماددةى تر تكاية, بةكؤى دةن  ئةو ماددةية حن  كرا
 :بةردَين كريم حبرى عبداه

 .ن سةرؤكى ئةجنومةنبةردَي
ــةم ــاددةى شةش ــَيت     :م ــرى ذينطــة دةردةض ــنيازى وةزي ــةر ثَيش ــران لةس ــةنى وةزي ــة ئةجنوم ــك ل , برديارَي

بةمــةرجَيك , كةردَيــدةدرَى لــة جطةرةيةكــدا هــةبن , بةدةســت نيشــان كردنــى بــردى دــةتران و نيكــؤتني  
 :لةمانةى خوارةوة رةت نةكات

 .ملم دةتران 12 -1
 .ملم نيكؤتني 2,1 -0

 :ملطفىعبدالكريم ابوبكر بةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 لدر بتحد د كمية القطران و الةيكوش  املسموح يف السيدارة الواحدة قرار ما جملس الوةراا  :1املادة 
 :بةاا على اقرتاح وة ر ال يئة على ان ال جتاوة

 .ملم قطران( 12) -1
 .ملم نيكوش ( 2,1) -0

 : َيشتيتةوةليذنةى هاوبةشيش بةم شَيوةى دارد
حيدد بقرار ما جملس الموةراا كميمة القطمران أو الةيكموش  املسمموح بهما يف السميدارة الواحمدة          :1املادة 

 :بطلب ما وةارة اللحة على أن ال شتداوة
 .ملغم قطران 12 -1
 .ملغم نيكوش  2,1 -0

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ارى مـةجليس وزةراى بـؤ ضـيية   ةردـ  ئـةوة , خـؤم دةمـةوَى بثرسـم   , من ثَيش ئةوةى وةزير دسة بكات

, ضــونكة مواصــةساتَيكى علمييــة, ئــةو ماددةيــةش زيــادة, تــةعليماتى تةندروســتى دةريــدةهَينَى تــةواو 
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ارى مـةجليس  ثَيويسـت بةدـةر  , دةي دـانونى ناكـات  هـيض ثَيويسـتى بـة مـاد    , وةزارةت تةحديدى دةكاتن
ئـةو جطةرةيـة كةدَيتـة ئَيـرة ئةوةنـدة ملـيم        وةزارةت زمينى مواصةساتةكان دةَلَى دةبَى, وزةراش ناكات

, دةبـَى هـةموولان ئيلتيـنام ثـَي بكـةين     , ئةوةندة ملـيم نيكـؤتني زيـاتر نـةبَيت    , دةتران زياتر نةبَيت
, دةوَى ى %8زيـــادة بَلـــَى  ىيـــةكَيك حـــةزى لـــة نيكـــؤتين, دابيلـــة وةزيـــر غةَلةتـــة بيخاتـــة تةصـــويت

 .رةئيت ضيية؟ سةرموو جةنابى وةزير, ئةكسةريةتيشى جطةرة كَيش بن
 (:وةزيرى تةندروستى)/عنمانزريان  .دبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمــة لــة تةعليماتــةكامنان دةري , ئــةوة تــةبيعى لــة رَينمايــةكانى ســتاندةرتيجى دا نييــة , زؤر ســوثاس

لَيـرة بـة ملـي    , ملـي طرامـة  , بةاَلم بةس حةزم دةكرد بَلَيم ئـةوة ملـي مـةتر نييـة    , زؤر راستة ,دةكةين
 .زؤر سوثاس, مةتر هاتووة

 
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ليذنـةى ياسـايى رةئيتـان وايـة     , مودتةرةحةكـة كـة جـةنابى وةزيـريش دةَلـآ وايـة      , دةخيةينة دةنطـةوة 
 .سةرموو, نينَى

 :بةردَين كريم حبرى عبداه
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بوونى هـةبَيت باشـرتة لـةوةى كـة     , لةو ماددةيةدا نينَى باشرتة, ةثَيمان باشة لَيرة تةئكيدى لَيبكةينةو
 .زؤر سوثاس, نةبَيت

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ادةشــةى ئةطــةر نــةبوو ئينجــا مون, دةخيةينــة دةنطــةوة, ئَيمــة ئــةو مودتةرةحــةى خؤمــان ثــَي باشــرتة 

زيـادة و  , اددةية ئيلغا بكرَىمودتةرةحى ئَيمة ئةوةية ئةو م, ؤذةكة دةكةينليذنةى ياسايى و رةئيى ثر
دةسـتى  , كَى لةطـةَل نييـة  , دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَل ئةو مودتةرةحةية, حةز  بكرَى

ئـاخري  , بـردؤ سـةر مـاددةى دواتـر    , ئـةو ماددةيـة حـةز  كـرا    , بـة ئةكسـةريةت  , بةرزبكاتةوة؟ سةرموون
 .وسةرمو, ى لَيكردريطودتةرةحى ئَيمة جةنابى وةزير ثشتم

 :بةردَين كريم حبرى عبداه
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيويسـتة لةسـةر هـةر    , لةطـةَل رةضـاو كردنـى مواصـةساتى ثَيـوةرى بةكارهَينانيشـدا       :مـاددةى حةوتـةم  

 :يان جطةرة لةشوَينَيكى ديار ئةم زانياريانةى خوارةوة بنووسرَين, ثاكةتَيكى تووتن و بةروبووم
 .تةواو بوونى بةمان  و ساَل مَيذووى بةرهةم هَينان و -1
 :ئةم طوزارة ئاطاداركةرةوةى خوارةوة -0
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جطـةرة كَيشـان هؤيـةكى سـةرةكيية بـؤ تـووش بـوون بـة شـَيرثةجنة و          : ئاطادار كردنةوةى تةندروسـتى 
 .نةخؤشيةكانى سى و دَل و بؤرديةكانى خوَين

 .تدةبَى نووسينى ئاطادار كردنةكة هةمان رةنطى ناونيشانى بازرطانييةكة بَي -3

 .دةبَى نووسينى ئاطاداريةكة لة سةرووى وَينةكة بَيت  -4

ــةبار -5 ــاواخن  ل ــةوة ن ــةكانى جطةرةكان ــؤتني    ةى ثاكةت ــةتران و نيك ــذةى د ــة  لةردَي ــةر جطةرةي ى ه
 .دةرخبرَيت

 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ت علمى كمل وحمدة ع موات     ة جيب ان شن ملعتمدم  مراعاة ما شةص عليه املواصفات القياسية ا (:2)املادة 
 :الت غ او مشتقاشه او السدائر يف مكان ظاهر  ال يانات التالية

 .شار خ االنتاج و االنتهاا بالشهور و السةة -1
 :الع ارة التحذ ر ة التالية -0

 .التدخ  س ب رئيسي للسرطان و امراض الرئة و القلب و االوعية الدمو ة: حتذ ر صحي
 .كتابة التحذ ر بةفس لون اسم العالمة التدار ة ان  كون لون -3
 .ان شكون كتابة التحذ ر على واه اللورة -4

 .بالةس ة لع وات السدائر بيان حمتو ات كل سدارة ما القطران و الةيكوش  -5
لةهـةمان وةختــيش عقوبــةمان بــؤ  , ئَيمـة ليذنــةى هاوبــةش ئيعـادةى صــياغةى بردطــةكامنان كرديتــةوة  

 :بةم جؤرةى خوارةوةش دةخيوَينينةوة, كردنى كارةكانىداناوة بؤ سةرثَيضى 

 (:2)ا ادة 
 :شن ت على علب و ع وات الت غ و مشتقاشه و السدائر يف مكان ظاهر ال يانات التالية: اوالاََ
 .شأر خ االنتاج و شأر خ االنتهاا بالسةة و الشهور - أ
 :الع ارة التحذ ر ة التالية - ب

 .طان و امراض الرئة و القلب و االوعية الدمو ةالتدخ  س ب رئيسي للسر: حتذ ر صحي
 .بيان حمتو ات كل سيدارة ما القطران و الةيكوش  على ع وات السدائر -ج

 . كون لون كتابة التحذ ر بةفس لون اسم العالمة التدار ة: ثانيااََ
 . كتب التحذ ر على واه العل ة: ثالنااََ
د ةار و الشي مد علمى   ( ثالثة مال  )أعاله بغرامة ال شقل عا ( اوالاََ) عاقب املخالف ألحكم الفقرة : رابعااََ

 .د ةار م  ملادرة املواد امله وطة( سسة مال  )
 :بابان حممدفؤاد امحد  .دبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 :راى ليذنةى هاوبةش بةكوردى

 : ماددةى حةوتةم
تن و لـَي وةرطرياوةكـانى و   واكـةت و كـارتؤنى تـو   ضةسثاندنى ئةو زانياريانةى خوارةوة لةسةر ث: يةكةم

 : الى دةرةوةى جطةرةدا
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 .بةمانطةوة ومَيذووى بةرهةمهَينان و مَيذووى كؤتايى هاتنى بةساَل  - ع
 :  نووسينى ئةم دةستةواذة ئاطاداركردنةوةى خوارةوة - ب

خؤشيةكانى جطةرة كَيشان هؤكارى سةرةكى تووشبوونى شَيرثةجنة و نة: ئاطاداركردنةوةى تةندروستى
 .هةناسة و دَل و مولولةكانى خوَينة

 .نيشاندانى ناوةردؤكى هةر جطةرةية  لةدةتران و نيكؤتني لةسةر هةر ثاكةتَيكى جطةرةدا -ج
 .رةنطى نووسينى ئاطاداريةكة بةهةما رةنطى نيشانة بازرطانيةكة بَيت: دووةم

 .سرَيتوئاطاداريةكة لةردووى دةرةوةى ثاكةتةكة دةنو: سَييةم
ثـارة سـنا دةدرَيـت كـة      ى سةرةوة بةبذاردنى بردَى( يةكةم)سةرثَيضيكارى حوكمةكانى بردطةى : ضوارةم

لةسَى مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لـةثَينج مليـؤن دينـار زيـاتر نـةبَيت لةطـةَل دةسـت بةسـةرداطرتنى         
 .كةلوثةلة دةستطريكراوةكانى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو, جةنابى وةزير دسةت هةية

 (:وةزيرى تةندروستى)/ةر ان عنمان. دبةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ضـونكة ئـةوة هـةر تةعليماتـة    , دةكـرَى ئـةوةش هـةر بةتـةعليمات دةربكـرىَ     , من هةر سوئالَيكم هةية
, سـتاندةرى جيهـانيش هـةر ئةمانةيـة    , لةبيدايةت كة لةمادةى يةكةم دةَلَيني بةثَيى ستاندةرى جيهانى

, ية  لوغةى نوسينةكة زؤر موهيمـة , دووةم خاَل زؤر طرنطة ئةطةر مواسةدةتيش بكرَى لةسةر ئةمانة
خـةَلك  , بةسةرةنسى و بـة ئـةَلمانى و بـة ئينطليـنى نووسـراوة     , ضونكة خةَلكى ئَيمة ئينطلينى تَيناطات

نة   ,بَيت حةمجةكةى دةبَى دوو لةسةر سَى وةجهةكةى, دووةم حةمجيش زؤر موهيمة, ضى تَيدةطات
 .زؤر سوثاس, كةسيش ناخيوَينَيتةوة, و( للحةباالتدخ  ضار ), ردى بنووسرَىبة و

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, دةبـَى بـةدانون بَيـت   , ئةوة بةتةعليمات نـابىَ , عقوبةكةى موخالةسةكة, ةيةكيان زةردوردييةخؤى سةدةر

, هةبَيت بؤ ئةوةى باسى عقوبةكةى بكةينبةس جوملةية  , ةكانى تر خؤى بة تةعليماتةسةدةربةاَلم 
ئـةو  , ئةطـةر ليذنـةى ياسـايى و ليذنـةى تةندروسـتى ئينتيبـاز بكـةن       , يةعنى جومليةكى عام هةبَيــت 

شقمموم وةارة اللممحة باصممدار التعليمممات لتن يممت )بــةم شــَيوةية , ةيــةكى كــورتسةدةراتانــة بكةنــة سةدةر
ةى دووةم بَلـَى ئـةوةى ئيلتيـنام    ئينجـا سةدـةر  , (اخل......تحمذ ر اللمحى  الشار خ انتماج و شمار خ انتهماا و    

ئـةوةش دةكـرَى بكرَيتـة يـة       ,(.... عاقب املخالف لتعليمات وةارة اللحة)بَلَيى , ناكات عقوبةى بدرَيت
 .سةرموو باشة رةئيتان ضية؟, سةدةرة

 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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ضةند ياسايةكى ترى دةدةغةكردنى جطةرةكَيشامنان سةير , يى و ليذنةى هاوبةشئَيمة لة ليذنةى ياسا
بؤيـة ئَيمـةش ئـةوةمان داخيـل     , ديـارة زؤر ئةهميـةتى تَيدايـة   , هـةمووى ئـةو مادانـةى تَيدايـة    , كردية

هةر حكومَيك  ضونكة, ؤ هةموو نةوعَيكىنة  ب, ئةو عقوبةيةش بؤ ئةو نةوعة تةعليماتةية, كردووة
زؤر , ةيـة سـَى سةدةر , تـةنيا بـؤ ئـةو دوو   , يـة ئـةو عقوبـةى كـة لَيـرة دامـان نا     , خؤى هةيـة  عقوبةيةكى

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .كا  ئارام سةرموو, ضةند كةس دةيةوَى دسة بكات
 :بةردَين ئارام رسول مامند

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ضونكة من رةخنةم لـةم ماددةيـة   , هةبوو دسة بكةم بةاَلم من نيازم, سةرةتا ديارة ماددةى ثَيشوو الدرا

ــرت ــة  , ط ــةتران و نيكؤتينةك ــذةى د ــةر رَي ــةندة الدرا, لةس ــةو   , هةرض ــةتى دةزاا ئ ــة سرس ــن ب ــةاَلم م ب
, ديارة لةسةر ئةساسى ئـةو رةخنةيـة مـن وردةكاريـةكى زؤرم كـرد     , رةخنةى طرتوومة راستى بكةمةوة

بـؤ ئـةوةى   , تـووتن خبوَينمـةوة  ؤَلكردنى ؤنرتبؤ كـ , نان جياواززؤرَيك لةو ياسايانة كة دةرضوون لة واَلت
تــا رادةيــةكى زؤريــش بــةم شــَيوةية كةئيشــارةى  , دروســتة هةيــة و, يــان نــا, ئــةو رَيذةيــة هةيــة بــنانن

 دةَلآ بةثَيى زؤرَيك لـةو ياسـايانة و بةتايبـةتى   , لةهةمان كاتيشدا كة بَيينة سةر ئةو ماددةية, ثَيدراوة
بـةوة دراوة كـة لةسـةر ثاكةتـةكان      يمـامَيكى يـةكجار زؤر  ئيهت, َيودةوَلةتيةى كـة هةيـة  ن ئةو ئيتيئادية

نةيـةكم لةاليـة   ومن منو, كة جطةرة مةترسيدارة, بةتايبةتيش تةعليماتة تةندروستيةكان, بنووسرَى و
َيـرة  لةسـةر ئـةو بةردَينانـةى كـة ل    , خاَلَيكى تايبةت هةيـة كـة دةكـرَى ئـةوةش ئيشـارةتى ثَيبـدرىَ      , لَيرة

بؤتـة بـاو لةزؤربـةى    , لةسـةر زؤرَيكيـان نووسـراوة ئـةوة و    , تةماشاى ثاكةتةكانيان بكةن, جطةرة كَيشن
ئـةويش تايبـةت بـة جطـةرة كَيشـان لةاليـةن ئاسرةتـانى دوو        , شةريكاتةكان ئـةو تةعليماتـة دةردةخـةن   

ئةوةى كة لَيرة هـاتووة  بةثَيى , مةترسيةكانى كة ثَيدةطةينَى و كة دةبَيتة طةياندنى مةترسي, طيانةوة
ئَيسـتا  , يان لةكاتى لةدايك بوون وةزنى كةم بَيـت , ئيشارةى ثَيدةكا كة منداَل ثَيش وةخت لةدايك بَيت

بؤية من ثَيم واية ئـةوة بةياسـا   , بؤية لةسةر ثاكةتةكانيان دةنووسرَى, تةركينَيكى يةكجار زؤر دةكرَى
 .زؤر سوثاس, هةبَيت نة  بة تةعليمات

 :عبداه زةنطةنةةخشان بةردَين ث
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

نة  ئةوةى تةنها كـة  , ئةوة يةعنى مواصةساتى ئةو جطةرةى كة دةيهَينَى, (م  مراعاة ما شةص عليه) 
يـةعنى  , موعالةجـة كـراوة  , ئةوةى لة ماددةى دوو و سَى كة برديـاردرا و دةمـج كـرا   , لَيرة دروستدةكرَى

ضــونكة ئــةَلَى بــةثَيى ئــةو    , ئــةبَى ئــةو مواصــةساتانة ديــارى بكــرىَ     بؤيــة ثــَيم وايــة  , بــاس كــراوة 
ئـةَلَى  , ضـونكة مواصـةساتى دانـاوة   , هةتا مادةكـةى ثـَيش ئـةويش   , مواصةساتانةى كة لةماددةكة هاتووة

بـةاَلم ئـةوة   , دانونةكـة هـةبَيت ئـةو مواصـةساتة     مادةى ثَيش ئةويش ئةبواية لة, مواصةساتى دانونةكة
مونةزةمةى صـةحةى عالـةمى ئيجباريـة لةسـةر ثاكةتـةكان      , (اخل....س ب للسرطان)ةت بةنسب, تَيثةردى

, دةستم هةَلنةبردي بوو بؤية من لةسةر ئةو مادةى ثَيشـةوة دسـةم نـةكرد   , ئةو تةحنيراتانة بنووسرَى
 .سوثاس, كوا مواصةساتى جطةرةكة كة لةدانونةكة هاتووة, كةئةَلَيني مواصةساتى دانونةكة
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 :اد ابد ابراهيمبةردَين رش
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

غةرامـةى كـة    بةنيسـبةت ئـةو  , بـةاَلم ئيناسةكـةم هةيـة   , من ثشتطريى راثؤرتى ليذنـةى دـانونى دةكـةم   
لةبـةر ئـةوةى ضـوار    , ضـونكة غةرامـة ضارةسـةرى ناكـاتن    ,  امةكـة حـةثس هـةبيَ   لةطةَل غةر, دانراوة

بةاَلم ئةطـةر دة  , ةتةعةالعوب دةكات بة نةوعيةتى جطارةدة مليؤن تةئسري لةو تاجرية ناكات ك, مليؤن
 .زؤر سوثاس, ئةطةر دة رؤذيش بَيت هةر كاسيية, رؤذ حبسى لةطةَل بَيت زؤرضاكة

 :اشاث خضربةردَين ظيان ابد 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لةهـةموو ياسـاكانى    ,يـان بـة مـاددة بَيـت    , بَيـت  بة ياسا ,كة ئةوة بة برديار نةبَيت, منيش لةطةَل ئةوةم
بـةاَلم ئةوةشـم دةوَى   , ئـةوة يـة   , نة  بةبرديار, ئةوة بةياساية, رو ثشت و هةموو ياساكانى جيهانودة

نة  لةالى كا  ئارام ونةهَيشتنى نووسينى دةربرداوةى وةكو لةسةر ثاكةتةكان ئَيستا منو, ثَيشنيار بكةم
ئـةوة بـؤ ئيغـرا كردنـة     , يـان طرانـة  , ةوة سـووكة يةعنى نيية تـووتن بَلـَين ئـ   , (light)دةنووسرَى , بوو

وابناا جةنابى وةزير ئةوةمان ئةطةر زيـاتر بـؤ روون   , ئةو نووسينانة نةمينَى, (ثرستيج)دةنووسرَى 
 .بكاتةوة

نيـوةى ثانتـايى   , نـة  دوو لةسـةر سـيَ   , بةثَيى رَيكةوتننامةى نَيودةوَلةتى , دةبارةى نووسينةكة/ دوو
 ئـةوةى كـة دةنووسـرَى جطـةرة    % 52يـةعنى  , بَيـت % 52ئـةوةى كةدةنووسـرَى    يةعنى, ثاكةتةكة بَيت

دووبارة دةيَلَيمةوة , َير ثةجنة و نةخؤشيةكانى سى و دَل و خؤَينكَيشان هؤى سةرةكيية بؤ نةخؤشى ش
 .زؤر سوثاس, نة  بةبرديار, ئةوة بةياسا بَيت

 :سور ةم سعيدطاهر بةردَين غئور 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

مةســـةلةى / دوو, ئـــةوة يـــة , لةشـــوَينى خـــؤى نَينَيــــتةوة, مـــن لةطـــةَل مانـــةوةى ئـــةو مادةيـــة دام
ــتى  ــةوةى تةندروس ــرد    , ئاطاداركردن ــةوةى ك ــاذةى ب ــتيش ئام ــةردَين وةزيــرى تةندروس ــةزمانى  , ب ــة ب ك

ــَى ئــةو ثاكةتانــةى دَينــة كوردســتان , مــن لةطــةَل ئــةوة دام سةدةرةيــة  ئيناســة بكــرىَ , نووســينةكة  بَل
, ئــةوةى لــة ئَيرانــةوة دَيــت , لةبةرئــةوةى كــة تةماشــا دةكــةين , بــةزمانى كــوردى لةســةرى بنووســرَيت

حةدة ئةو تـاجريةى كـة   , بةتوركى لةسةرى نووسراوة, ئةوةى لةتوركيا دَيت, بةزمانى سارسى نووسراية
اطادارييةم بة كوردى بؤ بَلَى دةبَى ئةو ئ, رَيككةوتنَيك لةطةَل ئةو كؤمثانياية بكات, لةدةرةوة دةيهَينَيت

, بةنيسـبةت سـنايةكةش  , هةمان مةرجيان لةسةر بضةسثَى, ئةوانةى كة لَيرة دروست دةكرَين, بنووسى
ــت   ــدا بَي ــنايةكةش زينــدانى لةطةَل ــةكى  , مــن لةطــةَل ئــةوة دام س ــةوةى كابرايــة  كــة كؤمثانياي لةبةرئ

شتَيكى , دةتوانَيت ئةو مةبلةغانة بدات, يان لَيرة جطةرة دروست بكات, جطةرة بهَينَى, طةورةى هةبَيت
ئةو , ناتوانَيت تةجاوزى ئةو شةرتانة بكاتن, بةاَلم ئةطةر زيندانى لةطةَلدا بَيت, زؤر بةسيتة و ئاسايية

ــت   هَينةكــةى زيــاترة لــةوةى كــة بةتــةعليمات دةربضــَى   , شــةرتانةى كــة لَيــرةش دانــراوة بــة دــانون بَي
 .زؤر سوثاس, لةوةزارةت

 :حسن حممد جان بةردَين حامت
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 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطـةر بـة   , ضـونكة بةحةديقـةت ئـةو خااَلنـةى كـة لـة لَيـرة هـاتووة        , من لةطةَل مانةوةى ئةم مادةيةم

 .زؤر سوثاس, ئيلتينامَيكى زياتر دروست دةكات لةم رووةوة, مادةية  لةم ياساية تةسبيت بكرَى
 :بةردَين طوَلناز عنين دادر

 .ى ئةجنومةنبةردَين سةرؤك
بــةاَلم ئةوةنــدةى بــةزيادى دةزاا لةتةعليماتــةكانى , رايةكــةم لةاليــةن كــا  غــةسور و كــا  رشــاد وتــرا

بة دةستى ئةكتةرةكانـةوة  , لةهةندَى بةرهةمدا, وةزارةتى تةندروستى لةهةندَى كةناَلةكانى راطةياندن
 .سوثاس, ية زؤر لةسةرى ناردؤمبؤ, ثشتطريى لةو دوو برادةرة دةكةم, دةبَيتة هاندةرَيك بؤ ئةوان

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ادةريش دوو بـر , تةئكيد دةكةن كة ئةوة نَينـَى باشـرتة  , ردَينانةى كة دسةيان كردةكةواتة هةموو ئةو ب

دةمينَيتـة سـةر ئـةوةى كـة مواَلحةزاتـةكان      , امةكـة بـةس ثـارة كـاسى نييـة     كة غةر, باسى ئةوةيان كرد
يــةعنى , بــةاَلم ئةمــة دةم و دةســت جَيبــةجَى نــةكرَى, ةكــرَى ئــةوة داوا بكــرَىد, بــةكوردى بنووســرَين

و سـرتاتيجى  بـةاَلم دوا رؤذ وةكـ  , بةَلَى زةبةتة, (لغت  الكورد ة و العربيةالبأحد  )دةكرَى بنووسرَى 
بـةاَلم رةنطـة ئـةوة    , بةكوردى بنووسيت, ةوة صونب دةكرَي بؤ كوردستان دَيتئةو شتةى كة لةمةصدةر

بأحمد   )بؤيـة ئَيمـة دةنووسـني    , بةالى كةمى بةعةرةبيةكةى تَيدا بَيت, ةساَلَيكيش جَيبةجَى نةكرَىب
, بؤيـة دسـةت دةدةمــىَ   ,مودتةرةحةكـة هــى خؤتـة  , ســةرموو كـا  غـةسور  , (العربيمة لغمت  الكورد مة و  ال

 .سةرموو
 :سور ةم سعيدطاهر بةردَين غئور 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كورديةكـةش  , يةعنى بةرداسـتى كـابرا هـةر عةرةبيةكـةى دةنووسـى     , (لغتنيالبجحدى ) ئةطةر بنووسرَى

بؤيـة ئَيمـة دةبـَى بـةم ياسـاية سـةرزى بكـةين كـة دةبـَى بـةكوردى           , ئةوة هامش دةبَيت, دةكةوَيتة ثةنا
ئـةو كـات كـابرا مـولنةم دةبـَى بـة       , ئةطـةر ئَيمـة بةياسـا ديارميـان كـرد بـةكوردى بنووسـرىَ       , بنووسرَى

كـة جـل و بـةرطى كـوردى هـةمووى وا لةصـني       , دواى ئةوةش ئةوةنـدة دـورس نييـة   , ردى بنووسرَىكو
, دواتر ئةو ماركانةى كة لـة صـني و ئةوانـة دروسـت دةكـرَين     , دروست دةكرَى و دَيتة ئَيرة و دةسرؤشَى

, َيـت بؤية ئةطةر ئَيمة سةرزى بكـةين كـة بـةكوردى ب   , هةمووى لةبنةوة بة خةتَيكى كوردى دةنووسرَى
 .زؤر سوثاس, نة  بةو دوو زمانة باشرت دةضةسثَى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئامادة نيية لـةردَيى ئيـرباهيم خةليلـةوة    , اد دةكاتزؤر كةس هةية ئيستري, وست دةكرَىئةوة ئيشكال در

ةر باشة جةنابى وةزير تؤ رةئيت ضيية لةس, حةىل بَيتةلةبةرئةوة باشرتة بةصيغةى م, دةيباتة بةغدا
 .ئةوة؟ سةرموو

 (:وةزيرى تةندروستى)/عنمانزريان  .بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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دةيان رَيكالم ئَيستا لةو  ,بةاَلم شةريكات هةية, حةىل زؤر مةعقولةةبةرداستى بة لوغةى م, زؤر سوثاس
ن هةيـة دةَلـَى   ضـةندين شـةريكةى دةرمـا   , زؤر ئاساييشـة , بازاردة هةية بة كوردى و عةرةبى دةينووسني

 .زؤر سوثاس, من لةم بردوايةم كة بتوانن, ئَيمة دةتوانني بةكوردى بؤتان بنووسني
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سارة خان سةرموو, ئةوة باشرت, ئةطةر دةتوانن
 :ثريؤتخضر بةردَين سارا 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بـةاَلم بـؤ   , يار دةكـةم هةرضـةندة باسـيش كـرا    بؤيـة ثَيشـن  , باسى زيانى جطةرة كـرا بـؤ ذنـى دوو طيـان    

ةرةكيية بـؤ تـووش بـوون بـة     كة دةَلَى جطةرة كَيشان هؤيةكى س, ئاطادار كردنةوةكة ئةوةش زياد بكرَى
زياد بكـرَى ئينجـا ذنـى     ىبؤ( و), َير ثةجنة و نةخؤشيةكانى سى و دَل و بؤردييةكانى خوَيننةخؤشى ش

 .سوثاس, دوو طيان
 :جنومةنبةردَين سةرؤكى ئة

بنووسـن  , باشـة مـادةم ثَيتـان وايـة دةكـرَي      , هةرضى نةخؤشى هةيـة ئيناسـةى بكـةن   , ئةوة هيض نيية
لةكورديةكـــةش هـــةمووى وةكـــو خـــؤى , (لغمممة كورد مممهالر صمممحي ب ذحتممم)يـــةعنى , بـــةزمانى كـــوردى

 .سةرموو ظيان خان, دةنووسيةوة
 :اشاثخضر بةردَين ظيان ابد 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, بؤ ئةوةى زؤر بـةروون و ئاشـكرايى بيخوَيندرَيتـةوة   , م حةمجةكةى نيوةى ثانتايى ثاكةتةكة بَيتبةاَل

 .سوثاس, ضونكة زؤر سَيَل لةوانة دةكرَيت
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

شن مت علمى كمل وحمدة     ), ئـةوة سـوئالةكةت نـةدةكرد    يباهى ئـةوةل دَيـر بكـةيت ظيـان خـان     ئةطةر ئينت
, يةعنى دةبَى ئةو بةياناتانة لة شوَينكى باش بَيـت , (قاشه او السدائر يف مكان ظاهرع وات الت غ او مشت
 .سةرموو كا  ادهم, هةمووى دةطرَيتةوة

 :ابد بارزانىعنمان بةردَين ادهم 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 بَيجطــة, ســودكة مــةزنا هــةى ســةر ثاكَيتــة بةحةديقــةت, ئـةو تــةحنيرةى كــة كــوردي دَيـــتة نةظيســني 
را و سـلَيمانى  تةحنيرةكة صةحيح بةرةئيى من ئةطةر كوردى هاتة سةر نةظيسني بَين مةعمةال هةولَي

 .سوثاس, ةرة صةحى و بَي ذ كةمرت بيتزةر, هاتة ضَي كرن
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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 نةخؤشيةكةى تر, واتة تةحنير صةحيةكة بةزمانى كوردى و, ئَيستا بة ئيناسةى ئةو دوو مواَلحةزةية
 .سةرموو, بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدان, كة سارة خان ئاماذةى ثَيكرد بيخوَينةوة

 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 (:2)ا ادة 
 :شن ت على علب و ع وات الت غ و مشتقاشه و السدائر يف مكان ظاهر ال يانات التالية: اوالاََ
 .هاا بالسةة و الشهورشأر خ االنتاج و شأر خ االنت - ت
 :غة الكرد ةلالع ارة التحذ ر ة التالية بال - ث

 .و احلمل التدخ  س ب رئيسي للسرطان و امراض الرئة و القلب و االوعية الدمو ة: حتذ ر صحي
 .بيان حمتو ات كل سيدارة ما القطران و الةيكوش  على ع وات السدائر -ج

 .ن اسم العالمة التدار ة كون لون كتابة التحذ ر بةفس لو: ثانيااََ
 . كتب التحذ ر على واه العل ة: ثالنااََ
د ةار و الشي مد علمى   ( ثالثة مال  )أعاله بغرامة ال شقل عا ( اوالاََ) عاقب املخالف ألحكم الفقرة : رابعااََ

 .د ةار م  ملادرة املواد امله وطة( سسة مال  )
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو كا  بارزان, تر هةية حةثسةكة لة شوَينَيكى
 :بةردَين بارزان حممد دادر

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ضـونكة كـابرا لـة ضوارضـَيوةى دةسـتوور      , ئيلنام كردنى تاجر هةر تةنها بةكوردى زؤر دةستوورى نيية

 .بؤ ئيال هةر بةكوردى, كة بةعةرةبيش بينووسَى, دةتوانَى ديئاع لةخؤى بكات
 :ةجنومةنبةردَين سةرؤكى ئ

 .ليذنةى دانونى ئَيوة رةئيتان ضيية لةسةر ئةوة؟ سةرموو مامؤستا كاكة
 :ملطفى ابوبكربةردَين عبدالكريم 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ــرتة    ــت باش ــةرةبى بَي ــوردى و ع ــن بــةزمانى ك ــةردةئيى م ـــت  , ب ــدا نةبَي ــية ثةي ــةوةى حةساس ــؤ ئ ــةو , ب ئ

 .هةندَيك موخالئةى دةستووريشى تَيداية, غدا و بةصرةمونتةجاتانةى كة دَينة ئَيرة دةردؤن بؤ بة
 :ارام رسول مامندئبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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مـن بةباشـى دةزاا بـة لوغـة     , بةرداستى ئةوة خيالسى دةستوورى عَيراديية كة ئَيمـة دةنطمـان بـؤ داوة   
َيشـةيةكى ئيجطـار زؤرمـان بـؤ     ضـونكة مـن دَلنيـام لـةوةى كـة ك     , رةمسيةكانى عَيراق ئيشارةتى ثَيبدرَى

 .زؤر سوثاس, دروست دةكات ئةوة
 :بابان حممدفؤاد امحد  .بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, وامــان ثــَي باشــة بنووســرَى بةزمانــة سةرميــةكانى دةوَلــةت , بــؤ ئــةوةى ئَيمــة لــةو كَيشــةية دةربضــني 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .كا  زرار نودتةى نينامت ضيية؟ سةرموو, مان هةيةبةثَيى دةستوور دوو لوغة
 :امنيةرار طاهر بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
هيضى بةكوردى دةردةضَى؟ بةس ئـةو ثرسـيارةم   , خوا ئةو ياسايانةى لة ثةرلةمانى عَيراق دةردةضَىوت

 .زؤر سوثاس, هةبوو
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ثاسثؤرمتان ثَييـان طـؤردى  , ئةوان غةَلةت دةكةن, نَي لةطةَل ئةوان بكةينخؤ ئَيمة دانةنيشتووين ملمال
, ئيعتريدازمـان طـرت  , جاري يةكةم بةس عينوانةكةيان دةنووسى بةكوردى, ئَيستا بةدوو زمان دةردةضَى

بةهـةردوو  , ئَيمة ئيلنام بة دةستوور بكـةين باشـرتة  , ضونكة دةستوور وا دةَلَيت, دسةى ئَيمة سةركةوت
, بـةىَل كـا  غـةسور مودتةرةحةكـة هـى خؤتـة      , (غت  الرايت  الكورد ة و العربيةلبال), نةكة بَيتزما

 .سةرموو
 :سور ةم سعيدطاهر بةردَين غئور 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
باشة خؤ لةدةستووريش دةَلآ زمـانى كـوردى لةهـةرَيمى    , يةعنى بةرداستى ئةو مةسةلةية بةدوو زمانة

ئـةوةش زمـانى رةمسـى    , ى يةكةمة و ئةو زمانى رةمسيية و لةثاَلى ئةو زمـانى عـةرةبى  كوردستان زمان
زؤر ئاسايية ئـةو ثاكةتـةى كـة بـؤ هـةرَيم      , هيض تةعاردوزَيك لةطةَل دةستوورى عَيرادى ناكاتن, خؤمانة

 .ئةوة ية , لةطةَل دةستووريش كؤكة, بةكوردى بنووسرَى, دَيت
بابَلَيـت ئـةوة ماركةيـةكى كورديـة و     , بكـات و بيبـات بـؤ ئةوَينـدةر     ئةو خةَلكةى بيةوَى تيجارةت/ دوو

شـتَيكى زؤر  , هةر ثردوثاطةندةيـةكى سياسيشـة بـؤ هـةرَيمى كوردسـتان     , هةر بؤ ئةو مةنتيقةية هاتووة
 .زؤر سوثاس, ئاسايشة ئةطةر ئةو بكرَى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
تــؤ , ئــةو جطةرةيــةى كــةدَيت سةدــةت بــؤ هةرَيمــة  ســةرزمان كــردنيبــابَلَي, مــن يــة  شــتت ثــَي دةَلــَيم

ئـةو تـةحنيرة بـةزمانى    , ئـةو ثاكةتـةى لةشـوَينَيك دادةنَيـى    , ثاكتَيكت لـة طريسانـة ئةضـيت بـؤ بةغـدا     
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كـا  سرسـت   , خؤمان داوامان كـردووة , نةيةويةعنى ئةوة بةسيرتين منو, عةرةبيش هةبَيـت باشرت نيية
 .سةرموو, رةئيى هةية

 :د عبداهبةردَين سرست اب
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لة كوردستان , كة لوغةى عةرةبى لوغةيةكى رةمسية لة هةموو عَيراق, خؤ شتَيكى مةعلوم و ئاشكراية
كـة زمـانى   , ئَيمة لةوَى داوامـان كـرد ئـةو ماسـة تةسـبيت بكـرَى لةدةسـتوور       , و ثارضةكانى تري عَيراق

ني و بــة بــة رةئيــى مــن ئةطــةر ئَيمــة بــَي, لــة عَيــراق كــوردى و عــةرةبى ببَيتــة رةمســى لةكوردســتان و
حـةدمان نـامينَى ديئـاع لـة زمـانى خؤمـان       , ئان بةشَيوةيةكى تـر تـةتبيقى بكـةين لَيـرة    , َيكى ترنةزةر

ديئـاع لـة   , ئةوة نةموزوعـة كـة ئَيمـة واز لـة حـةدى خؤمـان بهَيـنني       , بكةين لةثارضةكانى ترى عَيراق
 .زؤر سوثاس, بتوانني ديئاع لة زمانى خؤلان بكةينضونكة تا , زمانى عةرةبى دةكةين

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
الع مارة  )ئـةويش بـةم شـَيوية    , تةنيا صيغةكةى ماية, بيخوَينةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطةوة, دسة كرا

ة يةعنى ئةو صـيغةيةى كـة خوَينديـةوة بـ    , (غت  الرايت  الكورد ة و العربيةلالتحذ ر ة التالية بال
 .باشة سةرموو بيخوَينةوة, ثَيويست دةكات بيخوَينينةوة جارَيكى تر, تةغةيورى ئةوة

 :بابان حممدفؤاد امحد  .بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :تةنيا ئةو بردطةية دةخوَينمةوة كة كَيشةى لةسةر بوو
 :كوردى و عةرةبى نووسينى ئةم دةستةواذة ئاطادار كردنةوةى خوارةوة بةهةردوو زمانى سةرمى

جطةرة كَيشان هؤكارى سةرةكى تووشبوونى شَيرثةجنة و نةخؤشيةكانى : ئاطاداركردنةوةى تةندروستى
بؤيـة  , ئيرت هيض كَيشةمان نةبوو لةسةر بردطةكانى تـر  .هةناسة و دَل و مولولةكانى خوَينة و دووطيانى

 .سوثاس, ثَيويست ناكات بيخوَينمةوة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

( التدخ  س ب رئيسي للسمرطان و اممراض الرئمة و القلمب و االوعيمة الدمو مة و احلممل       ), راست دةكات
جـةنابى  , ضونكة بةرداستى حةمل نةخؤشـى نييـة  , (االمراض االخر )بنووسرَى , حةمل نةخؤشى نيية

 .سةرموو, وةزير ئةوة ئيختيصاصى جةنابتة
 (:وةزيرى تةندروستى)/عنمان زريان. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كؤمــةَلَيك , اليــةكى بــةكوردى و اليــةكى بةعــةرةبى, بةرداســتى خــؤ جةريــدة نييــة ثاكــةت, زؤر ســوثاس

بةس لةهةموو دنيـا ئـةوةم   , سةد نةخؤشى تر هةية دةتواا بيذمَيرم خؤ تةنيا حةمل نيية, نةخؤشى
ئةوةنـدة  , (لسمرطان اللحة او  سم ب  ضار ل)دنيا ئةنووسن  ىلة زؤر شوَين, نةديوة كة حةمل بنووسرَى

 .سوثاس, بةسة
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 :بابان حممدفؤاد امحد  .بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ضـونكة ئـةو زيانانـةى كـة جطـةرة هةيـةتى      , من بةرداستى ثشتطريى لـة دسـةكةى دكتـؤر زريـان دةكـةم     
ناكـات ئَيمـة هـةر     لةبـةر ئـةوة ثَيويسـت   , نةخؤشى هةية كة ثةيوةنديان بة جطـةرة هةيـة   05تةبيعى 

َيرثةجنة و َيشـان هؤكـارى سـةرةكي تـووش بـوونى شـ      تـةنها بَلـَيني جطـةرة ك   , هةموويان رينكـةين لَيـرة  
يـةعنى بةرداسـتى لةمـة زيـاتر درَيـذى      , ئةمـةش هـةر زؤر دوور و درَيـذة   , نةخؤشيةكانى هةناسة و دَلة

 .سوثاس, نةخؤشى نانووسني 05خؤ , نةكةينةوة
 :ةنبةردَين سةرؤكى ئةجنوم

التدخ  ), ضةند موختةصةر بَيت باشرتة, من ثَيم باشة, مودتةرةحى جةنابى وةزير وةربطرين ئةطةر
 .سةرموو, (االخر المراض اس ب رئيسى للسرطان و

 :بةردَين سؤزان شهاب نورى
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لةسـةر  , دةنووسـرىَ هـةر ثاكةتـةو يـة  نةخؤشـى     , هةموو نةخؤشيةكان نانووسـن , ئةوةى باوة لة دنيا
بـؤ ذنـى دوو طيـان    )لةسـةر يـةكَيكى تـر ئةنووسـرَى     , (مسم ب للسمرطان  )ية  لةثاكةتةكان ئةنووسـرَى  

ضـونكة بـة نووسـينةكة    , تازةترين داهَينانيش لـة هؤَلةنـدا كـراوة   , يةعنى تَيكةاَلويان كردووة, (خراثة
, رةمسـى منـاَلَيكى معـةوق   , رةمسـى سـيةكى نـةخؤش   , ئَيسـتا رةمسـى ئةخةنـة سـةر    , ئيستيئادةى نةبوو

مـوهيم ئةوةيـة بَلـَى يـةكَيك لـةو      , خؤ شةرت نييـة , يةعنى ئيبداعةكة لةالى ئةو كةسةية كة دةيهَينَى
 .سوثاس, نةخؤشيانةى تَيداية

 :امنيطاهر بةردَين زرار 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

رةتان بَيـت بـة جطـةرة    ئينسـان كةتووشـى سـة   , بةرداستى خةترترين و ترسـناكرتين نةخؤشـى سـةرتانة   
لةبـةر ئـةوة سـةرةتانةكة كاسييـة باسـى      , كةواتة نةخؤشيةكانى تر ثَيويست ناكـات باسـى بكـةي   , كَيشان
 .زؤر سوثاس, بنووسرَى سةرةتان و ئةمرازى تر, بكةي

 :بةردَين مجال حممد داسم
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

نـةكردووة كـة    ةر شةريكاتى سةرزدانون لةس, حةز دةكةم وةكو واديعَيك بينانن, من بؤضوونَيكم هةية
ضونكة , بةرثرس نةبَيت لةشكايةت, شةريكات خؤى نووسيويةتى بؤ ئةوةى بةرثرس نةبَيت, بنووسرَى

بَلآ من تووشى سةرةتان بووم تؤ ئاطـادارت  , ئيرت خةَلك ناتوانَى شكايةتى لَيبكات, ئةوةى كة دةينووسَى
ــةكردووم ــةش , ن ــبةت لوغةك ــةَلآ, بةنيس ــوردى      ب ــة ك ــَى ب ــؤش دةب ــَي خ ــةريكات زؤرى ث ــتة ش زؤر راس

كوردَيــك شــكايةت لــة , ضــونكة ئيمكانــة ســبةى زروسةكــة تــؤزَى باشــرت بَيــت لــة موســتقبةل , بينووســَى
جطـةرةم  , ضونكة تؤ بـة لوغةيـةكى تـر نووسـيوتة    , بَلآ من تَينةطةيشتووم, شةريكةيةكى جطةرة بكات
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, ئةوسا ياسا موحاسبةى شةريكةكة دةكات, ووشى سةرةتاا دةكاتجطةرة ت, كَيشاوة تا ئَيستا نةم زانيوة
زؤر , ئَيسـتا خؤيـان دةينووسـن   , شةريكات مـةاليني دؤالر زةرةرى كـردووة ثـَيش ئـةوةى ئـةوة بنووسـن      

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

شـةريكاتى   ضـونكة ئـةوةى  , لةهـةموو واَلتـان بـةدانون تةسـبيت كـراوة     , بةاَلم ئةوة دانونة, زؤر سوثاس
مـن ئـةو شـتانةم لةاليـة و زؤر زيـاتريش      , ئـةو دانونـة دةرنةضـَيت   , غى دنيا زؤر حماوةلةيان كـرد وتوب

ضـؤن لةهةنـدَى ثةرلةمانـدا شـةريكات هـةوَليان داوة كةدانونةكـة       , ضؤن ملمالنَى كراوة, خوَينديتمةوة
بةاَلم ئةو شةريكةى كة ئةوة , لة دازاجنى شةريكةكةية, راستة ئةوة ئةطةر بضَيتة مةحكةمة, دةرنةضَى

ئــةو جوملةيــة , بؤيــة بــةدانون دةبــَى بنووســرىَ , دةنووســَى موبيعــاتى زؤر دَيتــة خــوارَى ســرتاتيجيةن 
التحمذ ر  ), ثاشـان مواصـةساتةكة ديـارى دةكـةين    , ئَيمة لَيرة دانونةكة دةردةكـةين , هةمووى دةطرَيتةوة

حةملةكـةش  , ئـةوة باشـة  , (اللمحة العامليمة   ظموابط مةهممة   لغت  الكورد مة و العربيمة وفمق   اللحى بمال 
, ئةوةى تـر وةكـو سـؤزان خـان طـوتى رةنطـة بةرسـم بَيـت        , ئةوانى تريش هةمووى نامينَيت, البضَيت و

ئَيسـتا  , ضـونكة زيـاتر سـراوان تـر دةبـني     , خؤمان ئيلتينام ناكةين بةوة, ئةطةر جارَيك بوترَى سةرةتان
كَى , كَى لةطةَلداية دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, ة دةنطةوةئةو مادةية بةو ئاخري طؤردانكارية دةخةم

ئةويش لةبةر زمانةكةية كـا   , ية  كةس لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, لةطةَلدا نيية
 .سةرموو بؤ مادةى هةشتةم, بةئةكسةريةت وةرطريا, غةسورة

 :بةردَين كريم حبرى عبداه
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

طـةر مـاوةى   , رؤش  و خستنةردووى هةر ضةندَيكى تووتن و بةروبوومـةكانى دةدةغـة دةكـرَين   س -1
 .بةكارهَينانيان بة تَيثةردبوونى ساَلَيك لةسةر بةرهةمهَينانيان بةسةرضووبوو

رَيكالم كردن بؤ جطـةرة يـان تـووتن يـان بةروبوومـةكانى بةمةبةسـتى بةروثَيـدانى هانـدان بـؤ           -0
ةغة دةكرَيت و ئةمةش لـة هـةموو جَيطايـة  و لةهـةموو هؤبةيـةكى راطةيانـدن       كَيشانى لةهةرَيم دةد

 .ثةيردةو دةكرَى

 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 (:8)املادة 
حيهر بي  او عرض أ  كمية ما الت غ و مشتقاشه شكون قد انهت صالحيتها مبضمي سمةة واحمدة     -1

 .على شار خ انتااها
التشممدي  علممى  او او الت ممغ او مشممتقاشه بقلممد الرتو ممج االعممالن يف االقلمميم عمما السممدائر  حيهممر  -0

 .بكافة وسائل االعالنالتدخ  وذلك يف مجي  االماكا و

 :بابان حممدفؤاد امحد  .بةردَين د
 .بةرَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :راى ليذنةى هاوبةش
 (:8)مادةى 
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وتن يا لَي وةرطرياوةكانى ئةطةر مـاوةى كـارثَيكردنى   نةهَيشتنى سرؤش  يا دانانى هةر برَيكى تو -1
بةسةرضووبو و سةرثَيضكار بةبـذاردنى بـردى ثـارةى لةسـَى سـةد هـةزار دينـار كـةمرت نـةبَيت و لةيـة            

 .مليؤن دينار زياتر نةبَيت لةطةَل دةست بةسةرداطرتنى كةلوثةلةكانى سنا دةدرَيت
وةرطرياوةكانى بةمةبةستى بازار ثةيـداكردن يـا    نةهَيشتنى ريكالم كردن بؤ جطةرة يا توتنيا لَي -0

و نـابَى سـناى   , هاندانى جطةرة كَيشان لةهةرَيم لةهةموو شوَينةكانى و هـةموو شـَيوازةكانى راطةيانـدن   
ــت       ــار دةكرَي ــةبَيت و ناض ــاتر ن ــار زي ــؤن دين ــار كــةمرت و دوو ملي ــةزار دين ــةد ه ــوار س ــكار لةض سةرثَيض

 .سةرثَيضيةكةى الببات

 :ملطفىدالكريم ابوبكر بةردَين عب
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 (:8)املادة 
حيهر بي  او عرض ا ة كمية ما الت غ و مشتقاشه اذا انتهمت  ممدة صمالحيتها و  عاقمب املخمالف       -1

 .د ةار م  ملادرة املواد( مليون)د ةار و ال شي د على ( ثالمثائة الف)بغرامة ال شقل عا 
او مشتقاشه بقلد الرتو ج او التشدي  على التدخ  يف االقليم يف  حتهر الدعا ة للسدائر او الت غ -0

د ةار و الشي د ( اربعمائة الف)مجي  األماكا و بكافة وسائل االعالم و  عاقب املخالف بغرامة ال شقل عا 
 .د ةار و إليامه برف  املخالفة( مليونى)على 

ئَيمـة وازمـان   , جطةلةوةش ساَلَيكيان بـؤ دانـابوو  , ئَيمة لَيرة تةنها عقوبةكامنان داناوة بؤ هةردوو برطة
ثَيشرت بامسـان  , ضونكة بةخؤى تارخيى ئينتاج و ئينتيهائى لةسةرة كئايةتة ئةوةندة و, لة ساَلةكة هَينا

 .سوثاس, كردبوو
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .جةنابى وةزير سةرموو
 (:وةزيرى تةندروستى)/عنمانزريان  .بةردَين د

 .ؤكى ئةجنومةنبةردَين سةر
زؤر , رةنطة برادةران بـنانن , بةاَلم رةنطة خاَلى يةكةم زؤر عةمةىل نةبَيت, من خةبري نيم, زؤر سوثاس

دواى ئــةوة بــةكارى دةهَيــنن بــؤ جطــةرة بةتايبــةت   , ســَى ســاَل هــةَلطرياوة , تــووتن هةيــة زيــاد لــة دوو 
الرتو مج او  )م مةنب دةكرَى بةدةصدى دةَلَى ريكال, لةخاَلى دووةم نودتةيةكةم هةية, حةىلةلةتووتنى م

تـةبيعى رَيكـالم بةدةصـدى    , (التشدي  على التدخ  يف االقليم يف مجي  األماكا و بكافة وسائل االعمالم 
ــةرويج نــةبَيت , جتــةروي ــي, ئــةى ئةطــةر ت ــؤمن دةردةخــات   ض ــة  شــت ب ــةر , تــرة؟ بــةس ئــةوة ي ئةط

بةاَلم ثَي ئةضَى , صدى تةرويج و تةدخني نييةئةوة بةدة, مومةسيلَيك لة تةلةسنيؤن جطةرة بكَيشَيت
, (يف مجي  األماكا و بكافة وسائل االعالم)بةرةئيى من ئةطةر ئةو جوملةية البدةين , ئةوة حةاَلَل بَيت

زؤر , و دوا جطةرة نةكَيشَين و مناَل ضاويان لَينةكةنةطرَيتةوة كة مومةسيلى ئَيمة لةمةئةوة ئةوةش د
 .سوثاس
 :ئةجنومةن بةردَين سةرؤكى

 .كا  رؤميؤ سةرموو, دسةى دةكةين لةسةرى, باشة
 :حنيران نيسان ؤميؤبةردَين ر
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 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ضـونكة تـؤ كـة ئيجـازةت دا بـة شـةريكة بـؤ        , من لةطةَل ئةوةم سةدةرة دوو شتَيكى زيادةيـة و نـةمينىَ  

, ريشـةوة دةَلـَى تـووتنى ئَيكسـثايةر    لةاليـةكى ت , لةالية  تؤ مؤَلةتى ثَيـدةدةيت , دروست كردنى جطةرة
لةاليةكى تر تؤ تةشجيب دةكـةيت  , يةعنى تووتنى باش بهَينَى, ئةوةى تارخيةكةى بةسةرضووة نةهَينَى

, هـيض شـتَيك نييـة   , لةاليـةكى تـريش رَيكالمـى بـؤ نـاكرىَ     , كة تـووتن بهَينـَى و جطـةرة دروسـت بكـرىَ     
 .وثاسس, شةريكةية  دروستى بكات و رَيكالمى بؤ نةكات

 :امنيةرار طاهر بةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

هةر موصـاب  , لةبةر ئةوةى تووتن ئةطةر باش نةبَيت, من ثشتيوانى لة رايةكةى جةنابى وةزير دةكةم
ثـاش سـَى   , كام تووتنيش زؤر باشـة , هيض شريناتى تَيدا نابَيت, ضونكة تووتن ئةطةر خراة بَيت, نابَيت

لةبـةر ئـةوةى ئةطـةر ئـةوةى سةدـةرةى يةكـةم البـدةيت زؤر شـتَيكى         , صاب بَيـت ساَل ئةطةر تووشى مو
 .زؤر سوثاس, باشة

 :ركىةردار صباح بوزو هةبةردَين س
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئـةويش  , بةاَلم تةنها ية  تَيبينيم هةية لةسةر خـاَلى دووةم , ثشتطريى لة راى ليذنةى هاوبةش دةكةم
مـن  , ضوار سةد هةزار دينار كةمرت نةبَيت و لة دوو مليؤن دينـار زيـاتر نـةبَيت   سنايةكةية كة دةَلَى لة 

تةنها ئةو تاجريانةن كة ئيمكانيةتيان , ضونكة ئةوةى رَيكالم دةكات, ثَيم واية ئةو سناية ئَيجطار كةمة
تر ثَيشـنيار دةكــةم ئـةو غةرامةيــة زيــا  , بــة جومةلةيـةكى زؤر لةوانةيــة ئيسـترياد بكــةن  , ئَيجطـار زؤرة 

 .زؤر سوثاس, لة دوو مليؤن هةتا دة مليؤن بَيت, بكرَيت
 (:جوتيار)بةردَين كريم بيد شريف

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بةرداستى كةناَلى راطةياندن هةية بة مةبةلةغَيكى زؤر , ردارم هةبووةمنيش هةمان مواَلحةزةى كا  س

حةدـة  , ية كـةم بَيـت كـة بـؤ ئـةوة دانـراوة      رةنطة ئةو مةبلةغة يان ئـةو سـنا  , ريكالم دةكات بؤ جطةرة
, رةنطة كةناَلَيك زياتر حةق بـةخؤى بـدات  , ضونكة ئةطةر ئةوة كةم بَيت ,ئةوة باشرت موعالةجة بكرَى
 .زؤر سوثاس, بتوانَى ئيستيئادة لةوة بكات

 :مةمخورىغفور طاهر سعيد بةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

جةنابى وةزيرش , لةبةر ئةوةى زةبةتة كؤنرتدؤَل بكرَى, مادةكةم منيش لةطةَل البردنى برطةى يةكى
بــاوةرد ناكــةم هــيض كؤمثانيايــة  كــااَلى هــةبَيت و , دواى مةســةلةى ريكــالم كــردن, ئامــاذةى بــةوة كــرد

, لـةناو بـازارد  , لةسـةر هـةموو شـةدامةكان   , دواتر ئةو هةموو ريكالمةى ئَيستا هةية, ريكالمى بؤ نةكات
يان ئةوةتة تؤ , ئةوة وةختَيكى دةوَيت بؤ ئةوةى هةمووى البدةيت, ار بؤ جطةرة كَيشانلةناو هةموو ش

, زةبةتة بتواندرَى كؤنرتدؤَل بكرَى, لَيرة دةبَى بة مادةية  مةسةلةى ريكالم كردنةكة دةدةغة بكةيت
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كى طةورة بؤ ئةو تاجريةكان دةضن لةثَيش بازاردةكان دةَلَين ئَيمة ئارمَي, هةم تاجريةكانيش ئةمة ناكةن
بةمـةرجَى رمسـى ثاكةتةكـةى شـةريكةى ئَيمـةى لةسـةر بَيـت و باسـى جـؤرى          , دوكانةى تـؤ دةنووسـني  

يان ئةوةتة هةموو مادةكة البربدرَيـت باشـرت   , ةتةش هةية لةكوردستانيةعنى ئةو حاَل, ثاكةتةكة بكات
كابرا ئةطةر , ضونكة زةبةتة, يان مةسةلةى ريكالم كردن بةرداستى لَيرة داشيبيَن هةر دةكرَى, دةبَيت

 .زؤر سوثاس, ئةطةر ريكالمى بؤ نةكات, شتى هَينا ضؤن دةيئرؤشَى
 :بةردَين سؤزان شهاب نورى

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لـةخاَلى دووةم ئـةَلَى وةكـو بـةردَين وةزيـريش ئامـاذةى       , ديارة ئَيمة دةمانةوَى لة مةليك مةليك تر بـني 

سليمـى ئـةمريكى ئـةو هـةموو مـةاليني دؤالرةى تَيـدا       , و هينةكانيشـمان نـةكرىَ  لةتةمسيلةكان , ثَيكرد
يةعنى جطـةرة كَيشـان لـة    , تةنها ئةوة دةدةغة كراوة كةنابَى جؤرى ثاكةتةكة دةركةوَى, سةر  دةكرَى

بـةاَلم  , تازةترين سليمة ئةمريكييةكان تةبيعيـة و دةريـش ئةكـةوَى كـة مومةسـيلةكة جطـةرة دةكَيشـىَ       
 .ئةوة ية , ئةوة نابَى, كالم بكات بؤ ئةو نةوعى جطةرةيةنابى ري

مــن نــابينم هــةتا ئَيســتا لــةناو , مــن نــازاا هــةموو بــرادةران باســى ريكالمــى تةلــةسنيؤن دةكــةن/ دوو
ة ئـةو  يـةعنى خـةَلك طةيشـتؤت   , تةنانةت لةناو جةريدةكان ريكالمى ئةوة ناكرَى, راطةياندنةكانى ئَيمة

, نة لـةناو تةلةسنيؤنـةكانيش رَيطـة دةدات   , سَيك ئةدات بة ريكالمى جطةرةثَيئاستةى كة نة رؤذنامة س
كةواتـة ئَيمـة ئةطـةر ئـةو بةنـدة البـدةين       , ئـةويش مـن ئاطـادار نـيم    , حةليةكانةمةطةر تةلةسنيؤنة م

 .زؤر سوثاس, زةرةرَيكى ئةوتؤ ناكةين
 (:بةَلَين)بةردَين بد عبداه حممود
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, تراى مةسةلةى عةرز و ساَلةكة بوو طوبةرداست, هةر البردنى ساَلَيك, ترايةكةى من طورا
 :بةردَين حممد رسعت عبدالربن

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ثاشـان  , تووتن لةواَلتى ئَيمة جاران دةيانهَينا و سةحصيان دةكـرد , منيش لةطةَل رةئيى جةنابى وةزيرم

لةبةرئةوةى ض ثَيوةرَيك هةية كة تؤ مةنعى بكـةيت ئـةو   , ئينجا دةيانئرؤشت, ةنراةنةكان دائلة مةخن
 .سوثاس, بةرةئيى منيش ئةو مادةية البربدرَيت باشرتة, يان نةسرؤشرَى, تووتنة بئرؤشرَى

 :بةردَين بارزان حممد دادر
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, من دسةكاا كرا
 :نبةردَين سةرؤكى ئةجنومة

 .سةرموو, جةنابى وةزير سةرموو ئيناسةت هةية
 (:وةزيرى تةندروستى)/عنمانزريان  .بةردَين د
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 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطـةر بَيتـو   , دةَلَى بةرطري كردن لة جطةرة كَيشـان , بةاَلم عنوانى ئةم ياسايةتان لةبري نةضَيت, ببورة

 .زؤر سوثاس, بةرداستى نودستانة, ى تَيدا بَيتئةم ياساية بردوات بَي ئةوةى دةدةغةكردنى ريكالم
 :اشاث امحد خضربةردَين ظيان 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لـة بريـارى دةدةغـةكردنى    , بةثَيى دانون و بة نووسـراو كرايـة  , دةدةغةكردنى ريكالمى جطةرة كَيشان

ئةجنومةنى وةزيـران  لة, كراية 12/1/0221بريارى بازرطانى كة لةطشت هةرَيمى كوردستان بكرَى لة 
دووبارة رةئيـةكى  , يارةكةش لةالمة وبرد, يارةش ضةند ريكالميان هَيناية خوارةوةبةثَيى ئةو برد, كراية

ياسـاى  ( 82)ى مـادةى  ئـةوةش بـةثيَ  , كؤمثانيايةكان بؤ سوودى خؤيان ئةو ريكالمة دةكـةن , ترم هةية
ضونكة شتَيكى خراة ريكـالم  , ن لةطةَل بكرَىدةتواندرَى ئةو كؤمثانيايانة لَيثرسينةوةيا سناى عَيرادى

 .زؤر سوثاس, كؤمثانيايةكان بؤ سوودى خؤيان ئةوة دةكةن, دةكةن
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

هةتا هةندَيك دةَلَين , من خؤشم موئةيدى ئةوةم كة ريكالم مةنب بكرَى, كةواتة ئَيستا دوو رةئيى هةن
 32لةسـةر  , السيتةيـةكى زؤر طـةورة هةيـة   , لَيرة سَيَل دةكةنئةوةش , تةحنيرةكةى تَيدا بَيت دةيناكة

, (سـةبةبى رةئيسـية بـؤ سـةرةتان    )لـةذَيرةوة زؤر بـةوردى نووسـيتى    , بؤ جطةرة دةكـات  مةترى ديعاية
, نةضيتة ئةوالى جادةكةوة و دوور نةكةويتةوة هةر نايبينيت, ئةطةر تؤ هينى نةكةيت هةر نايبينيت

, موكاسةحةكـة بـؤ ئـةوة دةبَيـت    , لةبةرئةوةى ئـةوةى جـةنابى وةزيـر وتـى    , هةر نازانى ئةوة نووسراية
هــةمووتان , بةنيســبةت سةدــةرةى دووةم, بةســيرتين شــت ئةوةيــة كــة تــؤ مــةنعى ريكالمةكــة بكــةيت  

ــةوة   ــة نينَيت ــرد ك ــدتان ك ــالحيةتةكةية   , تةئكي ــةى ص ــة موخالةس ــةم ك ــةرةى يةك ــةى , سةد كؤنرتدؤَلةك
لةبـةر ئـةوة ئـةو مودتةرةحـة     , مودةكةى دانراوة, مواصةساتةمان داناوة لةجَيطايةكى تر ئةو, زةبةتة

باشةى راي ليذنةى ياسايى لةسـةر ئةمـة   , دةخيةمة دةنطةوة, سةدةرةى يةكةم كة دواتان كرد البربدرَيت
 .ضيية؟ سةرموو

 :بةردَين كريم حبرى عبداه
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

مودةكـةى  , ئةطةر ئَيكسثايةر ببـوو , تى ماوةى ساَلَيكى بؤ دابنرَىلةجيا, راى هاوبةشى ليذنةكان ئةوةية
ئـةوة لـة مودةكـةمان    , غةرامة بكـرَى و عقوبـة بـدرىَ   , كاتة دةستى بةسةردادةطريَيتوئة, بةسةرضووبو

 .سوثاس, نةهَيشتووة
 :بةردَين سرست ابد عبداه
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بـةردةئيى  , ئـةوةى تريـان تةعديلـة   , ئةطةر يةكَيكيان ئيلغائـة  ,ناحيةى نينامى دوو مودتةرةبان هةية
هـةر كـة   , ضونكة ئيلغا تةعديلةكة مـةنب دةكـات  , ناحيةى نينامى ئيلغائةكة ثَيش تةعديلةكة دةخةين

 .زؤر سوثاس, تؤ ثَيويست ناكات مونادةشة لةسةر تةعديلةكةى بكةيت, ئيلغا بوو
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 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
سةدةرةى يةكـةم لـةمادةى   , مودتةرةحى ئةندامانى ثةرلةمان دةخةمة دةنطةوة, ستسوثاس بؤ كا  سر

كـآ لةطـةَل   , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ سـةرموون   , كـَى لةطـةَل ئةوةيـة حـةز  بكـرىَ     , هةشت حةز  بكرَى
ذمارةيــة  لةئةنــدامانى ثةرلــةمان , باشــة دةيَلَيمــةو, دةســتى بةرزبكاتــةوة؟ ســةرموون, ئةوةيــة نينــَى

بيم  او عمرض ا مة كميمة      حيهمر )كة دةَلـَى  , د سةدةرةى ية  لةمادةى هةشت كة بووة حةوتداوايان كر
د ةار ( ثالمثائة الف)مشتقاشه اذا انتهت  مدة صالحيتها و  عاقب املخالف بغرامة ال شقل عا ما الت غ و

ذمارةيـة   , رَىئةوة جةنابى وةزير طوتى كؤنرتدؤَل ناك, (د ةار م  ملادرة املواد( مليون)و ال شي د على 
ئـةو سةدةرةيـة البضـَيت و سةدـةرةى دووةم نَينَيتـةوة وةكـو       , لةئةندامانى ثةرلةمان وتيان ئةوة زيـادة 

ــةمان    , مادةيــة  ــدامانى ثةرل ــةر زارى موداخــةالتى ئةن ــة تازةيــةى لةس ــةو مودتةرةح ــةوةى ئ ــةر ئ لةب
, ئـةو مادةيـة حـةز  بكـرىَ    كـَى لةطـةَل ئةوةيـة كـة     , بؤ حةزسى ئةو مادةية دةخةمة دةنطـةوة , هاتووة

دةسـتى  , كـَى لةطـةَل ئةوةيـة نينـَى وةكـو خـؤى      , كةس لةطةَليةتى 38, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون
بةزؤرينةى دةن  , كةس 32كةس بة  38, كةس لةطةَل ئةوةية كة نينآ 32, بةرزبكاتةوة؟ سةرموون

 .حةز  كرا
حتهمر  )ةكـةى جـةنابى وةزيـر ئينتيبـاز بكـةن      موالحةز, سةدةرةى دوو كة دةبَيتة مادةيـةكى بةتـةنها   

الدعا ممة للسممدائر او الت ممغ او مشممتقاشه بقلممد الرتو ممج او التشممدي  علممى التممدخ  يف االقلمميم يف مجيمم   
د ةمار و الشي مد علمى    ( اربعمائة الف)األماكا و بكافة وسائل االعالم و  عاقب املخالف بغرامة ال شقل عا 

 .سةرموو كا  كريم, (ملخالفةد ةار و إليامه برف  ا( مليونى)
 

 :بةردَين كريم حبرى عبداه
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سوثاس, ئةو سةدةرةش دسةى لةسةر كرا, ئةو مادةية بةتةواوى دسةى لةسةر كرا
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, عديالتانةباشة بيخوَينةوة ثاش ئةو تة, ئةو سةدةرةية مودتةرةح كرا كة ئةو جوملةيةي شةتب بكرَى
 .سةرموو

 :ملطفى ابوبكربةردَين عبدالكريم 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

حتهر الدعا ة للسدائر او الت غ او مشتقاشه يف االقليم بكافة وسائل االعالم و  عاقمب املخمالف    (:8)املادة 
 .املخالفةد ةار و إليامه برف  ( مليونى)د ةار و الشي د على ( اربعمائة الف)بغرامة ال شقل عا 

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
دةسـتى  , كـَى لةطةَلـدا نييـة   , دةستى بةرزبكاتـةوة؟ سـةرموون  , كَى لةطةَل ئةو مادةية, دةخيةمة دةنطةوة

 .سةرموو, بردؤ سةر مادةى ثاشى, بةكؤى دةن  دبوَل كرا, بةرزبكاتةوة؟ سةرموون
 :بةردَين كريم حبرى عبداه
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 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ــن     (:1)ةى مــاد ــان بةروبوومــةكانى دةسرؤش ــووتن ي ــوَينانةى كــة جطــةرة و ت ــةو ش ــةر ئ ــتة لةس , ثَيويس

لةشوَينَيكى ديار لةناو دوكان و شـوَينةكانيان بةنووسـينَيكى خـوَينراوةى طـةورة لـة تابلؤيـةكى ديكـةى        
 .بةدةرةوةى طوزارى ئاطاداركردنةكةى لةمادةى حةوتى ئةم ياساية داهاتووة بنووسرَى

 :ملطفى ابوبكرن عبدالكريم بةردَي
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

جيب على احملالت اليت شعمرض السمدائر او الت مغ او مشمتقاشه لل يم  ان شضم  و بشمكل بمارة و          (:1)املادة 
 .ما هذا القانون( 2)مقروا داخل احملالت يف لوحات اخر  ظاهرة الع ارة التحذ ر ة الواردة يف املادة 

 :بةم شَيوةى خوارةوة, ئةويش تةنها سنايةكةية, يناسةمان كردية لةليذنةى هاوبةشئَيمة لَيرة كة ئ
 (:1)املادة 

جيب على احملالت اليت شعرض السدائر او الت غ أو مشتقاشه لل ي  وض  لوحات شتضما التحمذ ر اللمحي   
غراممة ال شقمل عما    ما املادة السمابعة بشمكل بمارة و مقمروا و  عاقمب املخمالف ب      ( ب/أوال)الوارد يف الفقرة 

د ةار و يف حالة شكراره للمخالفة  تم غلق حملمه ملمدة   ( سسمائة ألف)د ةار و ال شي د على ( سس ألف)
 .شهر واحد و عةد شكراره للمرة النانية شسحب االااةة مةه

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو, باشة كا  كةريم, وابناا كةس دسةى لةسةر نيية, شتَيكى باشة

 :ةردَين كريم حبرى عبداهب
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, (بـةثَيى رَينمايـةكانى مونةزةمـةى صـةحةى عالـةمى     )كردمانة , ئَيمة الماندا, ناوةردؤكى مادةى حةوت
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
مةبةســتمان  يــةعنى, (حتممذ ر اللممحى وارد يف الفقممرة اوال)بــةَلام دةَلــَيني , ئَيمــة الماندايــة كــا  كــريم

ئةطـةر كـةس دسـةى    , ئةو مادةيـة وةكـو مودتـةرةحى ليذنـةى ياسـايى دةخيةمـة دةنطدانـةوة       , تازةكةية
 .كا  زانا سةرموو, لةسةر نيية

 :(زانا)خضربةردَين دادر سعيد 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

رد هةرضـةندة تـةحنير صـةحيةكة ثَيشـرت ئيقرارمـان كـ      , بةرةئيى مـن لـةجياتى تـةحنير صـةحيةكة    
لـةجياتى تـةحنير صـةحيةكة    , تةحنيرةكة زؤر بةخراثـة , بؤ جطةرة, تبووة ديعاية بؤ ثاكة, لةسةرى

ئـةوة  , ثؤسـتةرَيكى زؤر ترسـنا  دروسـت بكـرىَ    , بةرةئيى من ثؤستةرَيك لةاليةن وةزارةتـى صـةحةوة  
 .سوثاس, حةلةكان هةَلبواسرَى باشرتةةلةم

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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 .ردارةسةرموو كا  س, ةكة زيادة(جيب), ةكة شةتب بكرَى(جيب), هةيةمن ية  مودتةرةحم 
 :ركىةبةردَين سردار صباح بوزو ه

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
فمى  )ترَى ثَيشـنيار دةكـةم بطـو   , شـرت المانـدا  لةبةر ئةوةى لة سةدةرةى ثَي, لةطةَل رةئيةكةى كا  كرميم

, ترَىلةئاخريةكـةى ئـةوة بطـو   , (ة على علب السمدائر ع ارة التحذ ر ة الواردالخر  ظاهرة نفس ألوحات 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
وةزارةتـى صـةحة تـةحنيرى دةكـات بـةثَيى رَينمايـةكانى مونةزةمـةى صـةحةى         , (ع)كة دةَلَين سةدةرة 

 .كا  كريم سةرموو, دوةىل
 :بةردَين كريم حبرى عبداه
 .بةرَين سةرؤكى ئةجنومةن

بــةَلكو بــةثَيى ئــةو رَينمايانــةى كــة وةزارةتــى صــةحةى دوةىل  , َيى مــادةى حــةوتنــة  بنووســرَى بــةث
 .زؤر سوثاس, تابلؤيةكة بةو شَيوةية هةَلبواسرَى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 صمحى حتمذ ر  )دةَلـآ  , كة ئةو سةدةرةيـة لـةمادةى ثَيشـوو هـاتووة    , تةنيا بةبريى كا  كريم دةهَينمةوة

زةوابتةكــة , شــتةكةة حيــواز, (ظمموابط املةهمممة اللممحة العامليممة    يممة وفممق بمماللغت  الكورد ممة و العرب 
, هـةمان شـت دةطـةينىَ   , جا لَيـرة كـة ئامـاذةى بـةو سةدةرةيـة كـردووة      , دةريدةكات مونةزةمةى صةحة

 .سةرموو كا  عنالدين
 :بةردَين عنالدين سليم خديدا

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لَيـرة  , طـةر تةحةزيرةكـة تـارخيى ئينتيهـْا  و ئينتـاجى تَيدايـة      ضونكة ئة, من لةطةَل رةئيى كا  كرميم

لةبةرضـى لةسـةر ثاكةتةكـة تـارخيى ئينتيهـا و      , لةمادةى هةشت سةدةرةى ية  تارخيى ئينتيهْا  نةماوة
 .سوثاس, ئينتاج نيية؟ و لة دوكانةكةش هةبَيت

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئـةوة دةخيوَينمـةوة بـؤ    , و ئينتاج هةية؟ هيض رةبتـى نييـة  ئةو مادةية ض عيالدةى بة تارخيى ئينتيهْا  

على احملالت الميت شعمرض السمدائر او الت مغ أو مشمتقاشه لل يم  وضم  لوحمات         ), ئةوةى بيخةمة دةنطةوة
ما املادة السابعة بشمكل بمارة و مقمروا و  عاقمب املخمالف      (  0)شتضما التحذ ر اللحي الوارد يف الفقرة 

د ةار و يف حالة شكمراره للمخالفمة   ( سسمائة ألف)د ةار و ال شي د على ( ألف سس)بغرامة ال شقل عا 
كـَى  , دةخيةمـة دةنطـةوة  (  تم غلق حمله ملدة شهر واحد و عةد شكراره للمرة النانية شسحب االااةة مةه
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بـةكؤى  , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ سـةرموون   , كَى لةطةَل نييـة , دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, لةطةَليةتى
 .سةرموو بؤ سةر مادةى دواتر, دةن  ئةوة دبوَل كرا

 :بةردَين كريم حبرى عبداه
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى دةيةم
 :كَيشان لة شوَينة طشتيية داخراوةكانى خوارةوة دةدةغة دةكرَى ةجطةر: يةكةم

 .هؤيةكانى هاتوضؤى طشتى -1

كؤ و نةخؤشخانة و مةَلبةندة تةندروستيةكانى دوتاخبانة و مةَلبةندى سَيركردن و راهَينان و زان -0
 .ديكةي وة  دةزطاى سَيركردن و دةزطاكانى تةندروستى

وةزارةتةكان و دةزطا حكوميـةكانى ديكـة و دةسـتة طشـتييةكان و يانـة وةرزشـييةكان و بارةطـاى         -3
 .كؤمةَلةكان و شوَينة طشتييةكان لةناو ئةسانسَير و هؤَلةكانى سينةما و شانؤدا

 .يشةسازييةكان و مةَلبةندةكانى ناردنى كةل و ثةىل بازرطانىدةزطا ث -4

 .جةماوةر دةسرؤشن بةضَيشتخانة و شوَينى ديكة كة خواردن و خواردنةوة  -5

دةشَى بةبرديارى وةزيرى ذينطة و دواى وةرطرتنى رةزامةندى ئةجنومةنى وةزيران شوَينى ديكة : دووةم
 .ى لَي دةدةغةكراوةخبرَيتة سةر ئةو شوَينانةى كة جطةرة كَيشان

بةدةر لة دةدةغةكردنى داخراو بؤ جطةرة كَيشان لة ناو ئةو شـوَينانةى كـة لـة بردطـةى يةكـةم      : سَييةم
 بةتةرخان بكرَى بةاَلم لةضَيشتخانةكان و ئةو شوَينانةى خواردن  و خواردنةوة , ماددةيةدا هاتووةم لة

بةتـةواوى داخـراو   , َيشـان تـةرخان دةكـرَين   جةماوةر دةسرؤشن دةشىَ ئـةو شـوَينانةى كـة بـؤ جطـةرة ك     
 .نةبن

 :ىملطفبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :املادة العاشرة
- :ة التاليةالتدخ  يف االماكا العامة املغلقحيهر : اوالاََ
 .وسائل املواصالت العامة -1
و املراكممي اللممحية و غريهمما ممما عممات و املستشممفيات اماملمدارو و مراكممي التعلمميم و التممدر ب و اجل  -0

 .يمية و املةشأت الليحةلاملؤسسات التع

الوةارات و االاهية احلكوميمة االخمر  و اهليئمات و املؤسسمات العاممة و االند مة الر اضمية و مقمار          -3
 .اجلمعيات و احملالت العامة و داخل امللاعد و دور السيةما و املسرح

 .ار ةاملةشأت اللةاعية و مراكي التسو ق التد -4

 .املطاعم و احملال االخر  اليت   ي  الطعام او الشراب للدمهور -5

و جيوة بقرار ما وة ر ال يئة بعد استحلمال موافقمة جملمس الموةراا اضمافة امماكا اخمر  حيهمر         : ثانيا
 .فيها التدخ 
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ً : ثالنا عليهما   استنةاا ما احلهر املذكور جيوة ختليص اماكا حمكمة الغلق للتدخ  يف اجلهات املةلمو
الطعمام او الشمراب للدمهمور فيدموة ان      ش يم  املادة اما يف املطاعم و احملالت الميت   ما هذه( أوالاََ)يف الفقرة 

 .شكون االماكا املخللة للتدخ  غري مغلقة متامااََ
ــةوة    ــياغةمان كردؤت ــؤرة ص ــةو ج ــةش ب ــةى هاوب ــة ليذن ــةوةى   , ئَيم ــتووة وة  ئ ــان تَيخس ــتى زياترم ش

 :خوارةوة
 :رؤكى ئةجنومةنبةردَين سة

ثـَيم وايـة سـةرؤكايةتى    , ئةو شوَينانةى كـةمنب بكـرىَ  / يةكةم, من ثَيش ئةوةى رَيطا بدةم بةدسةكردن
ئةوةلــةن , يةكــةم شــوَين بَيــت , هــةرَيم و ســةرؤكايةتى ئةجنومــةنى وةزيــران و ثةرلــةمانى كوردســتان  

ــةين  ــت ثَيبك ــةوة دةس ــةمانى كو  , لةخؤمان ــةرَيم و ثةرل ــةرؤكايةتى ه ــةعنى س ــةنى  ي ــتان و ئةجنوم ردس
باشة دةخيةمة دةنطةوة ثـَيش ئـةوةى مونادةشـة    , بيخةمة دةنطةوة, ئةو سةدةرةيةتان ثَيباشة, وةزيران

ئةجنومــةنى , ســةرؤكايةتى هــةرَيم يةكةمــة, يةكــةم بَيــت, ئــةو سةدةرةيــة لــةكؤَلمان ببَيتــةوة , بكــةين
ئـةوة   كـا  كـريم  , رَيمى كوردستانئةجنومةنى وةزيرانى حكومةتى هة, ى كوردستانى عَيراقينيشتيمان
كــَى لةطــةَل ئيناســة كردنيــةتى بــا دةســتى بةرزبكاتــةوة؟  , ةيــة دةخةمــة دةنطــةوةئــةو سةدةر, بنووســن

ئينجـا دَيينـة   , نـ  وةرطـريا  ةبةزؤرينـةى د , دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, سةرموون
نوعــة تةماشــاى لةهــةموو شــوَينَيك مةم, تبــؤ ئــةوةى مونادةشــةكة هــني نــةبَي, ســةر ئةصــَلى هينةكــة

بـؤ  , لةذوورةكـةى خؤتـان مةمنوعـة   , (مـاكن خاصـة للتـدخني   جيوز ختصـيص ا )سةدةرةى ضوارةم بكةن 
يـان لـةو ذوورةى كـة دادةنـرَى بـؤ      , يان دةضن لةدةرةوة جطةر دةكَيشـن , جطةر كَيشان جَيطاية  دةبَيت

من زؤر مـةجالتان دةدةمـَى   , ةكة وازحية زؤرسةدةر, ةكةى خؤتان مةمنوع دةبَيتلةذوور, جطةرة كَيشان
ونـةتى سـةودى عـادةى    يـةعنى ئيسـتغالىل مور  , لَيدةطريَىازم بةاَلم بةحقيقةت من ئيعتري, كردنبؤ دسة

 . نةسرين خان سةرموو, بةتايبةتى لةطةَل كا  كريم, من نةكةن
 :صاحل حممدسرين ةبةردَين ن

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لــةماددةى يةكــةم دةدةغــةكردنى جطــةرة كَيشــان  , دذى جطــةرة كَيشــاا, ذةكــة دةكــةمؤثشــتطريى لةثر

من باس لة دوتاخبانةكان ئةكـةم كـة ئَيسـتا لـةناو دوتاخبانـةى ناوةنـدى و ئامـادةيى و        , لةهةندَى شوَين
ة بةشـَيوةيةكى بـةرباَلو جطـةر   , بةشَيوةيةكى بةرباَلو ئةمةوَى تةوسيعَيكى بدةمَى, ثيشةيى و زانكؤكان

ــان بؤتــة ديا ــة كَيش ــةناو طةجنــةكان ريدةي ــن , ل ــكرا جطــةرة ئةكَيش ــَيوةيةكى ئاش ــدا , بةش ــةمان كات لةه
ــةكان ج   ــة دوتابي ــةر ب ــتايةكة بةرامب ــىَ مامؤس ــةرة ئةكَيش ــار , ط ــن داواك ــا م ــةكان  ئينج ــةناو دوتاخبان م ل

ثَينـةكرَى و  يـان  , كة زيانةكانى جطةرة ضـيية , مامؤستاش هةندَى باسى ئةو شتانة بكات, دةدةغةبكرَى
سيلمى زانستيمان هةية باسى ئـةوة دةكـات كـة    , يان ثَي ثشاندانى هةندَى سيلم, داواى جطةرةى لَينةكات

لةهـةمان  , ئـةوة بـؤ دوتابييـةكان روون بكاتـةوة    , ثَيدةطـةينىَ  يضؤن جطةرة كَيشان لةشي و طيانى زيان
لـة دراوسـَييةكان هـاتووة ئـةوةيش     كـة  , كوردستان دياريدةيةكى تريش هةيـة  يكات ئَيستا لةناو هةرَيم
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ــة ــاَلوة   , نَيرطةلةي ــتا زؤر ب ــة ئَيس ــةكانى ئَيم ــةناو طةجن ــة ل ــتييةكان و   , نَيرطةل ــوَينة طش ــةناو ش ــتا ل ئَيس
كى ابةاَلم لةهةمان كاتدا ئةو نَيرطةلةي كة ئةو طةجنة ئةيكَيشَى تري, لةشوَينى تايبةتيش هةر ئةخيوات

بؤيــة داواكــارين ئةمــةش , ةهةنــدَى شــوَين بةئاشــكرا ئةيكَيشــنئَيســتا زؤر بةشــَيوةيةكى روون ل, تيايــة
 . زؤر سوثاس, ئةم ماددةيةش زياد بكرَى, دةدةغة بكرَى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بـةس ئةوةندةيـة رةضـاوى ئـةوة     , تـةواوى دةكـةين  , ئةطـةر هينتـان نييـة   , دةدةية 1205تكاية سةعات 

, ار نةكرَيتـةوة هةمان دسةكة تيكر, ادةرَيك دسةى كردئينتيباز بكةن ئةطةر بر, بكةن كة وةخت كةمة
 .كا  عبدالربن سةرموو
 :بةردَين عبدالربن امساعيل سليم

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بـةاَلم باسـى ثةرلـةمان كـرا و هةنـدَى شـوَينى دى كـة        , ةوانى لةو ماددةيـة دةكـةم سـةد لةسـةد    تمن ثش

لَيــرة تةبعــةن ئــةو , َى بــؤ ئةوانــةى كــة جطــارة دةكَيشــنئــةبَى جَيطايــة  ديــار بكــر, جطــةرة نةكَيشــرَى
لَيرة دوو نودتـة  , ئةوةية كة عموميية ى دةدةغة دةكرَى بةحقيقةت جَيطايلَي يجَيطايانةى كة جطةرة

ــةكَيك لــةوان, بــاس نةكرايــة ــةيارة, ي ــةيارة  , خصوصــى كــة جطــةرة دةكَيشــى  يس ــةى لــةناو س جطةرةك
هـةروا  , يـان لـة سرؤشـطايةكان   , بةتايبـةتى لةسصـَلى هـاوين   , تدةيةها حةريق دروسـت دةبيَـ  , اتسردَيدةد

هةتا كابرا لةماَلى خؤى كـة  , ئةمة باس نةكراية لة جَيطاى ثَيشكةوتوو, ةندةدي جطةرة دةكَيشن و سردَي
بةتايبــةتى ئةوانــةى كــة , نــة  لــةناو خــانى بيكَيشــى , جطــةرة دةكَيشــى دةبــَى بضــيتة بــاَلكؤن بكَيشــى 

يـان خاَلَيـك لـة ثَينجةكـة زيـاد بكـرَى       , ةر ئةوة ثَيويستة ئةمـةش وةكـو نودتةيـة    لةب, منداَليان هةية
زؤر , (الت التدار مة احملم لميف و يف  الفلل  يف السيارات ا لوصية خاصةسيدائر ما الجيب عدم رمى )

 .سوثاس
 :ام  بدعنمان امحد بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ةر خـؤ ئةطـ  , لة مةساجد و ئةماكينى عيبادةى بؤ ئيناسة بكرَى ,ةى دوولةو حةزرى تةدخينة لة سةدةر

املؤسسممات الرايممة و احلكوميممة و )بكــرَى ئيحتيمالــة وةكــو بَلَيــى  سةدــةردةى دوو و ســَيش موختةصــةر
ة و هـةم موختةصـةر  , و سـَى بكـرَي بةيـة    ةى دوو سةدـةر , موختةصةر بكرَين, (الد ةية و االاتماعية

 .سوثاس, هةم ئيستيئادةشى لَيدةكرَى
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بــةاَلم لةبــةر ئــةوةى دوَينــى  , َىيــنووســراية ئــةوةى جــةنابت دةيَل, ئــةوة دةزانــى ضــيية كــا  عومســان 
,  ثَيكـةوة ليذنةكان كـة دانيشـ   , دوَينَى كة دانيش  ثَيكةوة, يةمودتةرةحى دوَييَن , تيئاديان كرديةئي

 .ةالوَيذ خان سةرمووط, ةى زؤرى تَيدايةمةسائيلى زؤر و عيبار
 :بةردَين طةواليذ شابا ججى
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 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
و  ا ستشـئيات )دواى ( ضمافة اىل إ)ةى يةكـةم بنووسـرَى   لـة سةسـةر  , ح دةكـةم لـة بردطـةى دوو   امن ئيقـتري 

جيوز )ةى دووةم هاتووة هةرضةندة لة سةدةر, لةسةر بكرَى تةئكيدى( املراكي اللحية و العيادات الط ية
 .سوثاس, بةس ئةطةر لَيرة تةئكيد بكرَى باشرتة, (من الوزير قرارب

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
و العيمادات  )باشـة ئـةوة ئيناسـة بكـرَى     , ؟جـةنابى وةزيـر وا نييـة   , وايـة  ،ةيـة وةلال عياداتى توبى زةرور

 .نا سةرمووكا  زا, زؤر باشة دةست خؤش, (الط ية و املراكي اللحية و املةشأت اللحية و الط ية
 (:زانا)خضربةردَين دادر سعيد 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ثـَيم  , سوَلتةيةكى دةزائيى موستةديلة, مةحاكيم دةوائريى حكومى نيية, حاكيمان لةبري ضووةئَيمة مة

القاعمات  ), ئةمة يـة  , (ر احلكومية االخر  و احملاكمالوةارات و الدوائ), زيادى بكةين( ج)واية دةبَى لة 
ئةترسـَيم  , زيـاد بكـرىَ  ( ج)ةى ئـةوةش لةكؤتايةكـةى سةدـةر   , ن هةيةهؤَلة طشتييةكا( لعامة للمةاس اتا

و كافمة االمماكا   )بؤية ثَيمان واية بردطةيـة  زيـاد بكـرَى    , بةبريمان بَيتةوة دوايي, زؤر شتى تر هةبَيت
لـة ضـوارةميش  خاصـةكة    , ةدةبـَى بيطرَيتـةو  , موغلةدة بَيـت , مادةم عامة بَيت, (العامة املغلقة االخر 

جيموة ختلميص االمماكا    ), خاصـةى دووةم زيـادة   ئـةو  ,(جيوة ختليص االماكا ا اصة للتمدخ  )زيادة 
 .زؤر سوثاس, (للتدخ 

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كةواتـة خاصـة بـة    , (للممودخة  )نووسـراية   .ة مةتعـةمى دةضـي , تةحديـد كرايـة  , ة زيـاد نييـة  خاصةك

ــودةخن ــةاَلم , نيم ــر  ب ــةوةى ت ــةين , (احلكوميممة و القضممائية )ئ ــاد بك ــةى زي ــة  , دةزائيةك ــةوةى ك لةبةرئ
مةحكةمـةى  , مـةحاكميش دةطرَيتـةوة  , (القضمائية )مةحكةمـة حكـومى هةنـة و    , دانونةكةمان دةرهَينا

يــةعنى ئةوانــةى كــة تــابعى هةييــةى دــةزائيى  , دةوامينــةكانيش دةطرَيتــةوة, تــةميينيش دةطرَيتــةوة
 .رار سةرمووكا  ز, دةطرَيتةوة

 :طاهر ام  زراربةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لـةجياتى ئـةو   , هـةمووى ئيلغـا بكـرىَ   , بردطةى يـة  و دوو و سـَى و ضـوار و ثَيـنج    ,  من ثَيشنيار دةكةم
كـة جطـةرة كـَيش ئـازادى     , جطةرة كَيشـان لةهـةموو ئـةو شـوَينانة دةدةغةيـة     , بردطانة سةدةت بنووسني

 .زؤر سوثاس, زيانى تةواوى طةياندووة بةدةوروبةريداتةواوى نةبووة و 
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئـةوة هةريـة  بـؤ خـؤى     , دةكرَيتـةوة و هيضـمان نـةكرد    مانـاى وايـة دةرطـا   , ةوة هـةر نـابىَ  كا  زرار ئـ 
 .سةرموو, دةكات يتةسسري

 :امنيةرار طاهر بةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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 .سوثاس, خةَلك حةدى ضيية, ة دةكَيشىكابرا لةماَلى خؤى جطةر
 :عبداه مولودمال سعدالدين بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ئيحتيمال هةية هةندَى جَيطـا هـةبَيت موغلـةق نـةبَيت     ,(حيهر التدخ  يف االماكا العامة املغلقة)لة  

جـَي هةيـة   , مـان لَيبـدات  مامؤسـتا كـةريم بـا طويَ   , يةعنى ئةو موغلةدة كةمَيك ئةشكال دروست دةكـات 
 .سوثاس, حةى مةدرةسة سةدئى نييةسا, بةننخيانة هةية سةدئى نيية, سةدئى نيية

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو, بازارد, مةلعةب ئةوانة ئازادة, لةساحةى مةدرةسة

 :سعدالدين عبداه مولود بةردَين مال
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ضـونكة مواصـةاَلت شـتى تـريش دةطرَيتـةوة     , وةسـائيلى نـةدل باشـرتة   , تى عامـة لة وةسائيلى مواصـةالَ 
لـةجياتى ئـةو هـةموو    , جةنابى سةرؤكى ثةرلـةمان  دوايي, (وسائل الةقل العامة)ئةطةر تةحديد بكرَي 

يةعنى ئةطةر هةر شتَيكى تـر  , (كاش ها و مراكيهااكا العمل و االدارات الراية مبمأ)ذماردنةى بطؤترَى 
لةبـةر  , دةتوانرَى رةمسى و غري رةمسيشى بؤ زياد بكـةي , لة رةمسية و غةيرى رةمسى, ى زياد بَيتيدوا

ئيحتيمـال هةيـة شـتَيك    , نـة  ئـةوها بـذمَيرى   , ئةوةى هةتا ئةطةر وابوو شـتى تريشـى بـؤ زيـاد بكـةى     
ة ئةطـةر طؤتـت   ضـونك , (املةشمأت و امللمان   )بكرَيتـة  ,  (املةشمأت اللمةاعية  / ضوارةم), هةبَى لةبري بكرَى

 .لةطةَل رَينمدا, هةم مةصانيعيش دةطرَيتةوة, هةم مونشةئةى دةطرَيتةوة, مونشةئات و مةصانب
 
  

 :اشاثامحد خضر بةردَين ظيان 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

هؤَلــةكانى  ونــاو ئةسانسـَير , شـوَينَيكى تــر زيـاد بكــرَى لـة خــاَلى سـَييةم    , مـن تــةنها ثَيشـنيارَيكم هةيــة  
 .زؤر سوثاس, يةعنى هى ذنان و ثياوانيش, و شانؤ و حةالدةكان و صاَلؤنسينةما 

 :زان شهاب نورىبةردَين سؤ
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

هـةر كةسـَى   نـابَي  , بـةاَلم تـؤ دـانون دةرئةكـةى    , خـؤ كـةس ناَلـآ خراثـة    , ئةم رَين بةندية خؤى جوانـة 
ئةجنومـةنى  , دةوَلـةت  اسقىيةعنى مةر( امة و املغلقةاملرافق الع), هات يةكةسةر بيَلَي داشتَيكى بةخةياَل

كــة ئــةَلَى , لــة دةوائــريى حكومــةت و لةطــةَل ئــةو شــتانة , هــةر لــة وةزارةت, اسقى هةيــةوةزيــران مــةر
ئـةو  , ئةسانسـَيرةكان ئةطرَيــتةوة  , ردةكان ئةطرَيــتةوة مةمـة , امة ضَيشـتخانةكان ئةطرَيتـةوة  ئةماكينى ع
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ئاخر تؤ ئةبَى نةصَيكى ياسايى مةعقول , يةكَيك هةَلدةستَى ئةَلَى نَيرطةلةيةعنى , شوَينانة ئةطرَيتةوة
 .زؤر سوثاس, ئةماكينى عامة لةطةَل مةردسةداتى دةوَلةت تةواو, دابنَيي

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .كا  تارق سةرموو, لة مةحنةرد شةتب دةكرَى, سوعبةتى منااَلن نيية, ئةو كةليمةية

 :سعيد جامباز دطارق حممبةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ئةو دةوَلةتانةى دانونى دةتب كردنى جطارةيان بؤ دةرضـووة , يرى مونةزةمةى صةحةى دةوىللة تةدر
, لوبنـان , سـعودية , كوَيـت )وةكو ضـةند دةوَلـةتَيك لةوانـة    , ئةوانةى جطةرة كَيشن نيسبةتيان كةم بووة

, بةشـةرتَيك ئـةو ماددةيـة   , ثـاش دةرضـوونى دانونةكـة   , ةم بووةئةوانة رَيذةكةيان ك, (دوبةى, بةحرين
: اوالاًَََ)ثـاش ئـةوةى   , ئةطةر جَيى بكرَيـتةوة زؤر باشـة و , ماددةيةكى كردؤكى ئةو دانونةية دةتواا بَلَيم

بـؤ  , (وسمائل الةقمل العاممة وا اصمة    )مـن لةطـةَل كـا  عبـدالرباا بكرَيتـة       ,(وسائل املواصالت العامة
و سـةيارةش   جطـةرة دةكَيشـىَ  , مؤبـايلى لةدةسـتة  , رة ئـةوةى كابرايـة  سـةيارة لَيـدةخوردى    خاصة لةبة

هةروةها ثَيشل كردنى ئازادى ئةو كةسـةية كـة لـةناو    , لةبةر ئةوة زؤر حاديسة روويداوة و, لَيدةخوردى
 .زؤر سوثاس, سةيارة لةطةَلى سوار دةبَيت

 (:بةَلَين)بةردَين بد عبداه حممود
 .ةرؤكى ئةجنومةنبةردَين س

جطـةرةي تَيـدا   , ؤذةكـة هـاتووة  ان لةسـةر ئـةو شـوَينانةى كـة لـة ثر     يـةكَيكي , ئةمن دوو تَيبينيم هةيـة  
بةاَلم دةَلَي دةشَى شـوَينى داخـراو دةدةغـة بكـرَى بـؤ      , بةرداستى هةمووى شوَينى باشن, دةدةغة دةكرَى
و ئةو شوَينانةى جطةرة كَيشانى تَيـدا  وزة لةهةمويةعنى ئةوةش بةرداستى مةسر, (وزجي)جطةرة كَيشان 

يـاخود  , يةعنى وةزارةتـى صـةحة  , دةبَى شوَينى تايبةت بؤ جطةرة كَيشان ديارى بكرَى, دةدةغة دةكرَى
ئةطينا من موتةئةكيـدم جطـةرة دةكَيشـرَي و كـةس     , دائريةكة شوَينَيك تةرخان بكات بؤ جطةرة كَيشان

لةهــةموو دنيــا شــوَينَيكى , نيســبةت كاسرتيــا و ضَيشــتخانةبة/ دوو, ئــةوة يــة , طــوَي ناداتــة دانونةكــة
لة كوردستان ضَيشتخانة  نيية سةرى , يةعنى مةكشو  نيية و هةوا كَيشى بؤ دروست كردية, تايبةت

ئــةوة بةتـةعليمات لـة وةزارةتـى صــةحة    , دةبــآ هـةوا كَيشـى هـةبىَ   , هـةمووى داخراوةيـة  , كـراوة بَيـت  
بة تـةعليمات وةزارةتـى صـةحة اليـةكى بـؤ      , يا دةبَى جيا بكرَيتةوةيةعنى ضَيشتخانة و كاسرت, دةربضَى

بةاَلم بةداخةوة لةكوردسـتان هـةوا كـَيش    , ديارى دةكات كة جطةرةى تَيدا دةكَيشرَى هةوا كَيشى تَيداية
 .زؤر سوثاس, مةبةستم دووكةَل كَيشة, لة هيض ضَيشتخانةية  نيية

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
مومكينـة ئينتيباهـت   , دووكةَل كَيش لةهـةموو مةتعـةمَيك هةيـة   , عكسةوة كا  بةَلَينمن ثَيم واية بة

 .سةرموو, نةكردبَى
 (:بةَلَين)بةردَين بد عبداه حممود
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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, هةوا كَيشى نيية, بةاَلم ئةو شوَينةى كة خواردن و خواردنةوى لَيدةكرَى, لة مةتبةخةكة هةية, ببورة
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
دةَلــَى هــةواى ثيســيش , ســثليتانة ئةطــةر مةعلوماتةكــةى خبوَينيــةوةو زؤر لــة, جارَيــك لــؤ مــةعلوماتت

 .سةرموو كا  ئارام, بةهةر حاَل, رادةكَيشى بؤ دةرةوة
 :ارام رسول مامندئبةردَين

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, لـة ليذنـةى دـانونى و ليذنـة هاوبةشـةكان بكـةين       بةرداستى لَيرة حةدى خؤيةتى ئَيمـة دةسـت خؤشـى   

تـةنها وةسـائيلى هاتوضـؤ    , لةبةر ئةوةى ثَيموا نيية هيض شوَينَيكيان لةبري كردبَيت كة جَيـى بكةينـةوة  
بةاَلم لةزؤربةى واَلتـان و لةياسـايى دةدةغـةكردنى ئـةو شـوَينانةى كـة جطـةرةى        , لةوانةية باس كرابَى

, بؤيـة ثـَيم خؤشـة ئـةوةش ئيناسـة بكـرىَ      , وى دَيت ئةوةيش سردؤكةخانةكانةبةتايبةتى نا, لَيدةكَيشرَى
 .زؤر سوثاس, هؤتَيلةكانيش لةهةمان كات, بؤية ئيشارةمت ثَيدا, من طوَيم لَينةبوو

 :خشان عبداه زةنطةنةةبةردَين ث
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لةطـةَل  , اترة ئـةوةى كـة لَيـرة هـاتووة    زيـ , بةرداستى ئةو شوَينانةى كـة ليذنـةى ياسـايى ديـارى كـردوون     
يـان صـيغةيةكى عـام    , وةكو بةننخيانة و شـوَينى عيبـادات هـةتا دوايـى    , ئةوةم كة ئةوانةش زياد بكرَى

ئـةوة بةتـةعليمات   , دوايـش شـوَينَيكمان بـري دةكـةوىَ    , يةعنى ئةو شوَينانةى كة تةحديد كـراوة , بكرَى
يةعنى ئةماكينى موغلةق , ئةوة رةنطة صيغةيةكى عام بَيت لةبةر, بةاَلم ئةمة بةياسا, دةدةغة دةكرَى

, وتوويـةتي بةاَلم ئةطةر ناو هات ئةو شوَينانةشى تَيـدابَى كـة ليذنـةى دـانونى     , لةجياتى ئةم ناوهَينانة
بـةاَلم  , (أسمتنةاا مما احلهمر املمذكور االمماكا املخللمة للتمدخ        )ثَيشنيار دةكةم واى لَيبَيت , لةسَييةم

, لـةوالش مئتوحـة  , لـةوال موغلةدـة  , يةعنى عقوبـةى جطـةرة كَيشـةكان ئـةدةين    , ة ضييةموغلةدة باش
يف )ئـيرت  , (أسمتنةاا مما احلهمر املمذكور االمماكا املخللمة للتمدخ        )بةردةئيى من ئةوة هيضى نـةمَينَى  

ايـة  الم و, لـة شـوَينةكانى تـر موغلـةق بَيـت     , بةاَلم لة مةتاعيم موغلةق نـةبىَ , (اجلهات املةلوً عليها
 .زؤر سوثاس, هةر شوَينَيك دابني بكرَى, ئةوةى ناوَى

 :بةردَين مجال حممد داسم
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

شـوَينةكانيان كردبـوو   , لةبيدايةت كة ئةم دانونة دةرضـوو , تةبيعى لةو مةوزوعة باسى ئةمريكا دةكةم
تـةبيعى لـة   , طـةرةش نييـة  بةشَيكى هـي جطةرةيـة و بةشـَيكى هـي ج    , يةعنى عادةتةن بةشوَينى طشتى

ضـونكة  , بةاَلم ئةو مةتاعيم و داوئري و شةريكاتة مواجةهةى ئيشـكالَيكى طـةورة بـوون   , بيدايةت وابوو
دةبـَى خـواردن ببـات بـؤ ئـةو شـوَينةى كـة جطةرةشـى تيـا          , ئةو كةسةى كة ئيش دةكات لـةو مةتعةمـة  

رزطـار كـرد    يلةاليـة  جةماعـةتَيك  , َىهةروةها بؤ ئةو شوَينةش كة جطةرةشى تَيدا ناكَيشر, َىرئةكَيش
يـةعنى تووشـى   , بةاَلم خةَلكَيكى تر هاتووضؤيان دةكات, ئةوانةى كة جطةرة ناكَيشن ،لة جطةرة كَيشان

بــةهؤى ئــةوةوة  , خــةَلك ئــةَلى مــن لَيــرة ئيشــم كــردووة , دــةزائيى زؤر بــؤوة يمواجةهــةى تؤمــاركردن
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ئةمـة  , ئَيسـتا لةهـةموو شـوَينَيك مـةنب كـراوة     , ةماوةلةبةرئةوة ئَيستا ئةوة ن, تووشى نةخؤشى بوومة
لةوانةية شوَينمان لـةبري بضـَيت كـة نـةى     , بةدةناعةتى من كة شوَينةكامنان تةحديد كرد/ دوو, يةكةم

يـةعنى  , لةبةرئـةوة صـيغةيةكى عـام   , بـؤ موسـتةدبةل لةوانةيـة ئـةو شـوَينانة لـول نـةكات       , نووسني
ئـيرت ثَيويسـت نـاكرَى تةحديـد     , اتوضؤ و طشتييةكان دةدةغـة بَيـت  بةدَيرَيك شوَينى طشتى و شوَينى ه

 .زؤر سوثاس, بكرَى لةهةموو شوَينَيك
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لةبةرئةوة هةر , بؤ مةجلسى وزةرا هةية هةر شوَينَيك ئيناسة بكات, ةية  نووسراوةئةوةلةن لة سةدةر
, َيك ئيناسـةى بكـات  هةية بةدـةرار ى ئةو دانونة بؤى مةجلسى وزةرا بةثَي, شوَينَيك لةبريمان ضوو بَيت
 .كا  ديلمان سةرموو, ئةو موشكيلةية حةل دةبَيت

 (:ئامَيدي ديلمان)بةردَين حممد ابد صاحل 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ردةمسى م لة موئةسةساتى رةمسـى حكـومى و نـا   من تةئيدى ئةو رةئية دةكةم كة وةكو مةردحةلةي يةكة
ئَيستا بوارَيكى زؤر طران دادةنـَيني  , تةبعةن هةر ياساية  مةجاىل هةمواركردنى هةية, يندةست ثَيبكة

ئةطـةر بَيينـة سـةر    , كة هةموو ئةو مةجاالتانـة دةطرَيتـةوة  , لةسةر وةزارةتى صةحة, لةسةر حكومةت
ــةجاالت  ــدَيك م ــة   , هةن ــةنادديش مةمنوع ــة س ــةزؤر واَلت ل ــتا ل ــى  , ئَيس ــارة دةكَيش ــدق جط ــيية سن , دةض

ئَيســتا رةنطــة زةبــةت بَيــت لةهــةرَيم خــيالىل ســالَََيك بتــوانني ئــةو سصــَلة  , َيطايــةكى خاصــى هةيــةج
و حكـومى  بـؤ مةردحةلـةى يةكـةم تـةنها تـةركين لةسـةر شـوَينة طشـتييةكانى رةمسـى          , هةمووى بكةين

كـة   يةعنى وةكو ضؤن يـةكَيك ,  مةتاعيم و مةحاىل تيجارىوةكو ئةوةى سةدةرةى يةكةم هاتني, بكةين
يــان , ئةوكاتــة دةتوانيــت لــةو مةتعةمــةش جطــارة نةكَيشــى     , تة مةتعــةمَيك جطــارة دةكَيشــىَ  دةضــَي

زؤر , كَيشــانجَيطــاى جطــارة ,  بكاتــةوة ي  جيــادةتــوانَي, مةتعةمةكــة وةكــو ئــةوةى كــا  بــةَلَين طــوتى
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ــوثاس ــرا , زؤر س ــني ك ــةوةى زؤر ثَيو , زؤر ه ــؤ ئ ــةنيا ب ــرىَ  ت ــة بنووس ــةو ناوان ــتة ئ ــة  , يس ــةو جَيطايان ئ

دانونيش بةدةرجة ية  دةرناكـةين كـة بَلـَيني ئـةو دانونـة جَيبـةجَى       , ضونكة ئةمة دانونة, بنووسرَى
كـة  , ش ضـاوة ئـةوة لـةثيَ  , يـان نـا  , بةدةرجةيـة  ئـةو دانونـة ثَيويسـتة    , يـان جَيبـةجَى نـاكرىَ   , دةكرَى

دةبــَى دةريبكــةي و ثَيداويســتى جَيبــةجَى كردنةكــةش ثةيــدا  بَيــت بــؤ كؤمــةَلطا زةرور, ثَيويســت بَيــت
ئةوةى تريان , يةكَيكيان جطةرة كَيشة, موغلةق دةكةين ئَيمة باسى جَيطاي, نسامنان هةيةدوو ئي, بكةى

بـةاَلم ئـةوةى   , هيض زةرةرى نيية بؤ ئةوةى كة جطةرة دةكَيشَى ئةوةى جطةرة ناكَيشَى, جطةرة ناكَيشَى
, واتــا ئــةو دانونــة, بــؤ ئــةوةى تةنيشتيشــى زةرةرى هةيــة, بــؤ خــؤى زةرةرى هةيــة و جطــةرة دةكَيشــَى

بـةاَلم جطـةرة كَيشـةكة    , خـؤى جطـةرة ناكَيشـىَ   , بؤ حيمايةى ئةو كةسةية كـة جطـةرة ناكَيشـىَ   / يةكةم
ئـةو كةسـانةى كـة جطـةرة      َىدةمانـةو , جطة لـةوةى كـة زةرةر بةخؤشـى دةطـةينىَ    , زةرةرى ثَيدةطةينَى

ئةطةر بتوانني ئةو كةسانةى , لة زةرةرى ئةو كةسةى كة جطةرة دةكَيشَى و, يمايةيان بكةيننةكَيشن ح
ئـةوا خنمـةتى   , يـاخود تـةركى بكـةن   , بةهؤى ئةو دانونةوة كةمرت جطةرة بكَيشـن , كة جطةرة دةكَيشن
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رى بةثَيى ئةو دانونةش كـة دةردةضـَى رَيـذةى ئـةو كةسـانةى كـة تـازة دَيـن سيَـ         , ئةوانيشمان كردووة و
تةحنيرةكة وا دةَلَى كةبرتسَى , عة جطةرة بكَيشَىساَلى مةمنو 18ثَيش , دةبَيـتةوةجطةرة دةبن كةمرت 

مـةجبور دةبـَى وةختـى ئـةو شـوَينانةى كةخؤشـن       , لةمةتعـةما  جطـةرة نةكَيشـىَ  , لة خةترياتى جطةرة
نووسراية هيض , ذوورَى ئَيستا بردؤ بؤ ئةوروثا خؤشرتين مةتعةم هةر كة دةضيية, جطةرة تَيدا نةكَيشى

ثَينج مةتعةم دةكةى تـاكو لـة مةتعـةمَيك جَيطايـةكيان دانـاوة بـؤ جطـةرة        , شوَينى جطةرة كَيشان نيية
هاندةرَيك دةبَيت بؤ , واتة دةبَى تؤ ئيختياراتت بؤ ئةو شوَينة خؤشانة رةبتة بة جطةرة كَيشان, كَيشان

هةنـدَيك كةسـى تايبـةت    , ك كةسى تايبـةت نييـة  تةبعةن من مةبةستم هةندَي, ئةوةى جطةرة نةكَيشَى
ــةرة تــةر  بكــة    , هةيــة ــاَلَيم جط ــى ن ــن بةحقيقــةت دــةت ثَي ــة م ــاعري هةيــة ئة, ك ــةر جطةرةكــةى ش ط

عرة ثشتطرييشى دةكةم بؤ ئةوةى شي, ئةوة با بؤخؤى هةر بيكَيشَى, عرى بؤ نايةتشي, بةدةستةوة نةبَى
لةبةرئـةوة  , بـؤ مناَلـة بةرداسـتى   , بؤ كؤمةَلطايـة , بؤ خةَلكة ,بةاَلم ئةمة بؤ دواردؤذة, جوانةكامنان بداتَى

ــوَينانةيان     ــةو ش ــة ئ ــآ ك ــةى دوَين ــنج ليذن ــةو ثَي ــردووة و  ئ ــة ك ــة زةرور, ئيناس ــة  زؤر ب ــاتووة ئَيم ى ه
ئةطـةر شـتى عـام بنووسـني تةسسـريى      , كؤمةَلطاكةمان ئاشنا نيية بةو خةتةرى جطةرة وةكو ثَيويست و

ئةجنومـةنى  , ئةطةر شتَيكمان لةبري ضـوو ,  تةحديد بكرَى و, َى تةسسري بكرَىئَيمةش نامانةو, دةكرَي 
ــات و   ــة ئيناســةى بك ــَى ك ــةاَلتى دراوةت ــران دةس ــوَينَيكيش دائريةيــة , وةزي ــةر ش ــت , ه ــة دةتوانَي مةتعةم

يـان سةرتاشـة دةتوانيـت    , تةبعـةن يـةكَيك مةحـةىل دارتاشـة    , شوَينَيك تةرخان بكات بؤ جطةرة كَيشـان 
ئـةوةى دةيـةوآ جطـةرة    , يةكسـةر دةنووسـى جطـةرة كَيشـان مةمنوعـة     , نَيك تـةرخان نـةكات  هيض شـويَ 

بةاَلم لةوَى حـةدى خؤيـةتى هـيض    , بكَيشَى دةتوانَيت بضَيتة الى سةرتاشَيكى تر كة مةجاىل ئةوةى داوة
, جَيطايـة  , دةبَى شوَينَيكى بؤ دابنَيني, بةاَلم شوَينَيكى وةكو ثةرلةمان زؤرة, جَيطايةكى تايبةت نةدات

وةختـى  , ياخود لَيرة جَيطايةكى بؤ دابني بكـةين , دةتوانَيت جطةرة بكَيشى ةوة لةهةواييان بضَيتة دةر
بـري  , ئـةوةش وا دةكـات ئةطـةر لـةكاتى دةواميـدا ثَيـنج جطـةرة بكَيشـىَ        , جطةرة كيََشانى بضَيت بيكَيشى

دةكـةم  بؤية مـن داوا  , تةندروستييةن ,ئةوةش لةدازاجنى خؤيةتى ماديةن, بكاتةوة دوو جطةرة بكَيشَى
بـةس ئةوةندةيـة   , جـارَيكى تـر بيخوَينـةوة   , واتانةى كة ئَيستا كرا لةبةر رؤشـنايى هينةكـة  بةو تةغيري

بيخوَينـةوة جـارَيكى تـر بـةو     , ئـةوة ضـا  بكـرىَ   , راسـرتة ( اشكالهحيهر التدخ  بكافة )بةعةرةبيةكة 
 .سةرموو, موداخةالتى برادةرانلةبةر رؤشنايى , تةعديالتانةى كةوةرمان طرت

 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :=حيهر التدخ  مبا فيها الةرالة يف األماكا العامة املغلقة التالية :املادة العاشرة
 .وسائل املواصالت العامة و ا اصة= أ
ستشفيات و املراكي اللحية و العيادات الط يمة و  املدارو و مراكي التعليم و التدر ب و اجلامعات و امل -ب

 .املسااد و دور الع ادة
الوةارات و المدوائر احلكوميمة و القضمائية و اهليئمات و املؤسسمات العاممة و األند مة الر اضمية و مقمار           -ج

 .اجلمعيات و احملالت العامة و داخل امللاعد و دور السيةما و املسرح
 .ارات و مراكي التسو ق التدار ةاملةشأت اللةاعية و املط -د
 .الطعام أو الشراب للدمهور قاهي و احملال األخر  التى شقدم املطاعم و املخابي و امل -ز
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 .حمطات التع ئة و التيود بالوقود -و
 .د ةار( عشرة أألف)اعاله بغرامة قدرها ( أوالاََ) عاقب املخالف حلكم الفقرة : ثانيااََ
 .ضافة أماكا أخر  حيهر فيها التدخ جمللس الوةراا ا: ثالنااََ
 .ما هذة املادة( أوالاََ)جيوة ختليص أماكا خاصة للتدخ  يف أألماكا الواردة يف الفقرة : رابعااََ

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
طايـة  بكاتـةوة بـؤ جطـةرة     ضـونكة حـةالدَيك بؤضـى ئيجبـارى بكـةين جيَ     , تـةواوة ( جيوز ختصيص)نا 

سـةرموو كـا    , كةيئى خؤيـةتى , بانَيتة الى من دات دةَلَى ئةوةى جطةرة دةكَيشَىار دةخؤى دةر, كَيشان
 .شَيروان

 :روان ناصح حيدرىبةردَين شَي
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, مواصـةاَلت خاصـة بؤضـى بضـَيتة نـاو ئـةو مةسـةلةية بةرداسـتى        , من لَيرة تةئيدى سؤزان خـان دةكـةم  
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
جوابى سؤزان خان , تةبعةن لةبةر ئةوةى مونادةشةية  لةسةر ئةو بابةتة لةسةردةنسا طوَيم لَيبووة من

مـةجبورة خـؤى   , دةَلَى ئةطةر بةتةنيا بَيت كاتَيك كـة جطـةرة دةكَيشـىَ   , لةوَيش مةنب كراوة, دةدةمةوة
, َى و تةئسـري دةكـات  ئاطـاي لـة سـيادةتةكة نـامين    , يان بةهةر جؤرَيـك جطـةرة ثـَي بكـات    , شقاتة لَيبدات

ــاد دةكــات      ــو مؤبايلةكــة و حةوادســى ســةيارة زي ــاَلى لةطــةَل بَيــت    , وةك ســاردة و , ئةطــةر خــةَلكى من
لةتةنيشتيشـى جطـةرة نةكَيشـَيك هةيـة زةرةرى     , واتة لةجَيطايـةكى موغلةدـة  , ثةجنةرةكانى داخستووة

 .سةرموو, بةهةر حاَل, كراوةلةو مونتةَلةدةوة مةنتقى مةنب كردنى جطةرة لةوةش ئيناسة , لَيدةدات
 :روان ناصح حيدرىبةردَين شَي

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, خةَلكى تـرى لةطةَلـة عائيلـةى خؤيـةتى جطـةرة كَيشـة      , مواصةاَلت خاصة سايقةكة جطةرة كَيش نيية

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ــاطوجنىَ   ــةمان ن ــةَل مةبدةئةك ــة لةط ــة , كةوات ــة عامةك ــة   جَيط, مةبدةئ ــة زةرةر لةمناَلةك ــة موغلةد ايةك
 .كا  بارزان سةرموو, ئةداتن

 :بةردَين بارزان حممد دادر
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سوثاس, بؤ خؤتان ماندوو دةكةن, ى تيا بَيتى سةيارات ناكةن كة تةبَلة و ضةرخجا بؤ مةنع
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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هـةموو مةداعيـدى   , شا بكةن ئـةوةى سـوارى تـةيارة ببَيـت    ئةطةر تةما, ئةوانةى سةيارة دروست دةكةن
ثَيـنج سـاَلة   , ئـيال تـةيارةى تـازة نـةبَيت كـة ضـوار سـاَلة       , تةيارة جَيطـاي تةبَلـةى جطـةرةى لةتةنيشـتة    

, حـةز دةكـةى دة سـةعاتيش بَيـت رَيطـا     , ضونكة دانونى تازة لة تةيارة جطـةرة مـةنب دةكـات   , دةرضووة
تةبَلـة  , ئةوانـةى كـة ئَيمـة هاتوضـؤى ثَيدةكـةين     , ايبـةتى تـةيارة كؤنـةكان   بةاَلم زؤر لـة تـةيارةكان بةت  

مـةنعى  , دـانونى دونيـا وا دةردوات  , ئةوة هـني نييـة  , جطةرةكة هةر هةية و جطةرة كَيشانيش مةمنوعة
, ئيختيالسةكـة لةسـةر مواصـةاَلتى نـةدل خاصـةية     , سةيارةى لَيـدةخوردى دةتوانيـت رابطـري    , بكرَي 

ئـةوةى ثَيـى باشـة مواصـةاَلت خاصـةش مـةنب       , ةوة بؤ ئةوةى شـتةكامنان لَيتَيـك نـةدات   دةخيةمة دةنط
ئـةوةى ثَيـى باشـة كـة مـةنب      , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ سـةرموون   , يةعنى سةيارةى تايبةتى خـؤى , بكرَى

, زان خـان و كـا  بارزانـة   روان و سـؤ واتة ئةوةى لةطةَل رةئييةكةى كا  شـيَ , يةعنى ئازاد بَيت, نةكرَى
ــة ــة ئــازاد بــَي       ئ ــة دةَلــآ لةمواصــةاَلتى خاص ــتى بةرزبكاتــةوة؟ ســةرموون  , و مودتةرةحــةى ك , دةس

 .سةرموو كا  شَيروان, كةواتة مواصةاَلتى عامة و خاصةية, ئةكسةريةت دةَلآ تَيدا نةبَى
 :روان ناصح حيدرىبةردَين شَي

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
يـةعنى ئَيمـةش   , ساصيلَيكى بةينى هةردوو تةصويت بوويةعنى , بةرداستى تةصويتةكة خةلةىل كةوتَى

 .سوثاس, زؤر تةبيعية ئيعادةى تةصويت بكةيت, باش تةماشامان نةكرد
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو, كا  غئور مودتةرةحى ضيت هةية, ئيعادةى تةصويت دةكةينةوة ةباش
 :سور مة سعيدطاهر بةردَين غئور 

 .ةنبةردَين سةرؤكى ئةجنوم
مـن تةئييــدى  , ئــةوة ثَيشـنيارةكة زؤر باشــة , بكـرىَ  ة بتــوانني جَيبـةجيَ ئَيمـة ياسـاية  دةردةكــةين كـ   

 .سوثاس, ئةوة طرستةكةية, بةاَلم ضؤن تةنئينى دةكةيت, جةنابيشت دةكةم بؤ ئةو ثَيشنيارة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, نانن ثَيويســتة ئــةو ياســاية دةربضــَيتياســاكة دةنَيــرين كــة بــ, ئَيمــة بامســان كــرد و روومنــان كــردةوة
دةبـَى ثَيداويسـتى جَيبـةجَى كردنةكـة     , جَيبةجَى كردنةكة لةسةر حكومةتـة , خنمةتى كؤمةَلطا دةكات

ئَيســتا بــؤ ئــةو مودتةرةحــة كــة , رةنطــة لــة دوو مــان  و ســَى مــانطى داهــاتوودا نــةتوانَى, دابــني بكــات
شةرحيشـمان  , واصةاَلتى عامة و خاصـة مـةنب بكـرىَ   ئةصَلى مودتةرةحةكة دةَلآ م, خستمانة دةنطةوة

يـةعنى ئيحتيمـاىل   , ومتان سـةيارة لَيـدةخوردى و جطـةرة ثَيـدةكات    , كرد بؤضى لة خاصةكة مةنب بكرَى
, منـاَلى خؤيـةتى  , جطـةرة نـةكَيش بَيـت مـاسى دةخـورىَ     , حةوادس هةية ئةطـةر كةسـَيكى لةطـةَل بَيـت    

ئـةو  , ئةو دانونة هةدةسى سـةرةكى ئةوةيـة  , ريى لَيدةكاتبرادةري خؤيةتى ئةوة تةئس, خنمى خؤيةتى
سـةيارةى  , رةئيَيكى تر هةية دةَلـآ نـةخَير ئـةوة حوريـةتَيكى تايبةتييـة     , خةَلكة تووشى زةرةر نةبَيت

جا مودتةرةحى يةكةم ئةوةية كة منب بكرَى لـة مواصـةاَلتى   , خؤيةتى دةتوانَيت جطةرةى تَيدا بكَيشَى
دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟   , َل ئةوةية كة مةنب بكرَى لةمواصةاَلتى عامـة و خاصـة  كَى لةطة, عامة و خاصة

كا  بةَلَين زؤر , كَى لةطةَل ئةوةية لة خاصةكة مةنب نةكرَى دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, سةرموون
يةعنى بةزؤرينـةى دةنـ  مودتـةرةحى    , ناذمَيردرَى تةدريبى بيست دةن  سةردى هةية, سةردى هةية
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صـيغةكةى يةكـةم كـة هةرضـوار ليذنـة      , كـة لةمواصـةاَلتى عامـة وخاصـة مـةنب بكـرآ      , طريايةكةم وةر
لةمواصـةاَلتى عامـة و    يى موداخةلـةى ئَيـوة مـةنعى تـةدخني    لةبـةر رؤشـنا  , ئيتيئاديان لةسةر كردووة

, نةصى هينةكةش خوَينداريةوة, دةنطيان بؤ ئةوة دا خاصةكة ئيناسة بكرَى, خستمانة دةنطةوة, خاصة
 .موو كا  حامتسةر

 :حسن بةردَين حامت حممد جان
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سوثاس, لة تةعديالتةكة نةهات ةى ثةرلةمان و سةرؤكايةتى هةرَيمئةو
 :بةردَِِِين سةرؤكى ئةجنومةن

دةنطمـان  و ةى ثةرلـةمامنان ئيناسـة كـرد    كـا  حـامت ئـةوةى كـة سةدـةر     , ان كردتةصويتم, دةنطمان بؤدا
 .سةرموو نازناز خان, ةى يةكةمدةبَيتة سةدةر, تةسبيت بوويةعنى , بؤدا

 :بةردَين نازناز حممد عبدالقادر
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كةواتة دةبَى لةناو هةموو , ئةطةر سةيارةى خاص مةنب بكرَى بَلَيني زياتر كة موشكيلةى مناَلى تَيداية
لةو ردووةوة تووشى ئـازار  , انةكان مناَلى تَيدايةضونكة ئةوةندةى لةناو خَين, خَينانةكانيش مةنب بكرَى

يـان دةبـَى لـةوَيش مـةنب     , و مةينةت دةبَى لةوةى كـة سـةعاتَيك لـةناو سـةيارةية تووشـى ئـازار نابَيـت       
 .يان دةبَى, بكرَى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
خةتـةرى  , يـة دووةمينش ئةوة بَيجطـة لـةوةى كـة خةتـةرى مناَلةكـةى هة     , ئةوةلةن ئةوة دةنطمان بؤدا

بَيجطـة لـةوةش كـة جطةرةكـة     , سةوتانـدنى منـاَل هةيـة   , خةتةرى زةرةرى خؤى هةية, حةوادسى هةية
خـؤى دةبـَى موردادةبـةى    , لةماَلى خؤي ئَيمة ناتوانني سةرزى بكةين, سردى دةدات زةرةرى بييةشى هةية

بـؤ  , ش ئيناسةمان كردةى كة بيدايةتةكةةر هةمووى بيخوَينيةوة بةو سةدةركا  كاكة ئةط, خؤى بكات
 .سةرموو, ثةرلةمان و سةرؤكايةتى هةرَيم و ئةوانة

 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :املادة العاشرة
 :=حيهر التدخ  مبا فيها الةرالة يف األماكا العامة املغلقة التالية: اوالاََ
 .الرئاسة االقليم أم
 . العراقم ستان اجمللس الوطين لكورد -ب
 . العراقم كوردستان راا االقليم اجمللس الوة -ج
 .وسائل املواصالت العامة و ا اصة -د
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املدارو و مراكي التعليم و التدر ب و اجلامعات و املستشفيات و املراكي اللحية و العيمادات الط يمة و    -ز
 .املسااد و دور الع ادة

ائية و اهليئمات و املؤسسمات العاممة و األند مة الر اضمية و مقممار      الموةارات و المدوائر احلكوميمة و القضم     -و
 .احملالت العامة و داخل امللاعد و دور السيةما و املسرحو اجلمعيات 

 .املةشأت اللةاعية و املطارات و مراكي التسو ق التدار ة -ح
 .للدمهورالطعام أو الشراب  قاهي و احملال األخر  التى شقدم املطاعم و املخابي و امل -ر
 .حمطات التع ئة و التيود بالوقود -ة

 .د ةار( عشرة أألف)اعاله بغرامة قدرها ( أوالاََ) عاقب املخالف حلكم الفقرة : ثانيااََ
 .جمللس الوةراا اضافة أماكا أخر  حيهر فيها التدخ : ثالنااََ
 .ما هذة املادة( الاََأو)جيوة ختليص أماكا خاصة للتدخ  يف أألماكا الواردة يف الفقرة : رابعااََ

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
تـؤ رةئيـةكت   , ئـةوةلن داواى دسـةت نـةكردووة   , نا ئصوَلى نييـة , بةئصوَل بَيت خوا دسةكانتان تؤزَىوت

 خـؤت دةزانـى بـةثَيى دـانون    , سـة بكـة  بـةثَيى ئصـوَليش د  , بةاَلم ئيحرتامى رةئيى زؤرينـة بطـرة  , هةية
ديـارة   ،ئَيمـة ذماردمـان  , ئةوة رةئيى خؤتـة , ئيى ئةكسةريةت وايان داوةرة, داخلى تةعليق لَيدان نابَيت

ئـةوة لةبـةر   , هةر كةسَى بةدَلى نةبَيـت و تةسسري بكات بةكةيئى خؤى, دوو جاريش ئيعادةمان كردةوة
ئينجـا  , بةاَلم تؤ رةئييةكت هةية دةبَى داواى دسة بكةي, رةئيان واية با دسةى بكةن, ضاوى هةموويانة

ضــونكة ئــةوة لةطــةَل زؤرينــةى  , تةعليقةكةشــت بــةم شــَيوةية نــابَى بــدرىَ , يــة دســة بكــةيت بــؤت هة
كـَى  , كـَى لةطةَليـةتى دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ سـةرموون     , باشة ماددةكة دةخةمة دةنطـةوة , نابَى, دةنطةوة

  كةواتـة بةزؤرينـةى دةنـ   , ضـوار كـةس لةطةَلـدا نييـة    , دةستى بةرزبكاتـةوة؟ سـةرموون  , لةطةَلدا نيية
 .سةرموو بردؤ سةر ماددةى تر, زؤر سوثاس, وةرطريا

 :بةردَين كريم حبرى عبداه
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

وةزارةتـةكانى ذينطـة و تةندروسـتى كـارى طوجنـاو بـؤ هؤشـيار كردنـى تةندروسـتى و           :ماددةى يازدةم 
 .َيشان بةهةموو هؤية  ئةجنام دةداننةهَيشتنى جطةرة ك

 :ملطفىابوبكر  بةردَين عبدالكريم
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ال يئمة و اللمحة االامرااات املةاسم ة للتوعيمة اللمحية و مكافحمة التمدخ           شتخمذ وةارشمى   (:11)املادة 
 .جبمي  الوسائل

 :مة ليذنةى هاوبةش بةم جؤرةى داردشتووةئة
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ة اللمحية حلهمر التمدخ     شقوم وةارة اللحة بالتةسيق مم  الموةارات ذات العالقمة بالتوعيم     (:11)املادة 
 .جبمي  الوسائل

 :بابان حممدفؤاد امحد . د بةردَين
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى يازدةم
ــؤ      ــتى ب ــيارى تةندروس ــدارةكان هؤش ــة ثةيوةندي ــةنطى لةطــةَل وةزارةت ــتى بةهةماه ــى تةندورس وةزارةت

 .نةهَيشتنى جطةرة كَيشان بةهةموو جؤرةكانيةوة ئةجنام دةدات
 (:وةزيرى تةندروستى)/عنمانزريان . ن دبةردَي

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
يــة  , بةر ِِِاســتى لَيــرة دةور درا بــة ضــةند وةزارةتَيــك بــؤ مــةنب كردنــى جطــةرة كَيشــان   , زؤر ســوثاس

مـن  , يش نرخـى ثاكـةتى جطةرةيـة   ية  ماددةى زؤر موهيمـة ئـةو  , ضووةوةزارةتى زؤر طرنطمان لةبري 
هـةتا ثاكـةت   , دانانى باجَيك لةسةر ئةو ثاكةتـة  بؤزارةتى ماليةش تةكليف بكةن لَيرة وا دةبينم كة وة

جةميب وةسائيل , (مجيب الوسائل)ئةَلَى , وابناا ناتوانني تةركى بكةين, دينار بَيت 522لةواَلتى ئَيمة 
بَيـت ثاكـةتى   تـا واى ليَ , ساَل بةساَل زياد بكات ,با نرخى ثاكةت وردة وردة, ئةوةية باجَيكيان لَيوةرطرَى

زؤر , ئةمـةش يـة  لـة وةسـائيلة هـةرة طرنطةكانـة      , ئـةوكاتى خـةَلك نايكَيشـىَ   , هةزار دينار 12ببَيتة 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ؤذةية  لةئةجنومـةنى وةزيرانـةوة بينَيـرى    دةتوانيت بيكةية ثر, دانون بَيت كا  دكتؤر ئةوة دةبَى بة

دةتوانيــت طــومرطيش زيــاد , يــةعنى ئــةوة بةتةعليماتــة, ســةرزى دةكــةينبــةَلَيى كاكــة ئَيمــة , بـؤ ئَيمــة 
لةسـةر  , ى بكـةين بةاَلم شةرت نييـة لَيـرة ئيناسـة   , يان دةتوانى وةزارةتى مالية خؤى داوا بكات, بكةيت

 .سةرموو كا  ئارام, باشة ناوةكان دةنووسم ئةو ماددةية كةس دسةى هةية؟
 :ارام رسول مامندئبةردَين 

 .رؤكى ئةجنومةنبةردَين سة
ةوةى كة هةوَلبـدةين رَيـذةى   بةتايبةتى بؤ ئ, س كردووة بؤ جطةرة كَيشانئَيمة لةم ياساية زؤرمان دور

ينـة سـةر وةزارةتـى    من ثـَيم وايـة لَيـرة دةبـَى ئـةركَيكى تـر خبة      , كَيشان كةم بكةينةوة لةهةرَيمجطةرة
بــؤ ئــةو خةَلكانــةى كــة دةيانــةوَى , يش بةكردنــةوةى ســةنتةري رَينمــايى و هاوكــارىئــةو, تةندروســتى

بةرداســتى لةهــةرَيمى كوردســتان , ئيشــاردةتت ثَيــدا تهــةروة  جةنابيشــ, وازبهَيــنن لــة جطــةرة كَيشــان 
يةكَيك لة , جةماوةر بةطشتى بةتةواوى شارةزاي مةترسييةكانى جطةرة كَيشان نةبَيت, لةوانةية خةَلك

ــ ثَيشـــرت ضــؤن د , رَيطايــةكان باســى رَيكـــالم كــرا    يش كــة رَيكاَلمـــى  ئـــةو, ى دذة رَيكـــالم جطةرةيــة ةَلَي
ونة لةزؤر لة وبؤ من, رَيطاى تريش سةنتةرةكانة, مةترسيةكانى جطةرةية لةسةر ذيان و تا  و كؤمةَلطا
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ةوَى غريةتَيـك  ئـةو كةسـةى كـة تـازة دةيـ     , تةلـةسؤن  هةتا لةرَيطاي, سةعاتة هةية 04ى ى ئةوروثانواَلت
نيوة شةو لةوانةيـة ئـارةزووى جطـةرة كَيشـانى     , جطةرة كَيشان بهَينَيتى داوة واز لة دةرار, بداتة خؤى

نةسةرَيك نيوسةعات يان سةعاتَيك دسةى لةطةَل دةكات لة سـةنتةرةكة بـةس   , تةلةسؤن دةكات, هةبَيت
بـؤ ئـةوةى بـةردةوام بَيـت لةسـةر      , زيـاتر تةشـجيعى بكـات   , بؤ ئةوةى كة هةوَل بـدات لـةبريى بباتـةوة   

اتـة بةرنامـةى   ةزارةتـى تةندروسـتى ئـةبَى ئـةوةش خب    بؤيـة مـن ثـَيم وايـة و    , نانةكـةى هةوَلدانى وازهَي
 .زؤر سوثاس, كة لةشار و شارؤضكةكانى كوردستان سةنتةر هةبَيت بؤ رَينمايى خةَلك, خؤيةوة

 :بةردَين كريم بيد شريف
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةرداسـتى بـؤ ئـةوةى سـعرةكةى     , سـعرى ثاكـةت  بـةزياد كردنـى   , ثَيشنيارةكةى جةنابى وةزير زؤر باشة
ســةبارةت بــة ئــةركى , توانَى بيكــردَى ئــةوة شــتَيكى ئصــوَليية هــةموو كــةس نــة, َى بةرزببَيتــةوة وتــؤز

لةرداسـتى ئةوانـةى كـة مـودمني     , ئـةوة ئيشـَيكة  , ةوة بـؤ هـاواَلتى  يوةزارةتى تةندروستى لةردووى وشـيار 
هةوَلدان بؤ ضارةسةركردنيان لةردووى صـةحى  , رمان بؤيانثةيداكردنى داو دة, بوون بة جطةرة كَيشان

تايبـةت  , مةركـةزَيكى صـةحى بكرَيتـةوة   , من ثَيم باشة لةهـةر مةركـةزَيكى ثارَينطـا   , و تةندروستيةوة
لةردووى توبيـةوة ضارةسـةرييان   , بَيت بة ضارةسةركردنى ئةوانةى داوا دةكةن لةردووى تةندروستييةوة

 .سوثاس, ةر  بكةنبؤ ئةوةى جطةرة ت, بكرَى
 (:زانا)خضر بةردَين دادر سعيد 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
/ دووةم, ية  ئةوة, نونةكة موكاسةحةى تةدخينةضونكة عينوانى دا, (مكافحة)بكرَيتة ( حهر)وشةى 

موننةمــاتى , (ممم  المموةارات ذات العالقممة)لــةدواى , مونــةزةماتى موجتةمــةعاتى مــةدةنى ئيناســة بكــرَى
, (رممالت مةتهممة  قيـام  ال و)لةكؤتايةكـةش بنووسـني   , ى مةدةنى دةورَيكى بااَليان هةية وموجتةمةع

 .سوثاس, حةملةى بؤ بكرَى ئةو مةسةلةية
 :سعيد مةمخورىطاهر بةردَين غئور 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كَيشـان   كارى طوجناو بؤ نةهَيشـتنى جطـةرة  , وةزارةتةكانى ذينطة و تةندروستى 11سبةت ماددةى يبةن

كـؤرد  , اتى جيـدارى دةطرَيتـةوة  ئةوة موَلصةد, ة دةَلَي بةهةموو هؤية ك, بةهةموو هؤية  ثَيشان بدةن
بؤيــة مــن , بةرنامــةى تايبــةتى لــة تةلةسنيؤنــةكان دةطرَيتــةوة, و كؤبوونــةوةى جــةماوةرى دةطرَيتــةوة

ــةم   ــةوة دةك ــنيارى ئ ــة و تة    , ثَيش ــةكانى ذينط ــَى وةزارةت ــة دةَل ــةوةى ك ــةدواى ئ ــتىل ــرَى , ندروس بنووس
ضــونكة دةزطاكـانى راطةيانـدن دةتـوانن هـةم رَينمايــةكان     , بةهةماهـةنطى لةطـةَل دةزطاكـانى راطةيانـدن    

بةرنامـةى تايبـةتيش ثَيشـةكةش    , لةهـةمان كاتيشـدا كـؤرد و كؤبوونـةوةكان بطوازنـةوة و     , باَلوبكةنـةوة 
 .زؤر سوثاس, باش دةبَىتةنسيقَيك هةبَى لةطةَل دةزطاكانى راطةياندن كارَيكى , بكرَى
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 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو, تان ضيية لةسةر ئةو تةعليقاتةى كة درامواَلحةزة, يى و ليذنةى تةندروستىليذنةى ياسا

 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ــبةت يبةن  ــة  يس, (حهممر  التممدخ  )س ــا  زاناي ــةكةى ك ــةن دس ــة , عل ــونكة ئَيم ــانونى   ض ــةمان د دانونةك
ضــونكة , حنيرى موكاســةحاتى تــةدخنيدةبــَى ئــةوةش وةكــى ئــةو بكةينــة تــة , موكاسةحــةى تةدخينــة

بؤ ئـةوةى  , بةاَلم ئةوةى تر كة ئَيمة وةزارةتى صةحةمان سوَلتة دايَى, تةوعية صةحيةكةى بؤ ئةوةية
, يـةن دةعمـى بكـات   مةعنةو, ننةسسـية , ئيداريـةن , بةهةموو جؤرَيك دةتوانَى, تةوعيةى صةحى باكات

 .سوثاس, مؤزةسينى تايبةتى بؤ هةمووان دابني بكات, مةراكن بكاتةوة, يةعنى تةوعييةيان بكات
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو, ةحى ئَيوة بةس تةندروستيتان نووسيبوولَيرة مودتةر, رةتى صةحة و ذينطةدةَلَى وزا
 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 

 .ن سةرؤكى ئةجنومةنبةردَي
, ش دةطرَيتـةوة ةوةزارةتـى تيجاريـ  , وةزارةتـى ذينطـةش دةطرَيتـةوة   , ئَيمة كـة ومتـان وةزارةتـى مـةعنى    

دةتوانَيـت تةوعييـةى   , هةر وةزارةتَيك كة ثةيوةندى بةو شـتة هـةبَيت  , وةزارةتى مالييةش دةطرَيتةوة
 .سوثاس, بكات

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو, بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطةوة, بيخوَينةوة ماددةكة, ئةو موكاسةحةيةكةواتة بةطؤردينى  

 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

شقوم وةارة اللحة بالتةسيق م  الوةارات ذات العالقة بالتوعيمة اللمحية ملكافحمة التمدخ       (:11)املادة 
 . جبمي  الوسائل

 :ومةنبةردَين سةرؤكى ئةجن
كـَى لةطةَليـةتى دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟     , ئةو ماددةية دةخةمة دةنطةوة لةطـةَل ئـةو تةعديلـةى كـة كـرا     

بـة ئةكسـةريةت   , ية  كةس لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, سةرموون
 .سةرموو, ردؤ سةر ماددةى ترب  ,ئةو ماددةية وةرطريا

 :ملطفىابوبكر بةردَين عبدالكريم 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بؤيـة ثَيويسـت ناكـات    , عقوبةكـةمان لةطـةَل دانـاوة   , ئَيمة لةبةر ئةوةى لـة ماددةكـان هـةر حوكمَيكمـان    
يش رةئيـى  ئـةو , نـة ضـووينة سـةر ماددةكـانى تـر     ضـونكة ئةوا , دسةى لةسةر بكـرىَ  13و  10ماددةى 

 .سوثاس, ئَيوةى بةردَينة
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 :ومةنبةردَين سةرؤكى ئةجن
لةسةر مودتةرةحةكة , ئةطةر كةس دسةى نيية, ئيلغا بكرَى 13و  10يةعنى ئَيوة داوا دةكةن ماددةى 

 .سةرموو كا  عنالدين, ئةطةر كةس دسةى نيية, ئيلغا بكرَى 13و  10كة دةَلآ 
 :بةردَين عنالدين سليم خديدا

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
وابـناا ئـةو دانونـة ثَيـى تةوعيـة و      , بـةاَلم يـة  شـت مـاوة     ,لةطةَل ئيلغـا كردنـى هـةر دوو ماددةكـةم    

يش ئـةو , تةنئينةكـة زؤر بـةدوةت بكـات    بةاَلم ية  شت هةية كة, تةنئينةكة زؤر الواز دةبَى, عقوبات
, لـةجياتى ئـةوةى هـةردوو ماددةكـة    , لةماددةكى زيـاد بكـةن  , سةرزى زةردائيب لةسةر ئيستريادى جطةرة

 .سوثاس ,(ر و معامل صةعهاالسدائسرتاد الضرائب على إة نس ة ة اد), ماددة  زياد بكةن
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كـَى لةطـةَل مودتـةرةحى    , دةخيةمـة دةنطـةوة  , زيـادة لَيـرة  , لةشوَينى تر هـاتووة , سعلةن زيادة 10خؤى 
, دا نييـة كـَى لةطةلَـ  , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ سـةرموون   , ئيلغـا بكرَيتـةوة   10كة مـاددةى  , ليذنةى ياساية

ئـةوة بـؤ    13بـةاَلم مـاددةى   , بةكؤى دةنـ  ئـةو ماددةيـة حـةز  كـرا     , دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون
ا و اجلهات جملس الوةراعلى ), ماددةيةكى دانونيية لةهةموو ياساكان هاتووة 13ماددةى , حةز  بكرَى

 .باشة ماددةى دواتر خبوَينةوة ,(حكام هذا القانونذات العالقة شةفيذ أ
 :ملطفىردَين عبدالكريم ابوبكر بة

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
وبغراممة ال  ( ةة واحمدة س)م  عدم االخالل با ة عقوبة اشد  عاقب باحل س مدة الشي د على  :13املادة 

دنيارااََ او باحد  هاش  العقوبت  كل ما خمالف أحكمام همذا القمانون     ( )د ةار وال شي د على )( شقل عا 
 .شكون العقوبة احل س و الغرامة معااََ املةلوً عليها يف هذة املادة ويف حالة العود

, ئـةى ئَيمـة ضـيمان كرديـة    , ئةو عقوباتانةى ثَيشـوو هـةمووى باتـَل دةبـىَ    , ئَيمة ئةطةر ئةوةى دابنَيني
ئَيســتا بــةعمومى ديســان  , بــةردَين ســةرؤكى ئةجنومــةن ئَيمــة لةهــةر حوكمَيــك عقوبةكــةمان بؤدانــاوة  

مانـاى وايـة   , عقوبةكـةى ئةوةنـدة دةبـىَ   , هةر ماددةية  لةو ماددانـة ئةطـةر موخالةسـة كـرا    , بَلَيينةوة
 .سوثاس, ئةدى ئةوانى تر ضي لَيهات

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لــة دوو جَيطـاى تــر بامســان  , ئَيمـة لَيــرة باسـى عقوبــة دةكـةين   , مواَلحةزةكـةى ليذنــةى ياسـايى راســتة  

كــآ لةطــةَل ئةوةيــة ئــةو , ئــةوة سعلــةن زيــادة, قوبــةى موختــةليفتةســبيتمان كــردووة بــة ع, كــردووة
, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, ماددةية ئيلغا بكرَى

 .سةرموو بردؤ سةر ماددةى ثاشى, بةكؤى دةن  ئةو ماددةيةش حةز  كرا
 :بةردَين كريم حبرى عبداه

 .ئةجنومةنبةردَين سةرؤكى 
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بــؤ ئاســانكارى , َيننندروســتى رَينمــايى ثَيويســت دةربضــو ثَيويســتة وةزيــرى ذينطــة و تة  :14مــاددةى 
 .حوكمةكانى ئةم ياساية

 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

أحكممام هممذا ال يئممة و اللممحة إصممدار التعليمممات املوحممدة الالةمممة لتسممهيل شةفيممذ   علممى وة ممر :14املممادة 
 .القانون

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو, بؤ ئةوةى ئيلتيباسى تَيدا نةبَى, جارَيكى تر بيخوَينةوة, حةز  كرا 13و  10ماددةى 

 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ض  السدائر او الت غ او مشتقاشه كل ما و(  وال شي د عا )(  عقاب بالغرامة الشقل عا املادة  :10املادة 
شقمل  و يف حالة العود شكون العقوبمة احلم س ملمدة ال    , احملهور التدخ  فيهاماكا او اح بالتدخ  يف اال

 .د ةارااََََ(  )او بغرامة بالغة ( ثالثة أشهر)عا 
بغراممة ال  و( ة واحمدة سة)م  عدم االخالل با ة عقوبة اشد  عاقب باحل س مدة الشي د على  :13املادة 

كمل مما خمالف احكمام همذا القمانون        د ةارااََ او باحد هاش  العقوبت ( )د ةارااََ وال شي د على )( شقل عا 
 .الغرامة معااََََ املةلوً عليها يف هذة املادةلة العود شكون العقوبة احل س ويف حاو

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, د ئةو دوو ماددةيـةى كـة خوَيندرايـةوة دةنطتـان بـؤدا     بةاَلم بؤ تةئةكي, خةلةلَيك هةبوو لةو دةنطدانة

ئَيســتا ئــةو ماددةيــةى , ئَيســتا لةبــةر تةسةلســولةكة رةنطــة ئيلتيباســَيك هــةبووبىَ , ئةوانــة ئيلغــا كــرا
 .سةرموو, ةحتان ضيية؟ مودتةرباسى بكة تةعديلةكة ضيية, بةاَلم تةعديل كراوة, دةخوَينَيتةوة

 :ىملطفبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةرديََن سةرؤكى ئةجنومةن

 .وةارة اللحة اصدار التعليمات الالةمة لتسهيل شةفيذ أحكام هذا القانونعلى  :10املادة 
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

تةبيعييـة دةبـَى   , ئـةو ماددةيـة مـاوة ئيلغـا نـةكراوة     , ني نـةبَيت بؤ ئةوةى لَيمان ه, (وة ر اللحةعلى )
ــبهَيننيدةري ــرى , ش ــةر وةزي ــت لةس ــةو     تةندروس ــى ئ ــةجَى كردن ــؤ جَيب ــى ب ــت دةربهَين ــايى ثَيويس رَينم

ــة ــة   , ماددةي ــةو ماددةي ــَى لةطــةَل ئ ــةرموون  , ك ــةوة؟ س ــة  , دةســتى بةرزبكات ــدا نيي دةســتى , كــَى لةطةَل
 .سةرموو, بردؤ ماددةى دواتر, ئةوةش تةواو بوو, بةكؤى دةن  دبوَلكرا, بةرزبكاتةوة؟ سةرموون

 :ملطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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ماددةيةكى ترمان داناوة كة لةهةموو ياسـايةكان  , ئَيمة وةكو هةموو ياسايةكانى تر لة ليذنةى هاوبةش
 :ئةوةيش ئةوةية, دَيت
 .على جملس الوةراا و اجلهات ذات العالقة شةفيذ أحكام هذا القانون :13املادة 

 :حممد بابان ابدفؤاد  1بةردَين د
 .ردَين سةرؤكى ئةجنومةنبة

لةسـةر وةزارةتـى تةندروسـتية رَينمـايى ثَيويسـت بـؤ ئاسـانكردنى جَيبـةجآ كردنـى           :ماددةى سـَيندةم 
 .حوكمةكانى ئةم ياساية دةربكات

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
دةســتى بةرزبكاتــةوة؟ , كــَى لةطةَلــدا نييــة, دةســتى بةرزبكاتــةوة؟ ســةرموون, كــَى لةطــةَل ئــةو مادةيــة 

تةبعـةن موداخـةالت هاتـة ثَيشـةوة     , لةمونادةشـةى سةدـةراتى ثَيشـرت   , بةكؤى دةن  وةرطـريا , رموونسة
مودتةرةحَيك هات كـا  جـةماليش   , ئةوةى كة كا  زرار باسى كرد, لةسةر دةورى وةزارةتى ثيشةسازى

اليةنـةش  بؤ ئـةوةى ئـةو   , خستمة ئَيرة ئةطةر ثَيتان باش بَيت ئةو مادةيةش ئيناسة بكةين, باسى كرد
شقمموم وةارة اللممةاعة بالتةسمميق ممم  وةارة اللممحة بمماجلراا الرقابممة   )بةعــةرةبى نووســيتى , ثردبكاتــةوة

ئـةوةش لةشـوَينى   , (عممول بهما دوليمااََ   املواصمفات  املالةوعية على الت وغ احمللية لتأكد علمى مطابقتهما مم     
, ثـَي هةَلدةسـتَى ثردببَيتـةوة    بـؤ ئـةوةى ئـةو كةلةنـة كـة وةزارةتـى ثيشةسـازى       , ببَيتةوة خؤيدا جَيطاي

 .سةرموو كا  زرار نودتةى نينامت ضيية؟ سةرموو
 :امنيةرار طاهر بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ضونكة ئـةوة هـةردووكيان بـةبَى وةزارةتـى صـةحة ناكرَيـت      , حةىل و ئةجنبى هةردووكى تَيدا بَيتةم

 .زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .كا  غةسور سةرموو, (ا ستوردةغ ا لية وتبوالعلى )
 

 :سعيد مةمخورىطاهر بةردَين غئور 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ضـونكة وةزارةتـى بازرطـانى موكةلةسـة بـةهَينان و      , ئةطةر وةزارةتى تيجارةشـى بـؤ زيـاد بكـرَى باشـرتة     
 .زؤر سوثاس, ن لةردووى نةوعيةتةوةدةكات ئةويش زياتر مةسةلةى كؤنرتدؤَلةكة, بردنى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لـةوَى  , ئَيمة بةس سةدةت تووتنة لَيرة كة دَيتـة وةزارةتـى ثيشةسـازى   , لةوَى موعالةجة كراية, نةخَير

عيالدةى بة وةزارةتى , شتةكانى لَي جيا دةكاتةوة, تةمخينى دةكات, سييةتيان هةية, مةكائينيان هةية
كة تووتن دةهَينَى بـةثَيى سةدـةرةى    ,زارةتى ثيشةسازيةوة هةيةسةدةت عيالدةى بة وة, بازرطانى نيية
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بةاَلم ئـةوةى تووتنـة كـة دةبـَى بضـَيتة      , ئةوة لةجَيطايةكى تر نووسراوة, وةربطرَى يةكةم دةبَى ئيجازة
مادةكة , كة دةبَى وةزارةتى ثيشةسازى رةدابةى لةسةر هةبَي , وةزارةتى ثيشةسازى ئاماذةى ثَي بكرَى

 .سةرموو كا  عومسان, نطةوةدةخةمة دة
 :ام  بدعنمان امحد بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .دين كردى لةسةر زةريبة بؤ كؤنرتدؤَل كردنةبةاَلم ئةو مودتةرةحةى كا  عن, ببورة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بةعةرةبيةكـةى  , ان بـؤدا ئَيمـة دةنطمـ  , دةبـَى بـة دـانون بَيـت    , طومتان لَيرة جَيطاى نابَيتـةوة , تةواو بوو

ثَيشــرت كــا  زرار , ئــةو مادةيــة كــة مودتةرةحــة لةاليــةن كــا  جــةمال تةئكيــد كــراوة و , دةخوَينمــةوة
وةارة اللمحة  قوم وةارة اللةاعة بالتةسيق م  ش)ليذنةى ياسايش ديارة ثَييان باشة , ئاماذةى ثَي كرد و

عممول بهما   املواصمفات  امللتأكد على مطابقتهما مم    لة املستوردبة الةوعية على الت وغ احمللية وباجلراا الرقا
 دةستى بةرزبكاتـةوة؟ , ةطةَلدا نييةكَى ل, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَل ئةو مادةية, (دوليااََ

 .سةرموو, مادةى دواتر, بةكؤى دةن  ئةو مادةية ئيناسة كرا, سةرموون
 :بةردَين كريم حبرى عبداه

 .ومةنبةردَين سةرؤكى ئةجن
رؤذ لــة رؤذى باَلوكردنــةوةى لــة رؤذنامــةى ســةرمى   12ئــةم ياســاية دواى رةت بــوونى   (:15)مــادةى 

 .جَيبةجَى دةكرَى( وةدايعى كوردستان)
 :ملطفى ابوبكرع دالكر م  بةردَين

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
وقمائ   )ر مدة الرايمة    ةفذ هذا القانون بعد مضمي شسمعون  وممااََ علمى شمار خ نشمره يف اجل       (:15)املادة 

 (.كوردستان
 :لةطةَل ليذنةى هاوبةش ئيتيئادمان كردية كة بةم شَيوةى خوارةوة بَيت, ئَيمة ئةوةمان طؤرديية

اليموم العماملي    0228,  ةفذ هذا القانون اعت ارااََ مما اليموم احلمادي و المنالث  لشمهر مما س       (:14)املادة 
 (.وقائ  كوردستان)ية ملكافحة التدخ  و  ةشر يف اجلر دة الرا

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو كا  ئارام, باشة با دسةى لةسةر بكةين, حةوت مان  طةلَيك زؤرة

 :ارام رسول مامندئبةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطـةر وةزارةتـى تةندروسـتى لـة ئَيسـتاوة بـؤ سـَى        , ت رؤذةى دانراوة زؤر كةمةةمن ثَيم واية ئةم نةو
بؤية من ثَيشنيار دةكةم مودةكةى لـة شـةش مـان  كـةمرت     , انطى تريش كؤبوونةوة بكات حازر نابَيتم

 .زؤر سوثاس, ئةو ثَيشنيارةى ليذنةى هاوبةشيش  شتَيكى خراة نيية, نةبَيت
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيم
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 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, لَيم تَيكضوو, ى عومالةوامنانى عيد, من تَيكةَلم كرد لة تارخيةكةى, سوثاس

 :اشاثخضر بةردَين ظيان ابد 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لةطـةَل رةئيةكـةى كـا  ئاراميشـم شـةش مـان  كـاتَيكى        , منيش لةطـةَل ليذنـةى ياسـايى و هاوبةشـم و    
 .زؤر سوثاس, ضونكة موناسةبةيةكى جيهانيشة كة رؤذى مةنعى تةدخينى عالةميية, طوجناوة

 :َين سةرؤكى ئةجنومةنبةرد
 .سةرموو, ى با بيخوَينَيتةوة دةخيةمة دةنطةوةيمودتةرةحى ليذنةى ياسا, باشة

 :ملطفى ابوبكربةردَين عبدالكريم 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 (:14)املادة 
التدخ  اليوم العاملي ملكافحة  0228,  ةفذ هذا القانون اعت ارااََ ما اليوم احلادي و النالث  لشهر ما س

 (.وقائ  كوردستان)و  ةشر يف اجلر دة الراية 
 :حممد بابان فؤاد امحد 1دبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 (:14)مادةى 

رؤذى جيهــانى بةرةنطاربوونــةوةى  0228ســاَلى  مــانطى مايســىو يةكــةمى  ئــةم ياســاية لــةرؤذى ســي 
 .باَلودةكرَيتةوة( ائيعى كوردستانوةد)جطةرةكَيشان جَيبةجَى دةكرَى و لةرؤذنامةى سةرميى 

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟   , كَى لةطةَلدا نييـة , دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, كآ لةطةَل ئةو مادةية, باشة

 .سةرموو, ئةسبابى موجةبة خبوَينةوة, بةئةكسةريةت ئةو مادةية وةرطريا, سةرموون
 

 :بةردَين كريم حبرى عبداه
 .ةردَين سةرؤكى ئةجنومةنب

 هؤية ثَيويستيةكانى دةرضوونى ئةم ياساية
لــةثَيناو بةرذةوةنــدى طشــتى و ثاراســتنى مرؤظــى كوردســتانى لةمةترســيةكانى كــة تووشــى دةبــَى لــة    

لـــة ثَينـــاو كؤمةَلطايـــةكى كوردســـتانى تةندروســـتى بـــَي جطةرةكَيشـــان لـــة و ئـــةجنامى جطةرةكَيشـــان 
اَلتيــان بــؤ دانــانى مــةرجى بــةرز بــؤ نةهَيشــتنى جطةرةكَيشــان و   وهاوبــؤ ذينطةيــةكى ثــا  و دروســت 

ــان و دةدةغـــ     ــتية داخراوةكـ ــوَينة طشـ ــة شـ ــةكردنى لـ ــؤ تـــووتن و   دةدةغـ ــردن بـ ــالم كـ  ةكردن و ريكـ
 .بةرووبومةكانى ئةم ياساية دةرضووَيندرا

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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 .باشة سةرموو ثةخشان خان, ثَيش ئةوةى دسة بكةين
 :ةخشان عبداه زةنطةنةبةردَين ث

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, الم وايـة ئـةو عيبارةتـة جَيطـاى خـؤى نييـة      , (ما أال بيئة نقيمة و صميحة للممواطة    ), لَيرة هاتووة

بـؤ دانونةكــة  , ضـونكة بةدةدةغـةكردنى جطــةرة ئـةم بييـة نةديــة ئـةمردؤ لةكوردسـتان تــةوسري نابَيـت       
الم , مـن مواَلحةزةيـةكم هةيـة   / دوو, ئةمـة يـة   , نةكة ئةمة زيادةلةبةر خاترى دانو, بةيانى ئةيبينن

راثـؤرتى هـةر دوو   , ئَيمة هةمووجار باس دةكةين و دةَلَين راثؤرتى ليذنةى هاوبةش, واية نينامى بَيت
ضـونكة ليذنةيـةكى هاوبـةش دانـةنراوة لـة نَيـوان هـةردوو        , نـة  راثـؤرتى ليذنـةى هاوبـةش    , ليذنةية

 .سوثاس, ليجنة
 :َين سةرؤكى ئةجنومةنبةرد

لةدانيشـتنَيكدا ئـةو راثؤرتـةيان تةوحيـد     , دوَينَى ثَينج ليذنـة كؤبوونـةوةيان كـرد   , شتنى هاوبةشيدان
 .كا  كريم سةرموو, كرد

 :بةردَين كريم حبرى عبداه
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .ئةوة راثؤرتى هاوبةشى ليذنةكانة, راستة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, لـةثَيناوى جطـةرة نةهَيشـ  بييـة ثـاكرت دةكاتـةوة و صـةحةتيش باشـرت دةكـات         , (نقيةصحية و بيية)
 .مامؤستا ستاح سةرموو

 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندى
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ــَى   ئــةو , (مــن عجــل ا صــلحة العامــة و بايــة االنســان الكوردســتانى  )مــن لةئةســبابى موجةبــة كــة دةَل
 .سوثاس, ةوَى البضَيتكوردستانة ل

 
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

هةمووى خبةمة من ثَيش ئةوةى ثرؤذةكة , (تىاَلوثاراستنى هاو)دةَلآ , ى اليان بردووةيلة ليذنةى ياسا
رةئيـى ليذنـةى هاوبـةش    , شةتبى دسةكانى كا  مـةال سـةعدالدين دةكـةم لـة مةحنةرةكـة     , دةنطدانةوة

 .سةرموو, لةسةر ئةسبابى موجةبة خبوَينةوة
 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 االس اب املوا ة
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ما أال املللحة العامة و محا مة املمواطة  مما األخطمار الميت  تعمرض هلما امراا التمدخ  و مما أامل            
للمواطة  و بغية وض  ظوابط حلهمر التمدخ     جمتم  صحي خال ما التدخ  و بيئة نقية و صحية

 . غلقة و حهر االعالن و الدعا ة للت غ و مشتقاشه فقد شرع هذا القانونو مةعها يف األماكا العامة امل
 :بابان حممدفؤاد امحد  1بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 هؤكارة ثَيويستةكان

تيان لةو مةترسيانةى بةهؤى جطةرة كَيشـان دووضـاريان   اَلولةثَيناو بةرذةوةندى طشتى و ثاراستنى هاو
ى لةجطةرةكَيشـان و بـوونى ذينطةيـةكى خـاوَين و     او كؤمةَلطةيةكى تةندروست و خـالَ دةبَيتةوة و لةثَين

اَلتيــان و لــةثَيناو ثابةنــدبوون بــة نةهَيشــتنى جطةرةكَيشــان و دةدةغــةكردنى لــة  وتةندروســت بــؤ هاو
و دةدةغةكردنى راطةياندن و ريكـالم بـؤ تـووتن و لـَي وةرطرياوةكـانى ئـةم       شوَينة طشتية داخراوةكاندا 

 .ياساية دانرا
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

دةسـتى  , كَى لةطةَليةتى كـة وةكـو ياسـا دةربضـَيت    , ثردؤذةكة لةطةَل ئةسبابى موجةبة دةخةمة دةنطةوة
بـةكؤى دةنـ  وةرطـريا و    , سـةرموون دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟   , كَى لةطةَلـدا نييـة  , بةرزبكاتةوة؟ سةرموون

ؤذةى ثـر , ئةو ثرؤذةية ثرؤذةى من نةبوو,  بكةمةوة هةر بؤ تةئكيدهةر دةمةوَى ئةوة هني, دبوَل كرا
دةبــَى , شــةش مانطيشــى خايانــدووة تــاكو هاتؤتــة بةرنامــةى كــار , ثَيــنج, ئةنــدامى ثةرلــةمان بــوو 13

ينـةى دةنـ  ئيلتيـنام بكـةين بـة ثـةيردةوى       هةموومان ثابةنـد بـني بـة دميوكراتيـةت و زؤرينـة و كةم     
كـة لَيـرة دةربضـني    , هـةر لـة حـدودى هؤَلةكـةى موعالةجـة بكـرىَ      , ئةطةر هةَلةيةكيشمان كرد, ناوةخؤ

ئيمكان نيية هةموو ياساية  بتوانَى سةد لة سةد رةضاوى مةصَلةحةتى طشتى , كةس لة هينى نةمينَى
ثريؤزبايى لة خؤمان و طـةىل  , ة لةسةر ئَيمةية بيكةينبةاَلم عةدالةت و حةق و واجب ضيية ئةو, بكات

داوا لـةوةزيرى تةندروسـتى   , ثَيم واية ئةوة هةنطاوَيكى باشة بؤ ثَيشخستنى كؤمةَل, كوردستان دةكةين
 .سةرموو, بؤ ئةوةى دوا دسةى بئةرمووَى, دةكةم

 (:وةزيرى تةندروستى)/عنمانزريان  1بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

زؤر سوثاسى هةموو ئةو بةردَينانةى كة دةنطيانـدا  , زؤر سوثاستان دةكةم, ةردَينان ئةندامانى ثةرلةمانب
دار بـوون لـة زيـاتر دةوَلةمةنـد كـردن و لَيكؤَلينـةوةى ئـةم        كة بةش, نةى دةنطيشيان نةدا دةكةمئةوا, و

, ن لةسـةرى مانـدووكرد  ؤذةيـان ثَيشـكةش كـرد و خؤيـا    ايبةت ئةو بةردَينانةى كة ئـةو ثر بةت, مةوزوعة
بؤ ثاراستنى ذينطـة  , بؤ تةندروستيةكى ثا  و خاوَين, هيوادارام ثرؤذةية  بَيت بؤ نةوةى داهاتوومان

 .زؤر سوثاس, و تةندروستى لة هةرَيمى كوردستان
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كــة , خبــةينرةئيمــان وايــة دواى , برطــةى دووةمــى بةرنامــةى كــار ديــارة وةخــت نــةماوة , زؤر ســوثاس
ــتنةردوو) ــةتى        و  خس ــتنى موَلكي ــاي رَيكخس ــةمواركردنى ياس ــةم ه ــاي يةك ــردؤذة ياس ــى ث ــؤ كردن طئتوط
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دةخيةمـة  (. كة لةاليـةن ئةجنومـةنى وةزيرانـةوة بؤمـان هـاتووة     , 1152ى ساَلى (12)كشتوكاَلى ذمارة 
 .كا  شَيروان سةرموو, دةنطةوة بؤ دوا خستنى

 :رىبةردَين شَيروان ناصح حيد
 .ئةجنومةنَين سةرؤكي بةرد

بـةيانى  , بـؤ هةستـةى داهـاتوو بةرنامـةى كـار ديـارى كـراوة       , ئَيوة نووسراوتان بؤ ئَيمة ئاراستة كردووة
ئةطةر , نةتة راثؤرتَيكى موشتةريكويئَيمة طةيشتو, ئةو دانونة ننيكةى ساَلَيكة هاتووة, مةجا ان هةية

مــن , بــؤ دواى خبةينــة رؤذى دووشــةممة, يــةبــةيانى ئــةو دانونــة طئتوطــؤ بكــةين هــةمووى يــة  مادة 
 .سوثاس, تَيناطةم بةرداستى
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كــَى , مودتــةرةحَيكيش هةيــة دةَلــآ رؤذى دووشــةم بيكــةين, مودتــةرةحَيك هةيــة كــة بــةيانى بيكــةين
َيتــة كــَى لةطــةَل ئةوةيــة خبر, دةســتى بةرزبكاتــةوة؟ ســةرموون, لةطــةَل ئةوةيــة خبرَيتــة رؤذى دووشــةم

, ئــةوة يــة , ئةكســةريةت ئةوةيــة خبرَيتــة رؤذى دووشــةمة, دةســتى بةرزبكاتــةوة؟ ســةرموون, بــةيانى
يةعنى بةرنامةى كارمان بةم , بةرنامةى كار بؤ رؤذى دووشةمة جطة لةو بردطةية ئةطةر تةواومان كرد

 :شَيوةية دةبَيت
 .دةبَيت 12مادةى / يةكةم
ياسـاى خانةنشـني كردنـى كـةم ئةنـدامانى       1110سـاَلى   2ة ثرؤذة ياساي هـةمواركردنى ذمـار  / دووةم

 .ثَيشمةرطة
 .ثرؤذة ياساى راذة و خانةنشينى ثَيشمةرطة/ سَييةم

ةو ياســـايانة دـــانونى ثـــاش ئـــ, ئةطـــةر كـــرا تـــةواوى دةكـــةين, بـــةثَيى تةسةلســـول هةستـــةى داهـــاتوو
سةعات , ني تا رؤذى دووشةمةكؤتايى بةدانيشتنةكةمان دةهَين, ئينشائةال تةواو دةكةين رؤذنامةنووسي

 .سةرموون, طةلَيك بةخَيربَين سةرضاو, 11
      

                                                                                                                                                     
 

 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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 ( 23)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2112\00\01رَيكةوتي  دوو شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 03)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 01/00/2112 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     11/11/0222رَيكـةوتي   شـةممة  دوو 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  , جَيطري سةرؤ  و( كمال كةركووكي.د)دادر عبداه  حممد
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (03) دانيشتين ذمارة

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي 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  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييةمي ساَلي دووداني ي خولي طرَي(03)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
ــةتي         -1 ــتين موَلكي ــاي رَيكخس ــي ياس ــةموار كردن ــةم ه ــاي يةك ــرؤذةي ياس ــي ث ــؤ كردن ــتنةردوو و طئتوط خس

 .رانةوة بؤمان هاتووة، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزي1125ي ساَلي (12)كشتوكاَلي ذمارة 
ي ياسـاي  1110ي سـاَلي  (1)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هـةموار كردنـي ياسـاي ذمـارة      -0 

 .رَينلَيناني ثَيشمةرطة
ي ياسـاي  1110ي سـاَلي  (2)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياسـاي هـةموار كردنـي ياسـاي ذمـارة       -3

 .مةرطةخانةنشني كردني كةم ئةنداماني ثَيش
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي راذةو خانةنشيين ثَيشمةرطة -4

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1110ي 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  دوو ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(03)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا11/11/0222رَيكةوتي 
ــتنةرد -1 ــةتي       خس ــتين موَلكي ــاي رَيكخس ــي ياس ــةموار كردن ــةم ه ــاي يةك ــرؤذةي ياس ــي ث ــؤ كردن وو و طئتوط

 .، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان هاتووة1125ي ساَلي (12)كشتوكاَلي ذمارة 
ي ياسـاي  1110ي سـاَلي  (1)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هـةموار كردنـي ياسـاي ذمـارة      -0 

 .ني ثَيشمةرطةرَينلَينا
ي ياسـاي  1110ي سـاَلي  (2)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياسـاي هـةموار كردنـي ياسـاي ذمـارة       -3

 .خانةنشني كردني كةم ئةنداماني ثَيشمةرطة
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي راذةو خانةنشيين ثَيشمةرطة -4

اَل دةكةم، لةطةَل بةردَين كا  سةعد وةزيري هـةرَيم بـؤ   سةرةتا بةخَيرهاتين كا  عبدالعنين وةزيري كشتوك
كاروباري ثةرلةمان، كاكـة حةمـةش هـةر وةزيـرة ئـةويش بـةخَير بَيـت، لةبـةر ئـةوةي وةزيـرة موحاسـةبة            
ناكرَيت بةثَيي نينامي داخيلي بةخَير بَين سةرضاوان، داوا لـة ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي كشـتوكاَل دةكـةم       

ن دابنيشن، كا  رةشاديش راثؤرتي ليذنةي شارةواني هةية با بئةرمووَيت، بردطةي ية  بَين لة شوَيين خؤيا



 330 

خستنةردوو و طئتوطـؤ كردنـي ثـرؤذةي ياسـاي يةكـةم هـةموار كردنـي ياسـاي رَيكخسـتين          / لة بةرنامةي كار
 .ة، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان هاتوو1125ي ساَلي (12)موَلكيةتي كشتوكاَلي ذمارة 

ديارة ئةم ثرؤذةية، ثرؤذةيةكي طرنطة، دةمَيكة باسي لةسـةر دةكـرَي ، خـةَلكَيكي زؤر ضـاوةردواني دةكـاتن،      
بةتايبــةتي لــةو ناوضــانةي كــة مــةلول دةبــن بــةو دــةرارة، بؤيــة لــة ثــاش خوَيندنــةوةي يةكــةمي تؤزَيــك  

ليذنةي ياسـايي دةكـةم راثـؤرتي     دواكةوت، بؤ ئةوةي ليذنةكان راثؤرتي خؤيان حازر بكةن، ئَيستاش داوا لة
خؤيان خبوَيننةوة، لةطةَل ليذنةي كشتوكاَل راثؤرتَيكي هاوبةشيان هةيـة، دواتـريش طوَيبيسـو راي ليذنـةي     
شارةواني دةبني، سةرموون، حةز دةكةن يةكةم جار ئةسـَلي ماددةكـة خبوَيننـةوة، كورتـة، يـةعين مـاددة بـة        

 .ماددة، ثاشان رةئي ليذنةكان لةسةري
 :ةردَين شَيروان ناصح حيدريب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا لة ماددةي يةكةوة دةسـت ثـَي دةكـةين، بـراي بـةردَينم كـا  عـةوني مـاددةي يـة  دةخوَينَيتـةوة بـة             

 .زماني عةرةبي، ثاشان مامؤستا كاكة ماددةي ية  دةخوَينَيتةوة بة زماني كوردي
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين
قممانون شةهمميم امللكيممة اليراعيممة يف   1125لسممةة ( 12)شعممدل املممادة النامةممة ممما القممانون رقممم  : املممادة االوىل
 :العراق، وشقرأ كما  لي –كوردستان 

كل ما ادعى رق التلرف يف ارض امري ة ةراعيمة يف املةماطق الميت ط جتمري، او ط شةتهمي شسمو تها، او ط        -أ
رات شن يت حقوق االراضي فيها مبواب قانون االصالح اليراعي الدراة القطعية، او اليت مت الغاا شكتسب قرا

لسمةة   112قرارات شسو تها وث ت شلمرفها وفمق التعاممل اليراعمي ق مل نفماذ قمانون االصمالح اليراعمي رقمم           
ال شتدماوة  شسدل املساحة الميت كانمت حتمت شلمرفه بأسمم الدولمة وحمق التلمرف للمتلمرف علمى ان            1122

 .1125لسةة ( 12)احلدود الواردة يف املادة النانية ما القانون رقم 
مما املمادة النامةمة مما     ( 4، 3، 0، 1)عدم املساو باحلقوق املن تة مبواب االستنةااات الواردة يف الفقرات  -ب

 .ق ل هذا التعد ل 1125لسةة ( 12)قانون شةهيم امللكية اليراعية يف كوردستان رقم 
سدل االراضي الواقعة ضما التلاميم االساسية لل لد ات واليت ط جتري شسو تها او ط شكتسب القمرارات  ش -ج

 .الدراة القطعية، او اليت مت الغاا قرارات شسو تها ملكًا صرفًا بأسم ال لد ات املعةية
 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ي 12ةمي ياساي رَيكخستين موَلكايـةتي كشـتوكاَل لـة كوردسـتاني عَيرادـدا ذمـارة       ياساي هةموار كردني يةك

 1125ساَلي 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 بةناوي طةلةوة
 العراق –ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 

 :ذمارةي برديار
 :رؤذي برديار
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 برديار
ثَيمـان دراوةو،   1112سـاَلي  ( 12)ذمـارة  ي ياساي (0)ي ماددةي (3)ثشت بةو دةسةاَلتةي كة بةثَيي بردطة 

دا 0222سـاَلي  )( بةثَيي ئةو ياساكاريةي كة ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق لـة دانيشـتين رؤذي   
 .ئةجنامي داوة، برديارماندا ئةم ياساية دةربضوَينرَيت

 0222ي ساَلي )(ياساي ذمارة 
عَيراق ذمارة  –كايةتي كشتوكاَلي لة هةرَيمي كوردستان ياساي هةموار كردني ياساي رَيكخستين ياساي موَل

 1125ي ساَلي (12)
ــةم  ــاددةي يةك ــارة   : م ــاي ذم ــة ياس ــتةم ل ــاددةي هةش ــاَلي (12)م ــةتي   1125ي س ــتين موَلكاي ــاي رَيكخس ياس

 :عَيراق هةموار دةكرَيت بةم جؤرة دةخوَيندرَيتةوة –كشتوكاَلي لة كوردستان 
رهَيناني زةويةكي ئةمريي كشتوكاَلي لـةو ناوضـانةدا هـةبوو و تةسـوية نـةكرا      هةر كةسَيك طوتي مايف بةكا -ع

بَيت، ياخود تةسويةكةي تةواو نةبوو بَيت، ياخود برديارةكاني ضةسثاندني مايف زةوي و زاري بـةثَيي ياسـاي   
مامةَلةي ضاكسازي كشتوكاَلي نةطةيشتبَيتة رادةي يةكال كةرةوةو دةركةوت زةويةكةي وةبةرهَيناوةو بةثَيي 

، ئـةوة ئـةو   1122ي سـاَلي  112كشـتوكاَلي بـةر لـة جـَي بـةجَي كردنـي ياسـاي ضاكسـازي كشـتوكاَلي ذمـارة           
رووبةرةي كة لة ذَير دةسو بووة بةناوي دةوَلةت تؤمار دةكرَيت، ئةو كةسـة مـايف بـةكارهَيناني دةبَيـت بـة      

 .دا هاتووة1125ي ساَلي (12) مةرجَيك نةطاتة ئةو رادةيةي كة لة ماددةي دووةم لة ياساي ذمارة
ي ماددةي هةشتةم لـة  (4، 3، 0، 1)دةست بةو ماسانة نادرَيت كة بةثَيي بةدةر بوونةكاني لة بردطةكاني  -ب

بـةر لـةم هـةموار كردنـةدا      1125ي ساَلي (12)ياساي رَيكخستين موَلكايةتي كشتوكاَلي لة كوردستان ذمارة 
 .ثَييان دراوة

ة نـــاو نةخشـــةي بنـــةردةتي شـــارةوانيةكان تةســـوية نـــةكراون و برديارةكانيـــان  ئـــةو زةويانـــةي دةكةونـــ -ج
نةطةيشتؤتة ثلةي يةكال كةرةوةو ياخود بردٍِيارةكاني تةسويةيان هةَلوةشـاوةتةوة، بـة مـوَلكي سـر  بـةناوي      

 .شارةواني ثةيوةندار تؤمار دةكرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئي ليذنةي ياسايي تكاية
 :َيروان ناصح حيدريبةردَين ش

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطــةر ئيجــازةم بــدةنَي تــةوزحيَيك بــدةم، ثاشــان رةئــي ليذنــةي ياســايي و لةطــةَل ليذنــةي زراعــة ثَيكــةوة    

رذَيـم بـريي لـةوة كـردةوة، كـة ياسـاية  دةربكـات، ئـةوة بـوو           1125ئاراستةتان بكةم، تـةبيعي دواي سـاَلي   
ة بة حةديقةت ضؤنيةتي تـةعامول كـردن لةطـةَل ئـةو عاردانـةي لـة زميـين        ي دةركرد، ك(12)ياساي ذمارة 

كوردستانن و دةتواا بَلَيم ئةو ياساية غةرةزي سياسي بةدواوةي بوو، لة هةمان كاتدا ياسايةكي ئينتيقـامي  
 بوو، ضونكة ئةطةر بَييةوة سةر ماددةي هةشت دةَلَيت ئةو زةويانةي كة لـة كوردسـتاندا تةسـوية نـةكراون،    

ياخود ئةو زةويانةي كة دةراراتي تةسويية، يان ئيكتيسابي دةرةجةي دةتعي نةكردووة، ئةم ئةرزانة زميين 
سةدئَيكي زةمةني، ئةطةر خاوةنةكانيان مورداجةعةتي نةكرد بةناوي مريي تةسـجيل دةكرَيـت، واتـا دةبَيتـة     

ردةمة، ئـةوة بـوو خةَلكةكـة تةبعـةن     ئةرازي ئةمرييية، كة لة وةزارةتي ماليةي رذَيـم دةطةردَيتـةوة ئـةو سـة    
هــةروةكو هــةمووتان دةزانــن ثــةرت و بــاَلو بــوو، هةنــدَيك ئــاوارة بــوون لــة ئَيــران، هةنــدَيك بــةهؤي             
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ثَيشمةرطايةتيةوة ئيلتيحاديان بة شؤردش كـرد بـوو، هةنـدَيك لـة زميـين شـريو حـدودي دةركـرا بـوون بـة           
ــا زؤرة م      ــة ئؤردوط ــوو بوون ــةتر، ض ــؤ م ــت كيل ــومقي بيس ــانوني    ع ــودةي د ــين م ــةيانتواني زمي ــةكان، ن يللي

موراجةعةت بكةن، ضونكة ئةسَلةن نةيانتواني مورداجةعةتي دةزطاكاني رذَيم بكـةن بـؤ تةسـبيو حـةديان،     
بؤية ئةم ئةرزانة لةم كاتةدا بةناوي وةزارةتي مالية تةسجيل كرا، بةم شَيوةية ماوةتةوة، ئةم ثرؤذة ياسـاي  

ةوة دةرضـووة، بـؤ ضارةسـةر    1115ئاسـةواري ئـةم ياسـاية دةكـات، كـة لـة سـاَلي         ئَيستا هاتووة موعالةجـةي 
كردن و موعالةجة كردني ئةو ئةرزانةي كة بةناوي دةوَلةتةوة تةسجيل كراوة، بـؤ ئـةوةي مـايف موَلكايـةتي     

ةمت بطةردَينَيتةوة بؤ ئةو كةسانةي كة نةيانتواني حةدي ئيعترياز بطرن، لةبةر ئـةو هؤيانـةي كـة مـن ئيشـار     
ثَيدا لةسةرةتاوة، جطة لةوة تةبعةن طرنطـي ئـةم ياسـاية جطـة لـةوةي كـة مـايف موَلكايـةتي بـؤ ئـةو خةَلكـة            
دةطَيردَيتةوة، طرنطي ئةم ياسايةش ئةوةيـة، ئَيمـة ئَيسـتا لـة ثةرلـةماني كوردسـتان، لـة حكومـةتي هـةرَيمي          

مـي ثَيشـوو دةريكـردووة، ضارةسـةري     كوردستان دةتوانني ياساية  دةربكةين ئاسةواري ئةو ياسايةي كة رذَي
بكةين و بةرداسو طرنطيةكةي لَيرةداية، ئةمة لةالية ، لة اليـةكي تريشـةوة بـة سـةدان هـةزار دؤا ئَيسـتا       
سةالحي بة واديعي لةسةرن، بةاَلم بة رةمسي لةسةر نينة، ضارةسةري ئةم كَيشـةيةش دةكـات، ئـةو عاردانـة     

 .كرَيت، كة سيعلةن لةسةر ئةرزةكةدانرةمسةن بةناوي ئةو هاوواَلتيانة دة
ئينجــا دَيمــةوة ســةر رةئــي ليذنــةكان، لــة ليذنةكانــدا رةئــي جيــا جيــا هــةبوو، ئَيمــة لةطــةَل ليذنــةي زراعــة  
كؤبووينةوةو ضةندين كؤبوونةوةمان ئةجنام داوةو هةندَيك كؤبوونـةوة جـةنابي وةزيـر خـؤي حـازر بـووة،       

ي ئـةو  (ع و ب)ينـة ئـةو دةناعةتـة كـة ئَيمـة لةطـةَل دةدـي سةدـةرة         دواي ئةوةي رةئيمـان ئـاَلوطؤرد كـرد، هات   
يـش عـةيين رةئيمـان هـةبوو، كـة      (ج)ماددةينة، هيض خيالسَيكمان نيية، بةهةمان شَيوة بةنيسبةت سةدـةرة  

ئةو سةدةرةية حاَلي حازر لةطةَل مةبادئي عةداَلةت ناطوجنَيت، لةطةَل بنةما دةستووريةكان ناطوجنَيت، بؤية 
لةو ثرؤذةية ئيلغا بكرَيت، بةاَلم لـة هـةمان كاتـدا رَيككـةوتني لةسـةر      ( ج)لةطةَل ئةوة بووين سةدةرة  ئَيمة

 :ئةوةي كة بةديلي ئةو سةدةرةية دانَيني، كة ئَيستا بؤتان دةخوَينمةوة بة ديلةكةشي بةم شَيوةية
ضمما التلماميم    راضمي الداخلمة  ملة ل يمان وحتد مد اال  شقوم وةارة ال لد ات باعمداد وشقمد م دراسمة شما    : ثالنًا

االساسية لل لد ات املشمولة بأحكام هذا القمانون خمالل ممدة سمتة اشمهر مما شمار خ نفماذه وشقمد م اقرتاحمات           
 .لكيفية شعو ض اصحابها وفق القوان  الةافذة

ة ئةوةي كة ثَيشكةشي بة ئَيوةم كرد، ئَيمة دةدـي ثرؤذةكـة تةئيـد دةكـةين لةطـةَل ئـةو مـاددة ئيناسيـةي كـ         
صياغةمان كـرد بـوو و ثَيشـكةش بـة ئَيـوةي بـةردَينمان كـرد، دوا رةئـيش رةئـي ئَيـوةي بـةردَينو ئةنـداماني             

 .ثةرلةمانة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا لةسةر دةدي رةئي ليذنةي ياسايي و ليذنةي كشتوكاَل لةسةر ماددةي ية ، ئةطـةر بيخوَيننـةوة، خـاَل    
 .سةرموو، حةز دةكةن ثَيش ئةوة با بنانني رةئي ليذنةي شارةواني، سةرموو كا  رةشادبة خاَل باشرتة، 

 :بةردَين رشاد ابد ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمــة دوو، ســَي كؤبوونــةوةمان ثَيكــةوة كــرد، بــةس لــة ئاخريةكــةي مــن بةشــدار نةبوومــة، ئَيمــة راثــؤرتي   
لـة   1124ي دةرضـووة هـةر هـةموويان لةبـةر دةسـتمة، لـة سـاَلي        خؤلان هةية، ئةو برديارانـةي كـاتي خـؤ   
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دةرضـووة، كـة خـةَلك     1122دةرضـووة، لـة سـاَلي     1121مانطي دة لة كانطةي شـؤردش دةرضـووة، لـة سـاَلي     
هةمووي دةربةدةر بووينة، كةس لة كوردستان نةبووة، ئةو برديارة بةناوي حوكم زاتيش هاتووة، بةتايبةتي 

تان هاتووة، ئةو زةوي و زارانةي كة كةوتؤتة داخيلي تةصميمي شارةوانيةكان، بةناوي بؤ مةنتيقةي كوردس
شارةوانيةكان كراوة، بةو برديـارةي كـة ئةجنومـةني شؤردشـي هةَلوةشـاوة دةريكـردووة، ئَيسـتاش بةنيسـبةتي         

و مابَيتةوة لة  ئَيمة لة بردطةي ية  و دوو هيض كَيشةيةكمان نيية، لةبةر ئةوةي، ئةوةي تةسوية نةكرا بَيت
حاَلةتي خـؤي تةسـوية دةكرَيـت بـةثَيي دـانون، سـاحَيب عيالدـة حـةدي خـؤي وةرةدةطرَيـت، بـةاَلم ئـةوةي             
داخيلي تةصميمي ئةساسي بووة بةناوي شارةوانيةكان كراوة بة موَلك سر ، ئَيستا هةموو سةنةداتي هةية، 

ك داواي حةدي خؤي بكات جيهةتي موستةسيد جةنابتان بؤتان رؤنة هةر ئيعتريازَيك بكرَي ، هةر شةخصَي
ئيربازي سةنةدي تاثؤي دةكات، مودابيل ناتوانَيت داواي ض بكات، من وا ثَيشنيار دةكةم لةو بردطةي ئـةخريي  

هاتووة، كة بةردَينان ليذنةي ياسايي و كشـتوكاَل دايانردَيشـتووة بـا بـة رؤنـي بـَي ، بَلـَي  ئـةو         ( 3)كة رةدم 
ة كاتي خؤي داخيلي حدودي بةلةدية بووة هةمووي ديارة هي كَي بووةو هي كَي نـةبووة،  زةوي و زارانةي ك

صاحَيب عيالدة بتوانَيت بَيت ئيسثاتي حةدي خؤي بكات، ئةو كاتي ثـَيش ئـةوةي بـةناوي شـارةواني بـووة،      
ي كة حةدي تةسةرو  هي ئـةو بـووة بـةثَيي دـانون ئيسـثات بكـات هـي خؤيـةتي تـةعوين بكرَيتـةوة، بـةثيَ           

 .كة لة ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاندا دةرضووة، زؤر سوثاس 0222ساَلي ( 5)دانوني 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كا  شَيروان ئةطةر ئَيوةش رةئي خؤتان لةسةر ماددةي ية  سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةمان طؤردي بةو شَيوةيةي كة ئَيستا دةخوَينمـةوة، ثَيشـنيارة نوَييةكـةش ئيناسـة     ئَيمة ماددةي ية  صياغةك

 :دةكةمة سةري، دةبَيتة سةدةرةي سَييةم
 :يف اقليم كوردستان وشقرأ كاالشي 1125لسةة ( 12)شعدل املادة النامةة ما القانون رقم 

 :املادة النامةة
أو اليت ط شكتسب قرارات شن يت حقوق االراضي فيهما مبوامب   شعتا كافة االراضي غري املةتهية شسو تها : أواًل

- :وشستنةى ما ذلك االراضي التالية. قانون اإلصالح اليراعي الدراة الةهائية، امري ة صرفة
 .االراضي اليراعية وال ساش  اململوكة ملكًا صرفًا مبواب سةدات طابو معتاة قانونًا -1
 .ًا صحيحًا مبواب سةدات طابو أو حدج وقفية معتاة قانونًااألراضي وال ساش  املوقوفة وقف -0
سممةوات وال قممل معممدل عممددها يف الممدون الواحممد عمما ( 12)االراضممي املغروسممة باألشممدار ملممدة الشقممل عمما  -3
 .شدرة(42)
 . 1123لسةة ( 220)األراضي وال ساش  املشمولة بقرار جملس قيادة النورة املرقم  -4

رق التلرف يف ارض امري ة ةراعيمة يف املةماطق الميت ط جتمر او ط شةتمه شسمو تها او ط       كل ما ادعى : ثانيًا
الدرامة   1122لسمةة  112شكتسب قرارات شن يت حقوق االراضي فيها مبواب قانون االصالح اليراعي رقمم  

نون االصمالح  القطعية او اليت مت الغاا قرارات شسو تها وث ت شلرفه فيها وفق التعامل اليراعي ق مل نفماذ قما   
اليراعممي املممذكور شسممدل املسمماحة المميت كانممت حتممت شلممرفه بأسممم الدولممة وحممق التلممرف للمتلممرف علممى ان 

، م  عمدم املسماو بماحلقوق املن تمة     1125لسةة 12الشتداوة احلدود الواردة يف املادة النانية ما القانون رقم 
 .رة اواًل ما هذه املادةما الفق( 4، 3، 0، 1)مبوحب االستنةااات الواردة يف الفقرات 
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شقوم وةارة ال لد ات باعداد وشقمد م دراسمة شماملة ل يمان وحتد مد االراضمي المداخلي ضمما التلماميم          : ثالنًا
االساسية لل لد ات املشمولة بأحكام هذا القمانون خمالل ممدة سمتة اشمهر مما شمار خ نفماذه وشقمد م اقرتاحمات           

 .لكيفية شعو ض اصحابها وفق القوان  الةافذة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةطةر كورديةكةشتان لةال هةبَيت، ثَيم باشة بيخوَيننةوة
 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــاسى    : يةكـــةم هـــةموو ئـــةو زةويانـــةى كؤتـــايى بـــة تةســـويةى نـــةهاتووة يـــاخود برديـــارى ضةســـثاندنى مـ
اى ضاكسـازى كشـتوكاَلى بـة ئـةمريى سـر  دادةنـرآ بـةدةر لـةم         خاوةنداريةتى بـؤ دةرنةضـووة بـةثآى ياسـ    

 -:زةوىء زارانةى خوارةوة
 .ئةو زةوية كشتوكاَلىء باخانةى كة بةثَيى بةَلطةنامة ياساييةكانى تاثؤ موَلكى سريسن -1
 .ئةو زةوى و باخانةى بة ثَيى بةَلطةنامةكانى وةدئى ياسايى وةدف كراون -0
سـاَل كـةمرت نـةبآء تَيكـرداى ذمــارةى     ( 12)ن بـة درةخـت بـؤ ماوةيــة  كـة لـة      ئـةو زةويانـةى داضـَينراو    -3

 .درةخت كةمرت نةبآ( 42)درةختةكانى لة دؤمنَيكدا لة 
ــارة       -4 ــى ذم ــةركردايةتى شؤردش ــةنى س ــارى ئةجنوم ــةى بردي ــةو زةوىءباخان ــاَلى 220ئ ــان  1123ى س دةي

 .طرَيتةوة
لـة زةوى مـريى كشـتوكاَلى لـةو ناوضـانةى كـة تةسـوية         هةر كةسَيك طوتى مـاسى بـةكارهَيناا هةيـة   : دووةم

ى سـاَلى  (112)نةكراون، يان تةسويةكةيان تةواو نةبووة، ياخود بـةثَيى ياسـاى ضاكسـازى كشـتوكاَلى ذمـارة      
ــانى        1122 ــاخود برديارةكـ ــةطرتووة، يـ ــايى وةرنـ ــةى كؤتـ ــاسى زةوى و زار ثلـ ــثاندنى مـ ــانى ضةسـ برديارةكـ

و بةتــةواوى ســاغ بوةتــةوة كــة زةويةكــةى وةبــةرهَيناوة بــةثَيى نــةريتى    تةســويةكةى هةَلوةشــاندراوةتةوة
كشتوكاَلى ثَيش جَى بةجَى بوونى ياساى ضاكسازى كشتوكاَلى ناوبراو، ئةو رووبةرةى لة ذَير دةسـتى دابـووة   
بة ناوى دةوَلةت تؤمار دةكرَى و ماسى ردةستار لةسةر كردنيشـى  بـؤ ئـةو كةسـة دةبَيـت كـة لـة ذَيـر دةسـتى          

 1125ى سـاَلى  (12)بة مـةرجَيك لـةو سـنورة دةرنةضـى كـة لـة مـاددةى سـَييةم لـة ياسـاى ذمـارة            . دابووة
داهــاتووة، بــة مــةرجَيك زيــان بــةو ماسانــة نةطةيــةنرَى كــة بــة ثَيــى ئــةو بةدةركردنانــة ضةســثاون كــة لــة    

 .ى ئةم ماددةيةدا هاتوون(يةكةم)لة بردطةى ( 4،3،0،1)بردطةكانى 
 :ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

مودتـةرةحي سـَييةم لةبــةر ئـةوةي تازةيـة وةزارةتــي شـارةواني هةَلدةسـتَيت بــة ئامـادة كردنـي راثــؤرتَيكي         
سراوان، بؤ دياري كردني ئةو زةويانةي كة داخيلي تةصـميمي ئةساسـي شـارةوانيةكان بـووة، ئـةحكامي ئـةو       

ياسـاية، مودتـةرةحاتي خـؤي لــة     دانونـة دةيانطرَيتـةوة، لـة مـاوةي شـةش مانطـدا لـة كـاتي دةرضـووني ئـةم          
ضؤنيةتي دةرةبوو كردني خاوةنةكانيان تةدديم بكاتن، بـةثَيي دـةوانيين هـةرَيم، ئةمـة وابـناا زؤر دوور      

 .نيية لة رةئيةكي ليذنةي هينش، لةبةر ئةوةي، سةرموو كا  رةشاد
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 :بةردَين رشاد ابد ابراهيم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
واني لة ض تارخيَيك ئيعتيبار دةكرَيت، لة ض تارخيَيك ئيعدادي ئةو راثؤرتة بكات كة بةنيسبةت راثؤرتي شارة

 .ئةو زةويانة داخيلي تةصميمي ئةساسي بووة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمــة دةَلــَيني لــة خياللــي شــةش مــان  راثؤرتةكــة حــازر بكــات، كــة ئــةو دانونــة دةرضــوو و بــاَلو بــؤوة لــة  
 .رؤذةوة حيساب دةكرَي  بة شةش مان ، كا  تةلعةت دسةت هةبوو سةرموو وةدائيعي عَيرادي لةو

 :الدين سيف طلعت خضر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةســةر ئةســَلي مةشــروعةكة بــوو، ئَيمــة لــة كــاتي خــؤي لةطــةَل ليذنــةي زراعــة زجنــرية كؤبوونةوةيــةكمان   

و وةزيري دارايي و جَيطري سةرؤكي ليذنةي ياسايي لـة   ئةجنامدا لة كؤبوونةوةكان بةردَين وةزيري كشتوكاَل
ثةرلةماني كوردستان و سةرؤكي ليذنةي شارةواني و نوَينةري وةزارةتي داد بـةردَينان هـةردوو بةردَيوةبـةري    
طشو ثالن و زةوي و زار لة وةزارةتي كشـتوكاَل بـةردَين سـةرؤكي سـةنديكاي ثـارَينةراني كوردسـتان، بـةردَين        

ةواني ثشتدةر، بةردَينان نوَينةراني جوتيارة ناوضة جيا جياكاني كوردسـتان، ئـةوان موشـكيلةي    سةرؤكي شار
ئَيمـة  ( ع و ب)سةرةكيان لةسةر ئةوة بوو كة ئةو زةويانةي دةكةونة ناو سنووري بةلةدية لةسـةر سةدـةرةي   

ئةسَلي مةشروعةكةي كـة   لة ماددةي يةكةمي ثرؤذة ياسايةكة، ئَيمة الرميان نييةو ثشتيواني لَي دةكةين لة
هاتووة، وابناا مةشروعةكةي ليذنةي ياسايي دةداودةق لةطةَل ئةوة دةطوجنَيت، ئةو كَيشةيةي ئَيمة هةمان 

بـوو، دةمانويسـت ئـةو بردطةيـة ئيلغـا بكـةين، لـة جيـاتي ئيلغـا كردنةكـةي بةديليشـمان            ( ج)بوو لة بردطـةي  
ةتــة نَيــو ســنووري بةلةديــةي ئــةو خةَلكــةي ئــاوارةو   هــةبَيت بــؤ ضارةســةر كردنــي ئــةو زةويانــةي كةوتون 

دةربةدةر بووة لة ئةجنامي خةباتي سياسي ثَيشمةرطايةتي و ضوونة جنوبي عَيراق و ئَيران و دوايَي دةست 
بة خةبات كردنـةوة، لةبـةر ئـةوة هةرسـَي المـان رازي بـووين لةسـةر ئـةوةي مـاددةي سـَييةم كـة عيالجـي             

 .كة كةوتونةتة داخيلي سنووري شارةوانيةكان، لةطةَل رَينمداتةواوي ئةو زةويانة دةكات، 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي وةزير ض دسةت هةية لةسةر ئةوة، هةرضةند ئةمردؤ ثَيش ئـةوةي بـؤ ئـةو كؤبوونةوةيـة بـَين سـَي       
سـَييةم لـةو   ضارةكة سةعات دانيشتني ليذنةي ياسايي و كشتوكاَل لةطةَل جةنابي وةزير، ئةو مودتةرةحـةي  

 .كؤبوونةوة هاتة ثَيشةوة، بؤ ئةوةي رةئييان بدةن، سةرموو
 

 :كشتوكاَل وةزيري/ طيب عبدالعنين بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان
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رت حةديقةت لة ثرؤذَي كو ئةظرؤ بؤ جةنابَي وَي هاتية عةرز كرن، ئةجنامَي ديراسـايةكا سراوانـة، يـةعين ثـ    
تةدريبةن ساَلَيك ئةوي مةشـروعي كريـة، كـو ئـةم تشـتةكي دةكـةيت، ئـةو زةروريةتـةي خـةلكَي مـةنتيقَي           

كـو جـارةكي دي وَي عـيالج بكـةين و بـة مـوجية        1125بةتايبةتي هةندة  مةنتيقة هاتية كرن لة سااَل 
وَي لــة رَي دي  مــاددة هةشــت، ثشــو ديراســةتي دوورو درَيــذ كــو ئــةو مةنتيقــة مــةلول كــة ( 12)دانونــا 

مةلول بيت لةطةَل دةرار وَي ئيستيئادةي لَي دكات ظَيرَي دةرارَي لة موحاسةزةي دهؤكَي مـةنتيقا دؤسـكي   
و باتؤساو ئامَيدي و بةشَيكيش لة مةنتيقا ئاكرَي، سلَيمانَي، ضوارتاو هةَلةجبةو ثشتدةر، هـةولَيرَي و سـؤران   

ئــةم مةنتيقانــة هــةمووي لــة كؤنــدا كــة بنكــةي شؤردشــي   و مَيرطةســوور و ضــؤمان و طــةرميان و شــةنطال،  
/ ئةيلوول بووينةو لةبةر هةندَي لة بؤ دوو غةرةز حكومةتي عَيرادي ئةو تايبةمتةنديةي دةركردووة، ئَيـك 

 .ئةمة بووية ئينتيقامَيك لةو خةلةكة بستَينَيت
تـةعوينَيك بـة ئيعتيبـار    سبةييَن وةخو دةراري تةرحيلي دةسو ثَي بكات، مـةلول نـةبن بـة هـيض     / دوو

لةبةر ئةوة ئَيمة بة مةسَلةحةمتان زاني كة ئَيمة بناظَيك بؤ ئـةو   .ئةرازي وَي هةمووي بووية ئةرازي مريي
ــةو            ــت، ئ ــاد ببَي ــي ش ــةوةو ثَي ــة بطةردَيت ــةو خةَلك ــؤ ئ ــر ب ــارَيكي ت ــة ج ــةم مولكان ــو ئ ــت، ك ــة بكرَي ئيجرائات

ةبَيت، ئـةو سةدةرةيـةمان هَينايـة كـة مـاددةي دـةراري       تةرتيباتةلان دانـاوة كـو خةلكةكـة موتـةزةريري نـ     
مانهَيالية بؤ ئةوةية زؤر زؤر كَيشة بة ئةوة ضارةسةر دةبيـت، جـانة تـر موشـكيلةي ئـةوي تـر كـة        (220)

بامسان كرد عيالدةي بة بةلةديـةوة هةيـة، ئةوةيـة كـو ديراسـةيةكي شـامل بَيتـة كـرن و مـن لةطـةَل رةئـي            
راعــي، ئــةو تةعديالتــةي كــة كــراوة بــة تةســةوري مــن ئةمةيــة كَيشــةكة لــة   ليذنــةي دانونيمــةو ليذنــةي ز

 .جنورةوة ضارةسةر دةكرَيت، سوثاستان دةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، دةرطاي مونادةشة دةكةمةوة، كاكة حةمة سةرموو
 :بةردَين حممد حاجي حممود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةكـو هـةموو اليـة  شـاهَيدي ثـَي دةدةن،      ( 12)كان، بةتايبـةتي دـانوني ذمـارة    دةربارةي مةسـةلةي دانونـة  

، يان ئةوة بـوو جطـة لـةوةي شـارةوانيةكان ئـةوة كـراوة بـة موَلـك،         112يةكَيك لةوانة بووة ئيلغاي دانوني 
جطــة لةوانــة كؤمــةَلَيك مةشــاكيلي تــريش هــةبوون مةزرةعــةي دةولــةيان دروســت كــرد، مةرزةعــةي دةولــة 

عةرزيان لة جوتيارةكان سـتاندةوةو جويتارةكانيـان كـرد بـة كرَيكـار لةسـةر ئـةرزةكاني خؤيـان، بـة          هةموو 
ــةناوي         ــةاَلم ب ــؤي، ب ــةرزي خ ــةر ئ ــؤتةوة س ــةوةي ض ــاش ئ ــة ث ــتا جوتيارةك ــة ئَيس ــة هةي ــةدان دؤا لةوان س
مةزرةعـــةي دةولـــةت و حكومـــةت و ئةوانـــةوة هةيـــة، يـــةكَيك لةوانـــة مةســـةلةن ئةوةيـــة، يـــةكَيكي تـــر   
مةمجوعةية  مةسـةلةن لةوانـةي بةتايبـةتي ثَيشـمةرطة بـوون ئةرزةكـة هـةر بـةناوي سـرداوةتةوة، راسـتة           
ئَيستا طةرداونةتةوة لةسةر ئةرزةكانيانن، بةاَلم بةناويانةوة سـرداوةتةوةو نـةماوة، ئَيسـتا مـن يـةكَيك لةوانـة       

هـيض جَيطايـة  نـةماوة، يـةعين      خؤم عةزرم بةناو هةية هاتوومةتةوة ناوي من هةر نةماوة لة زراعـةو لـة  
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ــة         ــةي ب ــتة ئةرزةك ــةوة، راس ــةلةن رَي بكرَيت ــؤن مةس ــة ض ــاكيل ك ــةَلَيك مةش ــةي كؤم ــةوةش ئةوان ــةر ئ لةب
دةستةوةية بةاَلم بةبَي دانوني، بةثَيي دانوني ئةو كاتة لةسةر ئةرزةكاني خؤيانن، ئةو يةكَيك، يةكَيكي تـر  

َيشي ساَلَيك مةمجوعةية  ئـةرز بةدةسـتيانةوةية لـة ثـازدة     ئةوةية مةسةلةن ئةرزةكان زؤري لةم ماوةية ث
ساَل زياتر هـةمووي هـني كـران، يـةعين كـران بـة موَلـك لةسـةر جوتيارةكـان، دوايـي موداتةعـةي سـَيندةم،             
كؤمةَلَي موداتةعة كراوة راطرياوة، دوايَي ئةوانة ضؤن كراوة، ضـؤن راطـرياوة، ئـةوةش يةكَيكـة لـة هينـةكان،       

ك ضاوةردَيي ئةوةية كة بكرَيت بة موَلك ضاوةردَيي هةندَيكيشى راطرياوة وداتعـةكان جـا ئةمانـة    ئَيستا خةَلكَي
 .زؤر سوثاستان دةكةم, كؤمةَلة شتى بة وردةكاري و تؤزَى زياتر دسةى لةسةر بكرَى باشرتة بؤ ئَيمة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
وا لة جةنابى وةزير دةكـةم، ئـةو طـريو طرستانـة بـةم      من دةزاا طريوطرستةكانى كشتوكاَل زؤرن، بةآلم من دا

دانونــة هةيــة، كــة ئةنــدامانى ثةرلــةمان باســى دةكــةن، دوايــَي وةآلميــان بداتــةوة، ئــةوةى ثةيوةنــدى بــةم    
 .دانونةوة هةبَيت، كا  باثري سةرموو

 :بةردَين باثري كامال سليمان
 .بةرَينسةرؤكى ئةجنومةن

مَيذوويـةكى دوورو درَيـذى هةيـة، هـةر لةسـةردةمى مةغولـةكان، كـة        كَيشةى زةوى ريشةيةكى دـوىل هةيـة،   
وشةى ئاغايان هَيناوة، تا سةردةمى عومسانى يةكان كـة وشـةى بـةطيان هَينـاوة، كـة تـاثؤ كـراو بةناويانـةوة         
بةبَي ئةوةى مؤلكيـان بَيـت، ئـةو كَيشـةية سـةرى هةَلـداوة حكومـةتى عَيـراديش ويسـتويةتى ئـةم كَيشـةية            

يان بةشَيوةيةكى تر بة مةبةستَيكى سياسى بةكارى بهـَيين، بـةآلم نةطةيشـتينة ضارةسـةرى     , تضارةسةر بكا
بـووة لـة سـاَلى    ( 12)بنربد، ئةم ضارةسةرة بنربدة تاكو ئَيستاش ماوةتةوة، دوا ياسا كة دةركراوة ياساى ذمـارة  

ةر مةبةســتمان بَيــت ئةطــ, ياســايةكى تــريش ياسـاى ئيســتيجار دةركــراوة ( 12)، ثَيشـرتيش لــة ســاَلى  1125
كَيشةى زةوى و زاريان دةرةبوو كردنةوةى ئةوانةي كة زةرةرمةند بـوون بـةهؤى بنوتنـةوةي رزطـارخيوازى     

ئةوةيةكي وا ضارةسـةر بكرَيـت، يـان كَيشـةى زةوى     ( ج و ب)طةىل كوردستانةوة، من ثَيم وانيية بةسةدةرةى 
كاتي خـؤي   112ةوة بؤ ننيكرتين كار ياساي ذمارة ضونكة ئةطةر بطةردَيين, بةو سةر ثَيية ضارةسةر بكرَيت

كة ئةوة كرا عةددي زراعي بوو، كة ئيمتيازي دةدا بة خـاوةن موَلكـةكان، ئـةوةي تـر دابـةش دةكـرا بةسـةر        
جوتيارةكاندا بةثَيي ئةو طوندةي كة هةبوو ثَيوانةكةي ضةندة؟ بةاَلم بةبَي ئةوةي رووثَيوَيكي ئـةوتؤي بـؤ   

راوة لـة زؤربـةي شـوَينةكان بةتايبـةتي ئـةو ناوضـانةي كـة لـة ذَيـر دةسـةاَلتي شؤردشـدا            بكرَيت، رووثَيو نةك
بوون، ئةوة بوو طرستةكان زؤربةي زؤري جوتيار بـة جوتيـار هةيـة، طـرسو طونـد بـة طونـد هةيـة، طـرسو          

ةن ئاغاو جوتيار هةية، طرستيش هةية لةطةَل حكومةت و جوتيار و خاوةن موَلكةكةش كة ئاغايـة، كـة خـاو   
موَلك ضؤن بَيت بةهؤي دةسةاَلتي سياسييةوة، يان بةهؤي بارو زورويف سياسيةوة بؤتة خاوةن موَلـك، بؤيـة   

ش كـة دوا  (12)من ثـَيم وا نييـة، ئَيمـة بتـوانني موعالةجـةي زةوي و زاري جوتيـار بكـةين، ياسـاي ذمـارة          
دا نةبوون، لةوَي نـةبوون، بـةاَلم لـة    ياساي دةرضووة، راستة كؤمةَلَيك خةَلك كة بةهؤي شؤردشةوة كة لة ئارا
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هةمان كاتيشدا هةرضةندة لةوانةيـة بـرادةران بـة ناخؤشـيش وةرطـرن، بـةاَلم ئـةوةي باشـيش هـةبووة، كـة           
توانيويةتي نيمضة عةدالةتَيك لةنَيواني ئةوانةي كة زةوي دةكةن، راستة بةس هي سياسـي بـووة، بـةاَلم لـة     

وةو دةسـو دةرةبـةط و ئاغـاو ضةوسـاندنةوةي كـةمرت كردؤتـةوة،       هةمان كاتيشدا كَيشةكةي كةمرت كردؤتـة 
ئَيمة بَلَيني ثَيمان خؤش بَيت، يان ثَيمان ناخؤش بَيت، راستة بةعس دةريكـردووة، بـةاَلم ئـةو ئيجابيةتـةي     
هةبووة، بةاَلم ئةوةي كة زةرةرمةند بووة، ئةو ثَيشمةرطانةي كة لة شؤردشي ئةيلول بةشدار بوون، دةكرَيـت  

، دةكرَيت ئيسناد بكرَيتة سـةر  112ةرةبوو كردنةوةيان ئةوة ثَيشرت ناويان، عةدديان هةبووة بة ذمارة بؤ د
ي هةبَيت، يان حةدي تةسةرويف هةبَيت، ئةوة لةوَي حكومةت تـةعويني بـؤ بكاتـةوة،    112ئةوة، ئةوةي كة 

دا بـة دوو شـَيوة ياسـا جـَي     هاتووة، ئةطةر تةماشا بكةين لة كوردسـتان ( 12)بووة دواي  112ضونكة ثَيشرت 
جَي بةجَي كـراوة، لـة زَيـي بادينـان بـة ئـةوالوة كـة مةنتيقـةي          112بةجَي كراوة، لة زَيي بادينان بةوالوة 
جـَي بـةجَي كـراوة، ئـةوةي كـة كَيشةكةشـي تيايـة جـةنابي وةزيـر           12ئاكرَي دةطرَيتةوة هةتا دةطاتة ئـةوة  

لـة ذَيـر دةسـو شـؤردش بـووة،       1125و كاتـةي كـة لـة سـاَلي     ئاماذةي ثَي كرد ناوضة سنووريةكان بوون، ئـة 
ئةوانيشيان بةناو كردووة، هـةتا   112يش يةكسةر هاتوون لةسةر عةددي 12نةهاتوون تةسويةي بكةن لة 

زؤر جوتيار هةية زةويةكي بةدةستةوة هةية، بةاَلم زةوي كةسَيكي تري لة زراعة بةناوةوةيـة، لةبـةر ئـةوة    
، جا بؤ موعالةجة كردني ئةوة، بة رةئي من ناكرَيت سةر ثَييي بةسةرماندا بـردوات و  تةسويةي ثَي نةكراوة

واية دةمتاغةي كؤمةَلَيك برين هةَلدةدةينةوة، كة سي و دوو ساَلة لة دواي َيني كَيشةي زةوي و زار، من ثَيمب
ة بكـةين، بةنيسـبةت   كؤمةَلَيك كَيشةي تري دَيتة ئـاراوة، بـةبَي ئـةوةي بتـوانني ضارةسـةري ئـةو       12ذمارة 

ئةوانةي كة لة شؤردش بةشدار بوون، دةكرَيت دةراري خاصيان بؤ دةربضَيت، دةكرَيت ئةوة بكةين بـادي تـر   
ئةوانةي تر كة لـة كوردسـتان بـوون، توانيويانـة موسـتةسيد بـن لـةو ياسـاية، بـؤ ضارةسـةر كـردن دةكرَيـت             

ش بكرَيـت ئيسـناد بكرَيتـة سـةر ئـةوةي كـة       دةرارَيكي خاص ئةوانةي كة بةشـدار بـوون لـة شـؤردش و ئـةوة     
ية، ئةطةرنا ئةوة دةمتاغةي كؤمةَلَيك بـرين هةَلدةدةينـةوة، بةتايبـةتي بنـاريش     112عةددي ياساي ذمارة 

خصوصياتي خؤي هةية لة زةويدا، دةشتةكة بةثَيي ئةوةي كة كؤمةَلطاي ئَيمة، كؤمةَلطةيـة  بـووة، كؤضـي    
لة شوَينَيكي تر بووة، ثَيشرت ثَيش دابني بووني، جا بؤيـة ئـةو زةويانـةي    كردووة زستان لة شوَينَيك، هاوين 

كة كَيشةيان كةوتؤتَي، شَيوةي نيشتةجَي بـوونيش لـة زسـتان و هاوينـدا كَيشـةي كـةوتؤتَي، تـةنها بنارةكـان         
نــةبَيت، بنارةكــان كــة خــوردة مــاليكي ثــَي دةطوترَيــت، ئــةوة وةرةســة هاتؤتــة خــوارةوة بــةبَي ئــةوةي هــيض  

ةددَيكي هةبَيت، هـةموو كةسـَيك دةزانَيـت ثانتايـةكي، يـان ئـةو زةويانـةي كـة ئـةوة كـراون باغيـان تَيـدا             ع
دروست كراوة، كابرا هاتووةو كةسَيكي جوتيار تؤ دةيكةيتة ئةمرييية، يـان خاوةنةكـةي دةكةيتـة ئةمريييـة     

ة، بةتايبـةت لـة بنارةكـان هـاتووة     ئةوةي كردووة، بَلَيني ئةوة يةكَيك لة سلبياتةكاني ئةوة بـوو ( 12)ذمارة 
كةَلةكَيكي دروست كردووةو بةكؤَلي هاتووة خؤَلي تَي كردووةو زةوي لَي نةبووة، بةَلكو ضياية  بووة خؤَلي 
تَي كردووةو داريشي تيا ضاندووة، ئةوةشيان ئةوة كردووة، جا بةو مةبةسـتة بـة رةئـي مـن ئةطـةر بكرَيـت       

ةكرَيــت ديراســةتَيكي وردتــر بكــةن، رووثَيــوَيكي ورد بكرَيــت لــة       جــةنابي وةزيــر وةزارةتــي كشــتوكاَل د   
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كوردستاندا هةموو ئةو كَيشانةي كة هةن لة كوردستاندا ناوضةكانيش كة خصوصياتي ناوضةكانيش لةبـةر  
ضاو بطريَيت و ديراسةتَيكي وردتر بكرَيـت و ئـةوة ياسـايةكي يـةكجارةكي بكـةين، نـة  ئـةو ياسـاية نابَيتـة          

ش بة تاثؤ كردني زةويةكاني يةكجارةكي لةسةر ئةو جوتيارانةي كة حـةدي تةسـةرويف، يـان    ضارةسةر، ئةوي
ئةوة بـووة، ئةطـةر رووثَيـو بكرَيـت، مـن ثـَيم وايـة جوتيـاريش ئَيسـتا دةبَيـت سـي             12بةثَيي ياساي ذمارة 

نووسـراوة   دؤمني وةرطرتبَيت، جوتيار هةية نؤةد دؤمني بؤ نووسراوة، ئاغـاش هةيـة دوو هـةزار دؤمنـي بـؤ     
بةبَي ئةوةي تاثؤ بَيت هـةر بـةو ياسـايية وةريطرتـووة، دةكرَيـت عةدالـةتَيكي بـؤ بكـةين، ئةطـةر نانـةوَيت           
كةرتي كشتوكاَل زيندوو بكةينةوة، هةر تاثؤ كردنةكة دةبَيتة موَلكي خؤي و ضارةسـةري زيـاتري دةكرَيـت،    

 .زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ئيسماعيل سةرموو
 :بةردَين امساعيل حممود عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يةكــة كَيشــةي ئةوانــة (ع و ب)مــن ثشــتيواني لــة ليذنــةي زراعــي دةكــةم، بةرداســو رةنطــة لــة مــاددةي يــة   
ضارةسةر دةكات ئةو شوَينانةي كة تةسئية نةكراون، بةتايبةتي ئةو ناوضة سـنووريانة دةطرَيتـةوة، ئـةوةي    

ير ئيشارةتي ثَيدا، من باسي دةزاي ضؤمان دةكةم كة شـارةزاييم لَيـي هةيـة، دـةزاي ضـؤمان      كة جةنابي وةز
بةشَيكي كراوة، بةشـَيكي نـةكراوة، ئـةو بةشـانةي كـة كـةمي كـراوة، ئـةو بةشـانةي كـة كـراوة خـةَلك بؤتـة              
 خــاوةني ئــةرزي خــؤي، ئــةوةي كــة نــةكراوة بــةهؤي بــووني شــؤردش و بــةردةوامي شــؤردش لــةو ناوضــةيةدا  

يةكة لة ماددةي يةكةوة ضارةسـةري دةكـات و هـةموو    (ع وب)ماوةتةوةو خةَلك تَييدا زةرةرمةند بووة، ئةوة 
خةَلك بة حةدي خؤي دةطات، بةاَلم ئَيستا لة دواي ئةوةي كة دـةزاي ضـؤمان بةتايبـةتي لـة شـارةوانيةكاني      

ييةي هـةبووة، بـةاَلم هيضـي ئـةتئا     هةموو ئةوانةي كة ئةمريي كراوة، مةسةلةن طةاَلَلة كة كاتي خؤي بةلةد
نةكراوةو ئةمريي نةبووة، هةر خـةَلك هـةبووة زةوي و زاري خـؤي هـةبووةو مـوَلكي خـؤي هـةبووة، ئَيسـتا         
هةمووي بؤتة ئةمريي و ئةتئا كراوة، ماَلي حكومةتةو خةَلك ناتوانَيت تةسـةرويف بـة مـاَل و موَلـك و زةوي     

ك هةية ية  ثارضة زةوي هةية، ثارضـة زةويةكـةش بؤتـة هـي     خؤي بكات، ئةو ناوضانةش شاخاوين و خةَل
بةلةدييــةو ئَيســتا خــةَلك ناتوانَيــت تةســةرويف ثــَي بكــات، بةرداســو مــن تةئيــدي ئــةوةي دةكــةم ئــةوةي لــة  

مدا هاتووة، خةَلك تةعوين بكرَيتةوة، يةعين ئةوةي كة خةَلك هةيةتي ضؤن بَيـت، مةسـةلةن   (ج)سةدةرةي 
يـة، لـة   %10ة، لـة  %8ت خةَلك دةطاتة حـةدي خـؤي و دةبَيتـة خـاوةني ئـةوةي كـة لـة        ئةرزَيك ئيتئا دةكرَي

ة، ضةندي ثَي دةدرَيت لة سنوورةكاني سةر سنووريش بة هةمان شـَيوة لـة شـارةوانيةكان ئةوانـةي كـة      02%
 ئةرزي هةية ئيتئا بكرَيت و بطاتة حةدي خؤي و حةديان ثَي بدرَيتـةوة، ئـةوة نةكرَيتـة مةهانـة كـة كـاتي      

خؤي تةعوينيان وةرطرتووةو رؤيشتوونة، ئةوة بةهؤي شؤردش و ثَيشمةرطايةتي خةَلك تووشي ئـةو وةزعـة   
 .بووة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  جةمال داسم سةرموو
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 :بةردَين مجال حممد داسم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ت كارَيك بكةين ئةوانةي ئيستيئادةيان لـَي كـردووة،   من تةئيدي دسةي كا  باثري دةكةم بةرداسو ئَيمة نابَي
ــةو          ــت، ئ ــاش بكرَي ــوونةوةيةكي ب ــدا ثَيداض ــةَل ئةوةش ــدن لةط ــة زةرةرمةن ــة دةرارةك ــار ل ــةتي جوتي بةتايب
ثَيشمةرطانةي كـة نـةيانتوانيوة لـة كـاتي خؤيـدا بطةردَينـةوة سـةر ئـةرزةكاني خؤيـان، لةبـةر زوريف سياسـي            

وةها خاَلَيكي تـر، بةنيسـبةت صـياغةكةوة هـةر كةسـَيك سـةيري ئةمـة بكـات وا         ئةوانة تةعوين بكرَين، هةر
االراضمي وال سماش    )دةزانَيت مةجليسي سةورة هَيشتا هةر ماوة، ماددةي هةشتةم يةكـةم لـة بردطـةي ضـوار     

 .وثاسَيكي بؤ ئيناسة بكرَيتة سةري، بؤ ئةوةي وازيح بَيت، زؤر س(املشمولة بقرار جملس قيادة النورة املةحل
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  بةَلَين سةرموو
 (:بةَلَين)بةردَين بد عبداه حممود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من خؤم لة ليذنةي كشتوكاَلم ئةو صيغةيةي كة خوَيندرايـةوة هـيض ئيشـكامل لةسـةر نييـةو ثشـتيواني لـَي        
و زةويانةي داضَيندراون بةدرةخت بؤ مـاوةي كـة لـة    ئة)دةكةم، بةاَلم ية  سةدةرة هةية، سةدةرة سَي دةَلَي 

 .دة ساَل كةمرت نةبَيت، بة رةئي من ئةو دة ساَلة زؤرة بكرَيتة ثَينج ساَل، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  خةليل سةرموو
 :بةردَين خليل ابراهيم حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ممدة سمتة   )دانـراوة  ( .......شقوم وةارة ال لد ات باعداد وشقمد م )ر كراو سةبارةت بة بردطةي سَييةمي ثَيشنيا
بــةَلكو زووتــر، ( ال تتجــاوز ســتة اشــهر)ئــان ( يف مممدة اقلمماها سممتة اشممهر)، مــن وام ثــَي باشــة ببَيتــة (اشممهر

 .تةعبريةكة دةديق تر دةبَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .يد سةرمووسوثاس موالحةزةيةكي بةجَيية، كا  خورش
 :بةردَين خورشيد سليم شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة لة دسةي برايان و خوشكان باسي زؤر كَيشةكان دةكرَيت، مةسةلةي عقودي زراعي و خارجي حـدودي  
بةلةديات لة دَيهاتةكان و ئةوانةي عةددي زراعةيان هةبوو، ئةوانةي بوونة ثَيشمةرطةو ئةوانـةي بـةجَييان   

بوو، ئةطةر بة دانون خاَلي تايبةتيشيان بؤ نووسرا بَيـت لـة زةمـاني بـةرةي كوردسـتاني بةنيسـبةت        هَيشت
موحاسةزةي هـةولَيري مـن زؤرم تَيـدا هـةبوو، هـةموو ئـةو عقودانـةمان طَيـرداوة هـةتا ئةوانـةي كـة عـاردي             
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ةرزةكانيش سةالحةكانيشــيان كــرا بــوو بــة دــانوني نيــوة تــؤي عةشــايري حةســرمان كــرد بــوو و هــةموو ئــ   
طةرداونةتةوة، بةاَلم لة ناحيةي دانوني طةرداوةتةوة سةر ناويان، يان نةطةرداوةتةوة ئـةوةي نـازاا، بـةاَلم مـن     
ئيقترياحَيك دةكةم كَيشةي زةوي لة كوردستان بة عام ئةو دانونةي كة دةرضووة، جطـة لـة دـانوني زةمـاني     

ؤية جةنابي وةزيريش لَيرةية بة رةئـي مـن بـري    عةبدولكةريم دامسي هةمووي غةرةزي سياسي دةرضووة، ب
لةوة بكرَيتةوة دانونَيكي نوَيي ئيصالح زراعـي لـة كوردسـتان دةربكرَيـت، كـة لـولي و ئيعـادةي نـةزةر لـة          
هةموو دةرارات و سلبيات بكرَيتةوةو كةموكورتيـةكاني كـة لـةم دةراراتانـةي رابـردوو دراون لـة حكومـةتي        

ةسةري تَيدا بكرَيت با ئينجا ئةو ديراسـةتة سـاَلَيك، دوو سـاَل دةوام بكـاتن،     مةركةزي عَيرادي هةمووي ضار
بةو كَيشةية بةشَيك لةوَي جياوازيان هةية، مةشاكيلي زةوي لة مةنتيقة شاخاويةكان جيـاوازة، هـي مـةال     

 دؤمني هةيـة، ئـةوي   112دؤمني هةية، موَلكية  102جياوازي هةية، حيصة جياوازي هةية، دةشو دةراج 
ديكة سي دؤمني هةية، كؤمةَلَيك مةشاكيل هةية، ئةطةر بة دانونَيكي نـوَي كَيشـةي ضارةسـةر كردنـي زةوي     

 .دةرنةضَيت لة كوردستان، سةد ساَلي تر بة تةسةوري من ئةمة جَي بةجَي نابَيت، ئةمة اليةني يةكةم
ــةني دووةم ــةي    / الي ــدي بردط ــةد تةئي ــة س ــةد ل ــن س ــةو ثَيشــ  ( ج)م ــدي ئ ــةم و تةئي ــة  دةك ــةم، ك نيارةش دةك

ئيناسةكةيان كردووة، بةاَلم من داوا دةكةم ئةو كارةي كة بؤ وةزارةتي بةلةدية كة نةصةكةمان لةال نيية لة 
دابنرَيت تا ئةو ماددةية تـةواو بكرَيـت، ئينجـا ثَيويسـتة لةسـةر وةزارةتـي بةلةديـة ئـةم         ( ج)زميين بردطةي 

تةعوينةكة با لَيرة دةرار بدةين، نـة  بـةجَيي بهـَيَلني بـؤ     شتانة جَي بةجَي بكات، ضونكة ئةمة مةبةدةئي 
وةزارةتي بةلةدية، مةبةدةئي تةعوين بؤ ئةو كةسـانة كـة ئـةو مـاددة دةيطرَيتـةوة لَيـرة دةرارةكـة بـدرَيت،         
ئينجا يان بيكةينة سةدةرةيةكي تر، يان لة عةيين ماددة بَلَيني ثَيويستة وةزارةتي بةلةدية بؤ ماوةي ثَيـنج  

، شةش مان  ئةو شتة بكاتن، ئةوةي كة باسي دةكرَيت لـة مونادةشـة، ئَيمـة خانوومـان لـَي داطـري كـرا        مان 
بوو، خانوومان صاديرة كـرا بـوو بـة دـةراري مـةجليس ديـادةي سـةورة، سرؤشـرا بـوو، سـَي دةسـت و ضـوار             

تةوةو بةبَي ناخؤشي دةسو كرد بوو، هةر لةو ثةرلةمانةي دةرار درا هةموومان بؤ ئيعادة كراوةو وةرمانطر
و بة ئيتيئاديش وةرطرياوة، ئـةوةش ئةطـةر دـةرارَيك لـة ثةرلـةمان دةربضـَيت دانونةكـة جـَي بـةجَي بكـةن           

 ،كةس موشكيلةي نابَيت، بةاَلم ئةوةي كة عاردي لَي سةندراوة حةدي تةسـةرويف هـةبووة، يـان تـاثؤ نـةبووة     
سـبابةكةي هـةمووي دةزانـني كـة جةرميـةي ئـةوة       موَلكي دةوَلةت بووة، حةدي تةسةرويف هـةبووة، ئةمـة ئة  

بووة سةر بة شؤردشي كوردستان بووة، يان ثَيشمةرطة بووة، ئايا ئَيسـتا بـة بـةر حـدودي بةلةديـة كـةوتووة،       
ئَيمة ئةو حةدةي بئةوتَينني ئينيتقامي ضي لَي دةكةين، ئينتيقامي ئةوةي لـَي دةكةينـةوة كـة ئينسـانَيكي     

ديكة جريانةكةي وي ثَيشمةرطة نةبووة، لة شـؤردش نـةبووة ض مـوَلكي لـَي زةوت      نيشتمانثةروةر بووة، ئةوي
نــةكراوة، ئــةويرتيش ثَيشــمةرطة بــووةو مــوَلكي زةوت كــراوة، نابَيــت حــةدي بدرَيتــةوة، بــة رةئــي مــن ئــةو   

 .ئيناسة بكرَيت، زؤر سوثاس( ج)ئيناسةي كة بؤ وةزارةتي بةلةدية دانراوة لة بردطةي 
 :ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 

 .كا  زرار سةرموو
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 :امني طاهر زرار بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هةروةكو بةردَينان لة ثَيش خؤم باسيان كرد، بةرداسو كَيشةي زةوي كَيشةيةكي دورسة، ضـونكة زةوي يـة    

وميـان  صنف نيية، زةوي ضوار صـنئة، زةوميـان هةيـة مـوَلكي سـرسة، زةوميـان هةيـة مـةملوكي دةوَلةتـة، زة         
هةية طرَيبةسـتة، عةدـدي زراعييـة، زةوميـان هةيـة كـابرا ثـةجنا سـاَل ثـَيش ئَيسـتا بـاوكي رةلـاَلي لةسـةر              
هةَلداوة ئَيستا بة زةوي خؤي دةزانَيت، لةبةر ئةوة ئةوةي مـام رةشـاد طـوتي سـةد لـة سـةد تـةواوة، دةبَيـت         

يـاتي هـةموو ئةنـدام ثةرلةمانـةكانيش     ياسايية  دةربضَيت ضارةسةري ئةو كَيشانة بكـات، مـن دَلنيـام لـة ج    
دةتواا بَلَيم هةموومان ثشتيواني لةوة دةكةين ئةوانـةي كـاتي خـؤي بوونةتـة ثَيشـمةرطة لـة ثَينـاوي ئـةم         
خا  و خؤَلة، حكومةتي داطريكةر ياسايةكي دةركردووة، ئةوانـةي بـَي بـةش كـردوون و موَلكـةكانيان بـةناو       

كـَي هةيـة ثشـتيواني ئةوانـة بكـات، هـةموومان ثشـتيواني ئةوانـة          نةكردوون و تةسويةي نةكردووة بؤيـان، 
دةكةين، بةاَلم كة دةَلَيني تـةعوينيان بكةينـةوة بـة ياسـاي ذمـارة ثَيـنج، خـؤ ياسـاي ذمـارة ثَيـنج لـة سـاَلي             

لــةو ثةرلةمانــة دةرضــووةو تــةنها تــةعوين دةداتــة ئــةو صــنئانةي كــة مــوَلكي ســرسن، دةداتــة ئــةو     0222
ي دةدرَيـَو، بـةاَلم   %10ي دةدرَيَو، مـوَلكي دةوَلـةت لـة    %02كي دةوَلةتن، موَلكي سر  لة صنئانةي كة موَل

عةددي زراعي كة جوتيار ئَيستا هةيةتي لةطـةَل حكومـةت، يـان ئةوانـةي كـة بيسـت سـاَل، سـي سـاَل ثـَيش           
يش ثَيشـنيار  ئَيستا باوكيان لةسةر بووةو تةسةروسيان هةيـة، خـؤ ئةوانـة هـيض وةرنـاطرن، لةبـةر ئـةوة منـ        

دةكةم، داوا لة بةردَين وةزيري كشتوكاَل دةكةم لةطةَل ليذنةي كشتوكاَل بري بكةنـةوةو لةطـةَل ليذنـةي ياسـاو     
ليذنــةي شــارةواني ياســايةكي لــولي دةربكــةن، بــؤ ئــةوةي هــةموو جوتيــاران و هــةموو خــةَلكي كوردســتان  

نني با كابرا ئاغا بوو بَيت و كوَيخا بوو بَيـت،  ئةوانةي خاوةن موَلكيش بووينة، خؤ بةرداسو ئةوانيش كاسر 
يةعين ئةوةي موَلكي هةيـة حـةدي خؤيـةتي مـايف خـؤي وةربطرَيـت، يـةعين بةرداسـو ياسـايية  دةربضـَيت           
هةموو خةَلك تَيدا سوودمةند بَيت، بةاَلم بةرداسو ئةو ياساية كَيشةي زةوي بة تةواوةتي ضارةسـةر ناكـات،   

 .زؤر سوثاس
 :ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

 .سارا خان سةرموو
 :ثريوت خضر سارا بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةرةتا دةستخؤشي لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي كشتوكاَل دةكةم، بؤ ئةو ماندوو بوونةي كردويانة بـؤ زيـاد   

ونرت بَيت باشرتة، ئةو رو( ج)كردني ئةو بردطةية، بةاَلم بة رةئي من ئةو بردطةية كة زياد كراوة بؤ سةدةرةي 
ثَيشنيارةي ليذنةي كشتوكاَل وابناا زؤر باشرت ضارةسةري كردووة لةوةي كة ليذنـةي ياسـا خوَينديـةوة بـة     
هاوبةشي، لةبةر ئةوةي ليذنةي كشتوكاَل بة رووني ضارةسـةري كـردووةو وا دةكـات لـةو ياسـايةدا دـةرةبوو       

ةواني بـؤ خـؤي بةدواداضـوون بكـات و راثـؤرت ئامـادة       بكرَينةوة، ئةوةي هاوبةشةكة بـاس لـةوة دةكـات شـار    
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بكــات، لةبــةر ئــةوة ئةطــةر لَيــرة برديــاري دــةرةبوو كردنةوةكــة نــةدرَيت، بةرداســو ئــةو خةَلكــة كَيشــةكةي    
ــارةواني        ــةاَلم ش ــة ب ــي خؤيان ــة ه ــرد زةويةك ــيان ك ــةروةكو باس ــةَلكَيكي زؤر ه ــونكة خ ــت، ض ــةر نابَي ضارةس

لَيرة نةطوترَيت ثَيويستة دةرةبوو بكرَينـةوة، لـولي ياسـاي ذمـارة ثَيـنج       كردوويةتية موَلكي خؤي، ئةطةر
ناكات، لـة اليـةكي تـرةوة بـاس لـة شـةش مـان  دةكرَيـت بـؤ ئامـادة كردنـي راثـؤرت، بةرداسـو بـةثَيي ئـةو                
رؤتينةي لة كوردستان هةية لة بةردَيوة ضووني كارةكان و سـةرداني دامودةزطايـةكان دـةت بـة شـةش مـان        

 .انن ئةو كارة ئةجنام بدةن، زؤر سوثاسناتو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةردار سةرموو
 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سـاَلي  ( 12)ئَيمـة ئـةو ياسـايةمان دةرنـةكردووة ذمـارة      / سَي تَيبينيم هةية لةسـةر ئـةو ياسـاية، يةكـةميان    

هـةروةها لـة بردطـةي    ( شعمد ل شط يمق القمانون   )سايةكاني تر دةبواية بطوترا بواية ، ثَيم واية وةكو يا1125
علمى ان ال شتدماوة احلمدود المواردة يف املمادة      )ئةو ماددةية، بةاَلم لة نيهايةتي كـة دةَلَيـت   ( حيل حملها)يش (ع)

 .بواية، ئةوة ية  يةعين دةبواية باسي كرا بواية بة تةسسيلي، ماددةي دووةم هةمووي داردَيذرا( النانية
لةطةَل بؤضووني ليذنةي شارةوانيم، بةرداسـو ئَيمـة نابَيـت لَيـرة دوو دَل بـني، يـاخود لـةوةي        / خاَلي دووةم

برتسَيني مايف دةرةبوو كردنةوة بؤ ئةو خةَلكانة تةسبيت بكةين، جةنابي وةزير باسي ئةوةي كرد، كـة ئـةو   
بـؤ ئينتيقـام كـردن لـةو خةَلكانـةي كـة تَيكـةَلي شـؤردش          ياساية دةرضووة مةبةستَيك لةو مةبةسـتانة ئـةوة  

بووينة، يان بووينة ثَيشمةرطة، باشة بؤ لَيرة دوو دَل بني لةوةي كة ئةو ماسةي تةسبيت بكةين، لَيرةدا كـة  
ئَيمة باس دةكةين وةزارةتي شارةواني لة مـاوةي شـةش مـان  ديراسـةتَيك ئامـادة بكـات، خـؤي صـيغةيةكي         

ســةق نييــة، يـةعين لــة رووي دــانوني سةدةرةيــة  لـةناو ماددةيــة  ببَيتــةوة دةَلَيــت ســالن   باشـة، بــةاَلم موة 
وةزارةت شةش مان  ديراسةتَيك تةدديم بكات، ثَيم واية تةئجيل بكرَيت، وةزارةتـي كشـتوكاَل خؤيـان ئـةو     

بَيتــو  ديراســاتة ئامــادة بكــةن، ضــونكة لــة هــةمان ئــةو دانونــة دَيــ ، هــةتا وةزارةتــي شــارةوانيش ئةطــةر    
ديراسةتةكة بكات و ثَيشنيار تةدديم بكات، ديسان دةبَيت تةعديلي بكةينةوة، باشة با ئَيمة ئةو ياسـاية دوا  
خبةين، هةم ليذنةي شارةواني لةطةَل وةزارةت و ليذنةي ياسايي ثرؤذةيةكي تر تةدديم بكةن تَيرو تةسـةل  

 .بَيت
( 12)م واية ئـةو ياسـايانةي كـة دةرضـووة وةكـو ذمـارة       من نة مةالكم، نة جوتيارم، بةاَلم ثَي/ خاَلي سييةم

( فقمط للحكمم المذاشي   )، يةعين وةكو كا  رةشاد باسي كرد لة هةندَيك لةو ياسـايانة نووسـراوة   1125ساَلي 
واتـة مةبةســتَيكيان تَيــدا بــووة، تــةنها بــؤ تَيكـداني ســةدامطريي ســولةمي ئيجتيمــاعي كوردســتان، هــةروةها   

نةوةي ناكؤكي جياوازي لةناو كؤمةَلطاي كـوردةواري و كؤمـةَلطاي كوردسـتاني، مـن     دروست كردن و دؤل كرد
ثَيم وا نيية حنبي بةعس يةعين جوتياري خؤش ويست بَيت و ركي لـة مـةال  ببَيتـةوة، بـة ثَيضـةوانةوة،      

 .زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كا  سوارة سةرموو
 :بةردَين سوارة حممد امني

 .كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ
دةستخؤشي لةو ثرؤذةية دةكةم، بةحةديقـةت بـةجواني وةكـو كـا  شـَيروان مةوزوعةكـةي روون كـردةوةو        
كا  رةشاديش هةر بةنيسبةت حدودي بةلةديةوة مةوزوعةكةي باس كرد، بة حةديقةت ئةمـة غـةرةزَيكي   

، لةطةَل حةرةكةي كـوردي و  ئينتيقامي بوو، ئينتيقامي لة كَي؟ لةو خةَلكة دةوميةي حةرةكةي كوردي بوو
تةئيدي حةرةكةي كوردي، هةموو زؤر ناوي ثَيشمةرطة دةبةن، خةَلك هـةمووي بـة عـام ثَيشـمةرطة نـةبوو،      
بةاَلم خةَلك لةطةَل حةرةكةي كوردي بوو، شريتة حدوديةكان هةر لة خانةدينةوة تا دةطاتة زاخؤ ئةوانةي 

كـةي كورديــان كـرد، حكومـةتي بــةعس بـريي لــةوة     كـة لةطـةَل حكومــةت نـةبوون، تةئيـدي شــؤردش و حةرة    
ي (12)كردةوة بؤ ضارةسةرو ئينتيقامَيك، كة وةكو ئينتيقامَيك لـةو خةَلكـة بكاتـةوة، هـات دـانوني ذمـارة       

ي دةركـرد بـةس بـة تـةنيا بـؤ ماليكـةكان نـةبوو، سـةردي شـَية و ئاغايـةكاني           (12)دةركرد، دـانوني ذمـارة   
ارَيكي نـةكرد، هـةمووي بـة يـة  ضـاو سـةير كـرد، بـة يـة  ضـاو دوذمـن            نةكرد، سةردي جوتيارَيك و كرَيك

سـةيري ئَيمـةي كـردووة، سـةردي مـةالي منطةوتـةكان و سـةردي كابرايـةكي شـواني كَيوةكـاني نـةكرد، هــةتا            
حةيواني كَيوةكانيش روبي ثَي نةكرد، ئةو دانونـة لـة ثَينـاوي ئـةوة دةرضـووة، دـانونَيكي بـة حةديقـةت         

لةطةَل ميللةتي كورد، بةتايبةتي هةر بـؤ مةنتيقـةي حـوكمي زاتـي وةكـو عـةرزم كـردن بـة         ئينتيقامي بوو 
درَيذايي شريو حدودي ئةمة ئةوةي لةطةَل حةرةكةي كوردي بوو، خةَلكَيكي تريش هةبوو لةناو شارةكاندا 

كـرد لـةو    هةر لةطةَل حةرةكةي كوردي بـوو، نـةيانتواني لـة شـارةكان نَينَينـةوة ئةوانيشـي هـةر بـَي بـةش         
لة ثَيشدا دانوني ئيصـالحي زراعـي، يـان دـانوني بـا بَلـَيني       ( 12)مةوزوعة دانونَيكي دةركرد، دانوني رةدم 

موَلكداري، هـةر كةسـَيك ثَيـنج سـاَل حـةدي تةسـةرويف بـوو بَيـت بـةبَي نيـناع يةكسـةر تـاثؤ لةسـةري تـاثؤ               
ةرةكـةي كـوردي بـوون ئيمانيـان هـةر بـةوة       دةكردوو موَلكي سريف خؤي بوو، بةاَلم ئةو خةَلكانةي لةطةَل ح

نةبوو، ئيعالني تةسويةيان لة مةنتيقةي خؤيان نةكرد، ئيعالن تةسوية لة مةنتيقةي شريو حدوديةكاني 
بة هيض نـةوع كـة ئـةرزي دةكـردن نـةكراوة، لةبـةر وةزعـي حةرةكـةي كـوردي، جـا روون كردنةوةيـة  لـةم             

ــت دةزيــةي تــةعوين، تــةعوين بــةس    بابةتــة، جــةنابي وةزيــر باســي نودتةيــةكي زؤر   باشــي كــرد، كــة دةَلَي
موَلكيـةتي لـة هـةموو خـةَلك سـةندةوة، لـة       ( 12)باخةكاني طرتـةوة، ضـونكة لـة ثَيشـدا بـة دـةراري رةدـم        

جوتيار، لة خاوةن موَلكةكان ض ئاغا، ض شيََة هةر كةسَيكي تر بَيت بة عام لَيي دةسةندنةوة، تـةعوين بـةس   
ن بة موَلك نـةدرا، خـةَلكَيك ئةطـةر دة هـةزار دؤا زةوي هـةبَيت، زةوي دَيمـةكاري،       درا بة باخةكان، تةعوي

يــان زةوي بـــةراو يـــة  سلـــس تـــةعويني وةر نـــةطرتووة، ضـــونكة لـــولي نـــةكردووةو بـــةو دانونـــة لَيـــي  
سةندراوةتةوة، بةس تةعويني باخةكان دراوة هةر بـؤ روون كردنةوةيـة  جـةنابتان بـنانن كـة حكومـةتي       

َيمي رووخاوي بةعس ئينتيقام و ئةم وةزعة لة ميللةتي كوردي كرد بواية، ئَيمةش هـيض نـةبَيت   بةعس، رذ
ضاو بةوة خبشَينينةوةو رةبَيك بكةين بةو خةَلكانةي كة لةطةَل حةرةكةي كوردي بوون، كة ئيمانيـان بـة   

انةي كـةوا خـةَلك   حةرةكةي كوردي بووة، ض لـة دَيهاتـةكامنان، ض لـة حـدودي بةلةديـةي شـارةكان، ئـةو شـار        
 .صاحَيب موَلك بووة لةناو شارةكانداو، هةر ئةو روون كردنةوةية من عةرزي جةنابتان دةكةم، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيخةَلاَل سةرموو
 :بةردَين شَية اه ابراهيم شَية اه
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بــة مــن ئــةو دــةرارة هــةر دةبَيــت ئيلغــا  ( شعممدل املممادة النانيممة)ت منــيش هــةمان ثَيشــنيارم هةيــة كــة دةَليـَـ 

من موالحةزةم هةية ثَيم واية ( ج)بكرَيتةوة، ثَيويستة ئةو دةرارة ئيلغا بكرَيتةوة، بةاَلم دةربارةي سةدةرة 
 ئَيمة شتَيكي ضاكمان كردووة، كة ئةوةمان البردووة، دةمانةوَيت هةر ياسايية  كة دةريدةكةين ضارةسـةري 

كَيشةي ثَي بكةين، ضارةسةري شتَيكي بكةين كة خةَلكَيك غةدري لَي كراوةو حةدي خـوراوة حةدةكـةي بـؤ    
بطةردَيتةوة، من ثَيم وا نيية ئةو سةدةرة سَييةي ليذنةي ياسـايي و كشـتوكاَل كـة ديـاري دةكـةن بةلةديـة تـا        

اية دةبَيت ئـةو سةدةرةيـة ئيلغـا    شةش مانطي تر شتَيك ئامادة بكات و ضارةسةري ئةو وةزعةي بكات، ثَيم و
بكرَيتــةوةو لــة جَيــي شــتَيكي وا دابردَيــذين بــؤ ئــةو كةســانةي كــة سيعلــةن بــة مةغــدوري دةزانــني، بــةناوي  
ثَيشـمةرطة غــةدري لــَي كـراوةو حــةدي لــَي خــوراوة، ئةوانـةش ثــَيم وا نييــة، ئةوانـة هــةمووي لــة ســنووري     

ة ئةوةندة لَيي برتسَيني كة نةتوانني تةعوينةكةي بدةينةوة، شارةوانيةكاندا ئةوةندة شتَيكي زؤر نيية، ئَيم
ئةطــةر بــةردَينتان مــاوةم بــدةن سةدــةرةي يةكــةم لــة دــةراري مــةجليس ديــادةي ســةورة بــؤ بــةردَينتان            
دةخوَينمةوة، بؤ ئةوةي ثرت هةموو برايـاني ثةرلـةمان بـة تـةواوي تـَي بطـةن كـة ئـةو زةوي و زارانـة ضـؤن           

 :زةست كراون
شتوىل وةارة اليراعة واالصالح اليراعي ادارة واستغالل االراضي اليراعيمة العائمدة لالشمخاً ا اضمع      / اواًل)

وغري ا اضع  باحكام قانون االصالح اليراعي الواقعة يف مةطقة احلكم الذاشي، الذ ا امتةعوا عا ةراعتها او 
نةنـة كـة ثَييـان طـوتراوة عوسـات، ئـةو       ئةمةش لَيـرة مةبةسـو ئةساسـيةكةمان لَيـرة ئةوا    ( التحقوا بالعلاة

عوساتانة حةق واية لَيرة ئَيمة شـتَيكي ئةوةنـدة طـران نييـة ئيلنامـي وةزارةتـي بةلـةديات بكـةين، سيعلـةن          
ئةوانة حةدي تةسةروسيان هةبووة، لةو وةختةي كة ثَيشـمةرطة بووينـةو لـة دةرةوة بووينـة، نـةيانتوانيوة      

تر ئةو حةدةيان ثَي بدرَيتةوة، ئةوي تريش لة سةدةرةي يـة  و دوو   بَين حازر بنب وةكو هةموو خةَلكاني
ئَيمة هةموو رةئيمان لةطةَلة، ثَيمان واية شتَيكي باشيان كردووة، بةاَلم ئةوةي كة بـة غمـوزي دةزانـني ئـةو     

ي، بـةاَلم ثـَيم وايـة زؤر بـاش نييـة، وةكـو ثَيويسـت        (ج)سةدةرةية كة دانـراوة بـؤ ضارةسـةري ئـةو سةدـةرة      
ارةسةري ئةو كَيشةية ناكـات، مـن تةئيـدي رةئـي ليذنـةي شـارةواني دةكـةم، ثَيويسـتة ئَيمـة لَيـرة شـتَيك            ض

بكةين بؤ ئةو خةَلكة مةغدورةي، نة  ماوة بدةين ديسان شةش مانطي تر، ئايا دةكرَيت، يان ناكرَيت، ئةوة 
 .شتَيكي ترة، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عادل سةرموو
 :ن عادل حممد امنيبةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر ئَيمة بضينةوة مَيذووي زةوي لة عَيراق بةتايبـةتي لـة كوردسـتان، بةرداسـو لـة سـةردةمي سـؤمةر و        
بابلي و ساساني بَيتةوة بؤ سةردةمي ئيسالم، ئةوجا عومساني، ئينجا ئينطلين، ئةوجا ثاشـايةتي لةعَيرادـدا،   

وورو درَيــذو سراوانــي بــةجَي هَيشــتووة، تــاوةكو بطاتــة ســةردةمي بــا بَلــَيني ســةورةي بةرداســو كَيشــةيةكي د
ضواردةي تةموزو ئةوة، يةعين من تةئيدي مام خورشيد دةكـةم، ئَيمـة ثَيويسـتة بـؤ ضارةسـةر كردنـي ئـةو        

ة كَيشــة ئاَلؤزانــةي كشــتوكاَل دواي ديراســةيةكي ورد دــانونَيكي تايبــةت بــة ضارةســةر كردنــي هــةموو كَيشــ  
كشتوكاَليةكامنان هةبَيت، بةرداسو ئةمة ثينةية، من بؤ خؤم رةئيسي وةحدةي ئيـداري بوومـة، رةنطـة سـَي     
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سةد، ضوار سةد كَيشةي كشتوكاَليم بينووة، كة ئَيمة سـةرؤكي ئـةو ليذنانـة هةيـة، بةرداسـو هةنـدَيك جـار        
ة بةرداسو هةندَيك كَيشةي ئاَلؤز ئـةوة  لةنَيوان جوتيار و جوتيار، هةندَيك جار لة نَيوان جوتيارو مةال ، ك

بووة، ثَيم واية ئَيمةش نةمانتوانيوة ضارةسةري زؤريان بكةين، زؤرَيكيـان بـَي ضارةسـةر ماوةتـةوة، ئةوانـة      
ي سـاَلي  112لةبةر ئةوةي دانونَيكي موةحةد نةبووة، هةندَيك لة ناوضةكاني كوردسـتان تـا ئَيسـتا دـانوني     

جَي بةجَي دةكرَيت، بؤية ئَيمة ثَيويسـتة   1125ي ساَلي 12ةندَيكي دانوني جَي بةجَي دةكرَيت، ه 1122
بةرداسو دانونَيكمان هةبَيت بؤ ضارةسةر كردني ئةو كَيشانة، سةبارةت بةو ثرؤذة ياسايية ئةطةر باس لةوة 

لــةو دةكرَيـت بــةهؤي شؤردشــي كــوردةوة هةنـدَيك كــةس زةوي زراعيــان لــَي وةرطرياوةتـةوة، برديارَيــك هةيــة    
ثةرلةمانة هةر كةسَيك بةهؤي شؤردشي كوردةوة، ئةطةر زةوي، خانوو هةر شتَيكي لـَي وةرطرياوةتـةوة، بـؤي    
دةطةردَيننةوة، وةكو مام خورشيد ئيشارةي ثَيدا، ثَيم واية رةنطة ضارةسةرَيكي ئةوة بكات، سةبارةت بة ئـةو  

، ئـةويش ديسـان ضارةسـةري    0222ري ثَينجـي  زةويانةي كة دةكةوَيتة ناو سنووري شارةواني، ئَيمة لة برديا
ئةو كَيشةيةمان بـؤ دةكـات، ئةطـةر هـةر سـوور بـني لةسـةر ئـةم ثرؤذةيـة بـردوات، مـن تؤزَيـك موالحـةزةي              

حــةدي تةســةرو  خــؤي لــة دانونــدا ( كممل ممما ادعممى حممق التلممرف يف ارض امري ممة)دـانونيم هةيــة دةَلَيــت  
كرَيــت، يــةعين حةدــة ئَيمــة ئــةو وشــةية بطــؤردين بــة   حــةدَيكي عةينييــة، ئةســَلية بــة دــانون تةســبيت دة 

ئيستيغالل، يان بة ناوَيكي تر، ضونكة لةبةر ئةوةي كـة تـؤ طوتـت حـةدي تةسـةرويف هةيـة بـة دـانون بـؤي          
تةصـنيئي  ( 53)تةسبيت كراوة، ئينجا سةبارةت بة زةوي ئةمريييـة، زةوي ئةمريييـة بـةثَيي دـانون ذمـارة      

يـةكال كراوةتـةوة، ئـةرزي ئةمريييـة كراوةتـة سـَي        1121راق لـة سـاَلي   هةرضي زةوي زراعي هةيـة لـة عيَـ   
بةشةوة، ئةمرييةي سر ، ئةمرييةي موسةوةزة بة تاثؤ، ئةمريييةي تاثؤ بـة لةزمـة، يـةعين ثَيويسـتة لَيـرة      
كــة دةَلَيــت ئــةرزي ئةمريييــة، كــام ئةمريييــة؟ ئةمريييــةي ســر ، ئــةوة ئامــاذةي ثــَي بــدرَيت، ئةطــةر لَيــي    

ةتةوةو موسةوةزة بة تاثؤ، يان بة لةزةمة بووة، ئةوة بابةتَيكي ترة، ئينجا لَيـرة ئامـاذة بـة دـانوني     سةندراو
 .ئيصالحي زراعي بكرَي، ثَيويستة ئاماذة بة ذمارةي دانونةكة بدرَيت لَيرة لة ثرؤذةكة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عومسان ئةبةد سةرموو
 :بد امنيابد  عنمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةرةتا كا  شَيروان تةوزحيَيكي باشيدا، بةاَلم بةرداسو ئةوةي كة مام رةشاد باسـي كـردو جـةنابي وةزيـري     
زراعة تةوزحييـدا، مـن واي لـَي حـاَلي دةمب ئَيسـتا باسـي ئـةو طرستانـة دةكرَيـت، ئـةو زةويانـةي كةوتونةتـة             

َيت ضارةسةريان بكةن، ياخود تةعوينيان ثَي بدرَيت، ئةوة بةرداسـو باسـي   سنووري شارةوانيةكان و دةيانةو
زةوي بوو كة كا  باثري كامال بةتايبةتي لة مةنتيقةي ثشـدةر كـة ئَيمـةش شـارةزاين زؤرتـر، مـن وا دةزاا       
ئةطــةر ثةرلــةمان و حكومــةتي هــةرَيم بتــوانن ياســاييةكي وا دةركــةن و طــرسو زةوي و زار لــة كوردســتان   

ةسةر بكات، دةبَيت بة دَل خؤشيةوة بنانني، كةوا دةستكةوتَيكي طـةورةي مَيـذوويي بـؤ ثةرلـةمان و بـؤ      ضار
حكومةتي هةرَيمي كوردستان تؤمار دةكرَيت، لةطةَل دةستكةوتة مَيذوويية طـةورةكاني ديكـة، بـةاَلم ئةطـةر     

يانــة بَيــت كــة كةوتونةتــة لــةو دانيشــتنةو لــةو ياســايةي دةردةكرَيــت، ضارةســةري تــةنها ئــةو زةوييــة زراع 
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ســنووري شــارةوانيةكان، بةرداســو دةتــوانني بَلــَيني ياســاييةكي بــؤ دةردةكرَيــت و ضارةســةري بــؤ دةكرَيــت،   
ضونكة ئَيمة لـة كوردسـتاندا ئـةوةي كـة بـرادةران باسـيان كـرد، كؤمـةَلَيك دـانوني جيـا دةركـراوة تـا سـاَلي              

ةوة بـةرةو سـةرةوة تـر    1153ضـووة، ئةطـةر لـة سـاَلي     كؤمةَلَيك شت دةر 1115، مةسةلةن تا ساَلي 1125
كاتي دةراري تةسويةو مةساح كراوة، ئةو تةسويةو مةساحة طـرسو زؤري زةوي بـةجؤرَيك خـةَلكي طرستـار     
كرد، كةوا كَيشةيةكي ضينايةتي زؤر طةورة دروست بوو، ئةو كَيشة ضينايةتة دواي تةسويةو مةساح، من لة 

ةعين طةيشتة رادةية  كةوا كوردستان شاهَيدة ئةو حاَلةتة لة ثشـدةر روويـدا،   مةنتيقةي ثشدةر شارةزام، ي
ئَيستا زؤر طوند لة ثشتدةر ئاوةدان نةبؤتةوة، لةوة نيية كة خةَلك طوندةكةي خؤي خؤش ناوَيت و زةوي و 
 زارةكةي خؤي خؤش ناوَيت و زراعـةي خـؤش ناوَيـت، لةبـةر ئـةوةي ال يـةزال خـةَلك طرستـارة بـة نيـناع و          

مةشاكيل، بةرداسو ثةرلةماني كوردسـتان كـة ياسـايةكي ضارةسةرسـازو لـة ريشـةوة ياسـايية  دةربكـات بـة          
هاوكاري لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستان و شارةزاياني ئةو بـوارة موعةدـدة، بةرداسـو يـةعين جَيطـةي      

دةركـرا،   12كـة دـةرار    1125خؤيةتي كةوا زؤر بة جددي مةوزوعةكة وةربطريَيت، ضونكة بةرداسو ساَلي 
ديسان طرستَيكي تري ئيناسة كـرد لةسـةر طرستـةكان، بةشـَيكي ضارةسـةر كـرد، بةشـَيكي تـري كَيشـةي تـري           
دروست كرد، ئَيستا ثَيويستة ثةرلةماني زؤر بة جددي لة ئايندةدا لة بريي ئـةوةدا بَيـت ياسـايةكي طشـتطري     

ــات   ــةر بك ــرسو زةوي و زار ضارةس ــةوةي ط ــؤ ئ ــات، ب ــةوةي    دةربك ــوزئي ئ ــي ج ــة  طرستَيك ــتان، ن ــة كوردس ل
دةكةوَيتة سنووري شارةوانييةكانةوة، بؤ ئةوةي خةَلك دَلي بة زةوي و زاري خؤي خؤش بَيت، بؤ ئةوةي لة 
دةرارو دانوني تةسويةو مةساح وةخو خؤي ئةو زةويانةي كةوا نيناعيان لةسةر بووةو ضارةسـةر نـةبوون   

ان طرستَيكــي تــر ئيناســة بــووة، ئــةو دوو تةرةســةي كــةوا بؤتــة ئــةمريي   لــة نةتيجــةدا بوونــة ئــةمريي، ديســ 
هةردوو ، دوو تـةرة  خؤيـان بـة صـاحَية ئـةمريي موَلـك دةزانـن، لـةو سةريشـةوة حكومـةت خؤيـان بـة             
خــاوةن موَلــك دةزانــن، ئَيســتا طرستــةكان بــة موعةدــدي ماوةتــةوة، لةبــةر ئــةوة داوا دةكــةم لــة ثةرلــةماني   

كةوا لة بريي داناني ياساية  بَيت، ياسايةكي طشتطري، بؤ ضارةسـةر كردنـي زةوي و زاري    بةردَيني كوردستان
زراعي لة هةموو كوردستاندا، ئةو كاتة دةزانني كةوا ض مةسخـةرةو شـانازيية  بـؤ ثةرلـةماني كوردسـتان و      

 .حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةردةضَيت و سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رمووكا  غةسور سة
 :سعيد مةمخوري طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة دةبَيت بنانني كة ض كاتَيك ئةو ياساية دةرضـووة، ئـةو ياسـاية لـة سـاَلي      ( 12)بةنيسبةت ياساي ذمارة 

دةرضووة، لة كاتَيك كة دواي نيسكؤي شؤردش دةرضووة، وةختَيك بووة بؤ ئةوةي ئةو ناوضـانة هـةر    1125
ووي لــة خــةَلك ضــؤَل بكرَيــت و رةهةنــدي نةتــةوةيي، ئــةبعادي دــةومي لــة بــةيين ثارضــةكاني تــري     هــةم

كوردســتان نــةمَينَي ، ئــةو ثةيوةندييــة كؤمةاَليةتيــةي كــة لــةنَيوان بةشــَيكي كوردســتان و بةشــَيكي تــري   
ثَيشمةرطةش بووة هةبووة نةمَينَيت و لة هةمان كاتدا  شوَيين حةوانةوةي ثَيشمةرطةش نةمَينَيت و ئةوةي 

قمانون شةهميم امللكيمة اليراعيمة يف مةطقمة      )تَييدا زةرةرمةند بَيت بةثَيي ئةوياساية، ئةو ياسايةش بـةناوي  
يةعين تايبةت بةو ناوضةية بووة، بؤ شوَيين تر نةبووة، هـةم بـؤ دـول كردنـةوةي     ( كوردستان للحكم الذاشي

كوردستان لةيةكرت، دواتـر ئَيمـة دةبَيـت تَيبـيين ئـةوة       كَيشةي ناوخؤيي، هةم بؤ دابرديين زياتري بةشةكاني
بكةين لة سورياش ياسايية  لةو شَيوةية هةية، كـة حينامـي ئـةمين دروسـت دةكـات بـة درَيـذايي سـنووري         
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رؤذئاواو لةطةَل باشووري كوردستان، ئةو نينامة لةوَي ئـةوةي دَيـت لَيـرةش هةسـتان ئـةو ياسـايةيان ثيـادة        
ايي ثازدة تا بيست كيلؤ مةتر كورديان لةسةر سـنوورةكان البـرد، عةشـريةتي عـةرةبيان     كردةوة، كة بة درَيذ

ــنوورةكاني          ــذايي س ــة درَي ــوو ب ــةوة ب ــربدن، ئ ــوور دايب ــة باش ــدا ل ــانة هةوَليان ــةو ناوض ــانة، ئ ــةو ناوض ــا ئ هَين
ــت، هــةم ئــةو دةورة       كوردســتانيش ئــةو ياســايةش هاتــة ثَيشــي، هــةم ئــةو ناوضــانة لــة خــةَلك ضــؤل بكرَي

 .نةتةوةييةش نةمَينَيت لةناو ثارضةكاني كوردستان، ئةوة ية 
ئةوةي كة تةماشا دةكةين ئَيمة بةثَيي ئةو ياساية كَيشـةيةكي زؤرتـر دروسـت بـووة، كَيشـةكة هـةر       / دووش

ئةوة نيية، كة ئةوانةي كةوتبَيتة زميين سنووري شارةوانيةكان، نةخَير كَيشةكة كة تةماشاي دةكـةين جطـة   
سـنووريةكان، كؤمــةَلَيك ناوضـةي تــر بةتايبــةت مةنتيقـةي مــةمخور، مةنتيقـةي دــةراج، طــوَير،     لـة ناوضــة  

كةنديناوة، ئةوة خاكةكةي هةر رؤيشتووة، بةثَيي ئةو ياساية حكومةت هةمووي دةسو بةسـةر داطرتـووةو   
ئـةو ياسـاية   بةشَيكي بةبةر شةريكةي نةوت كةوتووة، بةشَيكي عةرةبي هَينراوةتة سةري، يـةعين بةرداسـو   

هةوَلَيكــة بــؤ ضارةســةر كردنــي كَيشــةيةكي بضــوو ، يــةعين ضارةســةرَيكي ريشــةيي كَيشــةي زةوي و زاري    
كشتوكاَلي، ياخود زةوي و زاري موَلك ناكات لة كوردستان، منيش لةطةَل رةئي ئـةو بةردَينانـةدام كـة باسـيان     

ــت، ئــةو ياســا طشــتطرية بتــوانرَي     بــةثَيي ئــةو ياســايانة هــةر هــةمووي  كــرد ياســاييةكي طشــتطري دةربكرَي
ــةعين           ــةبَيت، ي ــايةكمان ه ــة ياس ــريش، ئَيم ــاني ت ــاي واَلت ــة ياس ــرتن ل ــوود وةرط ــة س ــرَي  ب ــةتي بك ديراس
ــك          ــو برديارَي ــة وةك ــة ئَيم ــاية ك ــةو ياس ــدا ئ ــةَل ئةوةش ــاتن، لةط ــؤ بك ــةكةمان ب ــةردةتي كَيش ــةرَيكي بن ضارةس

ــرة    ــارة لَي ــرةدا، بردي ــةين لَي ــةوَيت دةريبك ــو       دةمان ــاددةي هةش ــي م ــديل كردن ــا، تةع ــة  ياس ــراوة، ن نووس
ياسايةكةية، حاَلةتَيكي دياري كراوة، من لةطةَل ئةوةدام كة لة ثةرلةماني كوردستان ئَيمـة ئـةوة دةربكـةين،    
الرميان نةبَيت لةسةر ئـةو مةسـةلةية، مـن تةئيـدي ليذنـةي ياسـاييش دةكـةم لـةو رووةوة، بـا دةربضـَيت و           

ة بكات، ئةوةي كة باسي دةكةين بؤ داهاتوو، لة داهاتووي ننيك ليذنة تايبةمتةنـدةكان  ضارةسةري ئةو طرست
و ئةنداماني بةردَيني ثةرلةمان هةموو الية  كار بكةين لةطةَل شـارةزاياني تـر لـة دةرةوةي ثةرلـةمان ئـةو      

 .ياساية طشتطريةش دابنَيني، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  زانا سةرموو
 (:زانا)خضر سعيد ةردَين دادرب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
راستة ياسايةكي طشتطري بؤ بواري كشتوكاَل زؤر ثَيويستة، بـةاَلم ئـةوةش لـة ئةهميـةتي ئـةو ثـرؤذة ياسـاية        
كةم ناكاتةوة، كة ئَيستا لةبةر دةستمان دايةو ضارةسةري كَيشـة دـةيرانَيكي طـةورةي زةوي و زار دةكـات لـة      

بةتايبةتي لةناوضة سنووريةكان ثشت دائـريةي ئـةمين كـة رذَيـم كـاتي خـؤي ثَيـي دةطـوت، ئـةو          كوردستان، 
ناوضانة بةتايبةتي طوند نيشينةكان دةيان ساَلة، سةدان ساَلة لةسةر ئةو زةويانة بووة، من بـاوكم مواليـدي   

ة شان و ملي خؤي ئةو ية لةسةر ئةو زةويةي كة ئَيستا لةسةرة لة دايك بووة، هةموو خةَلك دةَلَين ب1111
ــتا ئَيمــة       ــة ئــةمريي، ئَيس ــتا كــة بــؤي كراوةت ــة زةوي خــؤي، ئَيس ــكاندووةو كردوويةتييــة ثارض شــاخانةي ش
هةنطاوَيك بؤي دةضينة ثَيش حةدي تةسةرويف دةدةييَن، كة بةرداسو حةدي تـاثؤي هةيـة، مـن لـةو رووةوة     

اوةيةكي يةكجار زؤرة كةسَيك هـيض نيناعَيكـي   ثشتطريي دسةكاني كا  باثري دةكةم، كة ئةو جؤرة زةويانة م
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لةســةر نييــةو تةســةرويف ثــَي دةكــات و لةســةري ماوةتــةوة، تــاثؤ بكرَيــت لةســةري، نــة  حــةدي تةســةرويف  
لة اليةكي تر، لـةو بردطـة ثَيشـنيار كـراوةي كـة هـةردوو ليذنـة ئيتيئاديـان لةسـةر           .بدرَيَو، ئةمة لة الية 

ــةم،  ــَي دةك ــيان ل ــردووةو دةستخؤش ــري     ك ــةوةي وةزي ــَي ئ ــارةواني ب ــي ش ــةر وةزارةت ــة س ــك دةخةن ئيلتينامَي
شارةوانيش لَيرة حازر بَيت، ئايا دةتوانَيت لة خياللي شةش مان  ئةو كارة طرنطة ئةجنام بـدات، ئـةو ماسـة    
بطةردَينَيتةوة بؤ خاوةن ماسـةكان، مـن طومـاا هةيـة لـة جـَي بـةجَي بـووني شـتَيكي باشـة، ئةطـةر وةزيـري             

لة اليةكي تـر، سـةبارةت بـة بردطـةي      .ني حازر بواية، لةوانةية باشرتة بتوانرا بواية ديراسةي بكرَي شارةوا
كة دةَلَيت هةر كةسَيك طوتي مايف تةسةروسم هةية، ئةوجا ماسةكةي بؤ دةطةردَيتةوة، بؤ ئـةوة ماسـة ئـةو    ( ع)

ةي دةَلَيني، هةموو ئةو زةويانة ماسةكانيان كاتة بطةردَيتةوة كة داواي بكات، نةخَير ئَيمة ئةسَلةن لة دانونةك
بؤ دةطةردَيتةوة، ثَيويست بةوة ناكات تةحريكي دةعوا بكرَيت و داواي بكـات، كـة كةسـَيك بَيـت داواي بكـات،      
نةخَير هةموو ئةو زةويانة كة كةسَيك هةية تةسةرويف تيا دةكات بَي ئةوةي داوايشي بكاتن ليذنةي زراعـي  

 .ؤي بةدواي دابضَيت و ماسةكةيان بؤ بطةردَينَيتةوةو، زؤر سوثاسثَيي هةَلستَيت و بةخ
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةنيا موالحةزة ئةويش ئةوةية وةزيري شارةواني دةبواية حازر بَيت، بـةس لةطـةَل ئةوةشـدا ثَيشـي بَيينـة      
ي كـردو بـؤي بـاس كـردو     ناو هؤَلي كؤبوونةوة، ئةو ثَيشنيارة جةنابي وةزيري كشتوكاَل بـة تةلـةسؤن لةطـةلَ   

 .ئةويش ثَيي باش بوو، ئةطينا موالحةزةكةت راست بوو هةر بؤ مةعلومات، كا  كةريم سةرموو
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .تَيبينيةكاني من كا  خةليل و كا  سةردار كرديان، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مان سةرمووزؤر سوثاس، كا  ديل
 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
االراضمي املغروسمة   )من لة ماددةي يةعين ئةوةلـةن ئيستيسـنائةكان كـة سـَينة لةسـةر سـَييةم دسـةم هةيـة،         

 ، تةبعــةن جــةوهري ئــةو ياســاية بــؤ ئــةو ناوضــانةية كــة تةســوية (سممةوات( 12)باألشممدار ملممدة الشقممل عمما 
نةطةيشَو، يان ئةوانةنة كة نة تاثؤية، نة هيض موستةمسةكاتي دانوني هةية، يان بة تةعامولي زراعي كـار  
ثَي نةكردية، ئةو ناوضانة تا ئَيستاش زؤربةيان خةَلك نةطةرداوةتةوة بؤ ئـةوة، بةتايبـةت طونـدةكان ئةطـةر     

ثبارانــةو دةســئةو خــةلكيش ئــةو  ناوضــةي وةرطــرين هــةمووي نةطةرداونةتــةوة، ضــونكة هــةموو ســاَلَيك تؤ  
 .زراعةتة خؤيان بة دة ساَل مةغروس نيية

خـةَلكَيك هـاتووة كـة ئـةو      0224هةندَيك عالةم زةوي هةية تةغريي سر  بووية، يةعين ثاش ساَلي / دوو
 .دارة كؤنة دةتعي كردووةو دارَيكي نوَي داناوة، ئةوةش عومري دة ساَل نيية
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ة داروبار زراعـة نـابَي ، حبوبـةو مـولكي خؤيـةتي، ئـيرت نـازاا ئـةو سـَي          زةوية  هةية كة ئةسَلةن ب/ سَي
خااَلنة كة مةلولي ئةوة دة سـاَلة ناكـةن، ئـةو تـةعوينة بـؤي دةبَيـت، يـان بـؤي تـاثؤ دةبَيـت، يـان دةبَيتـة             

 .موَلكي تةسةرو 
نيية عةدـدي لةطـةَل    خاَلَيكي تر، سيعلةن ئةوةي موَلكي سر  مةنتيقةي ئامَيدي هةمووي تا ئَيستا كةسَيك

زراعة كرد بَيت، تاكو مومارةسةي زراعي لة عاردي خؤي كرد بَيت باوو باثريةكان يةعين بـة هـةزاران سـاَلة    
لةسةر ئةو عاردةنة، هيض تةعامولَيكي زراعة نيية، ئةمة موستةرةزة يةكسـةر بؤيـان تـاثؤ ببَيـت و دروسـت      

 .بَيت
اعـي دروسـت بـنب، تايبـةت بـن بـة تـةنئيني ئـةو دانونـة لـة           من لةطةَل ئةو رةئيةمة كة ليذنـةي زر / ضوار

جياتي ئةوة وةزارةتي بةلةديات هةتا مةشروعةكة تةدديم بكات بؤ شةش مان  ليذنـةي زراعـي دةسـت بـة     
 .كارةكان بكةن و تةسويةي عاردةكة ئةوة ئةساسي تر دةبَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .موودوا كةس كا  دكتؤر كةمال سةر
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وة  لة الي هةمووان ئاشكراية، كة رذَيمي ديكتاتؤري هةر ياسايةكي دةركردووة بةتايبةت لة كوردسـتان دذ  

، هــيض بــة مــايف مــرؤظ و بــة خــةَلكي كوردســتان بــووة، بؤيــة ئــةو ياســايانة هــيض ئةساســَيكي نييــة بــؤ ئَيمــة 
ئةساسَيكي نيية كة ئـةمردؤ ثابةنـد بـني لةسـةري، كـة خنمـةتي ميللةتةكـةمان بكـات، بؤيـة لـة دةسـتووري            
عَيرادي دائيمي ماددةي سي و سَي ئيشارةتي بـةوة كـردووة كـة دةَلَيـت موَلـك هـي خـاوةن موَلكـة دةتوانَيـت          

اري كرد، ئينجا ئةوانةي تـريش كـة   تةسةرويف ثَي بكات، ئةو رذَيمة ئةو موَلكانةي بة ئارةزووي خؤي دةستك
تاثؤشيان نةبوو بة سةدان ساَل لة دةست كةسوكاريان بوو، لةبـةر ئـةوة ليذنةيـة  ثَيـك هَينـرا بـة مـاددةي        

لة دةستووري عَيرادي دائيم، كة دةَلَيت هةييةي دةعاوي موَلكية، هةييةي كَيشةي موَلكـداري ئةمـة   ( 131)
و كردنةوةيان لة مينانيةي دةوَلةت، نة  لـة مينانيـةي هةرَيمـةكان،    ضارةسةري ئةو كارانة بكات بؤ دةرةبو

هةر كةسَيك زةرةرمةند بووة لةناو سنوورةكاني طشو عَيراق بينمينيها هـةرَيمي كوردسـتان، ئـةو خةَلكانـة     
مايف ئةوةيان هةية ئةو زةرةرانةي بةو مَيذووة لَييان كةوتووة وةريبطرنةوة، بؤية واجبة لةسـةر حكومـةتي   

ةرَيمي كوردســتان بةدواداضــووني ئــةو كــارة بكــاتن بــؤ بةدةســت هَينــاني مــايف ئــةو خةَلكــة بــة دــةرةبوو   هــ
كردنةوة، ئةوة ئةركي حكومةتي هةرَيمي كوردستانة، ليذنةي نيناعاتي مـوَلكي لـة هـةموو شـارةكان هةيـة،      

بَيـت، بـؤ ضـؤنيةتي تـةعامول     لةوةية زؤر لة هاوواَلتياني ئَيمة هَيشتا مورداجةعةتي ئةو شوَينانةيان نةكرد 
لةطةَل ئةو زةويانةو لةطةَل ئةو واديعةتةي ئةمردؤ هةيـة، حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان ثـرؤذة ياسـايةكي       

 .كامل ئامادة بكات لةم ثةرلةمانة بردياري لةسةر بدرَيت و، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اماني ثةرلــةمان ئاماذةيــان بــةوة كــرد كــة دةبَيــت  زؤر ســوثاس، زؤر رةئــي تــةرح كــرا، ذمارةيــة  لــة ئةنــد  
ياساييةكي سراوان دةربضَيت موعالةجـةي هـةموو اليةنـةكان بكـاتن لـة مةسـةلةي زةوي، كـة ثةيوةنـدي بـة          
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زؤرينةي خـةَلكي كوردسـتانةوة هةيـة، ئينجـا داوا لـة جـةنابي وةزيـري كشـتوكاَل دةكـةم كـة بـة بايةخـةوة             
تن، بؤ ئةوةي بطةينة ئةوةي ياساييةكي باشرتمان هـةبَيت، بـؤ ضارةسـةر    ئةوةي وةربطرَي  و ديراسةتي بكا

 .كردني هةموو ئةو كَيشانةي كة رووبةردووي كشتوكاَل دةبنةوة
مةسةلةي طرن  لةو مةوزوعة كة دَيتة ثَيشةوة لةوانةي كة جـةنابي وةزيـر خـؤي وةاَلمـي دةداتـةوة،      / دوو

ةكـة لـة ثـرؤذةي حكومةتـدا هـاتووة دةَلَيـت تةسـجيل        (ج) ة، خاَلي(ج)نودتةيةكي جةوهةرية ئةويش خاَلي 
بكرَيــت بــة مــوَلكي دةوَلــةت، يــةعين بــؤ بةلةدييــة، لــة ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي كشــتوكاَل بيدايةتةكــةي   
ئةوةيان بوو كة دةبَيت دةرةبوو بكرَينةوة، ئةوانةي كـة تـاثؤ كـراون، ليذنـةي شـارةوانيش هـةروا، جـةنابي        

من ئَيستاش داواي دةكةم دووبـارةي بكاتـةوة، لةبـةر ئـةوةي كؤسـثةكاني دَينـة ثـَيش،         وةزير تةسسيلَيكي دا،
ئةطةر بَيتو ئةو سةدةرةيـة بـةو شـَيوةية تؤمـار بكرَيـت، دـةرةبوو كردنةكـة بـَي ديراسـةت كـردن كَيشـةكان            

ارةواني ئاَلؤزة، هةندَيك جَيطا هةيـة تـاثؤي نييـة، هةنـدَيك جَيطـا هةيـة هـةر بـة دسـة مـوَلكي بـووة، بـؤ شـ             
كَيشةيةكي طةورة دةبَي ، ثَيويسو بةوة هةية ديراسةت بكاتن و ئةو جؤرة ئةرزانةي كة هةية لة سنووري 
شارةوانيةكان ضينة؟ ديراسةت بكاتن و بؤ ئةوةي ئةم ثرؤذةية دوا نةكـةوَي  لةبـةر ئـةو ديراسـةتة، ئَيمـة      

شارةواني بة تةلةسؤن وامـان بـة بـاش زانـي      هةردوو ليذنةكة لةطةَل جةنابي وةزير، لةطةَل جةنابي وةزيري
ئةو ثرؤذةية ئيقرار بكرَيت وةكو ئيقترياح كراوة لةاليةن هـةردوو ليذنـةوة، هـةروةها ليذنـةي شـارةوانيش      
ثشتطريي لة سةدةرةي يةكةم و دووةم دةكاتن، بؤ ئةوةي رانةطريَي ، ئةو مودتةرةحـة هاتـة ثَيشـةوة شـةش     

رةتي شارةواني ديراسةتَيك تةدديم بكاتن بـؤ ئـةو شـوَينانة، جـةنابي وةزيـر      مانطَيك مةجال بدرَيت بة وةزا
ئاماذةي ثَي كرد دةرةوةي شـارةواني نييـة، سـنووري شـارةوانييةكانة، بـة تةئكيـد ثـاش ديراسـةت كردنةكـة          
دةرةبوو كردنةوةكة دةبَيت بكرَيت، بةاَلم لةبةر رؤشنايي مودتـةرةحَيكي مـة وس كـة ديراسـةت كـراوة بـؤ       

وةي دانونةكــة كــة دةردةضــَيت، يــاخود برديــاري دــةرةبوو كردنةوةكــة دةردةضــَيت روون بــَي  و دــابيلي   ئــة
تةسسري نةبَي ، دابيلي جَي بةجَي كردنيش بَي ، لةطةَل ئةو موالحةزةيةي ئةنـدامَيكي ثةرلـةماني بـةردَين    

  وةختمـان هةيـة، لـة ئَيسـتاوة     ، بؤ ئـةوةي نـةَليَ  (مدة ادصاها)داي كة دةبَيت شةش مانطةكة يةعين بَلَيني 
دةست ثَي بكاتن، مومكينـة بـة مانطَيـك تـةواوي بكـاتن، ئـةوجا لةبـةر رؤشـنايي ئـةو ديراسـةتة ثرؤذةيـة             
دةنَيرَيت بؤ ئَيمة، بؤ دةرةبوو كردنةوةكةي، من داوا لة جةنابي وةزير دةكـةم هةنـدَيك موالحـةزات هةيـة     

 .كردنةوةية  بداتن لةسةر ئةو موالحةزاتانة سةرموو ثةيوةندي بة وةزارةتةوة هةية، ئةطةر روون
 :وةزيري كشتوكاَل/ طيب عبدالعنين بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من بة حةديقةت دةربارةي ياسايةكي شامل دةربكةين، تةبعةن ئَيمة هةموومان دةزانني دوو ياسا هةيـة لـة   
بـووة، ئةمـة    1125لـة سـاَلي   ( 12)ياسـاي ذمـارة   ، 1122لـة سـاَلي    112عَيراق كـاري ثـَي دةكـةن، ياسـاي     

، ئةمـة بـة   1125لـة سـاَلي   ( 12)هةموو عَيراق دةطرَيتةوة ثشو تايبةمتةنديةكـدا بـة كوردسـتان دـانوني     
حةديقةت دوو غةرةزي تَيدا هةية، يةعين هةندَيك جار جانة ئيجـابي تَيـدا هةيـة، جـانة سلبيشـي تَيـدا       

 12ان كــردووة لــة نةتيجــةي كؤنئرانســات هاتــة ديراســات، لــة دــانوني  ئَيمــة تةدــديرمي 12هةيــة، دــانوني 



 354 

مـاددةي هةشـت موشــكيلة هةيـة، كـة تــابعَيكي سياسـي تَيـدا هةيــة، خصوصـةن ئـةو مةنتيقانــةي كـة ئَيمــة          
ئيشارةمتان ثَيداوة، وةكو ئيشكالي دروست كردووة، من تةسةور دةكةم بةو دانونة، دانوني ئةو مةشـروعةي  

ةتي كشتوكاَل ئةسـَلة، دواي ئـةوة موالحةزةيـة  هـات طـوتي ئـةوة تةبعـةن لـة زميـين ئـةوان           ئَيمة هي وةزار
هاتـة ئيناسـة كـرن، لَيـرة     ( ج)موشكيلةي بةلةديةش هاتة ناوي، كةواتة ئةو سةدةرةية ئيناسة كرا سةدـةرةي  

ي ثـَي دةوَيـت،   ة لَيرة دةربَينني، ضـونكة ئةوانـة ديراسـةيةكي شـاملرت    (ج)مونادةشةمان كرد كو ئةو سةدةرة 
ضونكة كَيشةيةكي سراوانرتة، هةندَيك حاَلةت بووينة تةعويني خؤي وةرطرتووة، ئان تابعي زراعي نةماوةو 
بينايةشــي لةســةر دروســت كــراون، يــةعين لــة هــةر مةنتيقةيــة  ئيحتيمالــة خصوصــيةتي تايبــةتي خــؤي  

ني، رةئي بؤ ئةوة مـن ثةسـند دةكـةم    هةبَيت، لةبةر ئةوة ئَيمة تووشي كَيشة نةبني و تووشي ئيشكاالت نةب
لةطـةَل وةزارةتــي شــارةواني بامسـان كــرد كــو ئـةم ماددةيــة دةبَيتــة موئةجـةل بــؤ شــةش مـان ، بــؤ ئــةوةي      
ديراسةيةكي شامل و تَيرو تةسةل بَينَيت بـؤ ثةرلـةمان، ئينجـا بـة مـوجية عـةيين دـةوانني ئَيمـة رةستـار          

اشـرتة كـو بـَين ئَيمـة دانونَيـك دةربكـةين دواي ئـةوة كَيشـة         لةطةَلي بكةين، يةعين بة تةسةوري من ئةمة ب
دروست دةبَيت، ضونكة لة ئةسَلدا وةكو من طومت دانونةكـة، مةشـروعةكة هـي وةزارةتـي كشـتوكاَل بـوو كـة        

كَيشـةكة ضارةسـةر دةكـات،    % 15سةدةرةي يةكةم و دووةم، من تةسةور دةكةم سةدةرةي يةكةم و دووةم لـة  
ئَيمـة  % 15ئةمة تةئجيل بكرَيت هةتا شةش مانطي تر ديراسةت بكرَيـت، نـةخَير لـة     من لةطةَل ئةوة نيمة

ضارةسـةر بكـةين، بـا ئَيمـة     % 122عيالجي بكةين، تاكو ئَيمة لةو مةوديئة نةبني كو ئةطةر ئَيمة ناتوانني 
ئةوةمـة  ضارةسـةر بكـةين، مـن لةطـةَل     % 15ناتوانني، با ئَيمة لة % 122هيض ضارةسةر نةكةين، نةخَير لة 

ئةو مةشروعة بةو شَيوةية بَيت، من دَلنياشم لة خياللي شـةش مـان  كيئايةتـة بـؤ ئـةوةي مودتـةرةحاتي       
مة وس و رَيك و ثَيك و ديراسةيةكي شامل بَيتة بةر دةسو جـةنابتان، زؤر مةسـائيل هاتنـة بـةحس كـرن      

ــةنابتاا      ــن لةطــةَل ج ــةن م ــامل سيعل ــانونَيكي ش ــامل، يــةعين د ــانوني ش ــي د ــو بــة  باس ــةن ثَيويس ــة سيعل ك
طؤردانكاريية، بةس طؤردانكاري جةزري، دوو شو زؤر زؤر سةرةكي هةية كَيشةي ئـةرازي، ئـةوةي تةسـويةية    

 .بة ئةو مةشروعة ضارةسةر دةكرَيت
مةســـةلةي عقـــودة، كَيشـــةيةكي طـــةورة مةســـةلةي عقـــودة، مةســـةلةي عقـــوديش مةشـــروعَيك لـــة   / دوو

لــة كؤنئرانســي ئــةرازي حــازر بــوو، ئَيمــة مونادةشــةمان كــردو ليذنــةي كؤنئرانســَيك لــة ليذنــةي زراعــيش 
دانونيش تَيدا حازر بوو، ئَيمة مونادةشةمان كردو ئَيستا مةشروعَيكة لة ئةجنومةني وةزيران دةرباز بووية 
هاتية بةرةو ثةرلةمان، ئومَيد دةكـةم كـو ئـةوةش خياللـي سـةترةي مـاوةي بَيـت ئـةم مةشـروعةش دةربـاز           

ن تةسةور دةكةم كَيشةي هةرة سةرةكي هي جوتيارةكان، هي موَلكيـةت، هـي ئـةرازي بـةو هـةردوو      ببَيت، م
مةشـروعة ضارةسـةر كـرد، ئَيمـة خـةريك دةبـني بــؤ ئـةوةي لةسـةر تةساسـيل دانيشـني، جـارَيكي تـر باســي             

شـوَين  مةسةلةي ئيتئا هاتة كرن، تةبعةن من ناتواا تـةركين لةسـةر ناوةكـان بكـةم، بـةس باسـي هةنـدَيك        
هاتة كرن كو مونشةئات لةسةري دروست بووينة، نة ئةوي ئَيستا كة تةسـويةي لةسـةر دةكرَيـت، هةنـدَيكي     
تر خارجي ئةمةيـة، ئةمـة بـةثَيي دـةوانيين ئيتيئـا ثَيشـي ئينتيئـازة مةجومةعـة سيلسـلةيةكي دـةوانيين           

جاران بة شتَيكي عةيين دةكرد ئيتئا هةبوو، دواي ئينتيئازةش بة سيلسيلةية  دةوانيين ئيتئا دةرضوو لة 
، ثشـو  %10، %8ثشـو هةنـدَي بـووة    % 8بـوو مودابيـل   % 4لة وةخو زةماني عَيراق، ثشـو لـة الي ئَيمـة    

، ئةمة ئةسةري رةجعي نابَيت، يةعين زؤر زؤر كَيشةية  هةية، موشكيلةية  هةية، %02، %10ديكة بووة 
تــر ئــةو كَيشــانة بــؤ هــةَلكؤَلني، عادةتــةن كــة دــانون  ئَيمــة نــاتوانني بنةبــت بــة ئةســةري رةجعــي جــارَيكي 

دةردةضَيت بؤ ئَيمة لةمةودوا ئةو دانونة جَي بةجَي دةكةين، من تةسـةور دةكـةم هةنـدَيك مـةناتيق باسـي      
كرد برادةران باسي هةندَيك مةناتيقي ئةمنيان كرد، راستة هةندَي مةناتيقي ئةمين بـةس ئـةويش ديسـان    
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ذووري نَيروةرَيكان، راستة ئَيستا كـةس لةسـةري نييـةو ئَيمـة نـاتوانني، بـةس       مةسةلةن مةنتيقةي دؤسكي 
مةنتيقةية  هةية مَيرطةسـؤر هـةمووي لةسـةرة، كـاني ماسـي دةتوانَيـت موعالةجـةي بكـةيت، مةنتيقـةي          
باتووسة دةتوانني موعالةجةي بكةين، شـارباذَير دةتـوانني عـيالج بكـةين، مةنتيقـةي مَيرطةسـؤر هـةمووي        

 عيالج بكةين، ضؤمان، ئةم مةنتيقانةي ئَيستا، ضونكة ئةمة وةخو ثَي دةوَيـت، مـن بـؤ ئاطـاداري     دةتوانني
جةنابتان دةكةم، كة ئَيستا ليذنـةي سـةني ئـةجهينةي تازةمـان هَينـاوة بـؤ مةسـح، ثَيشـكةوتووترين جيهـاز          

كةواديري ئَيمة دةكةن، بؤ  ئَيستا لة دةستمان دايةو ئيتيئادمان لةطةَل شةريكةية  كردووة، ئَيستا تةدرية
 .ئةوةي مةسحَيكي رَيك و ثَيك بكةن، ليذنة دةربكةون و ئةو كَيشانة هةمووي عيالج بكرَين، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كا  شَيروان ئَيوةش هةندَيك مةوزوع رووبةردووي  ليذنةي ياسايي بؤوة سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو ئَيمة دوو، سَي موالحةزةمان هةية، جطة لـةو موالحةزاتانـةي كـة جـةنابي وةزيـر وةاَلمـي دايـةوة،        

ئَيمة لةطةَل ئةوةين كة ياسايةكي موتةكاميل دةربضَيت بـؤ ضارةسـةر كردنـي كَيشـةي زةوي و زار لـة      / ية 
ةسةر كردني موشكيلةيةكي سةدةرةيةكة لةو مةسـةالنة، بـةاَلم   كوردستان، ئةوةي كة هاتووة بةشَيكة لة ضار

ئةوة ماناي ئةوة نييـة ئَيمـة لـة بايـةخي ئـةم ثرؤذةيـة كـةم دةكةينـةوة، بـةَلكو ئـةم ثرؤذةيـة ثرؤذةيـةكي             
 .طرنطة، هةر لةسةرةتاوة ئيشارةمت ثَيدا

ي لة كوردستان و لة عَيـراق  كة دةمةوَيت روون بكةمةوة، كا  عادل ئيشارةتي ثَيدا مةسةلةي ئةراز/ دووةم
ــم      ــنايف ئــةرازي رةد ــدي ئةص ــراوة، بــةطوَيرةي دــانوني تةوحي ــد ك ــةمووي تةوحي ــاَلي ( 53)ه ــة س  1128ل

شعتما مجيم  االراضمي االمري مة صمرفا واملفوضمة بالطمابو واملمةوحمة         )دةدةكةتان بؤ دةخوَينمةوة كة دةَلَيت 
، ئةوانـة هـةمووي   (وكة ما صمةف االراضمي اململوكمة للدولمة    باليمة واملوقوفة وقفًا غري صحيحًا واالراضي املرت

 .تةوحيد كراوة لة ذَير ئةم ستارة كة مةملوكة بيدةوَلةي ثَي دةَلَين، عةداي مولك صرسةكة، ئةمة دوو
يــش 12موستةســناية، لــة   112باســي بةســاتني و باغــةكان هــات، بةســاتني ئةســَلةن لــة دــانوني        / ســَي

مـاددةي هةشـت ئَيمـة ئيستيسـنامان ثَيـداوة، ضـونكة حـوكمي حـوكمي مولـك          موستةسناية، ئَيستا لة زميين 
 .سرسة

ــة        ــازة هاتؤت ــةوة ثرؤذةيةكــة ت ــود ئ ــناا عق ــدا، واب ــارةتي ثَي ــر ئيش ــةنابي وةزي ــود، ئــةوة ج ــبةت عق بةنيس
ثةرلةمان، ئةوةش ضارةسةري بةشَيكي كَيشـةكاني زةوي و زار دةكـات، ئةمـة بـوو موالحـةزاتي ئَيمـةو هـيض        

 .اتي ترمان نيية، زؤر سوثاستان دةكةمموالحةز
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  رةشاد هيضتان هةية، ثشتطريي لة مودتةرةحي هاوبةشيان دةكةيت؟ سةرموو
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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نـةبَيت، ئةطـةر رَيطاشـم     من ثَيم باشة لة ماددةكةي دةرةبوو كردنةوةكـة بـة رؤنـي بـَي ، مةتاتيـةتي تَيـدا      
بــدةيت دوو سةدـــةرة ئــةوةي بـــراي بــةردَينم كـــا  شــَيخةَلاَل خوَينديـــةوةو برديــاري ئةجنومـــةني شؤردشـــي      
هةَلوةشــاوةي خوَينــدةوة، دوو سةدــةرةي ئــةخريي خوَينــدةوة زيــاتر بةرداســو بــؤ ئيشــةكةي دةضــني، كــةوا    

 .دوو سةدةرةيةش خبوَينمةوةخةَلكةكة تةعوين بكرَيتةوة، ئةطةر رَيطام ثَي بدةيت ئةو 
 عفى االشخاً املشمول  باحكام هذا القرار )سةدةرةي يةكي خوَيندةوة كا  شَيخةَلاَل، سةدةرةي دوو دةَلَيت 

امللتحق  بالعلاة ما كافة اجلرائم االةمة عا التحاقهم بالعلاة يف حالة عودشهم خالل مدة ثالث   ومًا ما 
اليراعة واالصالح اليراعي اعادة االراضي املشمولة باحكام هذا القرار والعوائمد  شار خ صدور هذا القرار لوة ر 

املتأشية عةها اىل ذوي العالقمة عةمد عمودشهم اىل االسمتغالل وراموعهم اىل اللمف الموطين خمالل فمرتة ثالثمون           
لـةو  لـة كانطـةي شـؤردش،     02/12/1124لـة  ( 1102)، ئةو كاتةش ئةو برديارة دةرضووة ذمارةكـةش  ( ومًا

 .ثةردي طةشة كردن دابوو، ئةو كاتة دةرضووة كة كةس لَيرة نةبووة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  تةَلعةت
 :الدين سيف طلعت خضر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ذنـةي كشـتوكاَل   من لةطةَل دسةكاني جةنابي وةزيرو ليذنةي ياسايي دامة، بةرداسو وا تةسةور نةكةن كة لي
و ئــاودَيري لــة ثةرلــةماني كوردســتان هــةوَلي نــةداوة، ئَيمــة هــةوَلَيكي يــةكجار زؤرمــان داوة، لةبــةر ئــةوةي 
زانيمان ئةو ثرؤذةية سيعلةن ثرؤذةيةكي حةساسة ثةيوةنـدي بـة كؤمةَلـة خةَلكَيكـةوة هةيـة، ئةوانـةي كـة        

رات و ئـةو كتابانـةي كـة تايبةتـة هـةموومان      بةشداري خةباتي سياسي طةلةكةيان كـردووة، ئَيمـة ئـةو دـةرا    
ي (ج)دةرهَيناوة، بؤ ئةوةي بتوانني بةشَيوةيةكي شامل و طشتطري ئةو ثرؤذة ياساية دةربضَيت، ئةو سةدـةرة  

لة كاتي خؤي هاتبوو، ئَيمة موسري بووين لةسةري، تا لةطةَل وةزارةتي زراعةو لةطةَل ليذنةي ياسـايي ئَيمـة   
كة دةبَيت تةعوينَيك بدرَيتة ئةو كةسانةي كة بةشـداريان كـردووة، تةعوينةكـةش     كةتينة ئةو دةناعةتةي

بةوة داهات ثاش ئةوةي ديراسةت كرا لَيكيان داوة هةر كةسَيك حةدي خـؤي تةسـيبت بكـات لـةو زةويانـةي      
 كةوتونةتة داخيلي حدودي بةلةدية، كَيشةي سةرةكيمان هةر لةسةر ئةو زةويانةيـة كـة دةكةوَيتـة داخيلـي    

سنووري بةلةدية، بؤية ئَيمة ئةو سةدةرةي سَييةمان ئيناسة كردو لةطةَل جةنابي وةزيـرو ليذنـةي ياسـايي،    
 .سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة، ئةسَلي ثرؤذةي حكومةت كة هاتووة بؤ ئةوة سةدةرةي (ج)زؤر سوثاس، ئَيستا خيالسةكة لةسةر سةدةرةي 
ــةكراون و   ئـــةو زةوي -ج)دةَلَيـــت ( ج) ــارةوانيةكان تةســـوية نـ ــاو نةخشـــةي بنـــةردةتي شـ انـــةي دةكةونـــة نـ

برديارةكانيان نةطةيشتؤتة ثلةي يـةكال كـةرةوةو يـاخود بردٍِيارةكـاني تةسـويةيان هةَلوةشـاوةتةوة بـة مـوَلكي         
 .، يةعين هيض حةدَيكيان نةماوة، سةرموو(سر  بةناوي شارةواني ثةيوةندار تؤمار دةكرَيت

 :الدين سيف خضرطلعت  بةردَين
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ة كة كَيشةي لةسةر بووة، بةرداسو سيعلةن لة كاتي خؤي كَيشةي لةسةر بوو(ج)ئةو سةدةرة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

با تةواوي بكةم، مةبدةئي دةرةبوو كردنةوةكة لة اليةن هةرسَي ليذنةكان وةكو يةكة، سةردي نيية هةرسـَي  
َلــَين دةبَيــت دــةرةبوو بكرَيتــةوة، ســةردي ئةوةيــة ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي كشــتوكاَل لةطــةَل  ليذنــةكان دة

جةنابي وةزيري كشتوكاَل و جةنابي وةزيري شارةواني طةيشـتنة هينَيـك ئـةوان بـةو مةنتيقـةو بـةو هينـة        
لـة ثـَيش ضـاومان،    دةبول كرد كة دةرةبوو بكرَينةوة، بةاَلم طوتيان دةبَيت ديراسـةت بكـرَي  و روون بَيـت    

ي (ج)ضؤنةو ضةندة؟ حاَلةتةكان ضية؟ جا ئةوة دوو ثَيشنيارة، ئةطةر كا  رةشـاد ثشـتطريي لـةو سةدـةرةي     
وة  ئةوان دةكات، ئةوة ئـةو مودتةرةحـة دةخةمـة دةنطدانـةوة، ئةطـةرنا دةبَيتـة دوو مودتـةرةح، سـةرموو         

 ضية؟كا  رةشاد ثشتطرييان دةكةيت، يان بؤ شةش مانطةكة رةئيتان 
 :بةردَين رشاد ابد ابراهيم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لةسةر مودةكة نيية، موالحةزةي ئَيمة لةسةر ئةوةية شارةواني لة ض تارخيَيك ئيعتيبار بكات كـة ئـةو   
عاردانةي داخيلي تةصميمي شارةواني بووة، ضونكة لَيرة مةجالةكي زؤري تَيداية ئيجتيهادات بـةكار دَيـ ،   

وزة لَيرة لة مـةتين ياسـايةكةي ديـار بكرَيـت بـؤ شـارةواني بَلَيـت لـة سـالن تـارخيي ئـةو زةويانـةي كـة              مةسر
خاوةنةكانيان مةوجود نةبووينة داخيلي حدودي شـارةواني كـراوة، عـيالح بكـرَي  بـةو ياسـايةي دـةرةبوو        

 .، سوثاسبكرَينةوة، هةر ئةوةندةم داوا كردووة، لة ئةسَلي ياسايةكة ض موشكيلةمان نيية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وابــناا بــةو صــيغةيةي كــة نووســراوة مودتةرةحــة، ئةطــةر جــارَيكي تــر كــا  شــَيروان بيخوَيننــةوة، ئــةو    
 .مةبةستةي كة كا  رةشاد ئاماذةي ثَي كرد تَيداية

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اد وشقمد م دراسمة شماملة ل يمان وحتد مد االراضمي الداخلمة ضمما التلماميم          شقوم وةارة ال لد ات باعمد : ثالنًا

االساسية لل لد ات املشمولة بأحكام هذا القمانون خمالل ممدة سمتة اشمهر مما شمار خ نفماذه وشقمد م اقرتاحمات           
 .لكيفية شعو ض اصحابها وفق القوان  الةافذة

 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

وةزارةتي شارةواني لة ماوةيـة  كـة لـة شـةش مانطـدا لـة رؤذي جـَي بـةجَي كردنـي ئـةم ياسـايةوة            / سَييةم
باسَيكي طشتطري ئامادة دةكات، بؤ ديار كردني ئةو زةويانةي كةوتونةتة نَيو ثالنـي سـةرؤكي شـارةوانيةكان،    
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دةرةبوو كردنةوةي خاوةنـةكانيان   كة حوكمةكاني ئةم ياساية دةيانطرَيتةوةو ثرؤذةيةكي ياسا بة ضؤنيةتي
 .بةثَيي ياسا كار ثَيكراوةكان ثَيشكةش دةكةن

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةنيا ية  شت ئةطةر بطؤردن مامؤستا كاكة، بؤ ئـةوةي كـا  رةشـاديش هـني بـَي ، ئيقترياحاتةكـة بيكةنـة        
دـانون ئَيمـة لَيـرة دـةراري لـَي       مةشروعي دانون، بة تةدديم مةشروعي دانون، بؤ ئـةوةي مـولنةم بَيـت بـة    

بدةين، ضونكة ئيقترياحةكة رةنطة ئيقترياح بكاتن لة مةجليسي وزةرا دةراري لَي بـداتن، نـةخَير مةشـروع    
، ئـةم  (وشقد م مشروع قانون بكيفيمة شعمو ض اصمحابها   )دانون يةعين كةواتة لَيرة ئَيمة دةراري لَي بدةين، 

 .ريم سةرمووة كة خوَيندرايةوة، كا  كة(ج)سةدةرة 
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــديم       ــةو تةد ــت، ئ ــةمان بكرَي ــكةش بــة ثةرل ــانونَيكي ديكــة ثَيش ــروعي د ــةبَي ئــةوةي مةش ــَيم وايــة ب مــن ث
مودتةرةحاتة تةنها ئةوة البربَيت، ئيرت كاسية، كة ديراسةي كردو بـةيان و تةحديـدي ئـةو ئةرازيانـةي كـرد      

مةلولي تةعوين بن و تةواو، ئيرت ثَيويسـت ناكـات جـارَيكي تـر بطةردَيتـةوة وةكـو مةشـروعَيكي         يةكسةر با
 .نوَي بَيتةوة ثةرلةمان و، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمة حاَلةتَيكي خاصة، ئةطةر دانوني نةبَي  ضؤن تةعوين دةكرَي ، بة ض دانونَيك، ئةوة مودتـةرةحي دا،  
كة كاميان دةطرَيتةوة، لَيرة ئةو ثرؤذةي كة تةددميي دةكةن، دةبَيـت تةحديـدي بكـاتن دـانوني     ئاخر ناسينة

ئيتئا دةيطرَيتةوة، مودتةرةحَيكي تـازةي هةيـة، ئةطـةر بـةناوي بةلةديـة تةسـجيل كـرا بَيـت، ثَيويسـتة بـة           
وي بةلةدية، نابَيت دةرار ئيلغاي بكةين سةدةرةية ، يةعين ئةطةر مةسةلةن ئةرزَيك تةسجيل كرا بوو بةنا

لَيرة بة دانون ئيلغاي بكةين، تاكو بة ئيتئا جارَيكي تر تةوزيب بكرَيتـةوة، هـةر ثَيويسـو بـة دانونـة، ئـةو       
 .سةدةرةية، بةَلَي كا  باثري

 :بةردَين باثري كامال سليمان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بـةدواوة، كـة شـةرد هةَلطريسـاوة لـة       1124 من ثرسيارَيكم هةية لة جةنابي وةزير، ئةو كةسـانةي لـة سـاَلي   

لــة كــوَي  1124كــوَي دــةرةبوو دةكرَينــةوة، كــة بــةناويان نــةكراوة، زةويــةكانيان بــةناو نــةكراوة لــة ســاَلي   
 .دةرةبوو دةكرَينةوة ئةوانة، ضؤن جَيطاي دةكرَيتةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير وةاَلم بداتةوة، سةرمووهةرضةندة من دةزاا لةنيناعاتي موَلكية، بةاَلم با 
 :وةزيري كشتوكاَل/ طيب عبدالعنين بةردَين
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 1125و ئيسـتيمراريةتي هـةتا وَي، ضـونكة لـة ثَيشـي       1125خؤ وازحية، بـؤ ئـةو زةويانـةي ثَيشـي سـاَلي      
 1124راريةتة، يــةعين ســاَلي ئــةو دانونــة هــاتووة، يــةعين ئــةوة ئيســتيم 1125نةبوويــة، لــة دواي ســاَلي 

كمل مما ادعمى رمق التلمرف يف ارض      )دةطرَيتـةوة، نةسسـي شـتة، لَيـرةش دةَلَيـت       1123دةطرَيتةوة، سـاَلي  
امري ة ةراعية يف املةاطق اليت ط جتر او ط شةته شسو تها او ط شكتسب قرارات شن يت حقموق االراضمي فيهما    

، يـةعين مةستوحــة، موتَلةدــة،  (الدراممة القطعيممة 1122لسمةة  112مبوامب قممانون االصمالح اليراعممي رقممم   
يةعين هةر كابراية  مةسةلةن تؤ دائيم ليذنةي ئَيمـة بضـَيتة طونـدَيك لـة طوندةكـة صـاحَيبةكة ئيـديعاي        
كرد طوتي ئةم موَلكة هي منة، ليذنةي زراعي ئيستيئسار دةكات لـة مةجليسـي شـورا، لـة طوندةكـة ثرسـيار       

ة كو ئةم زةوية موَلكي ئةمةية، ئةطةر كةس ئيعتريازي نةبَيت، يةكسةر تـةنئين  دةكات، ئَيك موعتةرةز هةي
دةكرَيت، ئةوةي ناو شارةواني عةيةنن بة نةسسي دةوانني، ئةوةي ئَيستا سيئةتي زراعي لةسةرة بة نةسسـي  
ــين         ــة زمي ــة ل ــةناوي بةلةدي ــووة ب ــجيل ب ــةت و تةس ــة بيناي ــةوي بؤت ــت، ئ ــة دةكرَي ــا موعالةج ــانوني ئيتئ د

 .دتةرةحاتي تر موعالةجة دةكرَيتمو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كـة خوَيندرايـةوة، جـارَيكي تـر ئةطـةر بـة كورديةكـةي خبوَينَيتـةوة، جَيـي          ( ج)زؤر سوثاس، ئَيستا سةدـةرة  
مةشــروعةكة ال دةدرَيـ ، ئـةوةي كــة   ( ج)ي ئةسـَلي مةشـروعةكة دةطرَيتــةوة، يـةعين سةدـةرة     (ج)سةدـةرة  

كرا بة ئيتيئادي ليذنةكان، ليذنةي شارةوانيش ئيتيئادي لةسةر كرد، جةنابي وةزيـرش   مونادةشةي لةسةر
مواسيــق بــوو، وةزيــري شــارةوانيش بــة تةلــةسؤن مواسةدــةتي لةســةر كــرد، بيخوَينــةوة بــؤ ئــةوةي بيخةمــة  

 .دةنطدانةوة تكاية
 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي شارةواني لة ماوةيـة  كـة لـة شـةش مانطـدا لـة رؤذي جـَي بـةجَي كردنـي ئـةم ياسـايةوة            وةزارةت/ سَييةم
باسَيكي طشتطري ئامادة دةكات، بؤ ديار كردني ئةو زةويانةي كةوتونةتة نَيو ثالنـي سـةرؤكي شـارةوانيةكان،    

خاوةنـةكانيان  كة حوكمةكاني ئةم ياساية دةيانطرَيتةوةو ثرؤذةيةكي ياسا بة ضؤنيةتي دةرةبوو كردنةوةي 
 .بةثَيي ياسا كار ثَيكراوةكان ثَيشكةش دةكةن

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو بردطةية، نودتةي نينامي هةية دةَلَيت غةَلةت خوَيندرايةوة
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ياسا ئامادة بكات، نة  باسَيكي تَيرو تةسةل كةوا خوَيندرايةوةجةنابت ثَيشنيارت كرد، ثرؤذةي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نةخَير ثرؤذةي ياساي خوَيندةوة، ديراسةت بكاتن و بة عةرةبيةكةي خبوَينةوة
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اسمة شماملة ل يمان وحتد مد االراضمي الداخلمة ضمما التلماميم         شقوم وةارة ال لد ات باعمداد وشقمد م در  : ثالنًا

االساسية لل لد ات املشمولة بأحكام هذا القمانون خمالل ممدة سمتة اشمهر مما شمار خ نفماذه وشقمد م اقرتاحمات           
 .لكيفية شعو ض اصحابها وفق القوان  الةافذة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز         دةخيةمة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو    
بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، بــةكؤي دةنــ  وةرطــريا، ئَيســتا ماددةكــة هــةمووي خبوَيننــةوة، يــة  موالحةزةيــة   

شسمدل مملوكمة   )بكرَيتـة  ( شسدل ملكًا للدولمة )ضاكي بكةنةوة ( مملوكة للدولة)موَلكي دةوَلةت دةبَيت ببَيتة 
 .خورشيد سةرموو، مام (لدولةل

 :بةردَين خورشيد سليم شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ئةو رةئيةي كة من دام كة ضةند براو خوشكَيك تةئيديان كرد، بة رةئي من لة زميين ئـةو مةشـروعةي،   

صالحي يان لةو دةرارةي كة ئَيستا ئَيمة دةيَلَيني داوا لة وةزارةتي زراعة بكرَيت، كة مةشروعَيكي دانوني ئي
زراعي نوَي دابردَيذنةوة لولي هةموو ئةوانةي ثَيشوو بكاتن، ئةو كةموكورتانةي كة بكةينـة دـةرارَيك، كـة    
داوا لة وةزارةتي زراعة بكةن دانونَيكي نوَيي ئيصالح زراعي دابنَينةوة لة زميين ئـةو دةرارانـةي كـة ئَيسـتا     

 .ئَيمة دةردةضوَينني، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كا  شَيروان ئةوة دةكرَيت، وابناا ئَيرة جَيي نيية، بـةاَلم وةكـو مودتـةرةح ثَيمـان طوتـووة ثةسـندي كـرد،        
 .ئَيمة لَيرة بيخةينة ناوي دةبَيتة مولنةميش، ئاخر لَيرة جَيطاي نابَيتةوة، سةرموو مامؤستا كاكة

 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لــة ثرؤذةكـةدا هــاتووة اليـةزال واريــدة، ئةطـةر بَيتــو ئيسـتيئتاي لةســةر نـةكرَيت، ئــةوة      ( ج)ردطـة  ضـونكة ب 
 .دةمَينَيتةوة بؤ زانينتان

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة كة دامانة دةنطةوة، من باش بة بريم دَيت بة ديقةت بوو طومت ئةو بردطةية دةخةينة دةنطدانـةوة، كـة   
تــةوة، يــةعين ئــةو الدةضــَي ، ئــةوة دَيتــة جَيــي، لةبــةر ئــةوة هــةردووكي بــة يــة    دةطرَي( ج)جَيــي بردطــة 

دةنطدانةوة دةبَيت، ئَيستا ماددةكة هةمووي خبوَيننـةوة، بـةوةي كـة طـومت مـوَلكي دةوَلـةت ببَيتـة مةملوكـة         
 .للدولة، بيخوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة تكاية

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
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 :يف اقليم كوردستان وشقِرأ كاألشي 1125لسةة ( 12)شعدل املادة النامةة ما القانون رقم : املادة االوىل
 :املادة النامةة

شعتا كافة االراضي غري املةتهية شسو تها أو اليت ط شكتسب قرارات شن يت حقوق االراضي فيهما مبوامب   : أواًل
 -:وشستنةى ما ذلك االراضي التالية. ي الدراة الةهائية، امري ة صرفةقانون اإلصالح اليراع

 .االراضي اليراعية وال ساش  اململوكة ملكًا صرفًا مبواب سةدات طابو معتاة قانونًا -1
 .األراضي وال ساش  املوقوفة وقفًا صحيحًا مبواب سةدات طابو أو حدج وقفية معتاة قانونًا -0
( 42)سةوات وال قل معدل عددها يف الدون الواحد عما  ( 12)ة باألشدار ملدة الشقل عا االراضي املغروس -3

 .شدرة
 . 1123لسةة ( 220)األراضي وال ساش  املشمولة بقرار جملس قيادة النورة املةحل املرقم  -4

شسمو تها او ط  كل ما ادعى رق التلرف يف ارض امري ة ةراعيمة يف املةماطق الميت ط جتمر او ط شةتمه      : ثانيًا
الدرامة   1122لسمةة  112شكتسب قرارات شن يت حقوق االراضي فيها مبواب قانون االصالح اليراعي رقمم  

القطعية او اليت مت الغاا قرارات شسو تها وث ت شلرفه فيها وفق التعامل اليراعي ق مل نفماذ قمانون االصمالح     
الدولممة وحممق التلممرف للمتلممرف علممى ان اليراعممي املممذكور شسممدل املسمماحة المميت كانممت حتممت شلممرفه بأسممم 

، م  عمدم املسماو بماحلقوق املن تمة     1125لسةة 12الشتداوة احلدود الواردة يف املادة النانية ما القانون رقم 
 .ما الفقرة اواًل ما هذه املادة( 4، 3، 0، 1)مبوحب االستنةااات الواردة يف الفقرات 

دراسمة شماملة ل يمان وحتد مد االراضمي الداخلمة ضمما التلماميم         شقوم وةارة ال لد ات باعمداد وشقمد م   : ثالنًا
االساسية لل لد ات املشمولة بأحكام هذا القانون خالل مدة اقلاها ستة اشهر ما شار خ نفاذه وشقد م مشروع 

 .قانون لكيفية شعو ض اصحابها وفق القوان  الةافذة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كورديش خبوَينةوة مامؤستا كاكة زةبةت نةبَيت بة
 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــةم  ــاددةي يةك ــارة   : م ــاي ذم ــة ياس ــتةم ل ــاددةي هةش ــاَلي (12)م ــةتي   1125ي س ــتين موَلكاي ــاي رَيكخس ياس

 :عَيراق هةموار دةكرَيت بةم جؤرة دةخوَيندرَيتةوة –كشتوكاَلي لة كوردستان 

انةى كؤتايى بة تةسويةى نةهاتووة، ياخود برديارى ضةسثاندنى ماسى هةموو ئةو زةوي: يةكةم
خاوةنداريةتى بؤ دةرنةضووة بةثَيي ياساى ضاكسازى كشتوكاَلى بة ئةمريى سر  دادةنرآ بةدةر لةم 

 :زةوىء زارانةى خوارةوة
 .نئةو زةوية كشتوكاَلى ء باخانةى كة بةثَيى بةَلطةنامة ياساييةكانى تاثؤ موَلكى سريس -1
 .ئةو زةوى و باخانةى بةثَيى بةَلطةنامةكانى وةدئى ياسايى وةدف كراون -0
ساَل كةمرت نةبآ ء تَيكرداى ذمارةى ( 12)ئةو زةويانةى داضَينراون بة درةخت بؤ ماوةية  كة لة  -3

 .درةخت كةمرت نةبآ( 42)درةختةكانى لة دؤمنَيكدا لة 
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 1123ى ساَلى 220ركردايةتى شؤردشى هةَلوةشاوة ذمارة ئةو زةوى ء باخانةى برديارى ئةجنومةنى سة -4
 .دةيان طرَيتةوة

هةر كةسَيك طوتى ماسى بةكارهَيناا هةية لة زةوى مريى كشتوكاَلى لةو ناوضانةى كة تةسوية : دووةم
ى ساَلى (112)نةكراون، يان تةسويةكةيان تةواو نةبووة، ياخود بةثَيى ياساى ضاكسازى كشتوكاَلى ذمارة 

برديارةكانى ضةسثاندنى ماسى زةوى و زار ثلةى كؤتايى وةرنةطرتووة، ياخود برديارةكانى  1122
تةسويةكةى هةَلوةشاندراوةتةوةو بةتةواوى ساغ بوةتةوة كة زةويةكةى وةبةرهَيناوة، بةثَيى نةريتى 

ر دةستى دابووة كشتوكاَلى ثَيش جَى بةجَى بوونى ياساى ضاكسازى كشتوكاَلى ناوبراو، ئةو ردووبةرةى لةذَي
بة ناوى دةوَلةت تؤمار دةكرَى و ماسى ردةستار لةسةر كردنيشى  بؤ ئةو كةسة دةبَيت كة لة ذَير دةستى 

 1125ى ساَلى (12)بة مةرجَيك لةو سنورة دةرنةضى كة لة ماددةى سَييةم لة ياساى ذمارة . دابووة
ى ئةو بةدةركردنانة ضةسثاون كة لة داهاتووة، بة مةرجَيك زيان بةو ماسانة نةطةيةنرَى كة بة ثَي

 .ى ئةم ماددةيةدا هاتوون(يةكةم)لة بردطةى  ( 4،3،0،1)بردطةكانى 
وةزارةتي شارةواني لة ماوةي شةش مانطدا تَيثةر نةكات لة رؤذي جَي بةجَي كردنـي ئـةم ياسـايةوة    / سَييةم

ة نَيـو ثالنـي سـةرةكي شـارةوانيةكان،     باسَيكي طشتطري ئامادة دةكات، بؤ ديار كردني ئةو زةويانةي كةوتونةت
كة حوكمةكاني ئةم ياساية دةيانطرَيتةوةو ثرؤذةيةكي ياسا بة ضؤنيةتي دةرةبوو كردنةوةي خاوةنـةكانيان  

 .بةثَيي ياسا كار ثَيكراوةكان ثَيشكةش دةكةن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر
ثَيشــرت ئيشــارةمت ثَيــدا ئــةوةي ئــةو برادةرانــةي ئيشــارةتيان ثَيــدا بةنيســبةت ئــةو بةســاتني و باخانــة           

 .موستةسناية لة تةسبيو حةدي تةسةرو ، ضونكة حيسابي موَلكي صرسيان بؤ كرد، ئةمة ية 
تةئكيــدي لةســةر  12وة، هــاتو 112ئـةم دة ســاَلةي كــة بــرادةران ئيشــارةتيان ثَيــدا لـة دــانوني رةدــم   / دوو

كردووة، ئَيستاش ئَيمة لة ثرؤذةكة تةئكيدمان لةسةر كـردةوة، ئـةو دة سـاَلةي دانـراوة بةنيسـبةت عمـومي       
عَيراق دانراوة، يةعين نة  بَلَيي بةنيسبةت كوردستان دانرا بَيت، ئةمـة مةبدةئَيكـة ثسـثؤران و شـارةزايان     

 .اوة، زؤر سوثاسديراسةيان كردووة، بؤية ئةم دة ساَلةيان دان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، ماددةكة دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا      
 .نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ بةكؤي دةن  وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر

 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

كار بة هيض دةق، يان حوكمَيكي تر ناكرَيـت ئةطـةر لةطـةَل حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية نـاكؤ          :ماددةي دووةم
 .بن

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ال  عمل باي نص او حكم  تعارض م  احكام هذا القانون :املادة النانية

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
 .ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةين، تةنها صياغةمان طؤرديية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .صياغةكةي خبوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةمة دةنطدانةوة
 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

برديارَيك ناكرَيت طةر لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤ   كار بة هيض دةدَيكي ياسايي، يان :ماددةي دووةم
 .بن

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ال  عمل باي نص قانوني او قرار  تعارض م  احكام هذا القانون :املادة النانية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةطةَلداية دةسـو بـةرز بكاتـةوة، زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا        زؤر سوثاس، ماددةكة دةخةمة دةنطدانةوة، كَي
 .نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ بةكؤي دةن  وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر

 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كردني حوكمـةكاني   وةزيري كشتوكاَل بؤي هةية رَينمايي ثَيويست بؤ ئاسانكاري جَي بةجَي :ماددةي سَييةم
 .ئةم ياساية دةربضووَينَيت

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .لوة ر اليراعة اصدار التعليمات الالةمة لتسهيل شةفيذ احكام هذا القانون :املادة النالنة

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ددةكةين، هيض تَيبينيمان نيية، زؤر سوثاسئَيمة لةطةَل دةدي ما

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كـل حسـب   )، غَيـر دةبَيـت تـةعليمات دةربكـات     (على وزيري النراعة والبلدية)بةاَلم وابناا ثَيويستة بَلَيني 

 (.اختصاص
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 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة النالنة

يراعة وال لمد ات اصمدار التعليممات الالةممة كمل حسمب اختلاصمه لتسمهيل شةفيمذ احكمام همذا            على وة ري ال
 .القانون

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

( حسمب اختلاصمه  )عيالدةي بة شارةواني و ئةوة هةيـة، كـة دةَلَيـت    ( ج)ئَيمة مةبةستمان وازحية، سةدةرة 
دةبَيـت تـةعليمات دةربكـات، دةبَيـت     ( ج)ي بردطـةي  لةو دانونةدا، وةزارةتي شارةوانيية بؤ جـَي بـةجَي كردنـ   

باَلو كراوة باَلو بكاتةوة بؤ هةموو شارةوانيةكان، ليذنة دابنَي ، بؤية لَيرة هاتووة، ئةو مودتةرةحة تازةية 
لةو ماددةيـة دةخةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة             

 .بكاتةوة؟ بةكؤي دةن  وةرطريا، تكاية ماددةكةي تردةسو بةرز 
 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةبَيت وةزيرةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن :ماددةي ضوارةم
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .شةفيذ احكام هذا القانونعلى الوةراا  :املادة الرابعة

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةين، تةنها صياغةمان طؤرديية، زؤر سوثاس

 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثةيوةنديـدارةكان حوكمـةكانى ئـةم ياسـاية     ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيـران و اليةنـة    :ماددةي ضوارةم

 .جَى بةجَى بكةن
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .على جملس الوةراا واجلهات ذات العالقة شةفيذ احكام هذا القانون :املادة الرابعة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َلداية دةسو بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا      زؤر سوثاس، ماددةكة دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطة
 .نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ بةكؤي دةن  وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر
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 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جـَي  ( انوةدـائيعي كوردسـت  )ئـةم ياسـاية لـة رؤذي بـاَلو كردنـةوةي لـة رؤذنامـةي سـةرمي          :ماددةي ثَينجةم
 .بةجَي دةكرَيت

 
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 . ةفذ هذا القانون اعت ارًا ما شار خ نشره باجلر دة الراية :املادة ا امسة

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .، زؤر سوثاسئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةين، تةنها صياغةمان طؤرديية

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (.وقائ  كوردستان) ةفذ هذا القانون إعت ارًا ما شار خ اصداره و ةشر يف اجلر دة الراية :املادة ا امسة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا     زؤر سوثاس، ماددةكة دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بـةرز  
 .نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ بةكؤي دةن  وةرطريا، تكاية هؤكارةكاني دةرهَيناني ئةو ياساية خبوَيننةوة

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 االس اب املوا ة

يف أغلمب مةماطق أقلمميم كوردسمتان بسمم ب    نهمرًا لعمدم ااممراا التسمو ة وشن يمت احلقمموق التلمرفية والعيةيممة      
احلركة التحرر ة الكوردستانية واعت ار شلك املةاطق حممذورة ادار مًا وامةيمًا واعت ارهما اراضمي أمري مة صمرفة        
وحرمان الفالح  ما استغالل اراضيهم ولرف  الغنب الواق  على هذه الشرحية ما اجملتم  واعادة احلقوق اىل 

 .انوناصحابها فقد شرع هذا الق

 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 هؤيةكاني دةرضوواندني ئةم ياساية
سةبارةت بة تةسوية نةكردن و نة ضةسثاندنى ماسى تةسةروسى و عةينى لة زؤربـةى ناوضـةكانى هـةرَيمى    

دارى و ئةمنيـةوة دةدةغـة   كوردستان، بةهؤى بنووتنةوةى ردزطارخيوازى كوردى و ئةو ناوضانة لـة ردووى ئيـ  
كرابوون و بة زةوى ئةمريى سر  دانراون و جوتياران لة وةبـةرهَينانى زةويـةكانيان بـَى بـةش بـوون و بـؤ       
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البردنى ستةم و ناحةدى لةسةر ئةو توَيذةى كؤمةَلطاو طةرداندنةوةى ماسةكان بؤ خاوةنـةكانيان ئـةم ياسـاية    
 دةرضووَينرا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ا كورديةكة بكة كوردستاني لة تةرجومةكةي بة هةَلة هاتووة، بةَلَي كا  غةسور سةرمووتةني
 

 :سعيد مةمخوري طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــتمان        ــارخيوازي نيش ــةوةي رزط ــة بنووتن ــت ب ــتاني، بكرَي ــة كوردس ــت ب ــت بكرَي ــةنابت طوت ــة ج ــةوةي ك ي يئ

 .انيةكةش لةطةَلدا بَيتكوردستاني باشرت نيية، واتا نيشتم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةوة بـةكار دةهَينـرَي ، زؤر سـوثاس، ثـرؤذةي ياسـايةكة      1111ئةو ناوة لة هةموو دةوانينةكانـدا لـة سـاَلي    
لةطةَل هؤكارةكاني دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية 

كاتةوة؟ بةكؤي دةن  وةرطريا، زؤر سوثاس، دةستتان خؤش بَيت، جةنابي وةزير ئةطةر دسةي دةسو بةرز ب
 .هةية، ئَيمة كؤتاييمان بةو ثرؤذةية هَينا، سةرموو

 :وةزيري كشتوكاَل/ طيب عبدالعنين بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان
اسـي طـةرم ئاراسـتةي جـةنابتان دةكـةم بـؤ ئـةو مانـدوو بوونـةو ئومَيـد           من بةناوي وةزارةتي كشتوكاَل سوث

ــةين،      ــة ثَيشكةشــي جوتيارةكــاني كوردســتان بك دةكــةين، كــة ئَيمــة لةطــةَل ليذنــةكان بتــوانني ئــةو خنمةت
خاصةتةن ئةوةي لة سنوورةكان و ئةو مةنتيقانةي كة ئيشارةمتان ثَيداوة، دةستخؤشـي لـة ئَيـوة دةكـةين و     

 .وو الية سوثاس بؤ هةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، مودتةرةحَيك هةية بـؤ دواخسـتين دانيشـتنةكةمان بـؤ سـبةييَن، بـؤ ئـةوةي جـةنابي وةزيـري          
ثَيشمةرطةش ئامادة بَيت لةطةَلمان، كَي لةطةَل ئةوةية بةرنامةي كارمان دوا خبةين بؤ سبةييَن دةسو بـةرز  

نيية دةسو بةرز بكاتـةوة؟ بـةكؤي دةنـ  بةرنامـةي كارمـان دواخـرا بـؤ         بكاتةوة، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا
سبةييَن، بؤ ئاطاداريتان بةياني سةعات يازدة كؤ دةبينةوة، ثرؤذةي يةكةمي ئةو ياسايةي كة جةنابي وةزير 
 ئاماذةي ثَي كرد، كة زؤر طرنطيشة لة المان دةرةبوو كردنةوةي ئةو زةويانةي كة بة طرَيبةسـت لـة دـانوني   

ئيتئا بامسان كردو شكايةتَيكي زؤر هات و، ئَيوة هةمووتان دةنطي جوتيارانتان طةياندة حكومةت و طةياندة 
اليةنة ثةيوةنديدارةكان، ئَيسـتا وةكـو ثرؤذةيـة  هـاتووة، ئينشـائةلال بـؤ ئـةوانيش سـبةييَن خوَيندنـةوةي          

 .وثاستان دةكةينيةكةمي بؤ دةكةين، ئَيستا كؤتايي دةهَينني بة دانشتنةكةمان زؤر س
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 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  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 22)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2112\00\ 21رَيكةوتي سَي شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 04)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 21/00/2112 كةوتيرَي شةممةسَي 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     02/11/0222رَيكـةوتي   شـةممة سـَي  رؤذي ي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشاد مئو سـةرؤكي ئةجنومـةن و  كوردستاني عَيراق 

, َين سرست عبد عبداه سـكرتَيري ئةجنومـةن  بةرد, جَيطري سةرؤ  و( كمال كةركووكي.د)دادر عبداه  حممد
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (04)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

ايةتي ئةجنومــةن برديــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  دةســتةي ســةرؤك, ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييةمي ساَلي دووي خولي طرَيداني (04)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي رَيكخستين مايف بةكارهَيناني زةوي كشتوكاَلي لة هةرَيمي  -1
 .وردستان، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان هاتووةك
، ياساي 1110ي ساَلي (1)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي ذمارة  -0

 .رَينلَيناني ثَيشمةرطة
 ، ياساي1110ي ساَلي (2)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي ذمارة  -3

 .خانةنشني كردني كةم ئةنداماني ثَيشمةرطة
 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي راذةو خانةنشيين ثَيشمةرطة -4

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ماددة ي (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(04)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا02/11/0222
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي رَيكخستين مايف بةكارهَيناني زةوي كشتوكاَلي لة هةرَيمي  -1

 .كوردستان، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان هاتووة
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اي ، ياس1110ي ساَلي (1)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي ذمارة  -0
 .رَينلَيناني ثَيشمةرطة

، ياساي 1110ي ساَلي (2)خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي ذمارة  -3
 .خانةنشني كردني كةم ئةنداماني ثَيشمةرطة

 .خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي راذةو خانةنشيين ثَيشمةرطة -4
اي بةردَين كا  زةعيم عةلي وةزيري ثَيشمةرطة، كا  شَية جةعئةر سةرةتا زؤر بةخَيرهاتين بةردَين بر

وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة، كا  سةعد وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان دةكةين، زؤر 
بةخَير بَين سةرضاوان، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَين لة شوَيين خؤيان دابنيشن بؤ خاَلي يةكةمي 

ةمان خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي مايف رَيكخستين مايف بةكارهَيناني زةوي كشتوكاَلي لة بةرنامةك
هةرَيمي كوردستان، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان هاتووة، ليذنةي ياسايي بَين بؤ 

ديةكةي خوَيندنةوةي تكاية، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم لةبةر طرنطي ئةو ثرؤذةية هةر بة كور
خبوَينَيتةوة، دواتر دةيدةين بة ليذنةكان و ئةنداماني ثةرلةمان، رةئية  هةبوو ئةطةر ثرؤذة درَيذ بَيت 
هةر تةنيا ئاماذةي ثَي بكةين، بَلَيني طرنطةو خةَلكةكي زؤر ضاوةردوانيةتي، بؤية خبوَيندرَيتةوة، زؤريش 

ينيان كة ئةو ثرؤذةية يةكةم خوَيندنةوةي بؤ نيية سَي الثةردةية بة كوردي، هةم بؤ راي طشو، بؤ زان
كراوة، ضاوةردواني ئةوة دةكةين ليذنةكان كة ئيحالة دةكرَيت بؤيان راثؤرتيان حازر بكةن بة زووترين كات، 

 .بؤ ئةوةي وةكو ياسايية  دةربضَي ، سةرموو مامؤستا كاكة بيخوَينةوة
 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 

 .جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة
 0222ي ساَلي ) (ياساي ذمارة 

 ياساي رَيكخستين مايف دةسكاري لة زةوي كشتوكاَلي
 بؤ هةرَيمي كوردستان ـ عرياق

 :ماددةي يةكةم 
ـ مايف دةسكاري لة زةوي كشتوكاَلي بؤ ئةو جوتيارانة دةضةسَيندرَي كة بةسةريان دابةش كراوة و 1

ي كشتوكاَلي و رَينماييةكان و ياساو برديارةكاني تر كة لة طرَيبةس  بةثَيي حوكمةكاني ياساي ضاكسازي
هةرَيمي كوردستاندا كاريان ثَي دةكرَي، بة مةرجَيك برديارةكاني دابةشكردن ثةسند كرابن و طرَيبةستةكان 

 .كارثَيكردنيان بةردةوام بَي و ثؤلي زةويةكان كرا بن بة موَلكي دةوَلةت و مايف دةسكارييان بة سةرةوة بَيت
ـ ثَيويستة لةسةر ئةو كةسةي سوودمةندة بةردةوام بَيت لة سةر بةكارهَيناني زةوييةكة بؤ مةبةسو 0

كشتوكاَلي و طرنطي ثَيبدات و بة ثَيضةوانةي ئةمةش بردياري ضةسثاندني مايف دةسكارييةكةي 
 .هةَلدةوةشَيتةوة

لة غةيري ئةوانةي طرَيبةست  ـ طرَيبةست لةطةَل ئةو كةسانةي دةسكاري زةوي ئةمريي دةكةن دةكرَي3
نني، لة بارَيكي وا كة مةرجة ياساييةكانيان لَي بَيتةدي و ئةو زةوييانة بةدةر دةكرَين كة تةسويةيان تةواو 
نةبووة، ياخود مايف بةكارهَينانيان نةضةسثاوة و بردي كرَيكة بدةن كة كةوتؤتة ئةستؤيان بؤ سااَلنةي كة 

دواي ماوةي سَي ساَل لة مَيذووي رَيكخستين طرَيبةست مايف دةسكارييةكةيان بة كردةيي بةكاريان هَيناوة و 
 .بؤ دةضةسثَي
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ـ زةوييةكان بةبردياري وةزيري كشتوكاَل دواي ساغ بوونةوةي بووني مةرجة ياساييةكان، لةاليةن ليذنةي 4
كة دةبَيتة بنةردةتي كشتوكاَلييةوة كة بؤ ئةم مةبةستة ثَيك دَيت تؤمار دةكرَين و بة بةدةلَيكي رةمني 

 .وةرطرتين رةمسي ياسايي لة سةرمانطةكاني تاثؤ دا
ـ ثَيويستة سةرمانطةكاني تاثؤ تؤمار كردنةكة جَيبةجَي بكات، بةثَيي حوكمةكاني ئةم ماددةية و بة 5

 .برديارَيك كة لة وةزيرةوة دةردةضَيت و تؤمارةكانيش بةو ثَيية هةموار دةكرَين
ة بةدةر دةبن لة حوكمةكاني ئةم ياساية كة دابةش كراون و طرَيبةستيان لة ـ ئةو رووبةرة زةويان1

 .سةركراوة لةو زةوييانةي تةرخان كراون بؤ مةبةسو سوودي طشو
 :ماددةي دووةم

مايف دةسكاريي نابَي بضةسثَيندرَي لةسةر رووبةري زةويية  كة زياتر بَي لة رادةي ئةو دابةش كردنةي كة 
 .دا هاتووة1122ي ساَلي (112)ياساي ضاكسازيي كشتوكاَلي ذمارة لة ماددةي شازدةمي

 :ماددةي سَييةم
ـ رادةي بةرزيي مايف دةسكاري كردن لةو زةويانةي كراونةتة موَلكي دةوَلةت و ئةو زةويانةي كراونةتة 1

 :موَلكي سر  بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية لة هةرَيمي كوردستاندا بةم شَيوةية دةبَي
دوو هةزار دؤا زةوي كة بة هةموو جؤرة بةروبوومَيك دادة  0222( ثشت ئاو)لة زةوي دَيمي: يةكةم

 .ضَيندرَي
 :لة زةوي بةراو: دووةم

 .ضوار سةد دؤا لةو زةويانةي بة هؤي ئامَير ئاو دةدرَين( 422)
 .سَي سةد دؤا لةو زةويانةي بةبَي هؤ ئاو دةدرَين( 322)
ي ياخود زةوي بة موَلك كراو موَلكَيكي سريف كةوتة دةست كة رووبةرةكةي ـ ئةطةر خاوةني مايف دةسكاري0

ي ئةم ماددةية لة ئةجنامي مريات طرتن زياتر بوو، ئةو رووبةرة زيادةي (1)لة رادةي دياري كراو لة بردطة
 .لَي وةردةطريَيتةوة و بةناوي دةوَلةت بؤ مةبةسو كشتوكاَلي تؤمار دةكرَي

طةي ئاوداني زةوي، جا خاوةنةكةي بيطؤردَي يان دةوَلةت، ئةوا خاوةن مايف ـ لة كاتي طؤرديين رَي3
ي ئةم ماددةيةدا (1)دةسكارييةكة ياخود خاوةني زةويةكة مايف وةرطرتين ئةو رادةيةي هةية كة لة بردطة 

 .هاتووة
 :ماددةي ضوارةم

 :يدا بةم شَيوةيةي خوارةوة دةبَيـ رادةي ئابووري موَلكايةتي زةوي كشتوكاَلي يا مايف دةسكاري كردني تَي1
 .ثةجنا دؤا لة زةوي كشتوكاَلي دَيمةكار( 52)ـ 1
 .سَي دؤا لة باخةكان (3)ـ 0
 .ثَينج دؤا لة زةوي كشتوكاَلي بةراو( 5)ـ 3
 . دة دؤا لةو زةويانةي كة بةهؤي ئامَير ئاو دةدرَين( 12)ـ 4
ي ئةم ماددةيةدا ضةسثاون لة رةمسي (1)ي لة بردطةـ ئةو رووبةرة زةويانةي كة لة ناو ئةو رووبةرانة0

 .دةبوردرَين( شيوع)دادوةريي نةهَيشتين 
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ئةطةر مريات رووبةري زةويية كشتوكاَليةكةي ثارضة ثارضة كرد بؤ ئةو رادانةي كة لة  :ماددةي ثَينجةم
ة ناوخؤياندا ثاكتاو ماددةي ضوارةمي ئةم ياسايةدا دياري كراون، ثَيويستة لةسةر مرياتطران ئةم زةويية ل

 .بكةن و بةناوي يةكَيك لةو مرياتطرانة يان يةكَيكي تر تؤمار بكرَيت
 .ئةوةي تةجاوزي لةسةر زةوي كشتوكاَلي كرد بَي هيض ماسَيكي بؤ تؤمار ناكرَي :ماددةي شةشةم

وون ثَيك بةبردياري وةزيري كشتوكاَل، ليذنةي زةوي وزار و سةرثةشو كردن و بةدواداض :ماددةي حةوتةم
دةهَينرَي بؤ جَيبةجَي كردني حوكمةكاني ئةم ياساية بةثَيي ثَيويست و لةبةر رووناكي ئةو رَينماييانةي 

 .كة وةزارةتي كشتوكاَل دةريان دةكات
وةزيري كشتوكاَل بؤي هةية رَينمايي ثَيويست بؤ ئاسانكاريي جَيبةجَي كردني  :ماددةي هةشتةم

 .يَنحوكمةكاني ئةم ياساية دةربضوَي
 .كار بةهيض دةدَيك ناكرَي طةر لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤ  بَي :ماددةي نؤيةم
 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكات :ماددةي دةيةم

ائيعي وةد)ئةم ياساية لة رؤذي دةرضوونيةوة جَيبةجَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي سةرمي  :ماددةي يازدةم
 . باَلودةكرَيتةوة( كوردستان

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، ئةم ثرؤذةية ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي كشتوكاَل، بةردَين كا  رةشاد نودتةي نينامي 
 .هةية، سةرموو

 :بةردَين رشاد ابد  ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ووة لة كورديةكةي، هةتا سةدا سَييةكةي تةحديد كردووة لة كاتي ماددةية  لة عةرةبي بة كاملي نةهات
 .ئيتئا، بة كاميلي دةرس نةكراوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاس، حةز دةكةيت ئةو ماددةيةش خبوَينةوة، دواتريش ثَيش ئةوةي ئاراستةي ليذنةكان بكرَي  
 .كورديةكة ضا  بكرَي  تكاية، بة عةرةبيةكةي خبوَينةوة

 :ةردَين عوني كمال سعيد بنازب
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ما مساحة االرض % 3يف حالة مشول هذا االرض باالطفاا فيعوض صاحب حق التلرف بةس ة : املادة السابعة
 .املطفاة

 :ملطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خاوةني رةستار كردن لةسةر ئةو زةويانة بة رَيذةي لة  لة كاتي كوذانةوةي ئةو زةويانةدا/ ماددةي حةوت

 .دا لةو رووبةرةي كةوا كوذاوةتةوة دةرةبوو دةكرَينةوة3%
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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زؤر سوثاس، بؤ ليذنةي ياسايي بؤ خوَيندنةوةي يةكةمي ئةو ثرؤذةية، ئةو ثرؤذةية ئاراستةي ليذنةي 
ليذنةي دارايي و ئابووريش دةكرَيت، رةنطة موالحةزاتيان هةبَيت، ياسايي و ليذنةي كشتوكاَل و هةروةها 

هةندَيكي شو ثةيوةندي بةوا نةوة هةية، هةموو ئةنداماني ثةرلةمانيش، داوا دةكةم كؤثيةكاني روون 
بكرَينةوة، ضونكة هةندَيك خةتي ناخوَيندرَيتةوة ثَيش ئةوةي باَلو بكرَيتةوة، ئةطةر نوسخةيةكي تر لة 

خستنةردوو و طئتوطؤ /داوا بكةين روونرت بَيت، ئةو تةوزيب بكةين، دةضينة سةر خاَلي دووةمحكومةت 
 .، ياساي رَينلَيناني ثَيشمةرطة1110ي ساَلي (1)كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي ذمارة 

ت دانيشَيت، كا  داوا لة لَيثرسراوي ليذنةي ثَيشمةرطة، ياخود ئةوةي كة بةو مةسيوليةتة هةَلدةستَيت بَي
شَيردَل سةرموو، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم ماددة بة ماددة ئةسَلي ثرؤذةكة خبوَينَيتةوة، دواتريش رةئي 

 .هةردوو ليذنة خبوَيندرَيتةوة، ئينجا طوَيبيسو رةئي برادةران دةبني
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةرؤكايةتي، ثَيش ئةوةي بضينة مونادةشة كردني ماددةكان تةوزحيَيك بدةم بؤ  ئةطةر ئيجازةم بدةنَي

برادةران، بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان، تةبيعي ئةو ثرؤذةية هاتة ليذنةي ياسا، ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا 
ةو زائيدةن ليذنةي ثَيشمةرطة، لةطةَل جةنابي وةزير ضةندين كؤبوونةوةمان ئةجنامدا سةبارةت ب

ياسايانةي كة هاتؤتة ناو ثةرلةمانةوة، بةاَلم دواي ئةوةي كة طئتوطؤمان لةسةر ياسايةكان كرد 
بةشَيوةيةكي تةسسيلي و مونادةشةي ياسايةكةمان كرد بةند بة بةند، هاتينة ئةو دةناعةتةي كة ثَيويستة 

ة، ئةو راثؤرتة تةعبري لة رةئي راثؤرتَيكي هاوبةش ئامادة بكةين، سيعلةن ئةو راثؤرتة هاوبةشة ئامادة كراو
ليذنةي ياساو ليذنةي ثَيشمةرطة دةكات لة هةمان كاتدا تةعبري لة رةئي وةزارةت دةكات، بؤية خاَلي يةكةم 
كة دةمةوَيت تةوزحيي بكةم، ئةو تةوزحيةية، ئةو راثؤرتةي كة ئامادة كراوة تةعبري لة رةئي هةموو 

 .بةردَيني دةخوَينمةوةاليةكمان دةكاتن، كة ئَيستا بؤ ئَيوةي 
كة دةمةوَيت ئيشارةتي ثَي بدةم بةرداسو ئةو ثرؤذة ياسايانةي كة هاتووة بة تةعديل / خاَلي دووةم

هاتووة، دواي ئةوةي ئَيمة تةماشاي ثرؤذةكةمان كرد دةبينني ئةو ماددانةي كة تةَلةبي تةعديل كراوة زؤر 
ثةرلةماني كوردستانةوة ثةسند كراوة، بؤية ئَيمة وا زياترة لة ئةسَلي ثرؤذةكة، كة ثَيشرت لة اليةن 

رَيككةوتني ئةسَلةن ياسايةكة ئةوي ثَيشرت لةغو بكةين، ئةو ياسايةي كة ئَيستا دامانردشتووة تةعديلةكة 
لةناويةتي زائيدةن ئةو ماددانةي كة تةعديليش نةكراوة لة ياساي ثَيشرتيش، ئةويشمان خستؤتة ناوي، واتا 

يةكي تازة كة تةعبري لة رةئي هةموو اليةكمان دةكات ثَيشكةش بة ئَيوةي بةردَين دةكةين، دوا بة ثرؤذة ياسا
رةئيش رةئي ئَيوةو ئةنداماني ثةرلةمانة، جا ئةطةر ثَيتان باش بَيت ماددةي يةكةم و مودةدميةي 

 .تةوةراثؤرتةكةي خؤمان دةخوَينمةوة، دوايي براي بةردَينم كا  عةوني بة عةرةبي دةخيوَينَي
 سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان ـ عَيراق/بؤ

 راثؤرتى هاوبةشى لَيذنةى ياسايى و ثَيشمةرطة/ ب
ى طةالرَينانى 3لَيذنةى ياسايي لةطةَل لَيذنةى ثَيشمةرطة بةيةكةوة لة رؤذى ثَينج شةممةى رَيكةوتى 

ينةوة لة  ثرؤذةى ياساى كؤبوونةوة بؤ لَيكؤَل 05/12/0222ى كوردى بةرامبةر بةرؤذى 0222
و دواى وتووَيذ و تاوتوو  12/1/0222ى رؤذى (1)هةمواركردنى ياساى رَينلَينان لةثَيشمةرطةى ذمارة 

كردن بة ئامادةبوونى وةزيرى ثَيشمةرطةى هةرَيمى كوردستان و نوَينةرةكانى وةزارةت و راوَيذكارانى، 
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كةوة بةتَيكرايي دةن  و بة رَيككةوتن لةطةَل وةزيردا لَيذنة راثؤرتى خؤى وراسثاردةكانى لةبارةى ثرؤذة
 .بةم شَيوةية ثَيشكةش دةكات

لةبةر ئةوةى هةموار كردنة ثَيشنيازكراوةكة جةوهةرى ياساكة بةشَيوةيةكى تَيكردايى دةطرَيتةوةو ماددةى  
َيككةوتن لةطةَل ى ياساكة دةطرَيتةوة، بؤية لَيذنة بة ر%12نوَيي طرتؤتة خؤ و هةموار كردنةكة ثرت لة 

بةرَين  وةزيردا وادةبينَى  ثرؤذةى ياسايةكى نوَى بؤ ردَِِِينلَينان لة ثَيشمةرطة دابردَيذرَي و ثَيشنيازى 
 .هةَلوةشاندنةوةى ياساى كؤن بكرَى و بةم جؤرة دابردَيذرَيتةوة

 بؤ هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق( زَيرةظانى هةرَيم)ياساى رَينلَينانى ثَيشمةرطة 

 0222ى ساَلى )   (رةذما
 .مةبةست لةم زاراوانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة بؤ مةبةستى ئةم ياساية :ماددةى يةكةم

 . ةوة هةَلطريساوة(11/1/1111)شؤردشى رزطارخيوازى كوردستانى كة لة : شؤردش/ يةكةم
ردشطَيردةية كة بةويستى ئةو تَيكؤشةرة سياسية ضةكدارة  شؤ(  زَيرةظانى هةرَيم: )ثَيشمةرطة/ دووةم

ئازادانةى خؤى بةشداربى لةشؤردشى رزطارخيوازى كوردستاندا كردووة، بؤ هَينانةدى ماسة نةتةوةييةكانى 
طةىل كوردستان  يان هةروا بةردةوامة لة خنمةتكردن لةردَينةكانى هَينةكانى ثَيشمةرطةى كوردستان 

 ( .زَيرةظانى هةرَيمى كوردستان)
 . ةية  كة لةكاتى شؤردشدا و لةثَيناويدا شةهيد بووة(زَيرةظانى هةرَيم) ةو ثَيشمةرطة ئ: شةهيد/ سَييةم

 .ة(زَيرةظانى هةرَيم) بةرز راطرتنى خةبات و تَيكؤشانى ثَيشمةرطة : رَينلَينان/ ضوارةم
 .ئةوة ماددةي يةكةم بوو كة بؤ ئَيوةي بةردَينم خوَيندةوة، سةرموو كا  عةوني

 :سعيد بنازبةردَين عوني كمال 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 العراق –رئاسة اجمللس الوطين لكوردستان / اىل
 والثَيشمرطةشقر ر مشرتك للدةة القانونية / م

 0222/طةاَلردَينان/ 3بلورة مشرتكة  وم ا ميس  الثَيشمرطةااتمعت اللدةة القانونية م  جلةة شؤون 
لسةة  1رقم  الثَيشمةرطةروع قانون شعد ل قانون شكر م لدراسة مش 0222/ 05/12كورد  امللادف ليوم 

 12/1/0222بتأر خ ( 1)احملال اليها بعد القرااة االوىل له يف الاملان جبلسته االعتياد ة املرقمة  1110
يف اقليم كوردستان وممنلي الوةارة ومستشار ه شقدم اللدةة الثَيشمرطة وبعد املةاقشة واملداولة رضور وة ر 

 :ها وشوصياشها بشأن املشروع بأمجاع اآلراا وبعد االشفاق م  الوة ر وبالشكل التاليشقر ر
مبا أن التعد ل املقرتح خس اوهر القانون بشكل كلي و تضما موادًا اد دة وشتداوة التعد الت اكنر ما 

د د لتكر م ما القانون وبةاا عليه شر  اللدةة وباالشفاق م  السيد الوة ر صياغة مشروع قانون ا% 12
 :وأقرتاح الغاا القانون القد م و لاغ كاآلشي الثَيشمرطة

 العراق-القليم كوردستان( حرو االقليم) لثَيشمرطةقانون شكر م ا
 0222لسةة ) ( رقم 

 .بقلد بامللطلحات التالية املعاني امل يةة اةااها الغراض هذا القانون/ املادة االوىل
 .11/1/1111الكوردستانية اليت اندلعت مةذ  النورة التحر ر ة: النورة: اواًل
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هو ذلك املةاضل السياسي املسلح النوري الذي ساهم بأرادشه احلرة يف النورة (: حرو االقليم) لثَيشمرطةا: ثانيًا
التحرر ة الكوردستانية لتحقيق حقوق شعب كوردستان القومية أوال يال مستمراا يف ا دمة يف صفوف قوات 

 (.حرو اقليم كوردستان)تانكوردس ثَيشمةرطة
 .الذي استشهد اثةاا النورة وما ارائها( حرو االقليم) الثَيشمرطة: الشهيد: ثالنًا
 (.حرو االقليم) الثَيشمةرطةاعالا نضال وكفاح : التكر م: رابعًا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةي كة هاتووة هةموار كردنة، كا  شَيروان ثرسيارَيكمان لةال دروست بووة لة رووي دانونيةوة ئةو ثرؤذ
ئَيستا ئةوة ثرؤذةية نازاا ضؤن، تازةية بة رةئي ئَيوة ئيشكال دروست ناكات، ئةطةر هةموار بكرَيت دواتر 

 .ئيقترياحَيك بكرَي  تةعديلةكة بطؤردَيت بة هني باشرتة
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نوني تةكرميي ثَيشمةرطة بكةيت، ماددة ئةساسيةكان شةش ماددةية، ئةوةي لة ئَيستا ئةطةر تةماشاي دا

اليةن ئةو ثةرلةمانةوة ثةسند كراوة، ئَيستا ئةوةي كة ثَيشنيار كراوة نؤ ماددةية، يةعين دةكرَيت نؤ ماددة 
 .تةعديالت بَيت و ئَيمة بضينةوة سةر ئةسَلي دانونةكة، ئةمة ية 

زياتر بوو، % 22و % 12مانة ئةوة ثيادة كراوة، ئةطةر تةعديالتةكة لة ضةندين جار لةو ثةرلة/ دوو
دةبَيت ئةسَلي ياسايةكة ئيلغا بكرَيت، ئةوي تر بَيتة طؤردَي، ئةوة لة ثةرلةمان ثيادة كراوة، ئَيستاش بة 

ن ي دانونةكة تةعديل كراوة، بؤية ئةوةما%82لة % 12، ئَيمة نووسيوومانة لة %12دةناعةتي من نة  لة 
ثَيشنيار كرد، ئَيمة لة ليذنة لة نيتادي تةعديلةكة نةضووينة دةرةوة، لة زميين نيتادي تةعديلةكةينة 
زائيدةن ئةو ماددانةي كة تةعديليش نةكراوة خستومانةتة سةر ئةو ياساية، بؤية وامان بة باش زاني، 

 .موالحةزةو رةئيان هةبَيت وابناا ض تةئسري لة مةسةلةكة ناكات، جةنابي وةزيريش لَيرةية، ئةطةر ض
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيردَل سةرموو
 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَيني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو ئةوة ياسايةكي طرنطة، وةكو ياساي وةزارةتةكاني تر نيية، ئةطةر ئيجازة بدةيت، من دةمةوَيت 

م، ئَيمة سةرةتا ليذنةيةكي ثسثؤري لة ليذنةي ثَيشمةرطايةتي بة تؤزَيك لةسةري بة تةسسيلي دسة بكة
سوود وةرطرتن لة ياساي ضةندين دةوَلةتي تر بةتايبةتي لة عَيراق و طوجناندني لةطةَل ياساي وةزارةتي 
ديئاعي عَيراق، ياسايةكيان داردَيشت و دانا، دوايَي لة سةرماندةيي طشو بة سةرؤكايةتي جةنابي دائيدي 

مونادةشةي زؤريان لةسةر كرد، لةدواييدا هاتن ثرسيان بة ئَيمة كرد، ديسان لَيرة كؤبوونةوة لة عام 
ثةرلةمان لةطةَل ليذنةي ثَيشمةرطةو ليذنةي ياسايي، دواي ضةندين كؤبوونةوة، خؤشيان ضوونة 

ل هَينايانة ئةجنومةني وةزيران، لة ئةجنومةني وةزيرانيش ثاش مونادةشةيةكي دوورو درَيذو تَيرو تةسة
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ثةرلةمان، لة ثةرلةمانيش دراية ليذنةي ياسايي و دراية ليذنةي ثَيشمةرطايةتي، هةردووالمان ضةندين 
كؤبوونةوةمان لةسةر كرد، زؤر شت هةبوو زيادمان كرد، تةدريبةن ئةوةندي ثَيمان كرا ثرسيارمان كرد لة 

شمةرطةي كؤن، بة هةموو الية  توانيمان خةَلكي زؤر شارةزاو لة زابو كؤني عَيرادي و ئةوانة، لة ثَي
ئَيمةو ليذنةي دانوني راثؤرتَيك بنووسني، لة دواي ئةوة بة سوثاسةوة بةردَين وةزيري ثَيشمةرطةو وةزيري 
هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة بةخؤيان و هةييةتةكةيان و ئةوانةي ئةو ياسايةيان داردشتووة دوو رؤذ 

ةمان لة هؤَلي ليذنةي ياسايي مونادةشةيةكي يةكجار زؤرمان لةسةر كرد، لةسةر يةكرت هاتنة ناو ثةرل
يةعين شتةكان زؤر طؤردانكاري هاتة سةر هةر سَي ياسايةكان، ياساي رَينلَيناني ثَيشمةرطة، ياساي 
خانةنشيين كةم ئةندام، ياساي خنمةت و خانةنشيين ثَيشمةرطةش، لةبةر ئةوة ئَيمة داواكارين كة ئةو 

بة ئةساس وةربطريَيت، لةبةر ئةوةي ثَيشمةرطةيةكي زؤريش ضاوةردَيي ئةوة دةكةن، كة ئةو ياساية  راثؤرتة
دةربضَيت، بؤ ئةوةي مونادةشةكانيش كةم بكةينةوة، بةرداسو زؤر زؤر دسةمان لةسةر كردووة، هةر 

سَي المانة، زؤر تَيبيين و ثرسيارَيكيش هةبَيت ئَيمة هةرسَي المان ئامادةين، ئةو راثؤرتةي هي هةر
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةر بؤ ئةوةي وةخت بةسَيردؤ نةدةين و لة نةصي دانونةكةش و نينامي داخيلي خؤلان دةرنةضني، من 
ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطة، كة بة ئيتيئاق لةطةَل وةزيريان كردووة، بؤ طؤرديين 

، ليذنةكة ثَيشنياريان كردووة 1110ي ساَلي (1)ةشروع دانوني تةعديلةكة رةدم هينةكة كة نووسراوة م
رةدةمي بؤ دادةنَين بؤ ( حرس ادليم كوردستان)كة تةعديل بكرَي  بكرَيتة دانوني تةكرميي ثَيشمةرطة 

، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي مواسيقة لةسةر ئةوةي كة ئةو تةعديلة بكرَيتة دانون بةو 0222ساَلي 
َيوةيةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطة ئاماذةيان ثَي كردو خوَينديانةوة بة مواسةدةتي وةزيري ش

ثَيشمةرطةو وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي مواسيق نيية 
حة دبول بكرَي ، ئينجا دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  مواسةدةت كرا كة ئةو مودتةرة

بردؤن بؤ سةر ماددة بة ماددة، بؤ ئةوةي مونادةشةي بكةين، ماددةي يةكةم كة خوَيندرايةوة بة كوردي و 
 .عةرةبيةكةي خوَيندرايةوة، كَي دسةي هةية، كا  بارزان سةرموو

 :بارزان حممد دادر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
النورة التحر ر ة الكوردستانية اليت اندلعت مةذ / )الحةزةم هةية، يةكةممو( ع وب)من لةسةر دوو خاَلي 

سةترةيةكي مةحدود بووة، راستة بيدايةتةكةي وا بوو، بةاَلم دةبَيت ئيناسةي تري بؤ ( 11/1/1111
 .بكرَيت، ضونكة ئةطةر بةثَيي ئةو دانونة بَيت، سةورةي ئةيلول بَيت، من مةعاشم بةر ناكةوَيت

، شةعة كوردستان هةر كورد نيية، شةعب (ل حتقيق احلقوق القومية لشعب كوردستانما اا/ )دوو
كوردستان لة حقودي دةوميش نيية، مةسةلةن شةهيد سرانسؤ هةريري مةسيحي بووةو شةهيد تةميور 
توركمان بووة، يةعين ئةوة هةر باسي حقودي دةومي كورد نيية، ئةو صيغةية بطؤردَيت باشرتة، زؤر 

 .سوثاس
 :ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب
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يةعين بةردةوامة، لة سالن تارخيةوة تاكو ئةمردؤكة هةر حيسابة، عةرةبيةكة زؤر ( مةذ)جارَي كة دةَلَيت 
مةسهومة، شةعة كوردستانيش كة دةَلَيت بة كوردو توركمان و كلدان و ئاشووريش هةمووي دةطرَيتةوة، 

 .ة حةمة سةرموودوايَي لة ماددةيةكي تريشدا شةرحي دةكات، كاك
 :بةردَين حممد حاجي حممود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مةسةلةي ئةوةي كة ئَيستا ليذنةي دانوني و هةموو الية  ئيشارةتيان ثَيدا، ئةو مةوزوعة باس كراو ثَيشرت 
هةرسَي ال باسيان كردووة، لةطةَل وةزارةت، ثَيم واية ئةوان خؤيان شارةزان لةو مةوزوعة، ضيان باس 
كردووةو كردويانة بة صيغةيةكي هاوبةش، بةاَلم ئةوةية هةندَيك لةو موالحةزاتانة هةبوو، مةسةلةن 
مومكينة كوردي و عةرةبيةكة سةردي هةبَيت، كةوا كوردستان يةعين هةموو الية  بطرَيتةوة، ضونكة 

يرت بادي تر شتةكان شةهيدةكان مومكينة شةهيدي غةيري كورديشي تَيدا بووة، بؤية تةنها ئةوة بكرَيت، ئ
 .ثَيم واية باشة، من سةيرم كرد يةعين بة تَيرو تةسةل هاتووةو دةستخؤشيان لَي دةكةين، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كا  ئارَين سةرموو
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دوورو درَيذية كورت بكةينةوة، ياساي رَينلَيناني ثَيشمةرطة، سةرةتا لةناوي ياسايةكة من ثَيم باشة ئةو 

تةنيا ياساي رَينلَيناني ثَيشمةرطة بَيت، زَيرةظاني هةرَيم، خؤمان دةزانني بؤ زَيرةظاني هاتؤتة سةر هةرَيم 
لة دةستووري عَيراديدا باسي زَيرةظاني هةرَيم دةكات، لةبةر ئةوةي هةر بة هةرَيمةكاني تريش كراوة، 

ؤرَيك هَيني ضةكداريان هةبَيت، بةاَلم ئَيمة ض تارية، ض ناوةردؤ  هةمووي شتَيكي جياوازة، لةبةر ئةوة ج
ئَيمة لة الي خؤمان ناسراوة، لةبةر ئةوة ثَيشمةرطة بَي ، دوايَيش لة يةكَيك لة خاَلةكاندا كة ثَيناسةي 

م، لةبةر ئةوةي لة سةرةوة ئةوانة ثَيويست ثَيشمةرطة دةكرَيت لةناو دوو كةوانة نووسراوة زَيرةظاني هةرَي
 .ناكاتن، كة ئَيمة ثَيناسةي ثَيشمةرطةمان كردووة، ئةوة ية 

بؤ هةرَيمي كوردستان ئَيمة ياسايةكة بؤ ثَيشمةرطة دةردةكةين، بؤ هةرَيم دةرناكةين، لة ثةرلةماني / دوو
ن ياساي رَينلَيناني ثَيشمةرطة كة لة كوردستان بؤ خةَلكي كوردستان دةريدةكةين، لةبةر ئةوةي بة رةئي م

ثةرلةماني كوردستان دةردةضَيت، يةعين ثَيشمةرطةش تةواو بةسيةتي، يةعين هةرَيمي كوردستان نَينَيت 
بؤ هةرَيم نيية، لة هةرَيمي كوردستانة، ضونكة ياسايةكة بؤ هةرَيم دةرناكرَيت، بؤ ثَيشمةرطةي هةرَيمي 

 .ي يةكةمم بووكوردستان دةردةكرَيت، ئةوة خاَل
ثَيشمةرطة لةناو كةوانة نووسراوة زَيرةظاني هةرَيم، مةبةستم لَيرة ئةوةية لة ثَيناسةكةي / خاَلي دووةم

هاتووة، ثَيويست ناكات لَيرة دووبارةي بكةينةوة، ئةوةش لةبةر مةسائيلي دةستووري عَيرادي، رةنطة 
تَيكؤشةرة ضةكدارة شؤردشطريدةية، ئةوة داردشتنةوةي  دانوني عَيرادي ئةوةي بوَيت، دةنا ئةوةشي ناوَيت، ئةو

دةوَيتةوة، كة بة ئازادانةي خؤي لة شؤردشي رزطارخوازي كوردستاندا بةشداري كردووة، بؤ هَينانةدي 
دميوكراسي و ماسة نةتةوةييةكان، دميوكراسي خؤمان دةزانني لة سةرةتاي دروست بووني شؤردشي ئةيلولدا 

وكراسي بووة، نة  هةر بؤ كوردستان، بؤ هةموو عَيراديش و ثَيشَيل كردني درولي سةرةكيمان دمي
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ماسةكامنان بةهؤي نةبووني دميوكراسي بووة، يةعين درولي سةرةكيةكةمان لةو كاتةوة تا ئَيستا، جا ض بؤ 
 خود موختاري بَيت، ض بؤ مايف خؤضارةنووسي بَي ، دميوكراسي بووة، لةبةر ئةوة من ثَيم باشة وشةي

 .دميوكراسي خبرَيتة ثَيشي نةتةوةييةكان
لَيرة ديسان كة ثَيناسةي شةهيد دةكرَيت، ئَيمة ثَيناسةي شةهيد دةكةين، ئةو ثَيشمةرطةية / سَييةميش

ديسان دووبارة ئةو زَيرةظانيةي ثَيويست ناكاتةوة دووبارة لَيرة بنووسرَيتةوة لة ثَيناسةكةمان كردووة، كة 
ناوي طةلي كوردستاندا شةهيد بووة، نة  لة ثَيناويدا طياني لة دةست داوة، ضونكة لة كاتي شؤردشدا لة ثَي

ئةوة شةهيدة، يةعين هةتا لة ثَيناوي طةلي كوردستاندا طياني لة دةست داوة، ضونكة خؤي شةهيد نيية، 
 .دةَلَيت شةهيد بووة، ئةوة طؤردانَيكي تَيدا بكرَيت، طؤردانكارييةكي ئاسانة

بة هةمان شكل رَينلَينان بةرز راطرتين خةباتي تَيكؤشاني ثَيشمةرطةية، ديسان زَيرةظاني / ملة خاَلي ضوارة
 .ثَيويست ناكات، ضونكة ئَيمة لة سةرةتا طومتان لة ية  لة ثَيناسةكان جارَيك ناومان هَيناوة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ؤش بَي ، بةاَلم لة نودتةكةي تر كة دةَلَيت نودتةيةكي جةوهةري بوو مةسةلةن دميوكراسيةكة دةستت خ
شةهيد، مةدصةدتت ئةو شةهيدانةي كة رَيني لَي دةطريت، دةبَيت لَيرة تةعريئي بكرَيت، نة  هةموو 
شةهيدَيك، ئةو شةهيدة بةثَيي ئةو دانونة، دةبَيت تةعريئي بكةيت، ضونكة شةهيدي تريش هةية، لة 

 .كا  شَية جةعئةر دسةت هةبوو سةرمووزينداندا شةهيد بووة ئةويش شةهيدة، 
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة/بةردَين شَية جعئر علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة لة دةستوورةوة / ديارة ئَيمة كة وشةي زَيرةظاني هةرَيممان داناوة بؤ لة دواي ثَيشمةرطةوة، يةكةم
وةرطرين لةو تةكرميانةي كة لة عَيراق لةو تَيكؤشةرانة هاتووة، دواي ئةوة ئَيمة دةمانةوَيت سوود 

دةكرَيت، يان ئةو زابتانة دةكرَيت، يان ئةو سةربازانة دةكرَيت، ئةطةر لة كاتَيكدا ئَيمة بة خياليف دةستوور 
ئةوة بنووسني لة ثاشةرؤذ ناتوانني ئةو داوايانة لة عَيراق بكةين، لة كاتَيكدا لة تةكرميي دواتي 

 .عَيراق دةكرَيت، ضونكة ئَيمة بةشَيكني لة دواتي مةسلةحةي عَيرادي، سوثاس موسلةحيين
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، سةرموو كا  شَيردَل
 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَيني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رطة، دوايي بة عةرةبيةكةي دةَلَيت ئَيمة كة ناوي زَيرةظانيمان هَيناوة، ئةطةر تةماشاي بكةين دةَلَيت ثَيشمة
، يةعين كة ثَيشمةرطة بووة ئَيستاش لة خدمةية، خدمةكةي ئَيستا لة الي (ال يال مستمرًا يف ا دمة)

ئَيمةو لة الي عَيراديش زَيرةظانة، ئةطةر ئةو زَيرةظانةي بؤ زياد نةكةين وة  جةنابي وةزير كا  شَية 
ا ئيستيئادةي لَي ناكات، لةبةر ئةوةي زؤر ثَيويستة، ضونكة خؤي جةعئةر طوتي، يةعين ئةو شتانة ئَيست

 .موستةمريدة، كةواتة لةناو زَيرةظانيش موستةمريدة، دةبَيت ناوي زَيرةظان بَينني و سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كا  زةعيم سةرموو
 

 :وةزيري ثَيشمةرطة(/زةعيم علي)ابراهيم  عنمان عمر بةردَين

 .ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

ئَيمة تةبعةن وةخو ياسامان دانا ثَيشي ئةوةي ياسا دابنَيني، تةدريبةن هةشتا، نؤوةد كؤبوونةوةمان 
لةطةَل بةغدا كرد، كة كةليمةي ثَيشمةرطة دةهات هةندَيك خةَلكي شؤظيين تَيدا بوو ثَيي ئيستيئناز دةبوو، 

ئةوةي ثاسةواني هةرَيم، يان حةرةسي ئيقليمي كةوا كةليمةي ثَيشمةرطة بة تةنيا دةبوليان نةبوو، لةبةر 
وةكو لة دةستووري عَيراديدا هاتووة، ئةسَلةن ئةوان دةيانطوت دةبَيت بَلَين تةنيا حةرةسي ئيقليم، ئَيمةش 
دةمانطوت دةبَيت حةرةسي ئيقليم ثَيشمةرطةش لةطةَلي نةيةت، ئينجا بة ئينطليني، بة عةرةبي، بة كوردي 

كة ناوي دَيت حةرةس ئيقليم ثَيشمةرطةش ناوي لةطةَل بَيت، يان ثَيشمةرطة بَيتة ناوي لة هةر كاتَيك 
حةرةس ئيقليمي دَيت ئةوة تةحصيل حاصلة لة دةستووري عَيرادي تةسيبت كراوة، ئَيمة دانيشتمان 

اتوانني لةطةَل ئةمريكيةكان و لةطةَل بةغدا لةسةر ئةو موستةَلةحاتة ثَيك هاتينة، ئينجا ئَيمة لَيرة ن
ناوةكة ئيلغا بكةين، ضونكة زةرةر بة خؤمان دةطات، ئةمة بؤ ئةمردؤش نيية، بؤ ئايندةشة، هةموو حقودي 
ثَيشمةرطةش لة خؤي دةطرَيتةوة، لةبةر ئةوة ئةو موستةلةحة زؤر دةوَلةمةندمان دةكات و حقودمان جَي 

 .بةجَي دةكات و ثَيويستة نَينَيت و لةسةري بردؤين و، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كويََستان خان سةرموو
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هةَلطريساوة، ئايا تا  11/1/1111لةسةر بردطةي يةكةم شؤردشي رزطارخيوازي كوردستان كة لة 

 .تا ئَيستا بةردةوامة، ئةوة دةبَيت بنووسني 5/3/1111
م ثرسيارَيكم هةية، بردطةي دووةم، ئايا ئةو ثَيشمةرطانةش دةطرَيتةوة كة لةناو شار لةسةر خاَلي دووة

ضةكدار بوون و ليذنةي ئيغتياالت بوون، يةعين ئةوة ثرسيارمان لَي دةكرَيت، سةرداني نووسينطةي 
سلَيمانيان كردووة، بؤ ئةوةي وازيح بَيت، من لةسةر مةسةلةي شةهيد، ثَيشرت تةعريئي شةهيدمان 
كردووة، ثَيم واية ئةم تةعريئةي شةهيد جَيي خؤي نيية، ضونكة بة تةنها شةهيد ئةوة نيية لة كاتي 
شؤردشةوة لة ثَيناوي ئةوة شةهيد بووة، ئةوانةي كة لة زيندانة، ئةوةي لة تريؤر شةهيد بووة، ثَيم واية 

 .ئةو تةعريئة لَيرة كةموكورتي تياية، سراوانرت بكرَيت، زؤر سوثاس
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

ديارة كة دةَلَيني ثَيشمةرطة، ئةوةي لة وةزارةتي ثَيشمةرطة، لة دامودةزطاكاني ثَيشمةرطة ناوي تؤمار كرا 
 .بَيت ئةوةية ثَيشمةرطة، ئينجا ض داخيل بَي ، ض لة هينةكة تؤمار كرا بَيت، ثَيشمةرطة ئةوةية
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ةعين تا ئةمردؤش، هةتا تةحديدت نةكرد بَي ، ي( مةذ)دووبارةي دةكةمةوة كة نووسراوة / دووةميش
( مةذ)، بةاَلم كة دةَلَيت 1125ئةطةر بيطوتبواية سةورةي ئةيلول، ئةوة تةحديدي دةكرد تا ساَلي 

شةوة كة بةردةوام بووة، هةردووكي دةطرَيتةوة، شؤردشي ئةيلول و 1121شؤردشةكة بةردةوام بووة، لة ثاشي 
طواَلن كة يةكَيو ثَيي دةَلَيت شؤردشي تازة، ثارتي ثَيي دةَلَيت شؤردشي طواَلن، شؤردشي تازةش، ياخود شؤردشي 

هةردووكي دةطرَيتةوة، شؤردشي ئةيلوليش هي هةردووكمانة، هي هةمووانة، ئَيستاش دةطرَيتةوة، بةَلَي 
 .نودتةي نينام سةرموو

 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .يان بةردةوام تا ئَيستا، من مةبةستم ئةوةية 5/3/1111ةم ئةوةية ئايا تا من هينةك
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةردةوامة تا ئَيستا، تكام واية ليذنةكان و جةنابي وةزيرو هةردوو وةزير موالحةزاتةكان كؤ بكةنةوة،دواتر 
 .ةين، طوَلناز خان سةرمووكة تةواويان كرد، ئينجا رةئيةكان بَلَين، بؤ ئةوةي وةخت كةسب بك

 :بةردَين طوَلناز عنين دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

منيش هةمان تَيبينيم هةية، ئةو هةموو تارخية بؤ ثَيشمةرطة سةري لَي شَيواندين، بؤ منوونة بؤضي ئةوة 
بةشداري  ةوة لة دورباني دانني، بؤ منوونة كوردَيكي زؤر1145، ئَيمة لة ساَلي 11/1/1111لَيرة لة 

شؤردشي موهابادي كردووة، لةو كاتةوة شؤردشي ضةكداري دةسو ثَي كردووة، راستة لةوَي تيايةتي، بةاَلم 
 5/3/1111ةوة تا ئَيستا، ئينجا ئةوانةي لة دواي 1145ئةو هةموو تارخيةي ناوَيت، هةر بكرَيت لة ساَلي 

ووسراوة ، بةاَلم ئةطةر ية  تارية بَيت جوانرتة، ثَيشمةرطةن بؤ ئَيستا ثَيناسةيان بؤ كوَي دةضَيت؟ راستة ن
ثَيشمةرطة ئةو تَيكؤشةرة سياسية شؤردشطَيردانةية، لة الي من / ئةوة لة رووي داردشتنةوة، لَيرة دةَلَيت دووةم

واية ئةطةر بَلَيت ذن بَيت، يان ثياو بَيت، ضونكة ئَيمة ذنانَيكمان هةية بةشداري شؤردشةكةيان كردووة، ثَيم 
 .شة لة ماددةي يةكةمةوة ناويان بَيت، سوثاسخؤ

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوانة تةبعةن طومتان لة سةرةتاي ثَيشمةرطةي ئةيلولدا ناوةكةش ثةيدا بوو، ئةواني تريش ئةطةر 
 ثَيويست بكات رَينلَينان خؤ تةنيا ئةوة نيية، دةتوانيت برديارَيكي بؤ دةربكةيت، ئةطةر كةسَيكي وا هةبَيت

رَيني لَي بنَييت بة دانون، بةَلَي لة جَيطايةكي تريش نووسراوة، حوكمي ئةو دانونة ئةوانيش دةطرَيتةوة، 
 .طَيالس خان سةرموو

 :بةردَين طَيالس حمي الدين حممد غريب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .من دسةكاا كرا زؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .عةت سةرمووزؤر سوثاس، كا  حمةمةد رةس
 :بةردَين حممد رسعت عبدالربن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

شتَيكي بؤ زياد  1111زؤر ثَيم واية ئةو يازدةي ئةيلولةي ساَلي ( ع)من ثَيم واية ماددةي ية  لة بردطةي 
 بكرَيت، بؤ ئةوةي شؤردشي نوَيي طةلةكةمان بطرَيتةوة، جطة لةوة بة رةئي من ئةطةر ئيناسةي هةرَيمي

 .كوردستاني عَيرادي بؤ بكرَيت، بؤ ئةوة وةرطرَيت باشرتة، ئةوة ية 
لة بةشي ثَيشمةرطة، كة دةَلَيت ئةو ضةكدارة تَيكؤشةرة شؤردشطَيردانةية كة بةويسو خؤي بةشداري / دوو

كردووة لة شةردي رزطارخيوازي كوردستان، ئةويش عَيرادَيكي بؤ زياد بكرَيت، ضونكة كوردستان من ثَيم 
 .اية ئَيمة هةرَيمكني لة عَيراق، لةبةر ئةوة بة رةئي من ئةو عَيرادةي بؤ زياد بكرَيت شتَيكي باشةو

لة رَينلَيناندا، بةرز راطرتين خةبات و تَيكؤشاني ثَيشمةرطة ذن بَيت، ياخود ثياو، ئةوةي بؤ ( ج)لة بردطةي 
 .ئيناسة بكرَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ر بؤ تةوزيح ثرسياريان كرد كَيي دةطرَيتةوة؟ لة ماددةي سَييةم نووسراوة هةرضةندة زؤر سوثاس، هة
دةضينة سةري دةَلَيت ئةو دانونة ئةو كةسانة دةطرَيتةوة كة بةشداريان كردووة لة بنووتنةوةي 

 .5/3/1111يازدةي ئةيلول تا ( مةذ)، يةعين واتا 5/3/1111رزطارخيوازي كوردستان تاكو 
ماددةي دووةميش دةَلَيت ئةو دانونة ئةو ثَيشمةرطانة دةطرَيتةوة كة  1145وةي طوتي ساَلي ئة/ دووةميش

يش بةردةوام بوون، ئةوانيش دةطرَيتةوة، كةواتة يةعين 1158تا  1145لة مةسريةي بارزاني لة بةيين 
لة ئةسَلي ثرؤذةكة ثرسيارةكان ئةطةر تةماشاي دانونةكةمان كرد بواية، ثرسيارةكان تَيدا روون بوون، ئةوة 

زؤر ( 1158، 1145الذ ا اشرتكوا يف املسرية ال ارةانية  الثَيشمرطة شمل هذا القانون )هةية لة ماددةي سَي 
 .بة رووني باسي كردووة، بةَلَي لة ماددةي دوو، كا  خورشيد سةرموو

 :بةردَين خورشيد سليم شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رةئي براياني وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة ئةو موستةلةحاتةي كة منيش سةد لة سةد تةئيدي 
دةزانَيت هاتووة زياد بكرَيت باشرتة، نة  كةم بكرَيتةوة، بؤ ئةو هؤيانةي كة باسيان كرد، بةاَلم من 

ارةتي ثرسيارَيكم هةية لة هةردوو برا وةزيرةكان و ليذنةي ثَيشمةرطة، زَيرةظاني دةضَيتة سةر ميالكي وةز
ديئاعي عَيرادي لة ناحيةي تةسليحي، لة ناحيةي مةعاشي و تةجهيناتي، هةموو حقودَيكي دةضَيتة سةر 
ميالكي وةزارةتي ديئاعي عَيراديش، ئةو دانونانةي هةمووي هةية، بةتايبةتي ئةو برادةرانة كا  زةعيم 

ئَيمة دةريدةكةين وةزارةتي ديئاعي عةلي لة ئَيمة باشرت دةزانَيت، ثرسيارةكةم ئةوةية ئايا ئةو دانونةي 
عَيرادي دةستكاري ئةو دانونةي ثَيشووي حكومةتي بائيدي كردووة، يان هةر ئيستيمراري لةسةرة، يان 
طؤردانكاري لةسةر دةكات، يان ناكات، ئايا ئةو دانونانةي ئَيمة هةرضةندة باسةكةي ئَيمة لةطةَل بةغدا 
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ة، ضونكة  زَيرةظاني ئَيمة جةنابي وةزيريش دانشتوونة حةمتةن دسةمان كردووة، بةاَلم ئةو دانونة هةي
مولتةزمن بة دةوانيين خدمةي عةسكةري لةوَي، دةبَيت سةد لة سةد ئةوةي جَي بةجَي بكرَيت لةوَي، 
مادام حقوديان هةية، مةعاشيان لةوَي هةية، ضةكيان لةوَي هةية، هةموو حقوق و تةداعوديان لةوَي 

تةحديد بكرَيت، نابَيت ية  ملي مةتر سةردي هةبَيت لةطةَل دانوني عَيرادي، خدمةي  هةية، دةبَيت لةوَي
عةسكةري عَيرادي، ضونكة ئَيمة ئيلتيناممان هةية، ئَيستا رةنطة لة وةزارةتةكان مينانيةي خؤمان هةية، 

ر مينانيةي دةتوانني هةندَيك شو خؤمان بكةين، بةس ئةو وةزارةتة مينانيةي تايبةتي خؤي نيية، لةسة
هةرَيميش نيية، ئةوة دةبَيت ئاطامان لَي بَيت بة هيض شَيوةية  تةنادوز نةكات لةطةَل دانوني خدمةي 
عةسكةري عَيرادي، دانوني تةداعودي عَيرادي، دانوني عقوباتي عَيرادي تةنادوزاتي تَيدا نةبَيت، ضونكة 

شمان نادةنَي، ئَيمة حقودمان لةبةر دةسو ئةوة موشكيلةيةكي طةورة طةورة بؤ ئَيمة دروست دةكات و طوَي
 .ئةوانة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 . سوثاس، كا  بةَلَين سةرموو

 (:بةَلَين)بةردَين بد عبداه حممود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ويسو خؤي من بؤ سةدةرةي دووةم كة دةَلَيت كة ئةو تَيكؤشةرة ضةكدارة سياسية شؤردشطَيردةي كة بة 
بةشداري لة شؤردشي رزطارخيوازي كوردستاندا كردووة، بؤ هَينانةدي ماسة نةتةوةييةكان، بة رةئي من 
بكرَيتة بؤ هَينانةدي ماسة دميوكراسيةكاني طةلي كوردستان، يةعين نةتةوةيةكان بكرَيتة دميوكراسيةكاني 

لة ثَيناويدا شةهيد بووة، لة ثَيناو  دةَلَيت لة كاتي شؤردشداو/ طةلي كوردستان، سةدةرةي سَييةميش
 .ئاماجنةكانيدا شةهيد بووة، نة  لة ثَيناويدا شةهيد بووة، لة ثَيناوي ئاماجنةكاني شؤردشدا شةهيد بووة

ةوة، ساَلي 11/1/1111سةبارةت بةو تارخيانةي كة هاتية، بةرداسو من نازاا ئةو نووسراوة لة 
، يةعين 5/3/1111هاتووة، دواتر كؤتاييةكةي هَيناوة بة بة ماددةيةكي تايبةت  1158يش بؤ 1145

دواي ئةو تارخية، ئةوانةي بةشدارن و ثَيشمةرطةن، زَيرةظانني، دواي ئةو تارخية ئةوة نايانطرَيتةوة، 
 .حوكمةكاني ئةو ياساية نايانطرَيتةوةـ ئةي حوكمةكاني كام ياسا دةيانطرَيتةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ضرؤ خان سةرموو
 :بةردَين ضرؤ علي بد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة ثَيناسةي شةهيد بكرَيت بةو ئةو ثَيشمةرطةية كة لةكاتي شؤردشدا، لة كاتي سةنطةردا شةهيد بووة بة 

 .تَيرو تةسةلرت دةيبينم، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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يةعين لة كاتي شؤردشدا، ئةطةر ( لذي استشهد اثةاا النورةاالثَيشمرطة )خؤي بة عةرةبيةكة دةَلَيت 
كورديةكة وا نةهاتبَيت، ئةو موالحةزةي هةردووكتان دةطرَيتةوة، عةرةبيةكة وةكو خؤي موالحةزةي 

 .ئةوةية لة كاتي شؤردشدا شةهيد بووة، كا  جةعئةر سةرموو
 :معرو  ملطفى جعئر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
َيبينيم هةية، تةعريئةي شؤردش وةكو برادةران باسيان كرد، ئةطةر دةمج بكرَيت باشرتة، كة من دوو ت

ئةوة بكرَيت بة ية  سةدةرة باشرتة، نة  جياواز، ئةوةي شةهيد،  5/3/1111تا  11/1/1111دةَلَيي 
َل ئةمة دذي ئَيمة لة ياساي وةزارةتي شةهيدو ئةنئال تةعريئةيةكمان هةية بؤ شةهيد، ئةو تةعريئة لةطة

ية  رادةوةس  ثاشان، دةبَيتة موشكيلة بؤ ئَيمة، ضونكة ئَيمة بة مونادةشةيةكي زؤر لَيرة شةهيدمان 
ضا  كرد، طومتان شةهيد بريتيية لةو كةسةي كة شةهيدي سةنطةرو خةباتة، لَيرة خةباتةكةي لَيمان 

مة بةشي هةرة زؤريان كة شةهيد بوون البردووة جارَيكي ديكة، ئةوان لة رَيكخستنةكان من ثَيشمةرطة بوو
بةو نةوعة بووة، لةبةر ئةوة يان ئةمة البربَيت لَيرة، ئيعتيماد بكةينة سةر ئةو ياسايةي وةزارةتي شةهيدو 
ئةنئال، يان ئةطةرنا دةبَيت ضا  بكرَيت، لة رَينلَينانةكةش ية  موشكيلة دروست دةبَيت، ئَيستا جةنابت 

نابت لولي ئةم ئيمتيازاتانة ناكةيت، يةعين كة تؤ باسي رَينلَينان دةكةيت، بةثَيي ئةم رَينلَينانة جة
دةبَيت شتَيكي بؤ زياد بكرَيت لة هةر شوَينَيك هةبَيت، مةبةستم ئةو ثَيشمةرطانةية كة لة رابردوو 

ل ناكةن ثَيشمةرطة بوون، ئَيستا لةناو زَيرةظاني هةرَيمدا نةماون، ئةطةر ئةوةي بؤ زياد نةكةين ئةوة لو
ئةوة  5/3/1111تا  11/1/1111دةمج كردني / بةو رَينلَينانة، ئةو دوو، سَي تَيبينيةم هةبوو، يةكةم

دةمج بكرَيت، بكرَيت بة ية  سةدةرة، ئةوةش يان تةعديل بكرَيت، يان هةَلطريَيت لَيرة، ئةوةي 
شمةرطانة لة ئيدارة، لة حنبدا، رَينلَينانةكةش ئةطةر بَلَيني لة هةر شوَينَيك ئةمردؤ كار دةكات ئةو ثَي

 .لةكوَيية؟ زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حمةمةد حةكيم سةرموو
 :بةردَين حممد حكيم جبار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من تَيبينيم هةبوو يةكَيكيان جةنابت وةاَلمت داوة، ئةوةي شةهيد تةعريئي لة ماددةي سَي ياساي مايف 

 .، لَيرة ثَيويست ناكات و جةنابت روونت كردةوةشةهيد كراوة
وال  يال مستمرًا يف )كا  عةوني كة بة عةرةبي خوَينديةوة لة تةعريئي ثَيشمةرطة سةرمووي / دووةم

مامؤستا كاكة خوَينديةوة بةكورديةكةي ئةوةي تَيدا نةبوو، ( كوردستان ثَيشمرطةا دمة يف صفوف قوات 
انةبوو، جا ئةوة زيادة، يان ضؤن بوو، ضونكة لة كورديةكةي تَيدا نيية، نازاا ئةوة لة كورديةكةي د

وةزارةتي ثَيشمةرطة ئةويش ئةوةية بؤ تةحديد كردني ئةو كةسانةيةو ئةو ثَيشمةرطانةي لة مَيذوويانةدا 
ة هةبوون، ليذنةية  لةو حنبانةي ثَيش راثةردين بةتايبةتي بؤ ثَيشمةرطةكاني ثَيش راثةردين ليذنةية  ل
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ئةحناب هةبَيت، بة حةديقةت ئَيمة دةستخؤشي لة ياسايةكة دةكةين و شتَيكي ضاكة هةرضي شتَيكمان لة 
دةست بَيت بؤ ثَيشمةرطة، ضونكة ئَيمة لةو ئةزمةيةي كة ئَيستا هةمانة خةبات و رةجني ثَيشمةرطةيةو 

ةطةَل ياسادا نيية، كَيشةمان خوَيين شةهيدامنانة، بةاَلم ية  داوالان هةية ئَيمة زؤر جار كَيشةمان ل
لةطةَل تةنئيني ياسادا هةية، داوامان ئةوةية هةموولان شاهَيدي دةدةين كة زياتر ثَيشمةرطةي بةتايبةت 
ثَيش راثةردين يةكَيو و ثارتي وةكو جةنابت سةرمووت هةردووكيان يةعين خةباتيان هةبووة، بةاَلم 

ةرطانةي اليةنةكاني تر بةتايبةت ئَيمة كة ضةند ساَلة هةوَليان داوالان ئةوةية لة وةزارةت، كة ئةو ثَيشم
بؤ دةدةين و ثَيشمةرطةكامنان بةتايبةتي ئةوانةي ثَيش راثةردين هيضيان بؤ نةكراوة، هيض ماسَيكيان بؤ 

ي كوردستان بكرَيت، ةدابني نةكراوة، بؤية داوامان ئةوةية بة ضاوَيكي دادطةرانة تةماشاي ئةو ثَيشمةرطان
 .ر يةكَي بة ثشكي خؤي، ئةطةر كةميش بَيت لة ياد نةكرَينهة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  غةسور سةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت ئةو ياساية منيش لةطةَل رةئيةكةي كا  ئارَين دابووم، بةنيسبةت البردني زَيرةظاني هةرَيم، 

شتةكة روون بووةوة لةطةَل البردني زَيرةظاني، ئةو ياساية تايبةت كراوة كة لة شؤردشي ئةيلولةوة ئَيستا 
 .، كةواتة ئةو كاتي زَيرةظاني هةرَيم نةبووة، ئةوة خاَلَيك5/3/1111دةست ثَي دةكات تاكو 

ةي سوود وةربطرين بةردَين وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة ئةوةي راطةياند، كة طوتي بؤ ئةو/ دووش
لة مةسائيلي تر، كة لة زميين دةستووري عَيرادي ثَيشمةرطة بة زَيرةظاني ناوي هاتووة، دةَلَيم ئايا ئَيستا 
زَيرةظاني كوردستان، كة لةسةر وةزارةتي بةرطري عَيراديش، ئةوة بؤ سَي مانطي هةر مووضةيان 

، زَيرةظاني كوردستان ئيدارة بكرَيت و وةزارةتي وةرنةطرتووة، يةعين تا ئَيستاكة نةتوانراوة ئةوةي هةية
بةرطري عَيراق وةكو ثَيويست بة دةنطيانةوة نةهاتووة، دواتر ئةوةي كة ثَيشبيين دةكرَيت بةشَيك لة 
زَيرةظاني بةتايبةت ئةوةي بؤ ثاسةواني بارةطا حنبيةكانن، هيض ئيمتيازَيكي زَيرةظاني لة وةزارةتي 

طرَيتةوة، نة جل و بةرط، ئةوانة هيضيان بؤ حيساب ناكرَيت، بةرداسو بةشَيك بةرطري عَيراق دَيت نايان
 .خنمةتيشيان بؤ حيساب ناكرَيت، ئةوة ضؤن ضارةسةر دةكرَي 

شؤردشي رزطارخيوازي كوردستان، بكرَيتة شؤردشي : شؤردش/ بةنيسبةت بردطةي يةكةميش لة ماددةي يةكةمدا
بةر ئةوةي شؤردشَيكي نيشتمانيي بووة، خةَلكي كوردستان جطة لة رزطارخيوازي نيشتمانيي كوردستان، لة

كورد نةتةوةكاني تريش تيدا بةشدار بووينة، زؤر رَيك تريش دةبَيت ببَيتة شؤردشي رزطارخيوازي 
 .هةَلطريساوة 11/1/1111ي كوردستان كة لة ينيشتمان

ؤشةرة سياسية ضةكدارة شؤردشطَيردةية كة بةنيسبةت ثَيشمةرطة، زَيرةظاني هةرَيم، ئةو تَيك/ بردطةي دووةمي
بة ويسو ئازاديانةي خؤي بةشدار دةبَيت لة شؤردشي رزطارخيوازي كوردستان، بؤ هَينانةدي ماسة نةتةوةيي 

ة وة  لة 5/3/1111و نيشتماني و دميوكراسيةكان، نيشتمانيةكةي بؤ زياد بكرَيت، دواتر ئةو ياساية لة 
ي ئةو ماددةية، لةطةَل ماددةي دوو كة دَيت، منيش لةطةَل ئةوة دام كة ماددةي سَي باس كراوة لة دوا

هةردوو ماددة دةمج بكرَين، بةاَلم لَيرةدا ثرسيارَيك هةية ئةي ئةوانةي كة بةشداري راثةرديين خةَلكي 
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باس كوردستانيان كرد دواي ئةو مَيذووة، ئةوان دةكةونة كوَيي ئةوة؟ بةرداسو لَيرة دئل كراوة مةسةلةكة 
، دواتر خاَلَيكي تر، بةردَين سةرؤكي ثةرلةمان طوتي دةمانطةردَيننةوة وابناا بة 5/3/1111دةكات لة 

نازناز خاني طوت بؤ شَية سةعيدي ثريان، زؤر زؤر ئاسايية ئةطةر لَيرة شوَينَيك بكةينةوة لةو ياسايةدا 
ردستان بَيت دازي حمةمةد بَيت، شَية ماددةية  هةبَي  رَيبةراني شؤردشي كوردستان لة هةر بةشَيكي كو

رةزاي دةرسيم بَيت، شَية سةعيدي ثريان بَيت، شَية عوبيدةاه بَيت، عةبدوسةالم بارزاني بَيت، ئةوانة 
هةموويان تةكريم بكرَين بةثَيي ئةو ياساية، لةبةر ئةوةي ئةوانيش رؤلَيكي كارايان هةبووة لة دةستثَيكي 

تمانيي كوردستان و بةشداري خةباتي ضةكداري و خةباتي شؤردشطَيرديان بنووتنةوةي رزطارخيوازي نيش
 .كردووة، كارَيكي زؤر زؤر ئاسايية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية سةرموو
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
َلَيك زاراوةمان داناوة، وةكو موستةلةحات، ياخود وةكو كؤمة/ بةرداسو من ضةند تَيبينيةكم هةية، يةكةم

لةو ثرسيارة كة ئَيمة تةحديدي / جةنابتان دةَلَين تةعبري، خؤي موستةلةحة، زاراوةيةكي تايبةتة، يةكةم
، كة ئَيمة سنوورَيك دادةنَيني بؤ 11/1/1111سنوورَيكي دياري كراو دةكةين بؤ ثَيناسةي شؤردش كة لة 

امةي ماستةرو بةحسي تةخةروجدا لة دكتؤرا، دكتؤر دلَيرو ئةوانة ئاطادارن كة سنووري ساَل هةتا لة ن
( هتد)باسَيك دادةنَين دةَلَين لة ئةوةندةوة تةحديدي ساَلةكة دةكةين، ثَيويستة دوو، سَي نودتة دانَيني 

 .ةمة خاَلي يةكةميةعين ئيرت لةوَيوة هةتا كةي، يةعين ئيرت بةردةوامة، يةعين هةتا كةي بةردةوامة، ئ
ثرسيارَيكي ترم هةية، بؤ مةسةلةي ثَيشمةرطة لةطةَل ئةوة نيم مةسةلةي ثاسةواني هةرَيمة، يان زَيرةظان 
دابنَيت، ئةوة شةردَيكي طةورة لة بةغدا كرا لةسةر مةسةلةي ثَيشمةرطة، تا موستةلةحةتةكة ضةسثا، بؤ 

كي ترو ثَيناسةيةكي تري بؤ بكةين، ئَيستا ئَيمة ئَيمة داينةنَيني و جيايي بكةينةوة وةكو موستةلةحَي
لةسةر سنوورةكان وةكو لة رؤذنامةكاندا دةخيوَينمةوة، ئةوة دوازدة هةزار ثَيشمةرطة لةسةر سنوورة، بؤ 
ئَيمةش هةروةكو ثَيشمةرطةية، بةاَلم جياي بكةينةوة جوانرتة، بؤ ئةوةي موستةلةحاتةكان جيا بكةينةوة، 

 .ئةمة خاَلَيك
 1145لة مةسةلةي ثَيشمةرطة كة دةَلَيت ئةو تَيكؤشةرة سياسية، بةردَينتان ئاماذةتان بة ساَلي / َيكي ترخاَل

ةوة وةكو موستةلةحَيك وشةي ثَيشمةرطة هاتة ئاراوة، كة دازي حمةمةد 1145كردووة، كةواتة لة ساَلي 
ي خؤي ثَيش مةرطي خؤي خبات يادي بةخَير بَيت بةدواي ئةو زاراوةية دةطةردا كة كةسَيك ئةطةر طيان

دةبَيت ناوي بنرَيت ضي؟ كةواتة ثَيشمةرطة دؤزرايةوة، ئينجا كة من وا بة باش دةزاا راو بؤضووا 
ئةوةية بؤ ثَيناسةي ثَيشمةرطة بَلَيي ئةو تَيكؤشةرة سياسية ضةكدارة شؤردشطَيردةية كة طياني ثَيش مةرطي 

زطارخيوازي كوردستان بؤ بةديهَيناني ماسة دميوكراسي زياد ثَيشكةش بة كوردستان كردووةو لة شؤردشي ر
بكرَيت، ماسة دميوكراسي و نةتةوةييةكاني طةلي كوردستان بة ويسو خؤي بةشداري كردووة، ئةمة 

 .خاَلَيك
خاَلَيكي تريشم هةية، بةرداسو بؤ مةسةلةي رَينلَينان كة لَيرةدا من هةست دةكةم بةرداسو هةر ثياوي 

ةو هةَلواسينيان ئَيمة دةزانني ئةوة منوونةمان هةية لةو ئاسرةتة بةردَينانة كة سجنيان بينو طرتؤتةوة،
ة لةناو شؤردشدا، من لةوَيدا شتةكاني خورشيد شَيرةو ياداشتةكاني رؤذمَيري ثَيشمةرطةيةكي كا  بينيو
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اي يةكةكاندا ض حةمةي حاجي مةبود ضؤن وةسئي ذنة ثَيشمةرطةية  دةكات، كة لة شؤردشة ية  بة دو
دةورَيكيان بينوة، هيض دةوريان لة ثياو كةمرت نيية، يةعين هةتا بارزاني نةمر كاتَي كة دسة دةكات دةَلَيت 
ئةو ذنةي كة نان بؤ ثَيشمةرطة دةكات دةوري لة ثَيشمةرطة كةمرت نيية، كةواتة لَيرةدا ئةمة جيا 

ؤ خاَلَيك جيا دةكرَيتةوة بؤ ئةو بانووانة، بانوو ضية، كردنةوةية، ئينجا بةردَينان من وا بة جواني دةبينم ب
ئةمة موستةلةحَيكة لة سارسيةوة وةرمانطرتووة، با خاا دابنَين، يان خوشكان دابنَين، ئةطةر ثَيتان 
ناخؤشة ذن، يان ئاسرةت بةكار بَينن، ئينجا لة خاَلي رَينلَيناندا بةرز راطرتين خةبات و تَيكؤشاني 

و خامنانة، بؤ من ماددةي ضواري هةمووي بؤ دانَيم ثرسيارَيكيشم لة وةزيرة بةردَينةكان  ثَيشمةرطةي ثياو
دا كة وةسئي مةداليا دةكات، (د)هةية بؤ داناني ئةو مةداليةو نيشانانة دةَلَيت نيشانةيةكي لة خاَلي 

ة، جا حةز دةكةم نيشانةي رَينلَينان نيشانةيةكي تايبةتة بة ثلةي جيا جيا، كة ثاداشو جيا جياي هةي
ئةوانة بؤم روون بكةنةوة، ئايا ئةو ثلة جيا جيايانة مةبةستيان لة دةستة، لة لق، لة بةتاليؤن، هَين 

 .ئةمانةية، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كة دةَلَييت ثَيشمةرطة هةردووكي دةطرَيتةوة، ثَيويست بةو تةسسيلة ناكات، ضونكة بة ذنيش دةطوترَيت 
 .ةرطة، كا  سةعدةدين سةرمووثَيشم

 :بةردَين مال سعدالدين عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةرةتا داواي لَيبووردن دةكةم سةبارةت بةوةي دوَيين لةنَيوامنان روويدا، موالحةزةم لةسةر ئةو دانونةي 

ةكة (هو( )املةاضل ذلك)س نابَيت زيادة، يةعين بة( هو ذلك)، (ذلك هو)ئةوةية لة عةرةبيةكةي دةَلَيت 
 يف ومستمر)يةعين نازاا بؤ ئيال كةليمةي خدمة بةكار هاتووة ( ا دمة يف مستمر)رةش بكرَيتةوة، 

، يةعين خدمة عيالدةي بة خدمةو ضةند ساَل بةشداري كردووةو، ضةند ساَل بةشداري (وا دمة الةضال
َيشمةرطةي دةكةين كة ثَيشمةرطة لة روحي ضي نةكردووة، عيالدةي بةو شتانةوة هةية، ئَيمة تةعريئي ث

هةردووكي ( مستمر يف الةضال)يان ( مستمر يف املسرية)كردووة، يةعين ئةو روحيةتةي كة هةيبووة، يةعين 
ويسو ئازادانة، يةعين ويسو خؤي بَيت، ويسو بوَيرانة، يان بوَيرانة، يان ( االرادة احلرة)دةطرَيتةوة، لة 

  يةعين ويسو ئازاديانة، كةليمةيةكي زؤر رَيك ناكةوَيت، لةو ماددةي كة باسي شؤردش ئازادانة بَيت، نة
دةكات، يان كة باسي ثَيشمةرطة دةكات هةر ئةوةش لةطةَلي باس بكرَيت، يةعين ماددةي دووةم و ماددةي 

و هةتا كوَيش سَييةميش لةطةَلي باس بكرَيت، كة ثَيشمةرطة كَييةو لة كوَيوة ثَيي دةطوترَيت ثَيشمةرطة
ثَيي دةطوترَيت ثَيشمةرطة؟ نة  لة ماددةي سةربةخؤ باسي بكاتن بَلَي لة ئةوةندةوة دةسو ثَي كردووةو 

 .رَيك ناكةوَيت و لةطةَل رَينمدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، ئيعتينارةكةت مةدبولة، ثَيم واية ئيعتينار كردن يةعين رةخنة لة خؤ طرتن، رةخنة لة 
 .خؤطرتنيش يةعين ئازايةتي، لةبةر ئةوة دةستت خؤش بَيت، كا  سةردار سةرموو

 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من زؤربةي وتةكاا طوترا، هةندَيكي ناضارم دووبارةي بكةمةوة، لةبةر ئةوةي هةندَيك ثَيشنيارم لةطةَلدا 

باسي كرد بة حةديقةت لَيرة شؤردشي رزطارخيوازي كوردستان لة  هةية، سةرةتا ئةوةي طوَلناز خان
ئةوة ئةسَلةكةية لة ماددةكة، لَيرة دةضينة ماددةي دوو ئيستيسنائَيكي داوةتَي ئةوةي ساَلي  11/1/1111

 .، خؤي وا جوانرتة ئةطةر تةنها ئةسَلةكة هةبَيت واي دةردَيذي1158تا ساَلي  1145
شؤردش نةبووة، يان  1112و  1151و  1158ة طؤردَي، ئةويش ئةوةية لة ساَلي لَيرة ثرسيارَيك دَيت/ دوو

ئةطةر خةباتي ضةكداري لة شاخدا نةبَيت، بةاَلم هةوَلدان بؤ دروست كردني ئيناسةو تَيكؤشاني ناو شار 
( 1145 النورة التحرر ة الكوردستانية اليت اندلعت مةذ عام)هةبووة، بؤية لةطةَل ثَيشنيارةكةمة بطوترَيت 

 .ئةمة ية 
يةعين لة كورديةكة هيض خةلةلي نيية، ئةو ثَيشنيارةي دكتؤرة شوكرية باسي ( الثَيشمرطة/ ثانيًا/ )دوو

ئةطةر ئةو كةليمةمان ئيناسة كرد، ( هو ذلك املةاضل او املةاضلة)كرد، بةاَلم لة عةرةبيةكة ئةطةر بَلَين 
 .ن بة ماددةي شةش نييةماددةي شةش زياد دةبَي ، ئةو وةختة ثَيويستيما

ئةو وةختيش ( هو ذلك املةاضل الذي ساهم)هةَلبطريَي ، يةعين بَلَين ( سياسي املسلح النوريال)ئةوةي / سَي
 .ئةوةي ناو شاري كردووةو هي شاخيش

ئةمة شتَيكي زيادة، لةبةر ئةوةي تةكرميي ثَيشمةرطة، ئةوةي ( او ال يال مستمر يف ا دمة/ )ضوارةم
 .ئةوة زيادة( ال يال مستمرًااو )بَيت و موستةمري نةبَيت هةر حيساب دةكرَيت، ثَيم واية موستةمري 

 .سوثاس( شنم  وشقد ر)بكرَيتة ( اعالا)ثَيشنياري ئةخرييم ئةوةية 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر كةمال ئاخري كةس دسةي دةكات
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
روون كردنةوةية  دةربارةي ثَيشمةرطةو زَيرةظاني هةردووكي زؤر زؤر دروستة، وةكو لة ليذنةي ياسايي و 
ليذنةي ثَيشمةرطة كة ئيشارةيان ثَي كردووةو لة مةشروعةكةشدا هاتووة، كة بةثَيي دةستووري عَيراق 

لة دةستووري عَيراق و ( حرس االدليم)يةعين ( هةرَيمثاسةواني )سةدةرة ثَينج دةَلَيت ( 101)ماددةي 
لة دةستووري ( 102)خؤلان دةنطمان بؤ داوةو موتةسيقني لةسةري بةو شَيوةيةي هاتووة، لة ماددةي 

عَيراق سةاَلحيةتي بة هةرَيم داوة دةستووري خؤي دابنَيت، ئَيمة لة دةستووري هةرَيمي خؤمان ناوي ئةو 
ؤمانة لةم ثةرلةمانة دايبنَيني، ناومان ناوةتة ثَيشمةرطة، بؤية هةردووكي ية  ثاسةوانة سةاَلحيةتي خ

دةطرَيتةوةو هيض عةردةلةيةكي دانوني بؤ بةردَيوة ضووني ئيشةكان لةناو عَيراق نابَيت، ئةطةر ئةوها 
ن كا  ئارَين نَينَيت، ئةطةر حةرةس ئيقليم لةنَيوان دةوس بَيت هيض زةرةرَيك لة ئَيمة نادات، ئةوةي بةردَي

باسي كرد كة دميوكراتي ثَيشمةرطة كة خةباتي كردووة، بؤ بةديهَيناني مايف دميوكراسي و نةتةوةيي، زؤر 
دروستة ئةطةر نةَلَيني هةر دروستة، ضونكة كة دةَلَييت بةشداري كردن لة شؤردشي رزطارخيوازي كوردستان، 
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ردني بةهَينتري دةكات و جوانرتي دةكات، تةئيدي هةدةسةكةي ئةو شؤردشة مةعلومة ضية، بةاَلم ئيناسة ك
 .داردشتنةكةي ليذنةي ياسايي دةكةم، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، ثَيش ئةوةي دسة بدةم بة جةنابي وةزيرو ليذنةكان، ئاماذة بةو موداخةالتانة دةكةم كة 
 .كران، نودتةي نينامت هةية كا  زانا سةرموو

 (:زانا)خضر سعيد ادربةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نودتة نينامةكةي من خةلةلَيكي دانونيية، ثَيم واية لة ليذنةي ياسايي بةسةرماندا تَيثةرديوةو لَيرة راسو 

ماددةي ثَيناسةكانة، ئةو دةستةواذانة دةنووسرَيت كة لةناو ئةو دانونة : بكةينةوة باشرتة، ماددةي يةكةم
بارة دةبَيتةوة، ئَيمة كةليمةي شةهيدمان ضةند جار ثَيناسة كردووة، بةبَي ئةوةي ضةند جار دوو

يةكجاريش لةناو ياسايةكة هاتبَيت، بؤية ئةو ثَيناسةي شةهيد لة جَيي خؤي نييةو سةهومان كردووة، 
 .لةوَي البضَيت باشرتة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةوةم كردو دسةشم كردو وةاَلميشم دايةوة، لَيرةدا زةروريية بَينيت، من لة بيدايةتي دسةم موالحةزةي ئ
ضونكة لَيرة مةدصةدمان ئةو شةهيدةية كة ئةو رَينلَينانة دةيطرَيتةوة، شتةكان زؤر روونة، دوايَي تةبعةن 
ئةطةر موختةسةرَيك بواية لةو رةئيانةي كة تةرح كران، جارَي ثَيش هةموو شتَيك دانونةكة، دانوني 

كرميي ثَيشمةرطة دةوسَيك بكرَيتةوة حةرةس ئيقليم كوردستاني عَيراق، يةعين ثَيويست ناكات تة
 .، ئةمة ية (الدليم كوردستان)حةرةسي ئيقليم 

دوو جؤر ئاماذة بة حةرةس ئيقليم كرا، سيعلةن مادام لةسةرةوة نووسراوة دانوني  تةكرميي / دوو
اكاتن، لة خوارةوة بكرَي ، ئةوة شةتب بكرَيتةوةو داواش ثَيويست ن( حرس ادليم كوردستان)ثَيشمةرطة 

كرا كة شةتب بكرَيت، ئةو موالحةزةيةش وةربطرن، مادام نووسراوة دانوني تةكريم حةرةسي ئيقليم، 
ثَيويست ناكات، دةَلَيي ثَيشمةرطة جارَيكي تر ثَيويست ناكات دةوس بكرَيتةوة بَلَيي حةرةسي ئيقليم، 

ونةكةت وا نووسيووة، نودتةي زؤر طرن  لة الي من ئةوةية ئاماذةش ثَيكرا، ماددةي ضونكة لةسةرةوة دان
دواتر ماددةيةكي ( 11/1/1111النورة التحرر ة الكوردستانية اليت اندلعت مةذ )يةكةم ئةوةلةنةكة 

ئةوة كة ئةوة هةندَيك برادةريش ئاماذةيان ثَي كرد، ( 5/3/1111لغاية )تايبةت دانراوةو مودة دانراوة 
شةهيد بووة، خةَلك هةية ثاش كؤض رةوةكة شةهيد بووة لة شةرددا كة  1/11غةَلةتة، ضونكة خةَلك هةية 

دةباباتي حكومةت هاتؤتة دةاَلضؤالن، هاتؤتة شةدالوة شةرد بووة، ئةوة سةيد كاكة لَيرةية لة مانطي ضواردا 
ةو ثَيية ئةو خاَلةي تَيدا بَيت شةردي وا كرا بوو شةهيديشمان هةبوو، ئةي ئةوانة ضؤن؟ يةعين ب

نايانطرَيتةوة، دوايَي لة دذي ئريهابدا، كؤمةَلَيك شةهيدمان هةية، لة شةردي تةحريري عَيراددا، كؤمةَلَيك 
شةهيدمان هةية، لةبةر ئةوة ئةو ماددةيةي دَيينة سةري ثَيم واية زيادة، بؤية نةيَيتة ئَيرة، رةئي جةنابي 

طرين، لةسةر وشةي ثَيشمةرطةش حةرةس ئيقليمةكة طومتان هةَلبطرَي ، وةزير و ليذنةكانيش وةردة
مةعلومة سياسيية، سياسي و ( مةاضل( )السياسي املسلح)ثَيويست ناكات ( هو ذلك املةاضل)عةرةبيةكة 

وذلك املةاضل الذي ساهم )ةكة مةعلومة، ثَيشمةرطة خؤي سةوريية، ئةوةشي ناوَيت (ثوري)موسلةح زيادة، 
احلرة يف النورة التحرر ة الكوردستانية لتحيقيق حقوق شعب كوردستان الدخقراطية والقومية او  بارادشه
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زياديشة، ئةطةر هةَلبطريَيت، ثَيويست ناكات، ضونكة ( والينال)يف خدمة نا، ( ال يال مستمرًا يف الةضال
يد ديسان طومتان لة ثَيناسةي زيادة، شةه( والينال)مونازيلة هةتا دةمرَي ، مةسروزة هةر مونازيل بَي  

شةهيد دراوة، بةاَلم مةدصةدمان لَيرة ئةوةية، ئةو شةهيدةية كة رَينلَينانةكة دةطرَيتةوة، لةبةر ئةوة بة 
تةئكيد لَيرة كا  زانا خراة نيية، ئةطةر ضي كراوة، بةاَلم مةدصةدمان لةوةية كة بةس رَينلَينان 

دانونة شوَينَيكي تر ناوي شةهيد نةهاتووة، ئةطةر لةناو دانونةكة بطرَيتةوة، تةحديديش كراوة، لةناو ئةو 
نةهاتبَيت دسةكةي كا  زانا راستة، ئةطةر لةناو دانونةكة هيض ناوي نةهاتبَيت ئةو بردطةية زيادة، كا  
شَيروان موالحةزة بكةن ئةطةر ناوي شةهيد نةهاتبَيت، من ئَيستا موالحةزاتي ئةنداماني ثةرلةماا 

كرد لةطةَل موالحةزاتي خؤمان، لة جياتي ئَيوة خؤيان نووسيوويانة، ئةوةي كة ئيجماعي لةسةرة خوالصة 
زياتر لة دوو، سَي كةس هةر كةسة دسةيةكي كرد بَيت، ناتواا هةمووي بَلَيمةوة، بةاَلم ئةوةي سَي كةس، 

وة، بؤية جطة لةوةي كة ضوار كةس طويوويةتي دةبَيتة هينَيك، مةسروزة عةرزي بكةين و ثَييان بَلَيينة
موالحةزةيةكي خؤشم تَيدا هةبوو، بةس براياني وةزير لةطةَل ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطة 
مةسروزة موالحةزةي ئةندامانيان نووسي بَيتةوة، جا داوايان لَي دةكةم ثَيشةكي دسة دةدةم بة جةنابي 

 .تان هةية لةسةر ئةنداماني ثَيشمةرطةوةزير، بؤ ئةوةي دسة بكاتن، سةرموو كا  شَية موداخةلة
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة/بةردَين شَية جعئر علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثةرلةمانتارة بةردَينةكان
بةرداسو ئَيمة رَينمان هةية بؤ هةموو ئةو مونادةشاتانةي كران، زؤرمان ثَي باش بوو رةئيةكانيان لة 

شنيارانةي كة كرديان، بةاَلم لةطةَل ئةوةش ثَيمان خؤش بوو، يةعين ضؤن تةئكيديان طؤردين و لةو ثَي
دةكردةوة لةسةر طؤرديين زاراوة، يان لةسةر كةليمةية  دةبواية تةئكيديش لةسةر تةكرميي ثَيشمةرطة 

كرميي بكراية، ئَيمة ضاوةردَيي ئةوةمان دةكرد، كة زياتر هةوَل بدرَيت ئةو حةدة زياد بكرَيت و تة
 .ثَيشمةرطة زياد بكرَيت، نة  تةنها جانبَيكي بطرَيت و جانبَيكي تري هني بكرَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة هَيشتا نةهاتووينة سةري، ببوورة، ئةمة يةكةمة، هَيشتا نةهاتووين، ئَيمة بةس مونادةشةي ماددةي 
 .يةكةم دةكةين، سةرموو

 :رَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطةوةزيري هة/بةردَين شَية جعئر علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كة دةَلَيني ثَيشمةرطة ذن و ثياو كة ثَيشمةرطة بَيت هةموو ماسَيكي هةية لةو ياساية، لةسةر شتَيكي تريش 
دسةم هةية، كة ثلة جياجياكان نازاا كَي بوو باسي كرد، بة تةئكيد كة ئَيمة تةكرميي ثَيشمةرطة دةكةين، 

ثَيشمةرطةية  وة  ية  تةكريم ناكةين، هةية سي ساَلة ثَيشمةرطةية، يان سي و ثَينج ساَلة هةموو 
ثَيشمةرطةية، هةية بيست و ثَينج ساَلة ثَيشمةرطةية، يان بيست ساَلة ثَيشمةرطةية بة تةئكيد سةرق و 

شمةرطانة بةطوَيرةي جياوازي هةية لة تةكرميةكة، لةبةر ئةوة خانة خانة دةكرَيت ئةو تةكرمية بؤ ئةو ثَي
شؤردشي ئَيمة  5/3، ديارة تاكو 5/3/1111خةبات و تَيكؤشان و ماندوو بوونيان، هةروةها كة دانراوة تا 
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، يةعين تا ثَيش 5/3بة زورسَيكي زؤر سةختدا تَيثةريووة، ثَيشمةرطايةتي كارَيكي ئاسان نةبووة، تاكو 
حديد كردووة، بؤ ئةوةي كة بةرداسو ئةوانةي كة لةو رؤذة راثةردين و ئةوانة، بؤية ئَيمة ئةو رَيذةيةمان تة

 .سةختانة ثَيشمةرطايةتيان كردووة تةكريم بكرَين و حةدي خؤيان بدرَيَو، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  زةعيم سةرموو
 :وةزيري ثَيشمةرطة(/زةعيم علي)ابراهيم  عنمان عمر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من ية  موالحةزةم هةبوو، تةبعةن شتةكة زؤر جار لة ئيعالم لةناو خةَلكان، لة مودابةالت شائيعَيك 
هةية، كة دةَلَين ثَيشمةرطة ئةوة سَي مانطة مووضةي وةرنةطرتووةو مووضة نادرَيت، دةمةوَيت ئةوةي 

اخري بووة تا دوو مان ، بنانن ئةسَلي نيية، يةعين هيض وةختَيك دوو مان  بةسةر نةضووة، ثَيشمةرطة ت
بردواتان هةبَيت هيض وةختَيك داخيلي سَي مان  نةبووة، تةبعةن ئةوةش لةبةر زؤر هؤ خؤتان دةزانن، 
هةندَيك جار مةسةلةكة لة وةزارةتي ثَيشمةرطةية، بودجةكة درةن  دَيت، ياخود كامل نيية، تا كؤ 

ضونكة وةزارةتةكان هةموو وةختَيك، ضونكة دةكرَيتةوة، بؤ ئةوةلان ثَيشمةرطة ئاخري كةس بدرَيت، 
وةخو خؤي دةدرَيت ثَيشمةرطة دةمانةوَيت لةوةش خؤمان تةزحيةو خؤ بةخو خؤي، يةعين خؤ بةخت 
كردني خؤي لة ناحيةي ماددي و لة ناحيةي ذيانيشةوة نيشاني خةَلكةكة بدات كة ئاخري كةس ثَيشمةرطة 

 .ةبؤتة سَي مان ، ئةوة ية مةعاش وةردةطرَيت، تةبعةن هيض وةختَيك ن
دةربارةي ئيمتيازات كة بة جيشي عَيرادي دةدرَيت، ئَيمة وا خةريكني لةو رؤذانة دةضينة / نودتةي دووةم

بةغدا دادةنيشني، تةبعةن ئَيمة لَيرة دادةنيشني ية ، دوو جةلسة جةنابي سةرؤ  خؤي حازر بووة، 
نةكةوة، يةعين هةردوو براياني ثارتي و براياني يةكَيو جةنابي كا  نَيضريظان حازر بووة، بةهةردوو الية

مونادةشةي زؤر لةطةَل ماليكي كراوة، لةطةَل موةسق روبةيعي كراوة، لةطةَل وةزارةتي ديئاع كراوة، ئَيمة 
ثرؤذةكامنان هةمووي تةسبيت كردووة، خةريكني لةو ئاخريةي، لةو رؤذانة بضينة بةغداي تةسبيو 

ةكة دةدرَيتة ئةوةي سيادي حيصةي ثَيشمةرطة كة ضةند تَيدا وةربطريَيت، %13ي بكةين، ئةو نيسبةتة
ئينجا ئةو وةخو هةموو ئيمتيازات كة دةدرَيتة وةزارةتي ديئاع، دةدرَيتة سةربازَيكي عَيرادي لة ناحيةي 
تةجهينة، تةسليحة، هةموو ئةو ثَيكهاتانةي حقودي كة دةدرَيتة جنوديةكي عَيرادي، دةدرَيتة 

َيشمةرطةش، بةس ئةو هةنطاوة هَيشتا كؤتايي ثَي نةهاتووة، ئَيمة لة كار داينة رؤذانة، ئةوةش بؤ ئاطاداري ث
 .ئةو برادةرانة، ئةو برا ثةرلةمانتارانةي كة ثرسياريان لَي كردين، وةاَلممان دانةوة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .طَيالس خان نودتةي نينامي هةية، سةرموو
 :بةردَين طَيالس حمي الدين حممد غريب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دوو، سَي ئةندامي ثةرلةمان تةئكيديان لةسةر زياد كردني ئةو وشةي ض ذن بَيت، ض ثياو بَيت لة خالَي دوو 
كردةوة، لة خاَلي دوو تةئكيديان كردةوة، كة ض ذن بَيت، ض ثياو، ئةطةر ئةوةي بؤ ئيناسة بكرَيت، رةنطة 

 .ماددةي شةش ئيلغا بَيتةوة، جا بةناوي ذنانيشةوة داواكارين ئةو وشةيةي بؤ زياد بكرَيت، زؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من بةس ثرسيارَيك لة جةنابت دةكةم، ذنَيكي ثَيشمةرطة ثَيي دةَلَيي ذنة ثَيشمةرطة، يان دةَلَيي 
ةمانطوتووة ذنة ثَيشمةرطة، طوتوومانة ثَيشمةرطة ثَيشمةرطةية، دةيان ذني ثَيشمةرطة هةبووة، دةت ن

رَينلَينانةكة عةسوم دةكةيت، وةاَلمي كا  سةرداريش بدةمةوة خؤشي دانونيية، لة دانوندا هةر وشةية  
بة موسرد هاتبَيت موئةنةسةكةش دةطرَيتةوة، يةعين كة دةَلَيي مونازيل، مونازيلةش دةطرَيتةوة، وةنةبَيت 

 .َيت ثَيي بَلَيي مونازيل، كا  زرار نودتةي نينامي هةية سةرمووئيال دةبَيت ثياو ب
 :امني طاهر زرار بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي بةخَيرهاتين هةردوو وةزيري بةردَين دةكةم، بةس ية  داواكاريم هةية لة جةنابي وةزَيري 

اتةوة، ئةو ثاسةوانانةي سةر بة ثَيشمةرطةي هةرَيمي كوردستان كا  زةعيم عةلي بؤمان روون بك
زَيرةظانني، كة سةر بة وةزارةتي ثَيشمةرطةن هي ئةنداماني ثةرلةمان، ية  لة ثاسةوانةكان ثاسةواني 

 .خؤمة سَي مان  و بيست تاكة رؤذة مووضةيان وةرنةطرتووة، ئايا ئةوانةي ثاسةواني ئَيمةن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةبواية داواي دسة بكةيت لة / ئةوة نودتةي نينامي نيية، دووةميش/ وةلةنكا  زرار عةسوم دةكةيت، ئة
سةرةتاوة دسةت بدةمَي لة خياللي دسةكةي خؤت رةخنةو ثرسيارةكةش بكةيت، لةطةَل ئةوةشدا با كا  

 .زةعيم وةاَلمت بداتةوة، بةس دةبواية داواي دسة بكةيت، سةرموو كا  زةعيم
 :وةزيري ثَيشمةرطة(/عيم عليزة)ابراهيم  عنمان عمر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة كة دةَلَيني ثاسةواني هةرَيم زياتر لةطةَل ئةو خةَلكانةي كة لة يةكةكاني وةزارةتي / ئةوةلةن
ثَيشمةرطة داية، ثاسةواني شةخصي هي مةدةرات، هةتا ثاسةواني دةوائري، ئةوة جاران تَيكةَل بوون لةطةَل 

مةرطةو ثاسةواني لق و مةَلبةندةكاندا، هي ئةسرادة، هي وةزارةتة، هي ثةرلةمانتارانة، ئةوانة وةزارةتي ثَيش
ثةيوةندييان بة وةزارةتي ثَيشمةرطةوة نيية، ئةوانة تشكيلَيكي تايبةمتان بؤ دروست كردن، ثَيكهاتةيةكي 

 كة وةزارةتي داخيلية مةعاشيان رَيك و ثَيك لة هَينَيك، لة بةتاليؤنَيك ثَيكمان هَيناون سةر بة زَيرةظانني
دةدات، لةبةر ئةوةي ئَيمة مةبةستمان ئةوانة نيية، كة ئةوان سَي مانطة مةعاشيان وةرنةطرتووة، 
ثةيوةندي بة وةزارةتي ثَيشمةرطةوة نيية، دةتوانن لة وةزارةتي داخيلي ثرسيار بكةن و حةديان وةرطرن، 

 .زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .، كا  شَيردَل سةرمووسوثاس
 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَيني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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من لةسةرةتاوة طومت ئةوة سَي دانونة، سَي ياساية، ياساي رَينلَينان، ياساي خانةنشيين كةم ئةندامان، ياساي 
هةرسَيكيان بة  خنمةت و خانةنشيين ثَيشمةرطة، سَي ياسا بة يةكةوةن، عادةتةن لةناو جةيشي دنيا

يةكةوة مونادةشة دةكرَيت، بةاَلم زورسةكةي ئَيمة واية ية  ية  باسيان بكةين، هةندَيكيان ئَيستا 
ثرسياريان كرد لة خانةنشيين ثَيشمةرطة دةكرَيت، بةنيسبةت تةعريئةكان، تةعريئي شؤردش و 

ار بووني ثةرلةماني ةوة لة سةرةتاي دةست بةك1110ثَيشمةرطةو شةهيد لة مانطي يازدةي ساَلي 
كوردستان، ئةو تةعريئانة كراون، يةعين ضووينة ناو تارية و ناو داموس و ناو ئةوروثاو هةموو دنيا باسي 

 .ئةوة دةكات، ئةوة ية 
ئةوانةي بةشداريان لة مةسريةي بارزاني  1145مان كردووة، ساَلي 1145بةنيسبةت ئةوةي باسي ساَلي 

ةكي زؤر زؤر طةورة بوو، لةبةر ئةوة دةرارَيكي تايبةتي بؤ دةرضووة لة نةمر كردووة، كة ئةوة مةسريةي
ثةرلةماني ثَيشوو، يةعين ئَيمة نةمانهَيناوة، دةراري ثَي دةرضووةو بؤتة ياسا، بةنيسبةت ثَيشمةرطةو 

َلك زَيرةظاني، ئَيمة تةعريئي ثَيشمةركةمان كردووة، ئةو خةباتطَيردَيكي سياسيية، بةاَلم ئَيستاكة كة خة
وةردةطرين بضينة سةر ياساي ثَيشمةرطةو خنمةتي ثَيشمةرطةو خانةنشني، دةبَيت ئةو كةسةي دَيتة ناو 
هَيني ثَيشمةرطة ئةو كاتة سياسي نيية، يةعين ئةوة نةما هي حنبةكةي خؤي بَينَيت، ئَيمة دةمانةوَيت 

دَيتة ناوي، كةواتة ناتوانني  هَينَيكي كوردستاني دروست بكةين، لة هةموو ضني و توَيذةكاني كوردستان
نةَلَيني زَيرةظان، ئَيمة ناتوانني ئةو كاتة نةَلَيني زَيرةظان، لةبةر ئةوة ضةند جار زَيرةظان دووثات بكةينةوة 
دةبَيت، ضونكة بؤ داهاتووة، بةنيسبةتي كا  خورشيد باسي كرد، ئَيمة ئةو دانونة بة هةموو اليةكمان زؤر 

وني عَيرادي كردووة، يةكَيكيان لة زةماني ئةبةد حةسةن بةكري، كة لة دواي ئيستيئادةمان لة دوو دان
شةرد لةطةَل ئَيمة دانونَيكي زؤر باشيان داناوة، ئةوةكةي تريش ئَيستا، ئَيستاش زياتر دةوَلةمةنديان 

لَي  كردووة، يةعين دانونةكةي ئَيمة بةو دوو دانونة دةضَيت، يةعين هةمووي دةطوجنَيت ئةوان ئةوةمان
دةبول دةكةن، بةاَلم لةوانةية بَلَيني ثَيشمةرطة لَيمان دةبول نةكةن، بةنيسبةت كا  غةسور، ئةوانةي كة 
ثَيشرت ديادةي حةرةكةي كوردستانيان كردووة، ئةوة لة ئاخريي حكومةتي كوردستان، يان سةرؤكي هةرَيمي 

ان بدةنَي، ئةو عيالدةي بة وةزارةتي كوردستان دةتوانَيت شتَيكي تايبةت بكات بؤ ئةوانةو ثاداشتَيكي
ثَيشمةرطةوة نيية بةرداسو، وةزارةتي ثَيشمةرطة وةزارةتي عةسكةريية، لةوةو ثاش هةوَل دةدةن كة 
مينانية لة وةزارةتي ثَيشمةرطةي بةغداوة بَيت، لةبةر ئةوة ئَيمة ناتوانني لة حدودي عَيرادةوة دةربكةين، 

، ئةوة كا  جةعئةر هةندَيك رووني كردةوة، بةاَلم خؤي نيشانة هةر بةنيسبةت نيشانة، دكتؤرة شوكرية
مةداليا نيية، بةداخةوة ئَيمة لة كوردي وةكو كا  دكتؤر نوري طوتي ئةوانة ثَيي دةَلَين مةدالية، ضونكة 
ئةوة شتَيكي سةرةنسية، ئيدي شتةكاني ترمان تةرجومة نةكردووة، ضونكة ئةوة نؤتة، ويسامة، نؤت 

هةية، وة  كا  شَية جةعئةر سةرمووي لة ض شةردَيك بةشداري كردووة، شةردةكة ضةند طةورة ئةنواعي 
بووة، ويساميش هةية، ويسام ضةند نةوعي هةية، ئيحتيمالة ئَيمة ويسامَيك دروست بكةين بةناوي 

ة سَيي كوردستان، يان بةناوي دائيدَيكي طةورةي كوردستان، جا ئةوة دةرةجة ية  و دةرةجة دوو و دةرةج
هةية، هةر يةكةش نةوعة ئيمتيازَيكي هةية، هةندَيكيان سواري تةيارة دةبن بة بةالش، هةندَيكيان عيالج 
دةكرَين بة بةالش، هةندَيكيان ثارةيان دةدرَيَو خنمةتي عةسكةريشيان بة بةالش وةردةطرَيت، كوردي لة 

يازانةي هةية، لةبةر ئةوة بَلَيني بة ثلةي جيا زةماالت و شو وا وةردةطريَيت، دةنَيردرَيتة خارج، ئةو ئيمت
جيا، ثلة جيا جيايةكة هي ئةوةية ئةوة كورداسةيةكي تايبةتي هةية، كورداسةكة لة وةزارةتي ثَيشمةرطة 
هةية، يةعين ثَيويست بةوة ناكات بَيني لَيرة باسي بكةين، بةنيسبةت ذن و ثياويش، ئَيمة بامسان كردووةو 

كة دَيينة سةر ياساي خانةنشني و ثَيشمةرطةش لةوَيش باسي ذن دةكرَيت، بةاَلم ئةطةر شتيشمان بؤ داناوة، 
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طوَيتان لَي بَيت، ئَيستا ئةو هَينانةي هاوثةميانان لة عَيرادن، دةَلَين مارينن، ناَلَين ذن و ثياو و شو وا، 
ت، ئةطةر دووبارةمان كردةوة بةاَلم خؤي لةناو هَينةكةدا هةية، لةبةر ئةوة ئةو دووبارة كردنةوةيةي ناوَي

يةعين سيقةمان نيية بةرداسو، ضونكة هةر دةَلَين جةيشي عَيرادي، جةيشي مصري، جةيشي ئيسرائيلي، 
خؤي جةيشي ئيسرائيلي زؤربةي موجنةداتن، بةاَلم هةر دةَلَي جةيشي ديئاعي ئيسرائيلي، لةبةر ئةوة ئةو 

 .تةئكيدةي ثَي ناوَيت، سوثاس
 :ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي

 .كا  جةعئةر نودتةي نيناميت هةية، سةرموو
 :معرو  ملطفى جعئر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي كا  شَية جةعئةر طوتي ئةطةر ئةو دةبة نةبَيت، شوردشي نوَي و شؤردشي طواَلن تةهميش دةكرَيت 

 .لة شؤردشدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نودتةي نينام نيية، ئةوة شةرحَيكة دةيكةيت، كةي ئةوة نودتةي نيناميية؟  كا  جةعئةر ببوورة، ئةوة
ئَيستا ماددةكة بةو شَيوةيةي هةردوو ليذنة مواسيق بوون لةسةري، جةنابي وةزيري ثَيشمةرطةو وةزيري 
هةرَيميش بؤ كاروباري ثَيشمةرطةش، يةكةم كا  شَيروان ئةطةر ئينتيباهي بكةن دانونةكة دانوني 

 0222لسنة )( ردم ( العراق –حرس ادليم كوردستان )ي ثَيشمةرطة تةكرمي
 . قلد بامللطلحات التالية املعاني امل يةة اةااها الغراض هذا القانون/ املادة االوىل

 .11/1/1111النورة التحر ر ة الكوردستانية اليت اندلعت مةذ : النورة: اواًل
هو ذلك املةاضل النوري الذي ساهم بأرادشه احلرة يف ) ت لةوَيشةتب دةبَي( حرو االقليم) لثَيشمرطةا: ثانيًا

 .ئةويرت شةتب دةبَيت( النورة التحرر ة الكوردستانية لتحقيق حقوق شعب كوردستان الدخقراطية والقومية
 .الذي استشهد اثةاا النورة وما ارائها الثَيشمرطة: الشهيد: ثالنًا
 .شمةرطةالثَياعالا نضال وكفاح : التكر م: رابعًا

ئينجا نازاا رةئيتان لةسةر ئةوةي كة موستةلةحي شةهيد كة لة دانوندا نةهاتبَيت، مودتةرةحَيك هةية 
 .شةتب بكرَي ، رةئيتان ضية

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ة موستةحةدي ئةو خؤي ياسايةكة عيالدةي بة رَينلَينانةوة هةية، شةهيديش، يان كةسوكاري شةهيدةك

رَين لَينانةية، بةاَلم ئةو شةهيدةي كة لة دانوني حقوق و ئيمتيازاتي شةهيد ثؤلني كراوة، ئةوة 
مةوزوعَيكي ترة، ئةوةش مةوزوعَيكي ديكةية، عيالدةي بة رَينلَينانةوة هةية، ثَيمان واية نَينَيتةوة 

 .باشرتة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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كة (  قلد بامللطلحات املعاني التالية)ان، تؤ لة بيدايةتةكةي دةَلَيي ماددةي يةكةم دةزاني ضؤنة كا  شَيرو
لة دانونةكةي هيض ناوي شةهيد نةهاتبَيت، بؤ تةعريئي بكةين، لة دانونةكةي لة هيض شوَينَيك ناوي 

 .شةهيد نةهاتووة، كا  ئارام نودتةي نينامي هةية
 
 :ارام رسول مامندئبةردَين 

 .كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ
من ثَيم واية ثَيويستة ثَيناسةي شةهيدي تَيدا بَيت، لةبةر ئةوةي ئةطةر بضينة سةر ماددةي ضوارةم لة 

 .رووي دانونيةوة شةهيديش دةطرَيتةوة، ئةو تةكرميةي بة نينامي داخيلي دةست نيشاني دةكةن وةزارةت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َي  لة جياتي ئةوةي ماددةية  هةبَي ، بَلَي ئةو تةكرميةش لولي عةسوم دةكةيت، نودتةي نينام دةكر
شةهيديش دةكات، نة  تةعريف، ئةطةر ماددة ئيناسة بكةين بَلَيني ئةو دانونة لولي شةهيدانيش 

 .دةكاتن، كا  شَيردَل سةرموو
 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَيني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة ثَيشةوة لولي شةهيدان دةكات، بةاَلم ئةطةر شةهيدةكة مةوجود نةبَيت دةدةنة بةرداسو ئةو دانونة 
نةوةكةي، كوردةكةي بَيت، كضةكةي بَيت، خَينانةكةي بَيت، لةبةر ئةوةي دةبَيت ناوي شةهيد بَيت، جا 

ةعين ئةطةر ناوي شةهيدةكة زياد بكةين لة دوايي بؤ تةئكيد كردن باشرتة، دةنا خؤي هةموو شةهيدَيك ي
ئةو رَينلَينانةي دةبَيت بؤي بكرَيت، خؤي مةوجود نةبَيت دةدرَيتة نةوةكةي، خؤشتان مومكينة ديتبَيتان، 

 .لةبةر ئةوةي لة عَيراق منداَلَيكيان دةهَينا لة باوةش دايكةكةي بة منداَلةكةيان وةدةكرد، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ت، ئةو دانونة شةهيديش بطرَيتةوة، كا  زةعيم، كا  شَية ئَيوة كةواتة دةبَيت سةدةرةية  ئيناسة بكرَي
رةئيتان ضية؟ دةبَيت لة شوَينَيك ناوي بَي ، كة ئةم تةكرمية، رَينلَينانة شةهيدي ثَيشمةرطةش 
دةطرَيتةوة، كا  شَيروان لة دانوني ثَيشوو كة جةنابت ئاماذةت ثَي كرد لة ماددةي حةوتةم دةَلَي نووسراوة 

كةواتة تةعريف هاتووة، بؤية بةس لَيرةدا نةهاتووة، ئةو جوملةيةش لَيرة ئيناسة ( كر م الشهداا تم ش)
يةعين موعةوق عةيين شتة ( ما ذوي االحتيااات ا اصة والثَيشمرطة تم شكر م الشهداا واملعوق  )بكةن 

تي موعةودني، كا  ئارَين لة جيا( ذات االحتيااات ا اصة والثَيشمرطة تم شكر م الشهداا )دةيطرَيتةوة 
 .سةرموو

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ببوورة، جةنابت كة خوَيندتةوة ئةو ضةكدارة شؤردشطَيردة، ئةطةر ضةكدارةكةي ثَيوة نةبَي  ماناي 
 .ثَيشمةرطة ناطةيةنَيت، طومت ئةوةي زياد بكرَي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كة طوتت ( هو ذلك املةاضل النوري الذي ساهم بأرادشه احلرة يف النورة التحرر ة الكوردستانية)َييت كة دةَل

 .يش، مامؤستا ئةنوةر نودتةي نيناميت هةية سةرموو(النورة التحرر ة الكوردستانية مةاضل)
 :بةردَين مال انور حممد غئور

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منيش هةر لةسةر ئةو رةئيةمة كة زيادة، ضونكة ثَيشمةرطة ئةطةر مةوزوعي هاتين شةهيد لَيرة، 

شةهيديش بَيت لة ثَيشمةرطايةتي ناكةوَيت، ضونكة ئةطةر ئَيمة دائريةي شةهيد بكةينةوة، شةهيدةكاني 
تريشمان هةية زياتر، لةبةر ئةوة ثَيويست ناكات هاتين تةعريئي شةهيد لَيرة، لةبةر ئةوةي نةهاتووة، 

مةرطة ئةطةر شةهيديش بَيت هةر ثَيشمةرطةية، نابَي  بة شتَيكي ديكة، ئةو دةرةجةيةي ضونكة ثَيش
 .هةية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .مامؤستا سةعد سةرموو

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/بةردَين سعد خالد حممد امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كة ثَيم واية ئةوة نابَيت تَيثةر بَيت، بةرداسو ئةوة دةبَيت  من هةر تةئيدةن بؤ دسةكةي كا  ئارَين،
تةعريئةكةي زؤر بة وازحيي لَيرة بكرَيت، يةعين سيعلةن تَيكؤشةرَيكي سياسي ضةكدارة،شؤردشطَيردةكةشي 
لَيرة البدرَيت كَيشة نيية، ضونكة مةعلومة خةَلكَيك ضةكدار بوو بَيت و ثَيشمةرطة بوو بَيت لة 

شؤردش بوو بَيت، ئةوة بة تةئكيد، بةاَلم بةرداسو ضةكدارَيكي يةعين تَيكؤشةرَيكي سياسي بنووتنةوةي 
ضةكدار، هةتا سياسيةكةش تَيدا نةبَيت بة رةئي من تَيكؤشةرَيكي ضةكدار زؤر زةرورة، ضونكة ئةو 

 .تةعريئة، بؤ ئةوةي تَيكةَل نةكرَيت لةطةَل خةَلكي تر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دة ئةندامت بؤ دةذمَيرم ثَيشمةرطة بووينةو ضةكداريش نةبووينة، خؤشم يةكَيكم لةوانة، سياسي لة لَيرة 
ئيعالم ئيش دةكةيت، لة جةريدة ئيش دةكةيت، لة ئةنواع ئةشكال شت دةنووسن، مونازل كة لة حةرةكةي 

طةورةتريشةو  تةحروري بَي ، شةرت نيية، ضةكدار ئةوةي لة جةبهةية، تؤ كة وتت كةليمةي مونازل
شاملرتيشة، بةشدارة لة بنووتنةوةي شؤردشطَيردي كوردستان، هةمووي دةطرَيتةوة، دةيان ذنيش هةبوو 
بةشدار بوون نةدةضوونة شةردو هني و ئةوانة، ئَيستا ثَيتان باشة دوايَي سةدةرةية  ئيناسة بكةن تةكرميي 

َيشمةرطة ئيناسة دةبَيت لة شوَينَيكي تر بؤ ثَيشمةرطة، كةواتة ئةو سةدةرةية دةمَينَيتةوة، تةكرميي ث
 .ئةوةي لة ثَيناسةكةدا شةهيد نَينَي ، كا  زةعيم سةرموو
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 :وةزيري ثَيشمةرطة(/زةعيم علي)ابراهيم  عنمان عمر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ساسدا بوو بة ئَيمة ثَيمان باشة، ضونكة حةرةكةكة حةرةكةيةكي ضةكداري بوو لة تةركيبةيدا، لة ئة
خةبات و ضة  و خةباتي تَيكؤشان و ضةكداري و ئةو ماسانةي بة دةست هَيناوة، راستة خةَلكَيك هةبووة 
ضةكدار نةبووة، بةس خنمةتي ضةكداري كردووة، لة ثَيناوي خةباتي كردووة، ئةطةر كةليمةي ضةكدار 

 .نَينَيت حةرةكةكي موسةلةحيية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .اني ثَيشوو ضي طوتووة كا  شَيردَل بيخوَينةوةثةرلةم
 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَيني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كل ما التحق بالنورة وناضل : الثَيشمرطة)ثةرلةماني ثَيشوو بةو شَيوةية ثَيشمةرطةي تةعريف كردووة 
ركة التحرر ة احلوط  تعاون م  اعداا  سياسيًا او عسكر ًا لتحقيق اهدافها وط  ةحرف عا اهداف النورة،

 (.الكوردستانية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

و ئةو كةسةي كة ئةمة هةردووكي دةطرَيتةوة، ئةوةي داوايان كرد موسةلةحيش دةطرَيتةوة، هةمو
شؤردش، خةباتي كردووة، هي سياسي و عةسكةري، يةعين ضةكداري لة ثَيناوي  ئيلتيحادي كردووةو

ني لةو رَيطايةدا الي نةداوة لة ئاماجنةكاني شؤردش، هاوكاري نةكردووة لةطةَل دوذمناني ئاماجنةكا
بنووتنةوةي رزطارخيوازي كوردستان، ئةو ثَيناسة كؤنة باشرتة، ئةو ثَيناسةي ثَيشوو لَيرة تةسبيت بكرَيت، 

( حرس االدليم)الثَيشمرطة ئَيستاكة جارَيكي تر دةخيوَينمةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة، دانون تكريم 
 0222لسنة )( العراق ردم  –كوردستان 
 : قلد بامللطلحات التالية املعاني امل يةة اةااها الغراض هذا القانون: املادة االوىل

 .11/1/1111النورة التحرر ة الكوردستانية اليت اندلعت مةذ / النورة: اوالا
ضل سياسيًا او عسكر ًا لتحقيق اهدافها وط  ةحرف عا اهداف كل ما التحق بالنورة ونا/ الثَيشمرطة: ثانيًا

 .النورة، وط  تعاون م  اعداا احلركة التحرر ة الكوردستانية
 .الذي استشهد اثةاا النورة وما ارااها الثَيشمرطة/ شهيد: ثالنًا
 .الثَيشمرطةاعالا نضال وكفاح / التكر م: رابعًا

 .لةبةر رؤشنايي موداخةالتي ئَيوة كرا، سةرمووئةو ماددةية بةو طؤردانكاريانةي كة 
 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَيني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئَيمة ئةو حةرةس ئيقليمة ناتوانني البدةين، ضونكة ئةو هَينةي ئَيستا تةعامولي وةكو حةرةسي ئيقليم 
 .لةطةَل دةكرَيت، تةعريئةكةشي تةعريئي ثَيشمةرطةي نيية

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين

كاكة عينوانةكةت دانا بة حةرةسي ئيقليم، كةواتة دانوني تةكرميي ثَيشمةرطة دةوست كردؤتةوة لة 
دانونةكة طوتووتة حةرةسي ئيقليم، لةهةر شوَينَيكدا ناوي ثَيشمةرطة هات يةعين حةرةسي ئيقليم، 

َي ناوة دانوني ثَيشمةرطة دةوسَيكت ثَيويست ناكات ئةوةندة هني بكرَيت، لة دانونةكةي سةرةوة ناوت ل
 .كردؤتةوة حةرةسي ئيقليمي كوردستان، كا  شَية سةرموو

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة/بةردَين شَية جعئر علي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كة  دووبارة كردنةوةي ئةو موستةلةحةي زَيرةظان بة المةوة طرنطة، ضونكة ئَيمة لةو مونادةشاتانةي
لةطةَل عَيراديشدا كردوومانة، ئةوانيش تةئكيديان دةكردةوة، مادام لةسةرةوة نووسراوة ثَيشمةرطة، ئيرت لة 
خوارةوة نووسيمان حةرةسي ئيقليم، يةعين ثَيشمةرطة، هيض ثَيويست بة نووسيين ناكات، ئةوة حةرةسي 

نطليني نووسرا، دةبَيت بة كوردي ئيقليميية، ئَيمةش ثَيمان داطرت لةسةر ئةوةي كةوا لة كوَي بة ئي
بنووسرَيت ثَيشمةرطة، بة عةرةبي نووسرا، دةبَيت بنووسرَيت ثَيشمةرطة، بة هةموو نةوعةكان دةبَيت 
بنووسرَيت ثَيشمةرطة، لةبةر ئةوة يةعين لة ثاشةرؤذدا ئةوانيش ئيلحاحي ئةوة دةكةن، دةَلَين مادام 

طة لة دواييدا ثَيويست ناكات بنووسرَيت حةرةسي ئيقليم، لةسةرةوة نووسيمانة حةرةسي ئيقليم ثَيشمةر
يةعين هينةكة دةطرَيتةوة، لةبةر ئةوةي مونادةشةي زؤر زؤرمان لةسةر ئةوة كردووةو ثَيمان داطرت هةتا 

 .ئةوةمان ضةسثاندن، لة كوَي حةرةسي ئيقليم بَيت، دةبَيت ناوي ثَيشمةرطةش هةبَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، ئةسَلةن ئةو وةختة ناوي 5/3/1111تا  11/1/1111ماوةي ثَيشمةرطايةتي ئَيمة ديارميان كردووة، لة 
زَيرةظاني هةر نةبووة، ئَيمة هةر بؤ ثَيشمةرطةي دادةنَيني ناوي زَيرةظانيشي لةسةر نةبووة، زؤر كؤنرتة، 

 .ة بَيتئةطةر ئةو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةشداري كردووة، مادام واية  11/1/1111نةخَير هَيشتا نةطةيشتونةتة سةر ئةوة، ثَيشمةرطة طومتان لة 
ئةو مودتةرةحة دةخةمة دةنطدانةوة، كة حةرةسي ئيقليم نَينَيت، يان نةمَينَيت، نودتةي نينام ضية كا  

 .خورشيد سةرموو
 :م شَيرةبةردَين خورشيد سلي
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةكو تةئكيد دةكةمةوة، ئةوة زةرةرَيكي زؤرمان ثَي دةطةيةنَيت، ضونكة خةَلك لَيمان دةبول ناكات، ئةطةر  
هةر خؤمان بني و لة دةستة خؤمان بَيت دةبول ناكةين، وةكو كا  جةعئةر سةرمووي، ئةو موشكيلةي لة 

 .لَي دةكةم ئةو موشكيلةية دروست نةكةن بةغدا بؤمان دروست دةبَيت، تكاتان
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي رةئيةكة رةئي ئةنداماني ثةرلةمانة، ضةند ئةندامَيكي ثةرلةمان داوا دةكات كة لة خوارةوة ئةو 
حةرةس ئيقليميانة شةتب بكرَيت، جةنابي وةزيريش و ليذنةكانيش دةَلَين نَينَيت باشرتة، كا  زرار 

 .ينامت هةية سةرموونودتةي ن
 :امني طاهر زرار بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ئةمردؤ ئةم ياساية دةردةكةين، بؤ ئةوةي هَيني ثَيشمةرطة سوودمةند بَيت، ئةطةر ئةو وشةية 
 .بنووسني ض زةرةري هةية، با بينووسني، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كرد، موسريدي لةسةر رةئيةكةتئةوةل جار كا  ئارَين تةددميي 
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من نةمطوتووة تَييدا نةبَيت، دةَلَيم ية  جار تَيدا بَيت بةسة، ثَيويست بةو هةموو دووبارة كردنةوةية 
 .ناكات، سةردي هةية لةطةَل ئةوةي تَيدا بَيت، يان تَيدا نةبَيت

 :ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 

كةواتة لةطةَل مةبدةئةكة موشكيلة نيية دووبارة بوونةوةكةي، مادام دةبوَلتة تَيدا بَي  باشة، با تَيدا 
بَي ، با بنووسرَيت، لةسةر داواي حكومةت كة دةَلَي تَيدا بَيت، تةبعةن ئةوان باشرت هني دةكةن لةطةَل 

دازاجنرتة بؤ ثَيشمةرطة كة ناوةكة بَي ، بؤ ئةوةي  بةغدا موساوةزاتيان كردووة، مادام ثَييان واية ئةوة
بتوانن زياتر سوود بطةيةننة ثَيشمةرطة لةو سوودانةي كة لة بةغداوة بؤيان دَي  با نَينَي ، كةواتة 

 .جارَيكي تر دةخيوَينمةوة، بؤ دوا جار تكاية، ثَيش ئةوةي بيخةمة دةنطدانةوة
 :ية املعاني امل يةة اةااها الغراض هذا القانون قلد بامللطلحات التال: املادة االوىل

 .11/1/1111النورة التحرر ة الكوردستانية اليت اندلعت مةذ / النورة: اوالا
كل ما التحق بالنورة وناضل سياسيًا او عسكر ًا لتحقيق اهدافها وط (/ حرو االقليم)الثَيشمرطة : ثانيًا

 .ا احلركة التحرر ة الكوردستانية ةحرف عا اهداف النورة، وط  تعاون م  اعدا
 .الذي استشهد اثةاا النورة وما ارااها( حرو االقليم) الثَيشمرطة/ الشهيد: ثالنًا
 .(حرو االقليم)الثَيشمرطة اعالا نضال وكفاح / التكر م: رابعًا
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نيية دةسو  ماددةكة دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا
 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةن  وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حوكمةكاني ئةم ياساية هةموو ئةو ثَيشمةرطانة دةطرنةوة، كة لة كارواني دارةمانَييةتي  :ماددةي دووةم
 .دا بةشداريان كردووة1158تا  1145بارزاني لةنَيوان سااَلني 

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

الذ ا اشرتكوا يف املسرية ال طولية ال ارةانية ب   الثَيشمرطةشسري احكام هذا القانون على  :املادة النانية
 .1158 – 1145عامي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رتيشدا هةبووة، كةسيش باوةرد ناكةم ئيختياليف لةسةر هةبَيت، سةرموو كا  ئةو ماددةية لة دانوني ثَيش
 .ئارَين

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةنيا لة رووي داردشتنةوةية، حوكمةكاني ئةم ياساية هةموو ئةو ثَيشمةرطانة دةطرنةوة نيية، حوكمةكاني 
طانةش دةطرَيتةوة، ضونكة دانونةكة خاص بؤ ئةوانة نيية، بؤ ضل و ثَينج ئةم ياساية، هةموو ئةو ثَيشمةر

دا 1158تا  1145و ئةوانة، ئةو ثَيشمةرطانةي كة لة كارواني دارةمانَييةتي بارزاني لةنَيوان سااَلني 
، ضونكة (ا ضًا)بةشداريان كردووة، تةنيا لة رووي داردشتنةوة موالحةزةم هةبوو، بة عةرةبيةكةش 

 .يةكي زيادةية، تايبةت نيية بة ئةوةماددة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةكةي ئيناسة بكةن، واتا دةطرَيتةوة، كا  سةردار سةرموو(ا ضًا)راستة ئةوة 
 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

م واية بضوو  كردنةوةية بؤ ئةو خةباتةو ، من ثَي(املسرية ال طولية ال ارةانية)من ثَيم واية كة لَيرة دةَلَين 
تَيكؤشانةي ئةو سةترةية، خةباتي ئةو برا بارزانيانة لةو سةترةية تةبعةن بةشَيك بووة لة خةباتي 

 .رَيكرتةو سوثاس( املسرية ال طولية لشع ةا بقيادة ال ارةاني)طةلةكةمان، ئةطةر بَلَيني 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ا هةيةو ئةوة شتَيكي موحةدةدةو ض موشكيلةيةكي نيية، ئةطةر دسةي تري لةسةر لة دانوني ثَيشووشد
( شسري احكام هذا القانون)نةبَيت دةخيةمة دةنطدانةوة بةو موالحةزةي كا  ئارَينيش كة دةَلَيت 
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كورديةكةي دةطرَيتةوة بيكةن، كَي لةطةَلدا دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو 
 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  وةرطريا، ماددةي سَي تكاية

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حوكمةكاني ئةم ياساية ئةوانة دةطرَيتةوة كة ضونةتة ثاَل بنووتنةوةي رزطارخيوازي  :ماددةي سَييةم
 .5/3/1111كوردستان تا 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةمة تةبعةن ثَيشرت لة ماددة يةكدا كة مونادةشة كرا، ئاماذة بةو مةوزوعة درا، من خؤشم رةئيم واية ئةو ئ
ماددةية هةر ئيلغا بكرَيت، لةبةر ئةوةي ثاش ئةو ماددةية خةَلكانَيك شةهيد بووينة، دةتواا ئاماذةي ثَي 

، يةعين ئةوة نايطرَيتةوة، 0224ي بكةم ثَيشمةرطةكاني خؤم شةش كةس شةهيد بووة لة يةكي شوبات ساَل
شةوكةتي حاجي مشري شةهيد بووة بة دةسو تريؤريستان، ئةو ماددةية هةَلبستَي  وةزارةتي مالية خؤي 
دةتوانَيت تةددير بكات، كَيية ئةو شةهيدةي كة لةو سةترةيةدا شةهيد بووة دةيطرَيتةوة ثَيشمةرطةشة، 

ئةوةندة، هةية ثاشي ئةوةش ئيلتيحادي كردووةو ( حقوا لغا ةشسري احكام هذا القانون على الذ ا الت)
 .دوايَي شةهيد بووة نايانطرَيتةوة، لة شةردي دذة تريؤر شةهيد بووة، نايانطرَيتةوة، كا  شَيردَل سةرموو

 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَيني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

شيين ثَيشمةرطة، ئةو شتانةي داهاتووي هةمووي تَيداية، ئَيمة دانونَيكمان هةية دانوني خنمةت و خانةني
دوايَي ئةوة هي ثَيشمةرطةية، ئةو ثَيشمةرطانةي لةناو شؤردش بةشداريان كردووةو ئَيستاش بةردةوامن، 
يةعين كا  شةوكةت و جةنابي تر هةموو كةس دةطرَيتةوة، ثَيشمةرطة دةطرَيتةوة، يةعين هةتا ئةطةر 

رطةش دةطرَيتةوة، كة لةو كاتي ثَيشمةرطة بووة دةيطرَيتةوة، لةبةر ئةوةي ئةو شةهيديش بووة، ثَيشمة
ثَيشمةرطانةي كؤن هةمووي دةطرَيتةوة، ئةوةي ئَيستاش ئةو دانونة دةيطرَيتةوة، ماناي كةسيان لة هيض 

 .شتَيك كةمرت نابَيت لة جةيشي عَيرادي، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئيلتيحاديان كردووة، ثَيناسةشيان  1111بَلَيم هةية لة مانطي شةشي ساَلي  من ضوار ثَيشمةرطة با
ثَيشمةرطةيةو دةورةشيان ديوةو لة شةرديشدا بةشدار بوون، دواتريش لة شةردي دذة تريؤردا شةهيد بوون، 

بؤتة ثَيشمةرطة، هةويةي  1111ثَيناسةيان ثَيشمةرطةية، تةمةني هةذدة ساَل بووة لة ساَلي 
شةهيد بووينة،  1118طايةتيشي وةرطرتووة، لة ثاشان لة شةردي دذة تريؤريستان لة ساَلي ثَيشمةر

 .نايانطرَيتةوة
 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَيني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةوة ويسام و نؤت و ئةو شتانةية، ئةو ويسام و نؤتة نادرَيتة هةموو شةهيدَيكيش، نادرَيتة هةموو 
 ، هةندَيك بوتوَلةي تايبةت هةية كة دةيدرَيَو، خؤ ئةطةر تؤ تةوزيعت كرد، ماناي واية ثَيشمةرطةية

كةست تةكريم نةكرد، بةاَلم ئةمانة شو ديكة دةيانطرَيتةوة، مةسةلةن لة وةزارةتي شةهيدان شتيان زؤر 
عاشيان موزاعة  بؤ دةكرَيت، هةتا لَيرةش هةندَيك شتيان بؤ دةكرَيت، خدمةيان بؤ حيساب دةكرَيت، مة

دةبَيت، منداَليان دةضَيتة كولية، ئةوانةش هةمووي ئيمتيازن، بةاَلم ئةوةي مةسةلةي ويسامي رَينلَينان بؤ 
هةموو كةس نيية، ضونكة ئةطةر بدرَيتة هةموو كةس دروست ناكرَيت، شةرت نيية يةكَيك شةهيد بَيت 

 .موستةحةدي ئةو ويسامة بَيت، سوثاس
 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

 .كا  زةعيم سةرموو
 :وةزيري ثَيشمةرطة(/زةعيم علي)ابراهيم  عنمان عمر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةروةكو كا  شَيردَل تةوزحييدا، سيعلةن ئةوة شتَيكي تايبةمتةندة، يةعين لةناو دوو هةزار، سَي هةزار 
يين لة حاَلةتَيكي موعةيةن، لة سةنطةرةكاني كةس يةكَيك ئةو ئيمتيازة وةردةطرَيت، يةكَيكي تايبةت دةب

شةرددا، يان كردةوةيةكي تايبةت بةخؤيةوة دةطرَيت، ئةو ئيمتيازاتةي دةدرَيَو، شتَيك نيية دابةش بكرَيت 
بةسةر هةمووياندا، بؤية من تةئيدي رةئيةكةي كا  شَيردَل دةكةم، دةبَيت ئةوة وةكو خؤي نَينَيتةوةو 

 .سم كرد، سوثاسبةو شَيوةيةي وةكو با
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .من رةئيةكةي خؤم سةحب دةكةم، ئةطةر كةس ئيعتريازي لةسةر ئةوة هةية، كا  كةريم سةرموو
 :بةردَين كريم بيد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةر لةوَيوة من تةئيدي دةكةم ناضمة ناو مونادةشةوة، بةرداسو ئةوة حورمةت و رَيني ثَيشمةرطةي تَيكؤش
دياري كرد، كة تا ئةو تارخية بةشدار بوو، ضونكة رؤذة سةختةكاني ثَيشمةرطة ئةوانة بوون كة بةشدار لة 
رؤذةكاني طةلةكةماندا بةرطريان لة شةرة  و كةرامةتي ميللةتةكة كردووة، بةاَلم من ثَيم باشة 

ةوة كة بةشدار بوون لة بنووتنةوةي صياغةكةي بطؤردن، حوكمةكاني ئةم ياساية ئةو تَيكؤشةرانة دةطرَيت
، ئةو تَيكؤشةرانة دةطرَيتةوة كة بةشدار بووينة لة بنووتنةوةي 5/3/1111رزطارخيوازي كوردستان تاكو 

 .رزطارخيوازي كوردستان، سوثاستان دةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثةخشان خان سةرموو
 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 
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بَيت، دةبَيت صياغةكةي  5/3/1111ئةمة صياغةكةي ئةطةر سيعلةن، يةعين هةر بؤ ئةوانة بَيت كة هةتا 
وابَيت كة مةعلوم بَيت، يةعين لَيرة روون نيية، وةكو برادةري ثَيش من باسي كرد، ئةطةر هةتا ئةو وةختة 

ةَل ئةو تةعريئةي هي ثَيشمةرطة كة كردمان، نةبَيت بةردةوام بَيت بؤ ئَيستا، ئةوة تةعاروزي دةبَيت لةط
لةطةَل ئةو ثَيناسةيةي كة كردمان، ئةطةر هةتا ئَيستا بطرَيتةوة، هةرضي ئةندامي حنب و هةموو شتَيك 

، 5/3/1111دةطرَيتةوة، سياسيةن و عةسكةريةن، لةبةر ئةوة من ثَيم واية ئةم ياساية موحدةدة تاكو 
ئةوة دةطرَيتةوة، يةعين هةتا ئةو وةختة ثَيشمةرطة بوو بَيت، دوايي بةاَلم صياغةكةي زؤر ديار نيية 

 .دانونَيكي تر رةنطة هةبَيت، يان دابنرَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ئةنوةر سةرموو
 :بةردَين مال انور حممد غئور خؤشناو

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تا دةطاتة ئَيرة، بؤ دياري  1111مي شؤردشدا كة ساَلي بةنيسبةت دياري كردن هةر لة ثَيناسةي يةكة
كردني سةدئَيكي زةمةنيية لة بيدايةت بؤ نيهايةت حةددي ئةدناو ئةعال، بؤية ماددةي دووةمي بؤ 
دانراوة، كة ئةطةر بَيتو ئةوة نةمَينَيت ماناي ماددةي دووةم زياد دةكات، بؤية ماددةي دووةم تاكو بة 

 .ئةوة ية  1158تاكو  1145بَيتةوة ناو مةوزوعي شؤردش كة لة ساَلي دانونَيك بة ماددةية  
ثرسيارَيكم هةية بةنيسبةت ماددةي سَييةم، ئَيمة لة تةعريئي ثَيشمةرطةدا بامسان كرد، ئةو كةسانةي كة 
لة نينال بةردةوام بووينةو ئينحرياسيان نةكردووة، ئايا ئةوانةي كة ئينحرياسيان كردووة لةو مودة 

يةدا دةتوانَيت بَيتةوة ناو عةيين ئةو مةوزوعة كة هاتؤتةوة ناو ثَيشمةرطة، ضونكة لة تةعريئةكةدا زةمةن
 .وا هاتووة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حةسةن سةرموو
 :بةردَين حسن بابكر ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كة رَين لة ثَيشمةرطة دةطرَيت، ئةو ثَيشمةرطةي  ئَيمة مةبدةئيةن بةرداسو دانونةكة دانونَيكي زؤر باشة،
كة لة ساتة وةختةكاندا ديئاعيان لة كوردو كوردستان كردووة، بةاَلم بةرداسو يةعين موشكيلة لة 
تةنئينةكةيداية، ئةوة هةردوو جةنابي وةزيريش لَيرةنة، ئَيمة وة  خةَلكَيكي ئيسالمي كة لة ثَيش 

مةسيووليين ثارتي و يةكَيو و خةَلكَيكي ديكةش كة لة ساحةكةدا بوون  راثةردين بةشدار بووين، زؤر لة
دةمانناسن، هةر لة هةشتاكانةوة لة مةنتيقةي دةرةداغ، هةورامان، خؤشناوةتي، دةنديل، يةعين لةوانةية 

مان جةنابيشت شاهَيدميان بؤ بدةيت لةو بارةيةوة، بةاَلم بةداخةوة ئَيمة نازانني لةسةرَيكةوة ئةم دانونة
زؤر ثَي باشةو ثريؤزبايي لَي دةكةين، بةاَلم ئةطةر وةكو رابردوو بردوات، وةكو ئةو دانونةي كة لة ساَلي 
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ة ثازدة ساَلة ئيجرائات دةكرَيت، ئَيمة هيض ئيمتيازاتَيكمان 0222دةرضوو، دوايش هةتاكو ئَيستا  1110
هةموو دسةي ئَيمة ئةوةي كة ئةطةر دانون  نيية، ثَيشمةرطةي ئَيمة، خةَلكي ئَيمة، ئاسرةتةكامنان، يةعين

دةردةضَيت لة كوردستان، ثةرلةماني كوردستان دةري دةكات با عام بَيت و شامل بَيت هةموو كةس 
بطرَيتةوةو ئيحتيكار نةكرَيت، ثةرلةمان بة هي خؤمان بنانَيت، ثريؤزبايي لة دانونةكة دةكةين، بةاَلم 

ية، بةوة كة شةرحيةو جيل و خةَلكَيكي زؤر ناطرَيتةوة، هةر لة زةوي لةسةرَيكةوة دَلمان زؤر ثَيي خؤش ني
و زار تةوزيب كردنةوة، هةر لة شةهيدان و تةداعودي لة زؤر شت، ئَيمة هةتا دواي هاتين ئةمريكاش كة 
ئَيمة سَي هةزار ثَيشمةرطةمان هةبوو ضةكمان ثَي نةما، دواتر ئةو خةَلكةمان هةموو بضَيتةوة ماَلةوةو 

 0224ان لة كؤمةَلي ئيسالميدا كة خاوةني دوةتَيكي زؤر بووين هةموو حنبَيكي ضةكدار كة لة ساَلي كةمس
ية  نةمجةمان نيية، بةاَلم كة تةماشا دةكةين لة هةردوو تةرة ، يةعين  0223ضةكمان ثَي نةماوة 

ةية  كة ثريؤزبايي ئةتةمده دارو نةمجة وة  هني تةوزيب كراوةو رؤيشتووة، جا هةموو دسةكةمان ئةو
 .لةو دانونة دةكةين، بةاَلم با خةَلكي ئَيمةش بطرَيتةوة، ئَيمةش بة مايف خؤماني دةزانني و سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، ئةو دانونة شاملة بة تةئكيد، ئةوة بؤ ثارتي و يةكَيو نيية، بؤ سؤشياليستيش نيية، كة كاكة 

وو ثَيشمةرطةيةكة، بنووتنةوةي ئيسالمي ئةو وةخو لة شؤردشدا بةشدار بوون، حةمة دانيشتووة، بؤ هةم
ثَيشمةرطةكانيان تا ئةو تارخية هيين كردووة، بةثَيي ئةو دانونة دةيطرَيتةوة هةرضي حنبَيك بَيت، دانون 

 .بؤ حنبَيك دةناضَيت و موتَلةدةن ئةوة نابَي ، كا  زانا سةرموو
 (:ازان)خضر سعيد بةردَين دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو روون كردنةوةي جةنابي وةزير داي، ئةو تةكرمية تةنها ضةند حاَلةتَيكي دياري كراو دةطرَيتةوة، 
لةطةَل داردشتين ماددةكة ناطوجنَيت هةموو ئةوانة دةطرَيتةوة، كة ضوونة ثاَل بنووتنةوةي رزطارخيوازي 

شمةرطة دَيرينةكان ثَيش راثةردين هةمووي ئةم ياساية كوردستان، من وا لَيي حاَلي بووم، كة ثَي
دةيطرَيتةوة، بةاَلم جةنابي وةزير ضةند حاَلةتَيكي تايبةتي كة بتوَلةيان نيشان داوةو كة ئةوةو ئةوة بووة، 
حةز دةكةين ئةوة بة تةواوي لةبةرضاومان روون بَيت، من وا حاَلي بووم هةر كةسَيك ثَيشمةرطة بَيت 

 .ين دةيطرَيتةوة، دووبارة بؤمان روون بكاتةوة، سوثاسي دةكةينثَيش راثةرد
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي من تَي بطةم لةم دانونة، ئةوة بؤ هةموو ثَيشمةرطة نيية، ئةوةي من تَيي طةيشتم بؤ ئةو 
شةهيد بووينة،  ثَيشمةرطانةية كة دةورَيكيان هةبووة، جَيي دةستيان ديارة، لة شةرددا، لة خةباتدا، ياخود

ياخود دارةمانَييةتيان هةية، دةنطيان داوةتةوة، بة تةئكيد هةموويان بطرَيتةوة ئةوةي بؤ ضية، كا  شَية 
 .جةعئةر سةرموو
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة/ بةردَين شَية جعئر علي
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بة وازحيي باسي كرد، ئَيمة ئةو دانونانةي كة دادةنَيني بؤ  ديارة بةرداسو ئةوةي وةكو كا  شَيردَليش زؤر

تةنها ثَيشمةرطةي حنبَيك، يان دوو حنب نيية، بؤ هةموو ئةو ثَيشمةرطانةية كة هي هةموو حنبةكانن، 
ئَيمة لة كؤبوونةوةيةكي سةرماندةيي طشتيش كة جةنابي كا  مةسعود سةرثةرشو دةكرد باسي ئةوة 

و ئةو حنبانة شةهيدةكانيان، كةم ئةندامةكانيان، تَيكؤشةرةكانيان بؤ خانةنشني و كراوة، كة ئَيمة هةمو
ئةوانة، دةبَيت حيسابي تايبةتيان بؤ بكرَيت، هةروةها بةشداري كردنيشيان لة ناو هَيني ثَيشمةرطةي 

ان سةر كوردستان، ناو ثاسةواني هةرَيم بؤيان هةية بةشداري بكةن، جطة لةوانةي كة خةَلكي ئريهابي، ي
بةو مونةزةمانةي كة مونةزةمة ئريهابيةكانن، بؤية ئةو دانونة هةموو كةسَيك دةطرَيتةوة، بةاَلم بة 
تةئكيديش دةبَيت ئةو دانونة خةَلكانَيك بطرَيتةوة كة شاز بَيت لة خةَلكي تر، نةوةكو تؤ بَينيت دوو سةد 

َيي هةمووي تةكريم دةكةم و مةداليايان هةزار كةس ثَيشمةرطايةتي كردووة، يان ثَيشمةرطةية ئَيستا بَل
دةدةمَي، يةعين دةبَيت ئةو خةَلكانة بن كة مواصةساتي تايبةتيان هةية، يان كارَيكي طرنطيان كردووة، يان 
شتَيكي شازن لة يةكَيكي تر، بؤية يةعين ئَيمة لة هةموو شتةكامناندا هةمووي لوليية، دةت باسي يةكَيو 

هةموو ثَيشمةرطةي كوردستان كراوة، هي هةموو حنبةكان، هةم بؤ كةميةندام  و ثارتي نةكراوة، باسي
جارَيكي تر دةَلَيمةوة، هةم شةهيد، هةم خانةنشني، هةم بؤ بةشداري كردن لة ثاسةواني هةرَيم، جطة لةو 

 .كةسانةي كة عةالمةتي ئيستيئهاميان لةسةرة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ئارَين سةرموو
 :ن ئارَين عبداه ابدبةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من هةمان بؤضووني كا  جوتيارم هةبوو، كة ئَيمة لة ثَيناسةي ثَيشمةرطة دةَلَيني ئةوةي ئازادانة بةشداري 
دةكات، لَيرةش بةشداري نةضَيتة ثاَل ئةوة، مانةوةش هةرضةندة وابناا دةمَينَيتةوة، بةاَلم بةرداسو زؤر 

د دةكةمةوة كة ئةوة ثَيويستة، ضونكة هي هةلومةرجة هةرة ناخؤش و هةرة نالةبارةكاني، زؤر تةئكي
يةعين كة خةَلكي كوردستان ثَيدا تَيثةرد دةبَيت، ئةو ثَيشمةرطانة تايبةمتةندييةكيان هةية، بؤية مانةوةيان 

ةشم هةية، من حةز تةئكيد دةكةمةوة، يةعين زؤر زؤر ثَيويستة، بردواش دةكةم دةمَينَيتةوة، ية  دس
دةكةم، ئةطةر زؤر دسةش دةكةم سةبارةت بة ثَيشمةرطة ثَيشم دةكرَيت دسة بكةم، ضونكة بَيطومان ئةو 
ياساية بؤ هةمووانة، بردوا ناكةم حنب هةبَيت لة كوردستان ثَيشمةرطةي كؤني نةبَيت، رةنطة كةموكوري 

وةي من ئاطادار مب بؤ ئاطاداريتان لة تةلةسنيؤنةوة هةبَيت، بةاَلم خانةنشيين لةطةَل برادةراني كؤمةَليش ئة
راستةوخؤ هةية، خانةنشينيان هةية، رَينيان لَي طرياوة، رةنطة غوبنَيك هةبَيت، بةاَلم لةناو رَينةكاني 
هَيني ثَيشمةرطة يةكَيو و ثارتيش خةَلكَيكي زؤر هةية طلةيي و طازاندة دةكات، هيوادارين بةو ياساية ئةو 

 .ازاندانة نةمَينَيت، بؤ ئةوةي ياسايةكاني تريش كة دَيينة سةري وةزعيان باشرت بكات، سوثاسطلةيي و ط
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو كا  حةسةن

 :بةردَين حسن بابكر ابد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رمان هةبووة، دواي ئَيمة وة  كؤمةَلي ئيسالمي كة نؤ مةَلبةندو ضةندين مةكتةب و دواتَيكي عةسكةري زؤ
ثَيشمةرطةمان تةداعود ( 152)ئيعالن كردني كؤمةَلي ئيسالمي، زؤربةي برايان دةزانن، هةتاكو ئَيستا 

( 152)كراوة، ئةويش لة ئيدارةي ئةوال، سوثاسي هةردووال دةكةين، تا رادةية  هاوكاريان كردووين، بةاَلم 
سةردي هةية لةطةَل خةَلكَيكي ناو ثارتي، لةطةَل ثَيشمةرطة بؤ حنبَيك، ئةمة لةطةَل ئَيمة زؤر زؤر 

 .خةَلكَيكي ناو يةكَيو، كة تةداعوديان كردوون، ئةوة ية 
سةبارةت بة لةشكري كوردستان، ئَيمة شانازي ثَيوة دةكةين كة موئةسةسةي عَيرادي لة كوردستاندا، 

َيتية  ديئاع لة ميللةت دةكات، موئةسةسةيةكي عام بَيت، هي كوردستان بَيت، وة  ضؤن ثارتية ، يان يةك
ديئاع لة طةل و نيشتمان دةكات سةبارةت بة تةهديداتي توركيا، هي خةَلكي ديكة، ئريهابيةكان، ئَيمةش بة 
شانازيةوة بةشداري دةكةين لة خةباتدا، ئةي بؤ دةبَيت لةناو سوثاي كوردستان ئَيمة ية  نةسةرمان 

ثَيشمةرطة ( 522)ةلةن وةكو كؤمةَلي ئيسالمي كاكة ئَيمة ئامادةين نةبَيت، ئَيستا نيمانة، داوا دةكةين مةس
لة سوثاي يةكطرتووي كوردستان، با ئَيمةش جنودي بَيت، نازانني ضي ناو لَينَيني، كةواتة كةموكوريةكان 
هةن، واديعةكة زؤر جاريش لة الي جةنابي سةرؤكي هةرَيم، لة الي مةكتةبي سياسي يةكَيو، الي جةنابي 

كي حكومةت ئةو شتانةمان طوتوون، بةس بةرداسو ئةم دانونة وةكو رابردوو تةتبيق بكرَيت، جَيي سةرؤ
 .خؤي ناطرَيت، ئومَيد دةكةين وا نةبَيت ئينشائةلاَل

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كا  حةسةن خؤ دسةكانت دابيلي مونادةشةية، رَينيشي هةية، بةاَلم ئَيرة جَيطاي نيية، ئةطةرنا لة 

بوونةوةيةكي سةرؤكايةتي، ئةحنابة سياسيةكان دابيلي ئةوةية مونادةشة بكرَيت، لة سةرؤكايةتي كؤ
ئةجنومةني وةزيران، لةوَي دابيلي ئةوةي هةية مونادةشة بكرَي ، لة كؤبوونةوةكاني دوو دؤَليدا لةطةَل 

ي حكومةت باس جةنابي سةرؤكي هةرَيم، مةكاتة سياسي لة بةيين يةكرتي، لةطةَل جةنابي سةرؤك
بكرَيت، ئَيمةش موستةعيدين مونادةشة بكةين، بةاَلم لة دانيشتنَيكي تايبةتدا، نة  ئَيستا، ضونكة ئَيستا 

ئةو دانونة جَي بةجَي )لة بةرنامةي كارماندا تكام واية تةركين لةسةر ئةوة بكةن ماددةي سَي دةَلَي 
شؤردشطَيردي كوردستانيان كرد بوو تا  دةكرَيت لةسةر ئةوانةي كة ئيلتيحاديان بة بنووتنةوةي

، تةركين لةسةر ئةو دسةية بكةن، كَي لةطةَل ئةوةية، ئةطةر كةسَيك ئيعتريازي هةية؟ ضوار (5/3/1111
 .ناو ماوة ئينجا دوايَي دسةت دةدةمَي كا  زةعيم، سةرموو

 :وةزيري ثَيشمةرطة(/ زةعيم عةلي)ابراهيم عنمان عمر بةردَين
 .ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ
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من هةر تةوزحيَيك بؤ ئةو براية، تةبعةن تا ئَيستا ئَيمة ثَيش ئةوةي ئيدارة ببَيتة ية ، هةر حنبَيك 
ثَيشمةرطةي خؤي هةبوو، بودجةي خؤي هةبوو، هةموو ئيمتيازاتةكان لة حنبةكة دةدرا ئةو ثَيشمةرطانة، 

كارانةي ئَيمة هاتني، بؤ ئةوةي دانونَيك  ئةو  ، ئَيمة ئةوة خةريكني سةبر سةبرثاشان دوو ئيدارة بووة ية
دةربكةين، نينامَيك دةربكةين، مةوزوعي تةحةزوبيش لة لةشكر نةمَينَيت، بةاَلم ثاش ئةو ختوانة كة لة 
بةغداش هاتينةوة ئينشائةلاَل ئةو شتانة بةسةركةوتووانة ئيقرار كرا، هةتا جةنابي سةرؤ  وةكو كا  

كرد، طوتي نابَيت ثَيشمةرطة مةوزوعي تةحةزوبي تَيدا نَينَيت،  شَية جةعئةر تازة ئيشارةتي ثَي
دةيكةينة ثَيشمةرطةي سةرتانسةري كوردستان، يةعين لةو سةرتانسةريية، مةبةست براي توركمان و براي 
مةسيحي و ئاشووري و ئَينيدي و هةتا هةمووي دةطرَيتةوة ثَيكةوة بة ية  ئيمتيازيش، من الم واية ئةو 

تةدسرييان ثَي نةكراوة، ئايا لة وةخو هةر ية  بودجةي خؤي وةردةطرَيت لة حكومةتي هةرَيم، برايانةش 
وةكو حنبَيك، دةتوانَيت لة ثَيشمةرطةكاني خؤشي سةر  بكات، كة ئيجازةشي ثَي دراوة بةثَيي ئةوة، لةبةر 

ش دةكرَيتةوة، هةموو ئةوةي مةوزوعي تةحنوب نامَينَيت، بة ية  ضاو تةماشا دةكرَيت، دةرطاي تةتةوعي
اليةني كوردستانيةكان بة ية  ضاو سةير دةكرَين و دةتوانن بَين ببنة ثَيشمةرطةو ئةركي سةرشاني 

 .نيشتماني بةردَيوة ببةن، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةمةد ئةطةر ئةو ضوار ناوةي ماون دسةيان نةكردووة، ئةو ضوار ناوةي ماون ئيعتريازيان هةية، كا  حم
 .حةكيم سةرموو

 :بةردَين حممد حكيم جبار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو داردشتين شَيوازي ياسايةكة بة حةديقةت، مةسةلةن / من ية  نودتة بوو، بوو بة دوو، يةكةميان

ماددةي سَي دةَلَي حوكمةكاني ئةم ياساية ئةمانة دةطرَيتةوة، كة ضونةتة ثاَل بنووتنةوةي رزطارخيوازي 
وردستان، ئةطةر ئةوةي بؤ زياد بكةين هةر يةكة بة مةرجةكاني خؤي، يةعين بة مةرجةكاني رَينلَينان، ك

ضونكة بةرداسو ئةطةر ئةوة نةَلَيني ياسا هةموو كةسَيك مايف ثَيشمةرطةي ئةيلول بةثَييةوة، هةموو 
طةر دةيدَيكي تَي بكةين برادةراني ثَيشمةرطةي ثَيش راثةردين بَلَي ئةوةتا دةَلَي هةموو ئةو ثَيشمةرطانة، ئة

 .ياسايي يةعين دةيدَيكي تَي خبةين بةثَيي مةرجةكاني رَينلَينان، ئةوة نودتةي يةكةم
كا  شَية باسي مونةزةماتي ئريهابي كرد، دةَلَيم كا  شَية طيان، ئَيمة بة حةديقةت وةكو كؤمةَلي / دووةم

كو ئَيستا روون نةبؤتةوة، شؤردشطَيردين، يان ئريهابني، ئيسالمي بةكورتي دةريدةبردم كَيشةمان ئةوةية تا
ئَيمة لة دامودةزطاكاني حكومةتدا كَيشةمان لةطةَل دانون نيية، سيعلةن طشتية، لة بةيين ئَيمةو شيوعي و 
هةمووي لول بكات، كَيشة لة تةنئينة، من ئةطةر ثَيشي خؤشة ثاشي جةلسةكة ناوي بةرثرسَيكي بااَلي 

سردَيي داوةتة ناو تةنةكةي  ةَلَيم كة هةندَيك موعامةلةي تةداعودي ئَيمةي ضؤتة بةر دةسوسةربازي ثَي د
زبَلةوة، كَيشة ئةوةية ئةو بؤضوونة دةمانةوَيت يةكال بَيتةوة، ئَيمة ضيرت برادةرَيك لة خوارةوة لة 
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رلةمان داين، ئَيمة دوو وةزارةتَيك وةكو ئريهابية  تةماشامان نةكات، ئَيمة لة حكومةت داين، ئَيمة لة ثة
دةنطمان بة تةنها هَينا، بةس بة رةجني خؤمان، دوايي لة بةغدا خستمان ثاَل حةستاو ثَينج دةنطي ليسو 
هاوثةمياني، ئَيمة ئةو هةَلوَيستانةمان هةية، حةديةتي لةمةودوا دواي دةرضووني ئةم دةراراتانة 

 .بكرَيت بةضاوَيكي عاديالنةو دادطارانة تةماشاي هةموو كةس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حمةمةد حةكيم هةمان دسة دووبارة دةكةمةوة، رةئيةكةت جَيي رَينة، بةاَلم ئَيرة جَيطاي نيية
هةر كةسَيك، هةر مةسيوولَيك لة سةيتةرة بَي دانوني دةكاتن، يان بَي ئيحتريامي دةكات دوور لة / دوو

ان لَيي مةسيوولة، حكومةت لَيي مةسيوولة، ئةو شةخصة لة رووي جةماعةت، ماناي ئةوة نيية ثةرلةم
نةسامي خؤيةتي لة رووي دانونةكة، ئةطةرنا ئَيوة وةكو حنب، هةر حنبَيكي تر لة حكومةت بةشدارن، لة 
ثةرلةمان بةشدارن، دانون ئيحتريامتان دةطرَيت، هةندَيك مةسائيل هةية هي رابردووة، دةبَيت بة تةئكيد 

ك مةسائيل لةسةر ئَيوةية، دةبَيت البضَيت لة اليةني ئَيوةوة، هةندَيك مةسائيل لةسةر البضَيت، هةندَي
حكومةت هةية دةبَيت البضَيت، بةاَلم هةتا بةيين يةكَيو و ثارتي ئاسايي كردنةوةي وةزعةكة ضةند ساَلي 

دةكاتن، موهيم ئةوةية، خاياند، تا ئَيستا ئاسايي بؤتةوة، ئينجا مةسةلةكة تةعامول لةطةَل واديب ثَيويست 
ئَيمة لَيرة واجيبمان ئةوةية دانونَيك دابنَيني يةكساني بَي  هةموو الية  بطرَيتةوة، لة جَي بةجَي 

 .كردنةكةي دةبَيت هةموومان بةشداري بكةين، كا  عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سمن دسةكاا طوترا، دسة ناكةم سوثا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةعدةدين سةرموو
 :بةردَين مال سعدالدين عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة ماددةي سَييةم، وابناا ئةطةر بةس بةروارةكةي بطؤردين ئيشكالةكة حةل دةبَيت، دوايَيش ئةو دانونة لة 

تةكرمية، لة / كيان تةعريئي ثَيشمةرطةية، دووةمئةسَلي مةوزوعةكة نةضَيتة دةرةوة، دوو شتة، يةكَي
تةعريئي ثَيشمةرطة لة سةرةتا دياري كردووةو رؤني كردؤتةوة، لة دووةميش لة باسي تةكريم وةكو 
جةنابتان باستان كرد هةموو كةس ناطرَيتةوة، جا ئةطةر هةر ثَيشمةرطةية  بَي ، يةعين ئةطةر كوردة 

كوش  داوةو شةهيد بووة، حةدة تةكريم بكرَي ، هةتا ئةطةر لةسةر ض كوردَيكي موسَلمان بَيت خؤي بة 
اليةنَيك بَي  و ض جيهةتَيك بَيت، ئةطةر يةكَيكي تر داستانَيكي دارةمانيةتي هةية، ئةويش با ئةنواتي 

 .بدرَيَو و ئةطةر لةسةر هةر جيهةتَيك بوو، لةسةر هةر اليةنَيك بوو، لةطةَل رَينمدا
 :ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي

زؤر سوثاس، من نازاا هةندَيك موالحةزاتتاندا بةتايبةتي كا  حمةمةد حةكيم لةبريم ضوو ثَيي بَلَيم 
حراو االقليم اواة وانواط ومداليات خاصة حتدد  للثَيشمرطةمةح )ماددةي دواتر وةاَلمت دةداتةوة، دةَلَي 
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شمةرطةية  ناطرَيتةوة دةرةجاتي ديار دةبَي ، ، يةعين هةموو ثَي(اشكاهلا ودرااشها وامتياةاشها بقانون
 .دانونَيكي ثَي دةربضَي ، دكتؤر نوري سةرموو

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بة ماددةي سَييةم دةَلَي حوكمةكاني ئةم ياساية ئةوانة دةطرَيتةوة، كة ضوونةتة ثاَل بنووتنةوةي 
كوردستان تاكو ئةودةمة، بةثَيي ئةو مةرجانةي كة لة ماددةي يةكةمدا هاتووة، ضونكة لةوَي رزطارخيوازي 

باسي ئةوةمان كردووة، كةوا ئةو كةسانةي بة خاوَيين ماونةتةوةو نةضونةتة ثاَل ريني دوذمن، لَيرة 
 .دةكةمدةبَيت ئةوة دةست نيشان بكرَيت لةو ماددةية، ئةطينا بة موتَلةدي دةردوات، سوثاستان 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشرت ئةوةمان كرد، ئةوةمان تةحديد كرد، لة ماددةي يةكةمدا تةحديدمان كرد، كا  دكتؤر كةمال دسةي 
 .هةية سةرموو

 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اتووة، تةنها ئةوةي ثَيشرت باس كرا، كة دةَلَيت من هيض موالحةزةيةكم لةسةر ئةوة نيية، زؤر جوان ه
حوكمةكاني ئةو ياساية كة ضونةتة ثاَل، لة جياتي ئةو ثاَل بكرَيتة ضونةتة ريني جوانرت دةبَي ، ضونةتة 

 .، زؤر سوثاس5/3/1111ريني رزطارخيوازي كوردستان، تاكو 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تووة، بة كورديةكةي ضا  بكةن، ئةو ماددةية وةكو خؤي دةخيةمة كورديةكة واية، بة عةرةبيةكي باش ها
 :دةنطدانةوة، دةخيوَينمةوة

لغا ة  يةشسري احكام هذا القانون على الذ ا التحقوا باحلركة التحرر ة الكوردستان) :ماددةي سَييةم
اددةية دةسو ئةوةي كورديةكةيش بة موالحةزةي كا  دكتؤر كةماليشةوة، كَي لةطةَل ئةو م (.5/3/1111

بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةن  وةرطريا، 
 .ماددةي ضوارةم تكاية

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي ضوارةم
بةتيان ثَي دةدرَيت، كة شَيوةو ثلةو مةدالياو نيشانةي تاي( زَيرةظاني هةرَيم)ثَيشمةرطة : يةكةم

 .تايبةمتةنديةكاني بة نينام دةست نيشان دةكرَيت
 .هةَلطراني مةداليا شوَيين تايبةتيان لة بؤنة طشتيةكان بؤ دابني دةكرَيت، بةثَيي ثلةكانيان: دووةم
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ش واي بة ثةسند لة ثرؤذةكة بة ياسا هاتبوو، بةس ديار بوو بةردَينان وةزيري ثَيشمةرطةو كا  شَيردَلي
 .دةزانن كة بة نينام بَيت، لةبةر ئةوةي سةهلرتةو ئيجرائاتةكةي سووكرتة، زؤر سوثاس

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الرابعة
ةاشها اواة وانواط ومداليات خاصة حتدد اشكاهلا ودرااشها وامتيا( حرو االقليم) للثَيشمرطةمتةح : اواًل

 .بةهام
 . ت وا حاملوا االواة مواق  خاصة يف املةاس ات العامة كل حسب دراته: ثانيًا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرة دةزانن ضؤنة، ئةطةر ئيجازةتان هةبَي  برادةراني ليذنةي دانوني و كا  شَيردَليش، جةنابي 

  مةاةكة ئَيمة لة دانوني سةرؤكايةتي هةرَيم وةزيريش، ئَيمة تؤزَيك بة ديقةت تةماشاي بكةين، لة الية
داومانةتة سةرؤكي هةرَيم، بةاَلم تةحديدي شوكرو دةرةجاتي ئيمتيازاتي دةبَيت بة دانون بَيت، مةاةكة 
رةئيسي ئيقليم دةيكاتن، بةاَلم تةحديدي شكلةكةي مةسةلةن دةَلَيت دةرةجةي ئةوةية دةبَيت بة 

بةثَيي ئةو دانونة مةاةكة لة اليةن سةرؤكي هةرَيم دةبَيت، لة ثرؤذةية  بَي  ببَيتة دانون، 
دةستووريشدا وا هاتووة، دةَلَيت بةنينام سةرؤكي هةرَيم مةاةكة دةكات، بةاَلم ئيمتيازاتةكةو، لة 

 .دةستووري عَيراق ضي هاتووة بيخوَينةوة سةرموو
 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَيني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حتدد اشكال االواة واالنواط وااائها ودرااشها )هةموو شتةكامنان كردووة لةطةَل ئةوان بطوجنَيت 
 (.وامتياةاشها بةهام

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .، سةرموو كا  عةوني(ودانون)ئةوة خياليف دةستوورة، لة دةستووري عَيراديدا وا نيية، دةَلَي 
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة

لَيرة باسي ئةوة دةكةين بؤ مةاةكةية، نة  بؤ داناني مةداليةكان، راستة داناني مةداليةكان تةحديدي 
 للثَيشمرطةمتةح )ئةشكال و دةرةجات و ئيمتيازات بة دانون دةبَيت، بةاَلم لَيرة بة نينام بؤ مةاةكةية 

يةتي هةرَيم، سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية مةنح بكاتن ئةويش ، ضونكة بةثَيي دانوني سةرؤكا(اواة بةهام
بة دانون موعالةجة دةكرَي ، ماناي دةبَيت دانونَيكي تايبةت هةبَيت بؤ داناني مةداليةو ئةوسيمةو 

 .ئةنوات
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ؤمان ثَيشرتة، كة وةكو من لة بيدايةتي ئاماذةم ثَي كرد، مةاةكة لة دانوني سةرؤكايةتي هةرَيم كة خ
دةَلَيت مةنح، بةاَلم تةحديدي شكلةكةو ئيمتيازاتةكة دةبَيت بة دانون، ضونكة ثارةي تَيداية، دةرةجةي 
تَيدا هةية، ئيمتيازاتي تري تَيدا هةية، ئةوةي عَيراق غةَلةتة، بةثَيي دةستووري عَيراق تةنادوزة، نابَيت بة 

اواة وانواط  (حرس االدليم)الثَيشمرطة لرئيس االقليم مةح ) نينام بَيت، رةنطة كؤنرتيشة، ئةوة بَلَين
، لَيرة ئيقترياحي تازةية، دانونةكة راسترتة، دةزانن (ومداليات وحتدد اشكاهلا ودرااشها وامتياةاشها بقانون

ضؤنة، مادام ئَيمة مةاةكةمان طوتووة لة دانوني هةرَيم، يةعين ئةوة بةديهيةتة، مةاةكة دةسةاَلتي 
حتدد اشكال ودراات وامتياةات واواة وانواط )رؤكي هةرَيمة، لةبةر رؤشنايي ئةو باسةي كة كردمان سة

، ضونكة دةسةاَلتي سةرؤكي هةرَيم دياري كراوة لة دانوني سةرؤكايةتي (بقانونللثَيشمرطة اليت متةح 
 .هةرَيم، بةس تةحديدي شكلةكةو شتةكة دةبَيت بة دانون بَيت، كا  زانا سةرموو

 (:زانا)خضر بةردَين دادر سعيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةبعةن ئةم ماددةيةي لةم ياسايةدا هاتووة، تةواوي ياسايةكة عاتل دةكات، يةعين ئةو ياساية رادةوةستَيت 
هةتا ئةم ياسايةمان بؤ دَيت و تةساسيلةكة دَيت، ئةوجا جَي بةجَي دةكرَيت، خؤزطة لةو ياساية يةكسةر 

 .هاتبواية ضارةسةرمان كرد بواية باشرت بوو، ئةوة لة الية ئةوانة ب
لة اليةكي تر، تةحديدي نةوعي مةداليات و ئيمتيازاتي ئةوانة نا، مةرجةكانيشي، معيارةكان ضية؟ كَي 

 .ئةوةشي تَيدا هةبَيت( وشروطها)دياري دةكات ئةوة بتوَلةية، يان بتوَلة نيية؟ دةبَيت 
ةم لةوانةية باش بَيت، بةس خاَلي دووةم، تةساسيلة، ئةويش هةر دةضَيتة ناو ئةو خاَلي يةك/ تَيبيين سَييةم

ياساية، ثَيويست ناكات لَيرة باس بكرَيت، هةَلطراني مةداليا شوَيين تايبةتيان هةية، ئةويش دةضَيتة ناو 
ئيناسة ( طهاشرو)ئةو ياسايةي كة بة تةمانة ثَيشنياري بكةن بؤمان، ئيرت نازاا ضؤن عيالج دةكرَيت، 

بكرَيت، ئةو ثرؤذة ياسايةش دةبَيت زوو حازر بكرَيت، ئةطةرنا ئةو ياساية عاتَل دةبَيت تا ئةو ثرؤذة 
 .ياسايةمان بة دةست دةطات، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو ئةو موالحةزةية دةديقة، ئةو دانونة سيعلةن دةبواية ئةو تةحديدي شكل و مةداليات و 
ةرةجاتةو ئةوانةي تَيدا بواية، راسو دةوَيت يةعين دانونةكةتان ناو لَيناوة رَينلَيناني ثَيشمةرطة، د

 .لةرداستيدا ئةواني تر زؤري ئينشائياتة، ئةوة جةوهةرةكةي ئةوة بوو، كا  زةعيم سةرموو
 :وةزيري ثَيشمةرطة(/زةعيم علي)ابراهيم  عنمان عمر بةردَين

 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

كة دةَلَيم بة دانون، ئةو دانونة تةبعةن ثرؤذةيةكي تةواو كامل ئةو شتانةي جةنابيشت هةمووي لةوَيية، 
خؤي دةنوَينَيت، هةم مةاةكة، هةم شروتي مةاةكة لةناو دانونةكةي خؤي دةنوَينَيت، ثاشان كامل 

 .دةبَيت و ئيشي ثَي دةكةم و ثةيردةو دةبَيت بؤ جَي بةجَي كردني
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 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

 .سةرموو كا  شَيروان
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من هةر موالحةزةيةكي بةسيتم هةية، ياسايةكة بةطشو ياساي تةكرميي ثَيشمةرطةية، تةكرميةكة 
اَلم مةسةلةي بةشَيوةيةكي تةسسيلي لَيرة هاتووة، كَي تةكريم دةكرَي ؟ شروتي تةكرميةكة ضية؟ بة

مةدالياو ئةنواتةكة ئةوة ئيمكان هةية لة دانونيش بَيت، ئةوة لة عَيراق بةنينام دةرضووة، ئةطةر لة زميين 
دانونةكة باشرت بوو، بةاَلم ئةطةر بة دانونيش بَيت زؤر باشرتة لةطةَل دانوني سةرؤكايةتي هةرَيميش 

 .وثاسيةكرتي دةطرَيتةوة، من هةر ئةو موالحةزةيةم هةية، س
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثةخشان خان سةرموو
 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيش ئةوةي ماددةكة خبرَيتة بةر باس ويستم ئةو موالحةزةية بدةم كة برادةرانيش باسيان كرد، 
ضني / ية، ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة، دووبةرداسو ئةوةي كة كا  زانا طوتي، ئَيمة ئةوةلةن شروتي تيا ني

ئةو دةرةجاتي تةكرمية، لةبةر ئةوةي ياسايةكة هيضي تيا نامَينَيت، تةعريئةكاني دةمَينَيت، لة كةي و بؤ 
كةي دةطرَيتةوة؟ ئةو ياسايانةي تر هةَلدةوةشَينةوةو هةتا دوايي، لةبةر ئةوة من تةسةور دةكةم 

رتةكان و دةبَيت دةرةجات و ئةو شتانةي تيا بَيت، جا ئةوة رةئيةكةمةو جةوهةري ئةو ياسايانة دةبَيت شة
هةَلطراني وا دةبن و وا دةبن، ئةوة شتَيكي ترة، جا من تةسةور دةكةم يان / ئةوةش سيعلةن دووةمي

تةئجيلي بكةين، يان ئةو شةرت و شةرتةكاني ضية، دةرةجاتي ضية؟ بابة، ثرؤذةيةكي تايبةتي بَيت بؤ ئةو 
 .ية، ضونكة ناكرَيت ئَيمة ئةو ياساية هةر هني بكةين، سوثاسماددة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ئارام سةرموو
 :ارام رسول مامندئبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةرةتا من زؤر خؤشحاَلم لةوةي كة ئةمردؤ ياساية  هاتؤتة بةردةممان، كة ئةويش ياساي رَينلَيناني 
ديارة لة حةديقةتدا باوةردي من واية هةرضي ئَيمة بيكةين هَيشتا ناتوانني ئةو رَينة لة ثَيشمةرطةية، 

ثَيشمةرطة بنَيني، كة شايستةيةتي، بةاَلم ئةمة هةنطاوَيكي زؤر لة جَيي خؤيةتي، هةنطاوَيكي بةرةو ثَيش 
، ياخود بة ضوونة، بةتايبةتيش بةنيسبةت ماددةي ضوارةم من خؤشحاَلم كة بة ياسايةكي تايبةتي

نينامَيكي تايبةتي شَيوازةكاني ئةو تةكريم كردنةو ئيمتيازاتةكاني كة دةكرَيت، ثَيم وابَيت دةكرَيت 
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ديراساتَيكي زياترو وردةكارييةكي زياتري بؤ بكرَيت، بؤية جَيطري بووني ئةم ماددةية وة  خؤي من بة 
وايةي خؤم دةخةمة بةردةم هةردوو بةردَيني شتَيكي زؤر باشي دةزاا، لة هةمان كاتيشدا هيوادارم ئةو دا

وةزيري ثَيشمةرطةو بةردَين وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة، كة تةنها ئيمتيازي بةخشيين مةداليا 
نةبَيت، بةَلكو ئةو مةداليايةو ئةو رَينطرتنة بةرداسو يةعين لة سةرجةم دامودةزطاكاني حكومةتي هةرَيم 

ةردَين سةرؤكي حكومةت و جَيطري سةرؤكي حكومةت و سةرجةم وةزيرة بة هةماهةنطي لةطةَل ب
بةردَينةكان لة وةزارةتةكان، يةعين رَينَيكي تايبةتي لةو ثَيشمةرطانة بطريَيت، كة ئةو مةداليةيان ثَي 

 .دةبةخشرَيت
د، كة دةمةوَيت ثرسيارَيك ئاراستةي بةردَينيان بكةم، ئَيمة باسي ثَيشمةرطةمان كر/ خاَلي دووةميش

بتوَلةيةكي كردووةو كة دارةمانَيك بووة، كة دةوري بينيووةو بةثَيي كؤمةَلَيك ثَيوةر كة بة نينام دياري 
دةكرَيت، ئةوانة موردةشةح دةكرَين، بؤ ئةوةي كة تةكريم بكرَين، لة هةمان كاتيشدا باسي شةهيدمان كرد، 

درَيذايي بناظي رزطارخيوازي طةلي كورد كة بةاَلم ئَيمة كؤمةَلَيك ثَيشمةرطةي دارةمامنان هةبووة بة
بتوَلةشيان نواندووةو دةورَيكي زؤر دارةمانانةشيان بينوة، بةاَلم دواتر بة كارةساتي حاديسةي سةيارة، 
ياخود بة مردني خؤي مردوون، ئايا ئةمانة لوليان دةكات، بؤ ئةو رَينلَينانة، ياخود ثَيويستة لَيرة كة 

َينان دادةنَيني ماددةيةكيش بؤ ئةوان داخيل بكةين، هيوادارم بتوانن وةاَلممان ئَيمة مةرجةكاني رَينل
 .بدةنةوةو، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حمةمةد حةكيم سةرموو
 :بةردَين حممد حكيم جبار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةدرَيت، بةاَلم خودي شتةكة كة مةداليا من بةكورتي دةَلَيم ئَيمة ديارميان كردووة بةكَي دراوةو بةكَي د
نيشانةية طرنطة، خؤي ثَيشنيارةكة ئةوةية ئَيمة ياسايةكة هةَلطرين، برايان هةردوو وةزير لة حكومةت 
لةطةَل هاوكاري ليذنةي ثَيشمةرطة ياسايةكمان لةسةر مةدالياو نيشانة بة تةسسيل، ئةو كات لةوَيش جَيي 

ياتر ماددةي سَييةم و دووةم طرنطة، دةتوانني لةوَي جَيي بكةينةوة كة بة دةبَيتةوة، ضونكة لةم ياساية ز
كَي دةدرَيت، بةس خودي شتةكة كة مةدالياو نيشانةية بة ياسايةكة بَيت و دسةي لَي بكةين و ياسايةكي 

 .موسةسةَل بَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  كةمال سةرموو
 (:ةركووكيكةمال ك.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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بةرداسو ئةم ياساية زؤر زؤر لة جَيطاي خؤيةتي ثرد بةثَيسو، ئةمة شةخصةكة تةشخيص دةكات، ئةو 
دارةمانة، ئةو ثَيشمةرطةيةي كة دةوري بووة، كة دةيطرَيتةوة تةكريم بكرَيت، نةوعي تةكرميةكة، نةوعي 

رةنطة زؤر تةسسيالتي تري بوَي  بة ثرؤذةيةكي تايبةتي لة اليةن مةداليةكة بة ياسايةكي كامل موكةمةل، 
ئةجنومةني وةزيرانةوة لة رَيطةي وةزارةتي ثَيشمةرطةوة بؤمان بَيت و مونادةشةي لةسةر بكةين و دةراري 
ثَي دةدةين، بةاَلم ئةمة ئَيستا بؤ شةخصةكةية، دةَلَيت ئةم ثَيشمةرطانةي كة لةم مةرحةلةية ثَيشمةرطة 

وينة، ئةم مواصةساتانةي تيا بَيت ثَي دةدرَي ، بةاَلم ئَيستا بَيني مةداليةكة رةنطي وا بَيت و حجمي بو
 .ئةوةندة بَيت، ئةوةندة ئيمتيازي لَي بَيت بة مانطَيك تةواوي ناكةين، زؤر سوثاس

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ئارَين سةرموو
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 

ئَيمة لةماوةي رابردوو لة كؤبوونةوةكان باس كرا، ئةطةر ئَيمة دانونَيك دةربكةين، برادةراني ليذنةي 
دانوني باسيان كرد ناكرَيت بَلَيني بة دانون شتَيكي تر دياري دةكرَيت، ئةطةر ئةوة رَيطةي تَي دةضَيت، ئةو 

 .ة بة دانون بردوا دةكةن ئةشكال نابَيت، ئةوة ي
ئةطةر ئةوةش نابَي  بؤ خؤ دةرباز كردن لةو وةزعة، من رستةكةم داردشتؤتةوة كة ثَيويست ناكات يةعين 
ئَيمة ياسايةكةش تةواو دةكةين و نةوتةكةي بةثَيي دةستوور هاتووة دياري دةكرَي ، رستةكةش بةو 

هةم رَيطريش نابَيت لةوةي كة  شَيوةية دياريم كرد، يةعين هةم كة ئيشةكةي ئةمردؤ ياسايةكةش دةردوات و
ضؤنيةتي دياري بكرَيت، دةَلَيت مةداليا، يان نيشانةي تايبةمتةند بة مةرجي ديارو بةثَيي ثَيردةو 
دةبةخشرَيت، يان ناوي ثَيشمةرطة نةهاتووة بةخؤي دةبةخشرَيت، يةعين ئَيمة دانةكة، يةعين داناني 

يَي دياري دةكرَي  و بةثَيي ثَيردةو دةبةخشرَيت، شَيوةي ميداليةكة، يان نيشانةكة بة مةرجي ديار كة دوا
بةخشينةكةيان شكل و ئةوةكان خؤمان لَيي دةرباز بكةين و تَيدا بردوا دةكةم، دةتوانني يةعين كؤتايي بةو 

 .ياساية بَينني
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نةسرين خان سةرموو
 :بةردَين نسرين حممد صاحل

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

هةرضةندة دسةكةي منيش كرا، من ثشتطريي ئةو رةئيةي دةكةم كة شةهيدانيشي تيا بَيت، من ناَلَيم 
 .هةموو شةهيدان، هةندَيك لةو شةهيدانةي كة دةوري ئازايةتيان بينوة لة رزطار كردني كوردستان

 .كرَيتةوة، زؤر سوثاسنيشاندان و تايبةتيان ثَي بدرَيت، بنانني ئةو شتانة ضية بؤمان روون ب/ دووةم
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان غئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من لةطةَل ماددةكةم، بةس بة بريو راي من ثَيويستة سةر لةنوَي دابردَيذرَيتةوة، كورديةكةي و 

و ئةنوات هاتووة، لة كورديةكةي تةنها  عةرةبيةكةشي جياوازن، لة عةرةبيةكةي اوسيمةو مةداليات
مةدالياو نيشانة هاتووة، يةعين ئةوسيمة هاتووة، من ثَيم واية وشةي نؤت، ئةنوات بةرداسو لة زماني 
كوردي و عةرةبي ئَيمةدا حةق نيية دةت بةكاري بَينني، ضونكة خةَلكَيكي تر بةو ئةنواتانة ئَيمةيان 

انةي زؤر خراة، يةعين رةمني خراثن، حةق واية ئَيمة ئةو وشةية دةضةوساندنةوة، ئةو ئةنواتانة نيش
هةر بةكاري نةهَينني، بةنيسبةت كورديةكةي، داردشتنةوةي بة كوردي من دةَلَيم بةم شَيوةية ئةطةر 

ئةو ثَيشمةرطةيةي، يان ثَيشمةرطانةي بة جةمب بَيت، يان بة موسرةد بَيت / بكرَيت، يةكةمةكةي
و ثَيشمةرطةيةي شايستةي وةرطرتين مةدالياو نيشانةي تايبةتية، شَيوةو ثلةو هةردووكي دروستة، ئة

تايبةمتةنديةكاني ثَيداني بة ياسا دةست نيشان دةكرَيت، ضونكة تةكرميةكة لةسةر ئةساسي خؤي دَيت، 
يةعين ئةوة حةدَيكي خؤيةتي، لةبةر ئةوةي شايستةي وةرطرتنيةتي، شايستةي وةرطرتين مةدالياو 

تايبةتيية، شَيوةو ثلةو تايبةمتةندييةكاني ثَيداني بة ياسا دةست نيشان دةكرَيت، يان دةكرَين،  نيشانةي
 .ئةطةر جةمب بَيت دةكرَين، ئةطةر موسرةديش بَيت دةكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  غةسور سةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت ماددةي ضوارةمةوة باوةرد دةكةم لة جَيطاي خؤي هاتووة، ئَيمة وابنانني بةشَيك لة برادةران 
شتةكان لة اليان تَيكةَل بووة، خؤي ئةوة ياسايةكي تايبةتة بةس بؤ تةكريم كردني ثَيشمةرطةية، رَينلَينان 

ةدالياو نيشانةكان بة ياسا دةربضَي ، لة لة ثَيشمةرطةية، ئةوةي تر كة باس دةكرَيت ياسايةكي تايبةتة بؤ م
ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم لةوَيش دياري كراوة، كة دةبَيت ئةوة بة ياسا دةربكةوَيت، لَيرةش لة جَيي خؤي 
هاتووة كة دةبَيت بة ياسا دةربكرَيت، دةبَيتة دوو ياسا، ئَيمة ئَيستا حاَلةتةكةمان دياري كردووة، كَي 

ةو مةدالياكاني ثَي بدرَيت و بة ياسايةكي تر ئةمة خصوصيةتي ئةو مةداليايانة شايستةي ئةوةية نيشان
دياري دةكةين، هةروةها ئيمتيازاتةكةش دياري دةكةين، دةكرَيت ئَيمة ئةمردؤ ئةم ياساية دةربكةين و دواي 

 .نةخةين، ثاشرت بؤ ئةوةي وردةكارييةكان لة ياسايةكةي تر جَيي بكةينةوة، زؤر سوثاس
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

 .كا  سةردار سةرموو
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 :ركيةردار صباح بوزو هةبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةمان تَيبيين كا  ئارَينم هةبوو، خؤي ماددةي دةستووري بة دانون تةننيم دةكرَيت، ماددةي دانوني بة 
اني تريش وامان كردووة، بؤ ئةننميةو تةعليمات و ئةوة تةننيم دةكرَيت، هةرضةندة ئَيمة لة ياسايةك

كة تاكو ئَيستا دادوةران (  ةهم بقانون)منوونة لة سوَلتةي دةزائي لة رةواتة دادوةران عةينةن طومتان 
 .رةخنةمان لَي دةطرن، ئةمة زياتر ثرسيارة بؤ ليذنةي ياسايي

هةموو ثَيشمةرطةكان لةسةر تَيبيين ثةخشان خان، يةعين ئةطةر ئةو ماددةية وةكو خؤي نَينَيتةوة / دوو
ئةوة دةبَيت ئةوسيمةو ئةنوات وةربطرن، ثَيشنيار دةكةم ثاش وشةي  5/3/1111تا  11/1/1111لة 

 .، ئةمة ية (وامتياةاشها درااشها)ئةوجا ( مةحها كيفية)يان ( شروط مةحها)بَلَين ( حتدد)
رةية، لة عةرةبيةكةي ئةطةر لة الي من لة نوسخةي عةرةبي دوو سةدةرةية، لة كورديةكةي ية  سةدة/ دوو

ش وا حاملوا االواة مواق  خاصة يف املةاس ات )دوو سةدةرة وةرطريا بَيت سةدةرةي دووةم زيادة، كة دةَلَيت 
 .ئةوة زميين ئيمتيازات دةبَيت لةسةرةوة هاتووة، كة بة دانون تةننيم دةكرَيت، سوثاس( العامة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رمووكا  عبدالربن سة
 :بةردَين عبدالربن امساعيل سليم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةبعةن بؤ ثَيشمةرطة هةرضي بكرَي  كةمة، بةاَلم دةبَيت سةرق و جياوازي هةبَي  لةنَيوان ئةوةي كة 
وو باشي كردووة، يان شتَيكي تايبةتي كردووة دةنطي داوة، دةبَيت ديار بَيت، ئةمة شتَيكي زؤر باشة، لَيرة د

دةَلَيت بة ياسا، بة دانون، ئايا نينام، ئةطةر بة نينام بَيت ياسا / دةَلَي  بة نينام، ية / رةئي هةية، ية 
جَي بةجَي ناكرَيت، ئةو ثرسيارة دةمةوَي  ئاراستةي ليذنةي ياسايي بكةم، تةنها ئةو موالحةزةيةم هةبوو، 

شت بَيت بةثَيي دانون جَي بةجَي بكرَي  ئةو ئةوةي من دةزاا هةر نينامَيك دةبَيت دانونَيكي لة ث
 .نينامة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عادل سةرموو
 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ئةطةر لَيرة تةنيا مةبةستمان ئةوة بَيت دانونَيك دابنرَيت مةداليةو نيشانة بؤ رَينلَيناني ثَيشمةرطة 
دياري بكات، بةرداسو ئةوة ثَيويستة بة دانونَيكي تايبةت، بةاَلم ئةطةر بة دانونَيكي طشو دانوني مةدالياو 
نيشانة دةربكرَيت بؤ هةموو بوارةكاني تر مةدالياي زانست هةية، نيشانةي ئةدةب هةية، ئةوانة هةية 

متان هةبَيت، ئةو رَينلَيناني مةداليا كَي يةعين بةرداسو ئةوة مةوزوعَيكة ثَيويستة ئَيمة دانونَيكي تايبة
دةيطرَيتةوة، بؤية ئةطةر تةنيا نانةوَيت لة داهاتوودا ياسايةكي تايبةت بؤ رَينلَيناني ثَيشمةرطة دةربكةين 
كة مةداليا و نيشانةية، ثَيويستة ئَيمة دةتوانني بة نينام كة ئةو كةسانةي كة دةيطرَيتةوة كَين، دواي 
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كة دةتوانني بة نينام بة تةساسيل بينووسني مةرجةكاني ضيةو ضؤنة؟ دةتوانني بةوة دةركردني ياساية
 .عيالجي بكةين، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، ئةمة خوالصةي هينةكانة، مةاةكة طومتان دةسةاَلتي سةرؤكي هةرَيمة، ئةويرت كة بة دانونة، 
حتدد اشكال )خوَينمةوةو موالحةزاتي برادةرانيشم وةرطرتووة من صيغةيةكم ئامادة كردووة بؤتان دة

 .، كا  شَيردَل سةرموو(املستحق  بقانون لثَيشمرطةودراات وامتياةات وااة ومداليات وشروط مةحها 
 
 

 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَيني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عةسكةري سرسة، بةاَلم ئَيمة ناَلَيني عةسكةري دةَلَيني من روون كردنةوةيةكم هةية، ئةو دانونة دانونَيكي 
ثَيشمةرطة، لةبةر ئةوةي ئيشكالةكةي ئَيمة لَيرةداية ئةوسيمةو ئةنوات ضؤن دةدرَين، مةداليةو نيشان ضؤن 

 1145دةدرَين لة عةسكةري بةو شَيوةية دةدرَيت، با بؤتان باس بكةم لة تارخيي جيشي عَيرادي لة ساَلي 
وكان و ئةوانة نةبووة سةيةزانَيك بووة لة بةغدا خةَلك نةكراوة جَيي بطرن، هةَلستان كة سةددي د

هةرضي  1148جةيشيان بردووة، ئةو جةيشةي كة لةوة بةشداري كردووة نيشانةيةكيان داوةتَي، لة ساَلي 
انةكيان دةتعاتَيكي داخيلي سةلةستني، داخيلي ئوردون بؤ ئةوةي لة شةردي سةلةستني بةشدار بَيت نيش

داوةتَي، بةاَلم ئةوانةي كة ئازا بوونة لةوَي نؤتيان داوةتَي، ويساميان داوةتَي، لة شةردي عَيراق و ئَيران 
هةروا، لة شةردةكاني ئَيمةش هةرضي داخيلي حةرةكات بوو بَيت، مةسةلةن ديادةي سردة لة هةولَير بووة 

ك شةردي كردووة، شتَيكي تريان داوةتَي، يةعين ئةوة نيشانةيان داوةتَي و ويساميان داوةتَي، ئةوةي لة سثيل
، لة الي دائيد ةشروتَيكي وا نيية، ئةو شروتانة هةمووي تةددير دةكةين لة الي دائيدي عامة، لة الي وةزير

سردةية، لة الي ئامر ليواية، لة الي ئامر سةوجة، لة الي ئامر سريةية، ئةوانة تةحديدي دةكةن، كَي 
وة، مةسةلةن بؤ منوونة ئَيمة دةتوانني شتَيكي زؤر طةورة بدةينة ئةو كةسةي ديادةي ئازايةتي نواندو

شةردي كؤردَي كردووة، يان ديادةي شةردي ئةزمةردي كرد، يان لةناو ثَيشمةرطة شةردي زؤر طةورة كراوة، 
كةين، ئَيمة خؤتان دةزانن لة هةندرَين و ئةوانة ئةوة هةر يةكة سةردي هةية، بةاَلم ئةطةر تةماشاي دة

هةموو ثَيشمةرطة بووين، شتَيكمان داناوة لة دانوني خدمةي ثَيشمةرطة ئَيستا دَيينة سةري ئةوانة 
دةطرَيتةوة، دةَلَين ئةو خدمةي لة حةرةكات كردوويةتي بة موزاعة  بؤ زياد دةبَيت، ئةوةش ئيمتيازة، 

كي تايبةتي لة هةموو جةيشي دنيادا يةعين شروت نيية، بَلَيي شروتةكةي ضؤنة، لةبةر ئةوة كورداسةية
هةية، كورداسةية  هةية شكلةكةي تةحديد دةكات، مةسةلةن ئَيمة نةمجةي دادةنَيني، ئةوان مومكينة 
شتَيكي تر دابنَين، ئَيمة نةمجةي خوماسي دادةنَيني، لة ئيسرائيل نةمجةي سوداسي دادةنَين، بةاَلم 

بَيت، ئةمريكي بَيت، خؤ عَيراق لة كوَيي هَيناوة، لة  شتةكانيان هةمووي لَيك ننيكة، هي ئينطليني
ئينطلينو لة دةوَلةتةكاني تري وةرطرتووة، يةعين ئةوة خؤي شتَيكي عةسكةري صرسة، دائيدي عام، 

 .وةزيري ديئاع، ئةو كةسانةي لةناو وةزيري ديئاع هةييةتةكاني رةئيس ئةركان ئةو تةحديدي دةكاتن
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( اواة خاصة الثَيشمرطةخةح )ة كؤنةكان ئةطةر بؤتان خبوَينمةوة، دةَلَيت شتَيك هةية لة دانون/ دووةم
وحتدد اشكاهلا ودرااشها وامتياةاشها بةهام خاً وفق هذا )ئةوة لة ثةرلةماني كؤن تةصديق كراوة، 

 (.القانون
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 خةح)ت هةية، بنانة لَيرة ضي دةَلَي  ئةوةي كة لة دانوني ثَيشمةرطة هاتووة، ئةوةي كة خيالسَيكي بةسي
دانون بةدةلي ( اواة خاصة وحتدد اشكاهلا ودرااشها وامتياةاشها بةهام خاً وفق هذا القانونالثَيشمرطة 

نةهاتووة، بةاَلم تؤ لَيرة لة دانونةكة دةرةجةكةت نيشان نةكردووة، دةبَيت ئةشكالةكةو ئيمتيازاتةكة 
سةرؤكي هةرَيمة مةاي دةكاتن وةكو بامسان كرد، بؤية هةر ئةوة باشرتة دياري بكرَيت، صةالحياتةكة 

، ئةوة لة هةمووي باشرتة، (بقانون للثَيشمرطةواة ومداليات اليت متةح الوحتدد دراات وامتياةات وا)
دوايَي مةاةكة سةرؤكي هةرَيم دةيكاتن، ئةطةر جةنابي وةزير و ئةوانة هيض موالحةزةتان نيية لةسةر 

وحتدد دراات وامتياةات واالواة )واي لَي دَي  ( ع)ةي من طومت، جارَيكي دةخوَينمةوة ماددةي ضوارةم ئةو
، شروتةكة سةرؤكايةتي هةرَيم دايدةنَي ، يان ثَيشمةرطة دايدةنَيت (بقانون للثَيشمرطةواملداليات اليت متةح 

، بةاَلم ئةوة (وحتدد شروطها بةهام)ئةو بة نينامة، شروتةكة بة نينامة، دةتوانن دواتريش بَلني 
دراوةتة دةسةاَلتي هةرَيم، ( مةح اواة)شروتةكةي تةحديد كراوة دراوةتة دةسةاَلتي سةرؤكايةتي هةرَيم 

ئَيمة لَيرة تةحديد كردنةكةية ئةشكالي و ئيمتيازاتي، تةخويلةكة لة دانوني سةرؤكايةتي نووسراوة لة 
، بةاَلم نةوعةكةي، شكلةكةي، (للثَيشمرطة.........ح االومسةمن)زميين سةالحياتي سةرؤكي هةرَيم 

ئيمتيازاتةكةي دةبَيت بة دانون بَي ، ضونكة مةسةلةن رةنطة ئيمتيازاتةكة ثارةي تَيدا هةية، تةنئيني 
تَيدا هةية، هةر ئةوةندة نيية مةاةكة تؤ شتَيكي دةدةيَو لة ملي دةكاتن، ئةويرت دةبَيت هةمووي بة 

ئةسةساتي دةوَلةت ثَيي مولنةم بني، تؤ ئَيستا لة سةدةرةيةكي تر دةَلَيت جَيطاي تايبةتي بؤ دياري دانون مو
بكرَيت، ئةطةر بة دانون نةبَي ، كَي ئيلنامي دةكاتن، ئةوة مةنح كرا لة اليةن سةرؤكي هةرَيمةوة لة ملي 

انونةي كة دةرضووة، ضووة جَيطاية  كرد، ئةطةر دانونَيك نةبَي  بضَي  ثاشي ئةو مةاةي، بةثَيي ئةو د
ئةوةي هةَلطرتووة بة دانون ئةجنومةني وةزيران تةعميمي كردووة، ئةطةر يةكَيك ئةو هينةي هةبَي  لة 
سالن شوَين دادةنيشَي ، ئةطةر بة دانون نةبَيـ  بؤي نابَيت، بؤية ئةو صيغةيةي من دةَلَيم زؤر باشرتة 

، كا  زةعيم دائيد (بقانون للثَيشمرطةاالواة واملداليات اليت املمةوحة وحتدد دراات وامتياةات )ةكة (ع)
سةيلةديش بؤي هةية، كة طومتان سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية، سةرؤكي هةرَيم ئةو دةسةاَلتة بداتة دائيد 

نَيت سةيلةدةكة بردؤ بيكة، سةرؤكي هةرَيم بةثَيي دانون كة ئَيمة دةسةاَلتةكةمان داوةتَي مةاةكةي دةتوا
بيداتة وةزيري ثَيشمةرطة، دةتوانَيت بيداتة سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران، دةتوانَيت بيداتة دائيد 
سردةية ، بةاَلم تةحديدي شكلةكة وةكو عةرزم كردن ثارةي تَيداية، رَينلَيناني تَيداية، دةبَيت بة دانون 

 .ردَل سةرمووبَي  بؤ ئةوةي مولنةم بَيت لة هةموو شوَينةكان، بةَلَي كا  شَي
 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَيني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئَيمة هةموومان هةوَلمان داوة كة ئةو دانونة لةطةَل دانوني عَيرادي ية  بطرَيتةوة، لة عَيراق دةَلَيت 
ن ويسامي نةوتي شجاعة، كة نةوتي شجاعةي دايَي ديارة، يةعين ئةوة ئيدي مةاةكة دةكرَيت و ثَيي دةَلَي

 .راسيدةين، ويسامي راسيدةين دوو، سَي دةرةجةي هةية، ئةو دانونة دانراوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سرسةتيش رةئيةكي دانوني هينمان بداتَي سةرموو
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةستووري عَيرادي دةرضووة، نةصَيكي سةريح لة ليذنةي ثَيشمةرطة باسي دةكاتن دةوانيين عَيرادي ثَيش د
دةستووري عَيراديدا هةية تةحديدي ئةنوات و مةداليات الزمة بة دانون بَيت، لةبةر ئةوة عَيراديش 
مولنةمة بةو نةصة، ئَيمةش مولنةمني بةو نةصة، لة ثرؤذةي دةستووري كوردستانيش هاتووة ئةنوات و 

ةس دوو مةوزوع هةية تَيكةاَلو دةكةن برادةران، دروست كردني نوت، مةداليات مةسروزة بة دانون بَيت، ب
يان مةدالياو بةخشيين ئةو مةدالية، بة رةئي من بةخشني سةاَلحياتي جةنابي سةرؤكي هةرَيمة، ضونكة لة 
دانوني سةرؤكايةتي هةرَيم نةصَيكي سةريح هاتووة، دروست كردني نوتةكة، دروست كردني مةداليةكة 

بَيت، شكلي ضؤن بَيت مةغنايةكةو مانايةكةي ضي بَيت، ئةوة مةسروزة بة دانون بَيت، ئةطةر رةنطي ضؤن 
بة دانون نةبَيت ماناي هةر يةكة دةتوانَيت دروسو بكات، وةزير دةتوانَيت دروسو بكات، ثةرلةمان 

دان مةسروزة بة دةتوانَيت دروسو بكات، لةبةر ئةوة مةسروزة دروست كردنةكة بة دانون بَيت، بةخشني و 
نينام بَيت و سةاَلحياتي دانيش لة دانون هاتووة، لة دانوني سةرؤكايةتي نةصَيكي سةريح هاتووة، سةرؤكي 
هةرَيم ئةو مةدالياتانة دةدات، بةس كَي دروست دةكات و ضؤن دروست دةكات و ضؤن دروست دةكرَيت؟ 

رةنطي و ماناي لة زَيردة، لة زيوة، لة ئةوة مةسروزة دانون تةحديدي ئةو مةدالياتة بكات، حةمجي و 
نوحاسة، ئةوة الزمة هةمووي بة دانون بَيت، ئيمتيازاتي ضية؟ خاوةني ئةو مةدالية ض حقودي هةية؟ ض 
ئيمتيازاتي هةية؟ الزمة دانون ثَيي بدات داكو بتوانَيت ئةو ئيمتيازاتانة وةربطرَيت، داكو بتوانَيت ئةو 

نون نةبَيت ناتوانَيت بةكاري بَينَيت، كةس جَيطاي خؤشي ثَي ناداتن، زؤر حقودانة بةكار بَينَيت، بة دا
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس بؤ كا  سرسةت، وةكو بامسان كرد، هةتا ئةو ثرؤذة دانونةش كة دةَلَين غَير حكومةت 
داتة حكومةت و دةينَيرَيت بؤ دةنَيرَي ، سةرؤكي هةرَيم لةطةَل وةزارةتي ثَيشمةرطة حازري دةكاتن دةي

( ع)ئَيمة، لَيرة دةوَلةمةند دةكرَيت و دةردةضَي ، هةمان شتة هةر ئةوان تةحديدي دةكةن، ئَيستا سةدةرةي 
ةكةية، (ع)، ئةوة (بقانون للثَيشمرطةوحتدد دراات وامتياةات االواة واالنواط وشروط مةحها )واي لَي دَي  

 :زؤري ئةندامانيش دةطرَيتةوة، ئَيستا ماددةي ضوارةم بةو شكلةي لَي دَي  ثَيم واية موالحةزاتي زؤربةي
 .بقانون للثَيشمرطةوحتدد دراات وامتياةات االواة واالنواط وشروط مةحها  :اواًل)

، منيش ثَيم واية زيادة، ( ت وا حاملوا االواة مواق  خاصة يف املةاس ات العامة كل حسب دراته :ثانيًا
دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية البضَيت زيادة دةسو بةرز ( ثانيًا)هةموو شتَيك ئةو  جارَي ثَيش

بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كةواتة ماددةي ضوارةم تةنيا 
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متياةات االواة واالنواط وحتدد دراات وا)دةبَيتة ئةوة، دةخيوَينمةوة، بؤ ئةوةي بيخةمة دةنطدانةوة، 
وحتدد دراات )، باشة جارَيكي تر دةخيوَينمةوة، ضونكة ئيناسة كرا (بقانون للثَيشمرطةوشروط مةحها 

كَي لةطةَل ئةوةية ( بقانون للثَيشمرطةوامتياةات االواة واالنواط واملداليات والةياش  والشروط مةحها 
دا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةن  دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَل

 .وةرطريا، ماددةي ثَينجةم تكاية
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة رينةكاني شؤردشيان بةسةر بردووة بة ( زَيرةظاني هةرَيم)ئةو ماوةيةي كة ثَيشمةرطة  :ماددةي ثَينجةم
 .َيت بؤ مةبةسو خنمةت و خانةنشيينخةباتي كردةني دادةنر
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يف صفوف النورة نضااًل فعليًا الغراض ( حرو االقليم) الثَيشمرطةشعتا الفرتة اليت قضاها  :املادة ا امسة
 .ا دمة والتقاعد

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاكة حةمة دسةي لةسةر هةية
 :بةردَين حممد حاجي حممود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو ماوةيةي كة دياري كراوة كةية، لة كةيةوة بؤ كوَي، كَي دةطرَيتةوة؟ ئةطةر وازحيي بكةن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةسةر ئةوانة دةطرَيتةوة، وابناا كةس موالحةزةي ل 5/3/1111تا  11/1/1111ئَيمة طومتان ئةوة لة 
 .نيية، كا  ئارام سةرموو

 :ارام رسول مامندئبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو نةصةي كة ئَيستا ئاوا هاتووة، هةموو هَيني ثَيشمةرطة دةطرَيتةوة، لةبةر ئةوةي ئيشارةت بةوة نادات 
شَيوةيةي كة  ئةو ثَيشمةرطةيةي كةوا تةكريم كراوة، ياخود دةست نيشان دةكرَيت بؤ رَينلَينان بةو

تةماشاي دةكةيت هةموو هَيني ثَيشمةرطة دةطرَيتةوة، ئةطةر ئةمة بؤ هةموو هَيني ثَيشمةرطةية يةعين 
ئةوة شتَيكي باشة، ئةطةر بؤ هةمووي بَيت، بةاَلم ئةم ياساية تايبةتة بة رَينلَينان، ئيرت ئةطةر تةوزحيَيك 

 .هةبَيت بؤ ئةوة، زؤر سوثاس
 :ةنبةردَين سةرؤكي ئةجنوم
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كا  ئارام تؤ تَيكةَلت كردووة، تةكريم بة مةدالية شتَيكة، حيسابي خدمةي ثَيشمةرطايةتي شتَيكي ترة، 
ئةوة ماددةيةكي ترة، ثَيشرتيش هةر هةبووة، ئةوة ماددةيةكي ترة، ئةوة هةموو ثَيشمةرطةية  دةطرَيتةوة، 

ضوار ساَلي كرد بَيت، ثَينج  5/3/1111تا  11/1/1111ئةطةر ضوار ساَل ثَيشمةرطايةتي كرد بَيت، لة 
ساَلي كرد بَيت بة خدمةي سيعلي بؤي حيساب دةكرَيت و دةضَيتة تةداعودو تةرسيعي بؤ حيساب دةكرَيت، 

 .لة زميين رَينلَينانة، كا  ئارَين سةرموو
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، بةشَيك بة كردةوة بةشداري كردووة لة خةباتي ثَيشمةرطايةتي و ئَيمة ئَيستا لَيرة دانيشتني دوو بةشني
ئةوانة دةزانن ضةند سةخت و ضةند دذوار بووة، بةشَيكي تريش ئةطةر لة دوورةوةش بَيت، بَيطومان 
دةزانَيت زؤر زؤر سةخت و دذوار بووة، بةرداسو ساَلَيك لة خةباتي ثَيشمةرطايةتي لةبةر كيمياوي و ئةنئال 

نة بة دة ساَل ذياني ئيعتيادي هةبووة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةوة هةر ساَلَيك بة دوو ساَل حيساب و ئةوا
 .بكرَيت بؤ كاري خنمةتي ثَيشمةرطايةتي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيردَل سةرموو
 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَيني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ر ئةوة ئةسنليةمتان بؤ دانا، دةنا دانوني رَيذةو خانةنشيين ثَيشمةرطةمان هةية لة ئَيمة ئةو دانونة لةبة
يةكةم رؤذي كة جلي ثَيشمةرطة دةثؤشن تا ئةو رؤذةي تةداعود دةبَيت، دواي تةداعوديش حيسابي بؤ 

كةم ئةندام  كراوة، لةوَي هةموو ئةو شتانة هاتووة، بةاَلم ئَيمة لةبةر ئةوةي رَينلَينان ئةسنليةتي هةبوو،
ئةسنليةتي هةبوو هَينامانة ئَيرة، لةبةر ئةوةي شةهيد ئةسنليةتي هةبوو لة ثَيش ئةوانة لةطةَل وةزارةتي 
شةهيدان بامسان كرد، لةبةر ئةوة ئةطةر ثةلةي نةكةن ئةو شتانة هةمووي دَيتة ثَيشةوة بة موزاعةسيش 

 .وة هةموو ثَيشمةرطة دةطرَيتةوةحيسابي بؤ دةكرَيت بؤ ئاطاداريتان، لةوَي حيسابي بؤ كرا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، ئةوة خؤي بة عةكسةوة ئةو ماددةية لة هةموو ماددةكاني كة تا ئَيستا خوَيندمانةوة 
 .موهيمرتو مة وسرتة، ئةوة تةكرمية، ئةويرت رةبتمان كرد بة دانون، ئةوة تةكرمية، كا  كةريم سةرموو

 :شريف بةردَين كريم بيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

داردشتنةوةكةي بطؤردَيت، بة رةئي من بنووسرَيت ماوةي ثَيشمةرطايةتي زَيرةظاني هةرَيم بة خةباتي 
كردةني دابنرَيت، بؤ مةبةسو خنمةت و خانةنشيين لة رينةكاني شؤردشيان بةسةر بردووة البربَيت، 

ثَيناسةي ثَيشمةرطايةتي كراوة، راستة ئةمة تايبةتة بة  ضونكة ديارة ماوةي ثَيشمةرطايةتي و ثَيشرتيش
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مةداليةو ئةوانة لة ياساي خانةنشيين باسي خنمةتي ثَيشمةرطايةتي دةكرَيت، بةاَلم بةرداسو منيش 
تةئكيد دةكةم ئةو ساَلة بة دوو ساَل بكرَيت، ضونكة ثَيشرت لة دانوني ئةم ثةرلةمانة حاَلةتَيكي وا هةبووة 

نون كة ساَلَيك بة دوو ساَل ثَيشمةرطايةتي بكرَيت، بؤ ئةو ثَيشمةرطة دَيرينانةي دانةبرداون، لة كراوة بة دا
ياساي خانةنشيين ثَيشمةرطة كة كا  شَيردَل باسي كرد بة موزاعة  حيساب نةكراوة، من 

 .خوَيندوومةتةوةو رةئيشمان لةسةر داوة، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

با دسةي عاتيئي نةكةين، تكاتان لَي دةكةم خؤ هةموومان لةطةَل ئةوةينة ثَيشمةرطة ئةوة بة حةديقةت 
هةرضي بؤ بكرَي  كةمة، با لة رَيطايةكي ترةوة، بةاَلم ئةمة شتَيكي ئيداريية، ئةوةي كا  شَيردَل طوتي 

 .باشة سةرموو
 

 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَيني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اعةسة دةزاني يةعين ضي، ئةو خدمةيةي كة سيعلةن ثَيشمةرطة بووة بؤ تةعني، بؤ عةالوة، بؤ خدمةي موز
تةرسيب، بؤ روتبة حيساب دةكرَيت، خدمةيةكي تر بة دةدةر ئةوة ئةوانةي داخيلي حةرةكات ببوون، 

ةي ئَيمةش ئةوةمان حيساب كردووة، ئةوة بةس بؤ تةداعودي حيساب دةكرَيت، ئَيستا ئَيمة لة خدم
تةداعودي ئةوةمان نووسيووة، يةعين خدمةي تةداعودي ثَيشمةرطة ئةوةمان نووسيووة، لةبةر ئةوة من 
طومت ئةو ئةسنليةتانة لة ثَيشةوة، دةنا خدمةي تةداعودميان باس كرد، ئَيستا ئةو ثرسيارانة نةدةكرا، بؤية 

 .بة موزاعةسمان حيساب كردووة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سامل سةرموو
 :بةردَين سامل حممد علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رةئي من ئةوةية ئةو ماددةية زَيدةية، دويا لة دانوني خدمةدا هاتبواية، ضونكة ئةظة بةحسَي تةكرميَيت 
 .دكات ئةوسيمة ئةنوات، دانونا تةداعود خالةكا ديا هي بةرنامي كارَي، ئةز بَيذم لَيرة نةمَييَن

 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

ئةطةر هاتبَي  لَيرة مادام باسي تةكريم دةكةين، دةبَيت ئيشارةتي ثَي بكرَيت، ئةطةر لة شوَينَيكي تريش 
هاتبَيت تةكرميي ثَيشمةرطة بة ض دةكرَي ، ئةوةلةن سةترةكةي بؤ حيساب بكةين لة هةمووي طرنطرتة، 

 .كا  دكتؤر دلَير سةرموو
 :اعيل حقي شاوةيسدلَير امس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .بريو بؤضوونةكةي من كا  ئارَين و كا  جوتيار طوتيان، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ضرؤ خان سةرموو
 :بةردَين ضرؤ علي بد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ين ثَيشمةرطة، ضونكة ثةيوةندي بة من ئةم ماددةية واي بة باش دةزاا خبرَيتة ياساي راذةو خانةنشي
 .خنمةت و خانةنشينيةوة هةية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عادل سةرموو
 

 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

منيش ثشتطريي لةو رةئية دةكةم، ئةمة ثةيوةندي بة راذةو خانةنشيين ثَيشمةرطةوة هةية، بضَيت بؤ ئةو 
 .ة، بؤ دانوني راذةو خانةنشنيثرؤذةية باش

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سرسةت سةرموو
 :بةردَين سرست ابد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ناونيشاني ئةو دانونة تةكرميي ثَيشمةرطةية، تةكرميي ثَيشمةرطة دانونةكة كة عينوانةكةي وا بَيت، 
و نةصةي تَيدا نةبَيت هيض نامَينَي ، ضونكة بةنيسبةت مةسروزة مةكرةمةيةكي تَيدا بَيت، ئةطةر ئة

ئةنوات و مةداليات بة دانونَيكي تر تةننيم دةكرَيت، لةبةر ئةوة ئيحتيمالة هةتا حةددَيك رةئي برادةران 
راست بَيت، بةس ئةطةر دةربَيين دانونةكة هيض مةغناي نامَينَيت، هيض شتَيكي مة وسي تَيدا نامَينَيت بة 

طةت دابَيت، لةبةر ئةوة ئةو نةصة بة رةئي من لَيرة نَينَيت داكو تةنادوزَيك لةطةَل نيشان نةبَي ، ثَيشمةر
 .زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َيشرت هةبووة، بة هةزاران ثَيشمةرطة حةدي خؤيان ئةو نةصةي كة ئَيستا لةو ياسايةدا هاتووة، لة ياساي ث
وةرطرتووة بةثَيي ياساي ثَيشوو، بةاَلم ماناي ئةوة نيية هةموويان حةدي خؤيان وةرطرتووة، بؤية دووبارة 
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كردنةوةي ئةو بةندة لةناو ئةو ياساية بة زةروري دةزانني، بؤ ئةوةي ئةوةي ئيستيئادةي لَي نةكردووة، با 
 .ادةكة بةردةوام بَيت، زؤر سوثاسدووبارة ئيستيئ

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو دسانةي كة كا  شَيردَل كردي و ئةو شةرحانةي كة كا  سرسةتيش داي لة زةرورةتي ئةوةي تَيدا بَيت، 
شعتا الفرتة اليت قضاها ( )خدمة)ةكة دةبَيت ببَيتة (نضال)تةنيا ية  كةليمة دةبَيت بطؤردَي  ئةويش 

( نضااًل فعليًا( )يف صفوف النورة خدمة فعلية الغراض ا دمة والتقاعد( حرو االقليم) طةالثَيشمر
دةخيةمة دةنطدانةوة، بنانَي ئةطةر موعارز ( خدمة فعلية الغراض الرتفي  والتقاعد)ئيستيئادةي لَي ناكاتن 

ا  سرسةت داي،كا  بوو ئةو وةخو مودتةرةحةكةي ئَيوة دةكةين، ئةو موبةريراتةي كة ئَيمة دامان، ك
شَيردَل داي، ليذنةكة خؤيان دايان، دةخيةينة دةنطدانةوة، ئةطةر دةنطي نةهَينا، ئةو وةخو 
مودتةرةحةكاني تر دةخةين، بةاَلم ئةوة دانونة، دةبَيت تَيدا بَي ، ضونكة ئةويرتمان لةغو كردووة 

كاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية بةندَيكي تر، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز ب
دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةن  وةرطريا، ماددةيةكي تر هاتووة مودتةرةحة لة اليةن 
ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطة دةَلَيت ئيناسة بكرَي  بؤ شةهيدةكانة، ئةويش دةبَيت لَيرة جَيي 

املعوق  بعد التار خ  والثَيشمرطةلشهداا الذ ا قدموا ارواحهم يف س يل النورة  تم شكر م ا)ببَيتةوة، دةَلَيت 
شةهيد بووينة، ئةوانيش  5/3يةعين ئةوانةي ثاشي ( احملدد يف  املادة النالنة ما هذا القانون بةهام خاً

ةزيرانة بةجؤرَيكي تر تةكريم بكرَين بة نينامَيك، يةعين نينامي سةرؤكايةتي هةرَيمة، ئةجنومةني و
نينامي بؤ دةرهَينَي ، ئةوانيش تةكريم دةكرَين، ئةطةر كةس موالحةزةي نيية، ئةوةش شتَيكي حةدة، 
ئةوانيش موستةحةدي ئةوةن دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي 

ددةية ئيناسة كرا، زؤر سوثاس بؤ ئةو لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  ئةو ما
 .مودتةرةحة باشة، ماددةي شةشةم كة دةبَيتة ماددةي حةوتةم تكاية

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي حةوتةم
نةتة ئةو ئاسرةتانةي كة ضونةتة ثاَل شؤردشي رزطارخيوازي كوردستان ئةو دةستكةوتةيان دةكةوَيت، كة دراو

 .ثَيشمةرطة
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة السابعة
 .للثَيشمرطة متةح الةساا الالشي كا قد التحقا بالنورة التحرر ة الكوردستانية االمتياةات املمةوحة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ازيية، نابَيت ئاسرةتان هيين بكةن، دةخيةمة من ئيقترياح دةكةم كة ئيلغا بكرَيت، ئةوة سةرق و جياو
دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية ئيلغا بكرَيت دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو 
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةن  ئيلغا كرا، ئةوة ئيسائةية بؤ خةباتي ئاسرةتان و ذنان 

 .ةرمووئةسَلةن، ئةطةر ناباية، س
 :بةردَين بارزان حممد دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مةسةلةكة بة ثةلة نابَي  و ئيلغاش ناكرَيت، ئَيمة تَيبطةين، ئَيمة هةر تَي نةطةيشتني، ذنةكان دة ساَل 
 .لةطةَلمان بووينة، بؤ لولي ناكات، بة سريب هات و بة سريب رؤيي، يةكسةر خستة دةنطدانةوة

 
 

 :ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

كا  بارزان دةَلَي تَينةطةيشتني، ئةطةر مونادةشةكة هةمووي ئينتيباهت كرد بواية، ئيجازةت 
وةرنةطرتبواية بؤ دةرةوة، ئةو جوملةيةت نةدةطوت، با عةرزت بكةم، ضونكة ئَيمة شتَيكمان طوت، طومتان 

و ذن و ئةو ثياوةية، بة عةرةبيةكةش ثَيشمةرطة يةعين ذن و ثياو، طومتان ثَيشمةرطة ئةو كةسةية واتا ئة
ش دةطرَيتةوة، ئةوة دانونة، لةبةر ئةوة ئةو ذنانةي كة ثةيوةنديان كردووةو (مةاضلة( )مةاضل)كة طوتت 

ضونةتة ريني ثَيشمةرطةوة وةكو ثياوةكة واية، لَيرة بَييت كةمي بكةيتةوة، بة هةر حاَل ماددةي دواتر 
 .دلَير دةَلَيت ماددةي ئينايف سةرمووتكاية، بنانني نودتةي نينامي كا  

 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيش ئةوةي بضينة سةر ئةو ماددةيةي ئيرت ماددةية  هةية بةرداسو من ثَيشنياري دةكةم بة زةروري 
نلَيناني ثَيشمةرطةية لة دةزاا لةو دانونةدا هةبَيت، ئَيمة ئةو دانونة لة ئةسَلدا هةموومان دةزانني بؤ رَي

ماددةي بردطة ية  و دوو و ضواري لة ماددةي ية  و دوو و سَيشي هةر هةمووي تةكرمية بؤ ثَيشمةرطةو 
دةكات، هةَلبةتة باس لة  5/3/1111تةعبرية لة مَيذووية  كة بة ثَيشمةرطةوة نووسراوةتةوة، كة تا 

مةرطايةتي تووشي بووة، يةعين لة بتواَلتَيكي مةدالياو رَينلَينانَيك دةكرَيت كة لة رووداوي ثَيش
ثَيشمةرطايةتية، بَيطومان بتواَلتي ثَيشمةرطايةتي و سةردةمي شاخيش سةردةمي شةردي دةَلةم نةبووة، 
سةردةمي شةردي ضة  بووة، هةموو مةسرةزةيةكي ثَيشمةرطة لةو سةردةمة لة رَيطةي كوش  و رووبةردوو 

اندووة، ئةو دوذمنةش خؤمان دةزانني كَي بووةو لةبةرضاومان رؤنة، ئةو بوونةوةي دوذمندا بتواَلتي نو
دوذمنةش خةَلكَيكي تيا بووة كورد بووة، ئةو كوردانة ئَيستا بةداخةوة لة زوريف ئَيستاي ئةم سةردةمة 
ئازادي و دميوكراتية ئيستيغاللي ئةو ئازايةتية دةكرَيت بةوةي كة دةعواي دانوني لةسةر ثَيشمةرطة 

ديم بكةن لة مةحاكم داواي حوكمي جةزائي و بةشَيك لة ثَيشمةرطةكان بكةن بة بةَلطةشةوة دةَلَيم تةد
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ئَيستا حاليةن لة مةحاكمي كوردستاني ئةوة هةية، مةحكةمة هةية كة شكايةت كراوة دةعوا لةسةردةمي 
، وةريطرتووةو بانطي ثَيشي راثةردين لةسةر ثَيشمةرطة بةرز كراوةتةوةو مةحكةمةش بةداخةوة وةريطرتووة

ئةو ثَيشمةرطةيةي كردووة، كة لةسةردةمَيكة هةموومان دةزانني خةَلك طرياوة، ئةمن بووة، جاش بووة، 
كوذراوةو مومتةلةكاتي زةرةري ثَي طةيشتووة، بة هةر حاَل من ثَيشنياري ماددةية  دةكةم بةرداسو 

مة دةخيوَينمةوة، داواش دةكةم بةرداسو مودتةرةحَيكم لة الية بة كورديةكةي، عةرةبيةكةشي لة ال
ئةنداماني ثةرلةمان ثشتطريي بكةن، ئةو ماددةية بكرَيتة ماددةي حةوت لةجَيي ئَيستاكة بة دوو بردطة، 

هيض داوايةكي ياسايي لة دادطا وةرناطريَيت دذ بة ثَيشمةرطةي بةشدار لة بنووتنةوةي / يةكةميان
ة كاتي هةَلستاني بة ئةركي ثَيشمةرطايةتي لة اليةن ئةو كةسانةي ل 5/3/1111رزطارخيوازي كوردستان تا 

كة لةبةرةي دذ بة شؤردش كاريان كردووة، هةتا ئةطةر زيانيشيان لَي كةوتبَيت لة ئةجنامي ضاالكي 
 .شؤردشطَيري

هةموو ئةو داوايانةي كة لة حوكمةكاني بردطة ية  لةماددةي حةوت دةيانطرَيتةوة لة / بردطةي دوو
 .اكان داخبرَين، ئةمة بة كورديةكةي، ئةطةر دةَلَين بة عةرةبيةكةش دةخوَينمةوةدادط

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيش ئةوةي كةس دسةي بكاتن، ئةطةر ئيجازةم بدةيت، ئةو دانونة دانونَيكي زؤر سةودية، دةتيش نابَيت 
َيك ثَيشمةرطة هاتووة ثَيشمةرطة ثَيش خبرَيتة جَيطةي لَيرة، ضونكة مةحكةمة نابَيت دةرطاي داخبةيت، يةك

ئةوةي ضووة ضوار كةسي كوشتووة بة ناحةق، ضؤن دةبَيت شو وا، ئةطةر مةحكةمةش، ئةطةر دةعواية  
هةبَي  ناتوانَيت رةدي بكاتةوة، بةاَلم ض حوكمَيكة، ئةطةر دةعوايةكة رةبو هةبَي  بة شؤردش، رةبو 

َي  لة لَيثرسينةوةي ئةو ثَيشمةرطةية لةسةر ئةو كارةي بؤ شؤردش هةبَيت بة ثَيشمةرطايةتي، رةبو هةب
 .كردوويةتي، ئةوة بة تةئكيد رةت دةكرَيتةوة، كا  خورشيد سةرموو

 :بةردَين خورشيد سليم شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةي ئازار ئةو تةئيدةن بؤ ئةو دسةي جةنابت، ئَيمة تةجروبةمان هةية لةو مةوزوعةي، لة ئيتيئادية يازد
جؤرة دةعوايانة لة مةحاكم تةسجيل كران، هةندَيك كةس هات بوون زةالمي كوشت بوو، حاديسةيةكي 
عائيلي، شةخصي، زةالم هات بوو بووة ثَيشمةرطة لةسةر ئةو مةوزوعةي كة شكايةتي لَي دةكرا، هيض 

م هةندَيك كةس هةبوو وةكو عيالدةي بة شؤردشي ئةيلوولي ثَيشمةرطةوة نةبوو، دةدرا مةحكةمةي، بةاَل
كا  دلَير سةرمووي وابووة، ئةو كاتي مةحكةمة داواي دةكرد ئايا ئةو كةسةي كة مودةعية لة ريني 
حكومةت بووة، جاشاتي بووة، خيانةت بووة، يان ئةو كارةي كة ئةو ثَيشمةرطةية كردوويةتي عةمليةكي 

ة اليةن شؤردشةوة ثَي دةدرا، تؤ ناتوانيت جياي ثَيشمةرطايةتي بووة كردوويةتي، يان نا، ئةو تةزكيةي ل
بكةيتةوة، بة دةيان خةَلك هةية خةَلكي بَي تاواني كوشتووةو هاتووة لة ريني ثَيشمةرطة خؤي حيماية 
دةكرد، كة جةرميةشي كردووة، عةداوةي شةخصي هةبووة، ئةوة جيا ناكرَيتةوة، بةاَلم ئةوةي كة زانيم 

نَيت تةزكية بَينَيت لةسةر حةدي خؤي كة ئةو حاديسة حااَلتي مةغدورةو ثَيشمةرطةية دةتوا
 .ثَيشمةرطايةتي بووةو ديئاعي كردووةو ئةو كابراية لة سةنطةري دوذمن بووة
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم وةاَلمم بدةنةوة، هيض دانونَيك رَيطا لةوة دةطرَيت بضي تؤ دةعوا تةسجيل 
 .ئةطةر دانونيش هةبَي ، كا  شَيروان سةرمووبكةيت؟ 

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيم واية ئةو دةعوايانة لة اليةن دادطاوة وةردةطريَيت، ضونكة دادطا مةجالي ئةوةي داوة كة ئةو جؤرة 
اي جةزائيش خازيعي تةدادوم نيية، دةعوايانة وةربطريَيت، بةتايبةتيش ئةوانة دةعواي جةزائينة، دةعو

واتا لة سةدئَيكي زةمةني موعيةن، ئةطةر دةعوايةكةي جةزائي بوو، يان جينائي بوو، ئةو دةعواية سودوت 
ناكات، بةَلكو دةعوايةكة دةمَينَي ، بةاَلم لَيرة دةمةوَيت ئيشارةت بةوة بدةم، ئةو مةسةلةية بةرداسو 

ساية مةسةلةي تةكرمية، ئةو مةسةلةيةي كة كا  دلَير ئيشارةتي ثَيدا جَيطاي ئةم ياساية نيية، ئةم يا
 .مةسةلةيةكة ثةيوةندي بةو ياسايةوة نيية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، تؤ رةئيةكةت طوت كةس ثشتطريي نةكردي، وةاَلمت درايةوة لة اليةن ليذنةي دانونيةوة
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة

من بة بةَلطةوة دةَلَيم، ئَيستا برادةري ئَيمةية حاليةن لة ئةحداسي ثَيشمةرطايةتية، ضؤتة سةر رةبية، 
جاشة كوشتوويةتي، ئَيستا حاليةن لة مةحكةمة بان  دةكرَيت، من ثَيت دةَلَيم حاَليةن بةشَيك لة 

ةس لةبةر ئةوةي نئوزي هةيةو دةسةاَلتي هةية بؤ ئةو ئةنداماني سةركردايةتي ئةحناب داوايان لةسةرة، ب
 .نةردؤيشتووة، بةس بؤ من داوام لَي دةكات لة مةحاكم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَية سةرموو
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة/بةردَين شَية جعئر علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َيرة جَيي دةبَيتةوة، يان نابَيتةوة، بةاَلم ئةوة موشكيلةي هةموومانة، ئَيمة بةرداسو من نازاا ئةو دانونة ل
هةموومان دةعوامان لةسةرة لة الي مةحاكيمةوة، بةاَلم جيا دةكرَيتةوة لة داتيل و دزو يةكَيك شو 
شةخصي كردووة لةطةَل كاري ضاالكي ثَيشمةرطانة، ئةو دةعوايانةش وةكو جةنابيشي سةرمووي غةلق 

رَيت، لةبةر ئةوة دةبَيت لة ثةرلةمان بة ياسايةكي تر، يان لة شوَينَيكي تر، يان لة جَيطايةكي تر دةبَيت ناك
جَيطاي بكرَيتةوة، ضونكة ئةوة موشكيلةي هةموو سةرماندةكاني ناو هَيني ثَيشمةرطةية، ضونكة لة كاتي 

ردوويةتي يةكسةر دةعوايةكي لةسةر خؤيدا هةر ضاالكية  لة شوَينَيك كرا بَيت، كة وتيان سةريق عةلي ك
دةيد كراوة لة مةحكةمةو ئَيستا لة مةحكةمة هةيةو زؤر جاريش بان  كراون موتةهةم سالن كةس لة 
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داعةي مةحكةمة، بةاَلم جيا دةكرَيتةوة، ئةوةي كة دةتلي كردووةو ئةوةي كة دزي كردووة، ئةوةي كة 
ثَيشمةرطةي كردووة بةبؤني شؤردشةوة، ئةو هينةي  كارَيكي جةرميي كردووة، لةطةَل ئةوةي كة ضاالكي

 .لةسةرة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

/ خؤي ئةطةر ثَيويسو بة ياسا بكات لَيرة جَيطاي نيية، وةكو هةمووتان ئاماذةتان ثَي كرد، دووةميش
َيك بتواَلت بكات، بضَيت دةبَيت وةكو كا  شَية باسي دةكات جيا بكرَيتةوة، منيش دةَلَيم نازاا ئينسان

شكايةت بكات، دةعواية  لةسةر ثَيشمةرطةي هني بكات و تةسجيل بكات لةسةر ئةوةي ئةو لة مةوديعي 
ديادة دابووة، ثَيشمةرطةكة كوشتوويةتي بة ئةمري شؤردش و ئةوانة، ئةطةر شو واش هةبَي  خؤ لة 

بَيتةوة ثرؤذةية  بَي  دةتوانني وةكو ياسا مةحكةمة دةتوانَيت ديئاع لة خؤي بكاتن، ئةطةر دووبارةش 
 .دةريبَينني، بةاَلم لَيرة جَيي نيية، ماددةي حةوت خبوَينةوة تكاية

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي حةوتةم
مةكاني ئةم ثَيويستة لةسةر وةزيري ثَيشمةرطة رَينمايي ثَيويست بؤ ئاسانكاري جَي بةجَي كردني حوك

 .ياساية دةربضوَينَيت
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة السابعة
 .اصدار التعليمات الالةمة لتسهيل شةفيذ احكام هذا القانون الثَيشمرطةعلى وة ر 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي هةشتةم
 .رَيتةوةي ثَيشمةرطة هةَلدةوةشَيتةوةو ئةم ياساية جَيي دةط1110ي ساَلي (1)ياساي رَينلَيناني ذمارة 

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة النامةة
 .وحيل حمله هذا القانون 1110لسةة ( 1)رقم  الثَيشمرطة لغى قانون شكر م 
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

داية دةسو بةرز ئةو ماددةيةش وةكو هةموو دانونَيك دةبَيت تَيدا بَي ، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  وةرطريا، 

 .ماددةكةي تر تكاية

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي نؤيةم
 .كاني ئةم ياساية ناكؤ  بَيتكار بة هيض دةدَيكي ياسايي، يان برديارَيك ناكرَيت طةر لةطةَل حوكمة

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة التاسعة
 .ال  عمل باي نص قانوني او قرار  تعارض م  احكام هذا القانون

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َلدا نيية دةسو بةرز دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطة
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي دةيةم
 .ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيونديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن

 :د بنازبةردَين عوني كمال سعي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة العاشرة
 .على جملس الوةراا واجلهات ذات العالقة شةفيذ احكام هذا القانون

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز 
 .دةن  وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي يازدةم
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دا باَلو (وةدائيعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي دةرضوونيةوة جَي بةجَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي سةرمي 
 .دةكرَيتةوة

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

 :املادة احلاد ة عشرة
 (.وقائ  كوردستان) ةفذ هذا القانون اعت ارًا ما شار خ اصداره و ةشر يف اجلر دة الراية 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز 
 .ةكؤي دةن  وةرطريا، هؤكارةكاني تكايةبكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ب

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 هؤكارةكاني دةرضووني ئةم ياساية
سةبارةت بة طرنطي دةوري لة بنووتنةوةي رزطارخيوازي كوردستان و بؤ نرخاندني ئةر  و خةباتي 

يان و خوَيين ثاكيان لة ثَيناوي دةست نيشان كردني ما  دارةمانيةتي تةوعيان، بؤ رَينلَينان لة دورباني دان
 . و دةستكةوتة ماددي و مةعنةويةكانيان ئةم ياساية دةرضوَينرا

 
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 االس اب املوا ة

هم ونضاهلم وبطوالشهم يف احلركة التحرر ة الكوردستانية، وشنميًا جلهودالثَيشمرطة نهرًا ألهمية دور 
الطوعية، وشقد رًا لتضحياشهم ودمائهم اليكية يف س يل اهداف وشطلعات احلركة التحرر ة لشعب كوردستان 

 .وبغية حتد د حقوقهم وامتياةاشهم املاد ة واملعةو ة فقد شرع هذا القانون
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  غةسور سةرموو
 :وريسعيد مةمخ طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة هؤكارةكاني دةرضوواندني ئةو ياساية، بةثَيويست دةزاا نةصة كورديةكة ئةو وشة بطؤرددرَيت خةباتي 
 .دارةمانيةتي تةوعية بكرَيتة خؤبةخشيان، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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دةنطدانةوة وةكو ياسا دةربضَيت، كَي ئةوة خؤبةخشيان باشرتة، ثرؤذةكة لةطةَل هؤكارةكاني دةخيةمة 
لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي 
دةن  وةرطريا، ثريؤزبايي لة خؤمان و لة ثَيشمةرطةو لة طةلةكةمان دةكةين، ئينشائةلال ئةوةش ببَيتة 

 .طة، سةرموو جةنابي سةريق زةعيم عةليياساية  بؤ خنمةت كردني ثَيشمةر
 :وةزيري ثَيشمةرطة(/زةعيم علي)ابراهيم  عنمان عمر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة كؤتاييدا زؤر سوثاسي سةرؤكايةتي ئةجنومةني بةردَين دةكةم، سوثاسي هةموو ئةو بةردَينانة ئةنداماني 
بوونةي كة كَيشايان، ئةو دانونةشيان دةوَلةمةند كرد، زؤر ثةرلةمان دةكةم بؤ ئةو زةبةت و ئةو ماندوو 

سوثاس داواي سةركةوتن بؤ هةموو الية  دةخوازين، ئينشائةلال سوود بةخش دةبَيت بؤ خنمةتي كوردو 
 .كوردستان و طةلي كوردستان، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ني سةعات دة و نيو بؤ تةواو كردني بةرنامةي زؤر سوثاس، كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني، بةيا
ئةمردؤ، واتا هةردوو خاَلةكةي تر، دةخيةمة دةنطدانةوة بؤ دواخستين بؤ ئةوةي كةس رةخنةم لَي نةطرَيت، 
كَي لةطةَل ئةوةية دواي خبةين بؤ بةياني سةعات دة و نيو دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا 

تةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن   دواخراو، كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَينني و زؤر نيية دةسو بةرز بكا
 .سوثاس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه   ست ابد عبداه                سر 
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  شتمانيي      ةرؤكي ئةجنومةني نيجَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت
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  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – عَيراق                         كوردستان – كوردستان  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 ( 21)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
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 2112\00\20رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 05)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 20/00/2112 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     01/11/0222رَيكـةوتي   شـةممة  ضـوار  رؤذيي سةر لة بةياني (11)كاتذمَير   
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , ةجنومـةن و بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشـاد مئـو سـةرؤكي ئ   كوردستاني عَيراق 
, بةردَين سرست عبـد عبـداه سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤ  و( كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه

 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (05)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ؤي ذمـارة  لـة ثَيـردؤي نـاوخ   ( 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 (05)
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت

ى ياساي 1110خستنة روو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةى ياساي هةمواركردني ياساي ذمارة حةوتي ساَلي  -1
 .خانةنشني كردني كةم ئةنداماني ثَيشمةرطة

 .خستنة روو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةى ياساي راذة و خانةنشيين ثَيشمةرطة -0
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

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

ي 1110ي 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  ضوار ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(05) دانيشتين ذمارة
 :بةم شَيوةية بَيت دا01/11/0222رَيكةوتي 

ى ياساي 1110خستنة روو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةى ياساي هةمواركردني ياساي ذمارة حةوتي ساَلي  -1
 .خانةنشني كردني كةم ئةنداماني ثَيشمةرطة

 .طئتوطؤ كردني ثرؤذةى ياساي راذة و خانةنشيين ثَيشمةرطةخستنة روو و  -0

سةرةتا بةخَير هاتين بةرَين كا  سةريق عةلي وةزيري ثَيشمةرطةو، بةرَين كا  شَية جةعئةر وةزيري 
هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة، بةرَين كا  سةعد وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان دةكةم كة 

دانيشتنةدا، زؤر بةخَير بَين، داوا لة لَيذنةى ياسايي و لَيذنةى ثَيشمةرطة دةكةم  لةطةَلمان بةشدارن لةو
داوا  لة لَيذنةى ياسايي دةكةم ثرؤذةكة خاَل بة خاَل خبوَيننةوة، دواتر ردةئي . بَين لة شوَيين خؤيان دانيشن

 .هاوبةشي هةردوو لَيذنةكة خبرَيتة روو و، دواتر مونادةشةي دةكةين، سةرموون
 :ةردَين شَيروان ناصح حيدريب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خوشك و براياني بةرَينم ئةنداماني ثةرلةمان، هةر وةكو  دوَينَيش ئيشارةمت ثَيدا، ثرؤذةى ياساي 
خانةنشيين كةم ئةنداماني ثَيشمةرطة لة اليةن هةردوو لَيذنةوة مونادةشة كرا ، ليذنةى ياسايي و ليذنةى 

طة، بة ئامادةبووني جةنابي وةزيري ثَيشمةرطة و، وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري كاروبارى ثَيشمةر
ثَيشمةرطة، ئةوةى كة لة راثؤرتةكةدا هاتووة  تةمسيلي هةموو رةئيةكان دةكات، ردةئي لَيذنةى ياسا و ردةئي 

ينةوة كة ئةو لَيذنةى ثَيشمةرطة و وةزارةت، ئةمة خاَلَيك، خاَلي دووةميش ئةوةية ديسانةوة تةئكيد دةكة
ي ياسايةكةي طرتووتةوة كة ئةو ياسايةي كة ثَيشرت % 12ثرؤذةيةش بة هةمان شَيوة تةعديلةكة زياتر لة 

هةبووة كة لة ثةرلةمان ثةسند كراوة، بؤية هةر هةموومان رَيكةوتني لةسةر ئةوة كة ياساكةي ثَيشرت ئيلغا 
ة خؤي ضوار ماددةية و، ئةو تةعديالتةى كة هاتية بكرَيتةوة و ئةوة جَيي بطرَيتةوة، ضونكة ئةصَلي ياساك

تةدريبةن دة ماددةية، عةدا مةوادي ثرؤتؤكؤلي، ئَيستا ماددة ماددة ئةوة ئةخوَينينةوة، ئةوةية كة 
 .ئيتيئادمان لةسةر كردية، لة ماددةى يةكةم دةست ثَي دةكةين

 :بةردَين كريم حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

)...( ذمارة عرياق-ةرَيم بؤ هةرَيمي كوردستانةنشيين كةميةنداماني ثَيشمةرطةي زَيرةظاني هياساي خان
 0222ساَلي 

ثَيشمةرطةي زَيرةظاني هةرَيمي كةم ئةندام، ئةو ثَيشمةرطةية كة لة كاتي جَيبةجَيكردني : ماددةى يةكةم
يان لة ثَيناويدا، يان لة ئةجنامي كارَيكي ئةركةكانيدا لة رَينةكاني هَينةكاني ثَيشمةرطةى زَيرةظاني هةرَيم، 

تَيرؤريسو، يان بة يةكدادانَيكي سةربازيدا تووشي كةم ئةندامي بووة، يان دةبَي و، دةبَيتة هؤي 
 .ثةككةوتنَيكي هةميشةيي بؤي 
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 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هو الذي اصيب او  لاب اثةاا ادااه ا دمة يف صفوف قوات : قال يشمركة حرو االقليم املعو: املادة االوىل
حرو االقليم او ما ارااها او نتيدة عمل ارهابي او ملادمة عسكر ة مما س ب او  س ب له -ال يشمركة
 .عديآ دائمآ

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :َيوةى بةرَين دةكةم، لةطةَل ماددةى يةكةمئَيستا مودةدميةى راثؤرتي هاوبةش ثَيشكةش بة ئ

 
 

 عرياق-سةرؤكايةتي ئةجنومةنى نيشتمانيي كوردستان/ بؤ
 راثؤرتي هاوبةشي لَيذنةى ياسا و ثَيشمةرطة/ بابةت

ي طةآلرَيناني 3لَيذنةى ياسايي لةطةَل لَيذنةى كاروباري ثَيشمةرطة، ثَيكةوة رؤذي ثَينجشةممةي رَيكةوتي 
كؤبوونةوة بؤ لَيكؤَلينةوة لة ثرؤذةى ياساي خانةنشيين  05/12/0222بةر بة رؤذي كوردي بةرام 0222

كة لة دواي خوَيندنةوةى بةرايي لة ثةرلةمان لة  0222ي ساَلي 2كةم ئةنداماني ثَيشمةرطةى ذمارة 
دا بؤيان هاتووة و، دواي وت وَيذ وتاوتؤكردن بة  12/1/0222ي رؤذى 1دانيشتين ئاسايي ذمارة 

ةبووني وةزيري ثَيشمةرطة لة هةرَيمي كوردستان و وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة لةطةَل ئاماد
نوَينةراني وةزارةت و راوَيذكاراني لَيذنة، راثؤرتي خؤي و راسثاردةكاني لةبارةى ثرؤذةكةدا و تَيكراي 

 :رايةكان، دواي رَيككةوتن لةطةَل وةزير، بةم شَيوة ثَيشكةش دةكات
ةوةى هةمواركردنة ثَيشنيازةكة كة جةوهةري ياسايةكةية بة شَيوةيةكي طشو ية  دةطرَيتةوة و، لةبةر ئ

ي ياساكة لة هةمواركرنةكة ردةتي كردووة، سةبارةت بةمة لَيذنة بة % 12ماددةى نوَي لة خؤ دةطرَي و ، لة 
نوَي بؤ خانةنشيين كةم رَيككةوتن لةطةَل وةزيردا وا دةبييَن داردشتنَيكي نوَي بة ثرؤذة ياسايةكي 

ئةنداماني ثَيشمةرطة بكرَي، لةطةَل ثَيشنيازكردني هةَلوةشاندنةوةى ياساي كؤن و بةم جؤرة دابردَيذرَي، 
)...( عرياق ذمارة -بؤ هةرَيمي كوردستان( زَيرظاني هةرَيم)ياساي خانةنشيين كةم ئةنداماني ثَيشمةرطة 

كةميةندام، ئةو ثَيشمةرطةية كة لة كاتي ( َيردةظاني هةرَيمز)ثَيشمةرطةي : ماددةى يةكةم:  0222ساَلي 
جَيبةجَيكردني ئةركةكانيدا لة رَينةكاني هَينةكاني ثَيشمةرطةى زَيردةظاني هةرَيم، يان لة ثَيناويدا، يان لة 
ئةجنامي كارَيكي تَيرؤريسو، يان بة يةكدادانَيكي سةربازيدا تووشي كةم ئةندامي بووة، يان دةبَي و، 

ئةمة دةدي ماددةي يةكةمة، ئَيمة هيض موالحةزةيةكمان . ةبَيتة هؤي ثةككةوتنَيكي هةميشةيي بؤي د
 .لةسةر نية و، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ثَيم واية وةكو دوَييَن دةبَي، ئَيمة سةرةتا ئةو طؤردانكارية، هةردوو لَيذنةكة ئيقترياحيان كردووة، 
تي هةردوو وةزيري ثَيشمةرطة و وةزيري هةرَيم بؤ كاري ثَيشمةرطة مواسيق حكومةتيش بة نوَينةراية

بووينة، بةآلم دةبَي دةنطي بؤ بدةين كة ياساكة بطؤرددرَيت بؤ ياساي خانةنشني كردني كةم ئةنداماني 
ندكا ، كَي لةطةَل ئةو ثَيشنيازةى هةردوو لَيذنةكةية، دةسو بَل(زَيردةظاني هةرَيمي كوردستان)ثَيشمةرطة

تكاية؟ سةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةن  مودتةرةحةكة دبول كرا، ئينجا ماددةى يةكةم ض 
 .طؤردانكاريةكتان كردووة، بيخوَيننةوة تكاية

 :بةردَين كريم حبري عبداه 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
طةية كة لة كاتي جَيبةجَيكردني كةميةندام، ئةو ثَيشمةر( زَيردةظاني هةرَيم)ثَيشمةرطة : ماددةى يةكةم

، يان لة ثَيناويدا، يان لة ئةجنامي (زَيردةظاني هةرَيم)ئةركةكانيدا لة رَينةكاني هَينةكاني ثَيشمةرطةى 
كارَيكي تَيرؤريسو، يان بة يةكدادانَيكي سةربازيدا تووشي كةم ئةندامي بووة، يان دةبَي و، دةبَيتة هؤي 

  .ثةككةوتنَيكي هةميشةيي بؤي 
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 0222لسةة )...( العراق، رقم -القليم كوردستان(حرو االقليم)قانون شقاعد معوقي ال يشمركة

هو الذي اصيب او  لاب اثةاا ادااه ا دمة يف صفوف قوات : املعوق( حرو االقليم)ال يشمركة : املادة االوىل
او ما ارااها او نتيدة عمل ارهابي او ملادمة عسكر ة مما س ب او  س ب له ( القليمحرو ا)ال يشمركة 
 .عديآ دائمآ

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، وةكو ئةوةكةي دوَييَن بَي ، (العراق-ادليم كوردستان)دانونةكة وةكو ئةوةى دوَييَن، معودي البيشمركة كة 
ةى بيخةينة دةنطدان؟ ،ناوتان دةنووسم، كا  ئارَين ئةم ماددةية كةس دسةى هةية لةسةري ثَيش ئةو

 .سةرموو
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وابناا جةنابت ئيشارةتت ثَيدا بةس باش تَينةطةيشتم، وةكو ياساكةى دوَييَن بؤ هةرَيمي ناوَي، هةرَيمي 

ثَيشمةرطةى كةم ئةندام، يةكةم، دوور ودرَيذة، دووةمني  عرياق، هةَلطرياوة، ئةوة ية  و، ثَيناسةى-كوردستان
ئةو ثَيشمةرطةية كة لة كاتي : ناردَيكة، من هةندَيك تَيبيين ئةطةر لةسةردةم جةنابت ئةخيوَينمةوة

، بةكورتي ئةوة زؤر (زَيردةظاني هةرَيم)جَيبةجَيكردني ئةركةكانيدا لة رَينةكاني هَينةكاني ثَيشمةرطةى 
دامردشتووتةوة و، هةندَيك شو تريش لة ئاخريي دةَلَي كةم ئةندام بووة يان دةبَي، خؤي تؤ ناردَيكة، من 

ثَيناسةى كةم ئةندام ئةكةي، يةعين بووة نة  دةبَي، بؤ دوارؤذ نية ئةوة بووة ثَيويست بةوة ناكات، لةبةر 
طةية كة لة كاتي ئةو ثَيشمةر:ئةوة من دامردشتيتةوة و هةندَيكي زيادة، داردشتنةوةكةى ئةوهاية
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، لة ناو رينةكاني هَيني (ثَيويست ناكات ئةركةكاني، ضونكة ئةركي ثَيشمةرطة ديارة)جَيبةجَيكردني ئةركي
، ئةندامَيكي (نة  رَينةكاني، ئَيمة ية  هَينمان هةية، ثَيشمةرطةى كوردستان ية  هَينة)ثَيشمةرطةدا 

مي كارَيكي تريؤرسو يان لة ئةجنامي ثَيكداداني ئةوةندة بةسة، نة  لة ئةجنا. جةستةيي لة دةست داوة
سةربازي، ئَيمة ثَيشمةرطة بووينة لة ذيامندا و ئةوة زةعيم عةلي و كا  شَية جةعئةر، دةت نةمان طوتية 
ثَيكداداني سةربازي لة ناو هَيني ثَيشمةرطةدا، هةر طوتيتمان شةرد و برديندار بوون و كوش ، يةعين ئةوانة 

ية لة مَيذووي خةباتي ضةكداريدا، بةكار نةهاتية ثَيكداداني سةربازي، لةبةر ئةوة من بووة، ئةو وشة
ئةو ثَيشمةرطةية كة لة كاتي جَيبةجَيكردني ئةركي، لة ناو رينةكاني : كورمت كردووتةوة، بة كورتيةكةي

 .زؤر سوثاس. هَيني ثَيشمةرطةدا، ئةندامَيكي جةستةيي لة دةست داوة
 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

 .كا  جةعئةر سةرموو
 

 :معرو  ملطفى جعئر بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ماددةكة بة باشي هاتووة، بةس ية  ئيشكالي تَيدا دروست بووة، ئةَلَي ثَيشمةرطةى زَيردةظاني كةواتة ئةو 
ر نةَلَي بةهةر ثَيشمةرطةي لة كاتي جَيبةجي كردني ئةركةكاني لة رينةكاني هَينةكاني ثَيشمةرطة، ئةطة

هؤية  بَيت، زؤر ثَيشمةرطة مةحروم ئةبَيت، ضونكة شةرت نية لة كاتي شةرددا ببَيت، رةنطة ئةلغام بَيت، 
شةرت نية تؤة بَيت، ثَيشمةرطة بووة لة حاديسةى سةيارة تووشي معةوةدي بووة، لة شا  كةوتووتة 

، يان دةرماني دراوةتَي تووشي معةودي خوارةوة تووشي معةودي بووة، لة حاديسةكة تووشي معةودي بووة
بووة، ئةطةر نةَلَي بة هةر هؤية  بَيت ئةم ماددةية تةواو نابَيت، بؤ ئةوةى ثَيشمةرطة بة عام بيانطرَيتةوة، 

 .زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثةخشان خان
 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مؤستا كاكة ثَيناسةيةكي خوَيندةوة، هي راثؤرتي هاوبةشي هةردوو لَيذنة،  الم واية ئةمة ثَيش ئةمة ما

، بةينةما ماددةكاني دواي ئةوة هةمووي ، الذي اصيب او  لابوردترة، منيش هةمان ئةو تَيبينيةم هةية 
ة موستةدبةل با باسي ئةوة ئةكات كة تووش بووة، تووشي ئةو كةم ئةنداميةتة بووة، لةبةر ئةوة ئةوةى ك

باس نةكةين، هةر باسي ئةوةى بكةين كة تووشي ئةم كةم ئةنداميةتة بووة لة كاتي ئةدائي واجبيان لة 
نيو رينةكاني هَيني ثَيشمةرطة بة بَي ناو هَينان، يةعين ثَيشمةرطةية لة شوَينَيكداية و تةدينةوةية  

سيعلةن وةكو برادةران وتيان لة شا  ئةكةوَيتة دةبَيت، ثَيشمةرطةية  ئةضَيت بؤ عةمةلياتَيكي سةربازي، 
خوارةوة، بؤية ئةوةى تةعريئةكةى راثؤرتي هةردوو لَيذنة لةطةَل ناو نةهَينان بةس لة كاتي ئةدائي 

 .واجيب، سوثاس
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 :بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  خةليل
 :بةرَين خليل ابراهيم حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةكة تةعريئةكةى، هةر ضةندة من لةناو لَيذنة بووم، مونتةبية نةبووم، ئَيستا لة راستيدا لة عةرةبي

ة ثَيي ناوي، ضونكة باسي معةوق (يصاب)ئينتيباهم كرد، زؤر دةديق نةهاتة ثَيش ضاوم، رَيك نية، ئةو 
 اصيب)بة ضي؟ لة ئةخريي ( اصيب)ة هةر بة تةنها بةسة، ئةوةى تر الزمة(اصيب)ئةكةين، ئةوة واديعية 

ئةوة  ،(س ب او  س ب له عديآ دائمآ) ، يةعين نة  بَلَيني(بعدي بدني او عقلي  ؤثر يف مقدرشه على احلياة
، ئةوة ( اتياة اصيب بعدي بدني او عقلي  ؤثر يف مقدرشه على: )دةديق نايةت، لة ئاخريةكة بَلَيني

ذ هةية لةوَي و تةعريئةكة وا موتابيقة بة تةعريئات لة مةوسوعةى عالةمي باسي معةوق، بةحسَيكي درَي
 .دةديق تر دةبَي، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  بةَلَين
 (:بةَلَين)بةردَين بد عبداه حممود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منيش هةر لةسةر صياغةكة، بة راسو تةعريئةكة زؤر نارَيكة، ئةوةى كا  ئارَين باسي كرد زؤر راستة، 

كورتي ئَيمة دةتوانني تةعريئي ئةو ثَيشمةرطة ثةككةوتوانة بكةين، ثَيشمةرطةى كةم يةعين زؤر بة 
ئةو ثَيشمةرطةية لة كاتي جَيبةجَيكردني ئةركةكاني، يان لة ئةجنامي كارَيكي تريؤرسو، دوضارى : ئةندام

تي شةرديش كةم ئةندامي بووة ياخود دةبَيت، ئةوة زؤر كورتة، ضونكة كة طوتت ئةركةكان، يةعين لة كا
هةر ئةركي جَيبةجَي كردية، كة طوتت ثَيشمةرطة يةعين لة ريني هَينةكاني ثَيشمةرطةية، ئةو دوور 
ودرَيذي و تَيكةآلويةى ناوَى، ئةو ثَيشمةرطةية لة كاتي جَيبةجَيكردني ئةركةكاني، يان لة ئةجنامي كارَيكي 

َيمة بؤ باسي ثَيكداداني بكةين؟ من بة بريم تريؤرسو، دوضارى كةم ئةندامي بووة ياخود دةبَيت، يةعين ئ
دَيت لة دةشو هةولَير ضةند ثَيشمةرطةيةكي برادةراني حينبي شيوعي لةبن شاخدا خةوتبوون، 
شاخةكةيان بةسةردا رووخا و شةهيد بوون، نة لة كاري تريؤريستية و نة شةريشة،  لةبةر ئةوة كة طوتت 

 .هةمووي دةطرَيتةوة، سوثاس لة كاتي ئةركةكانيدا لة ريني ثَيشمةرطة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سَوزان خان
 :زان شهاب نوريؤبةردَين س

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من هةمان راي كا  جةعئةر و كا  بةَلَينم هةية، ضونكة شةرت نية لة كاتي جَيبةجي كردني ئةركةكان، 

ازةية، ئةردواتةوة تووشي حاديسةى سةيارةى دةبَي، تياية ، ئةوة ئةردواتةوة ئةمردؤ ئيج له اثةاا ا دمةبةآلم 
كةم ئةندام ئةبَيت، بةآلم ثَيشمةرطةية، ئةويش يةعين لة كاتي ئيجازةدا واي لَيهاتووة، طوناح نية ئةو 
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بَلَيي مةسةلةكة حةل ئةبَيت، زؤر  اثةاا ا دمة هةموو خنمةتةي بؤ حيساب نةكرَي؟ لةبةر ئةوة ثَيم واية
 .سوثاس

 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

 .كا  غئور
 :مةمخورى سعيد طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت داردشتنةوةى ماددةى يةكةم، من ثَيم باشة بةو صيغةية بَي ، زؤر كورتر دةبَي و ثر ماناتر 

اني ئةركي ثَيشمةرطايةتيدا ئةو ثَيشمةرطةية كة لة كاتي ئةجنامد: دةبَي، ثَيشمةرطةى زَيرةظاني كةميةندام
بةية  دَيرد ئةو هةموو دَيردةى كة نووسراوة و ئةو ثَيناسة درَيذةى . تووشي كةم ئةندامي بووة يان دةبَيت

ئةو ماددةية بةراسو كة هةسو ثَيدةكةى دارشتنةكةشي الوازة، ئةطةر بةو شَيوةى لَيبكرَيت، حةز دةكةن 
خةَلكَيك هةبووة كة : ة ئيستيئادةى لَيبكةن، ئةوة ية ، دووشبؤشتان دةنَيرم بةو صيغةى كة نووسيوم

لة ئةسناي راثةردينةكة كةم ئةندام بووة، بريندار بووة ، ئايا ئةوانة دةضنة  1111مةسةلةن لة راثةرديين 
كوَي؟ مةسةلةن لة زمنى هَيني ثَيشمةرطةى كوردستاندا نينة، هاووآلتي بوونة، بةآلم بةشدارى ئةركَيكي 

نيان كردووة، خؤتان دةزانن ثَيشمةرطة بة رَيذةيةكي كةم هاتوونةوة كوردستان ئةو كاتي، زياتر نيشتما
خةَلكةكة بة رداثةرين هةستا، ئايا ئةوانة لَيرة جَيان دةبَيتةوة يان نا؟ ئةطةر جَييان نابَيتةوة ئَيمة ضؤن 

ةوانيش سوودمةند بن، ضونكة ئةوة بكةين ئةو خةَلكانةش لةو ياسايةدا جَييان ببَيتةوة؟ بؤ ئةوةى ئ
 .ئةركَيكي نيشتمانيان رداثةرداندووة و، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة يةعين ئةواني تريش كةم ئةندامن، بةآلم (ثَيشمةرطةى كةم ئةندام) بة خؤي كا  غئور ئةوة ناوةكةى
نها باسي ثَيشمةرطةى كةميةندام ثَيشمةرطةى كةميةندام نني، ئةواني تريش حقوديان هةية، بةآلم لَيرة تة

 .هالة.دةكةين، د
 :هالة سهيل وادي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اصيب او  لاب اثةاا  هو الذي: هةمان ثيشنيارم هةية، صيغةكة زؤر دوور ودرَيذة، ئةطةر هةر ئةوةندة بَيت

ئةوةى كة لة رَيي هاتةوة و لة  ا دمة ااثةا، ئةوةش دةطرَيتةوة ئةوةى سَوزان خان باسي كرد  ادااه ا دمة
شو . نتيدة عمل ارهابي او ملادمة عسكر ة: رَيطا تووشي بوو، لةبةر ئةوةى لة دَيردي دووةم كة دةَلَي

 :ديكةش هةية، دةصئي جةوي هةية شو تر هةية لةوانةية لة بري كرابَي باس بكرَي، بةس ئةطةر بَلَيني
 .رَيتةوة و زؤر سوثاسهةمووي دةط. اثةاا ادااه ا دمة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حممد حكيم
 :بةردَين حممد حكيم جبار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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اثةاا ادااه ا دمة،  :وةلآل منيش دسةكةى كا  شَية جةعئةر و سؤزان خانيش عيالجي مةسةلةكة ئةكات، 
انة لة كوَيندةر جَيطاي بكةينةوة؟ ضؤن جَيي بةآلم مةسةلةي زينداني سياسي و هةندَي جؤري تر هةية ئةو

 .ئةكرَيتةوة؟ ، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ثرسيارةكةت ماية؟ طلعتكا  
 :الدين سيف خضر طلعت بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
و، جاران وةلال ثرسيارةكةم تةدريبةن كا  غئور كردي، بةآلم من زياتر عيالدةي بة هَيني ثشتطريي هةبو

رَيكخرابوون وةكو هَيني ثَيشمةرطة، ثشتيواني هَيني ثَيشمةرطةيان دةكرد لة شةردةكان بةشداريان كردووة، 
نازاا جَيي لةو ياساية وا بناا نابَيتةوة، بة ثَيي ئةوةى هةر ثَيشمةرطة بَيت، ئةطةر دةدَيك يان ياساية  

 .يان شتَيك بيانطرَيتةوة، رَينم هةية
 :ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

زؤر سوثاس، موالحةزةكان ئةنداماني ثةرلةمان تةركينيان لةسةر ئةوة كردووة مةختةصةر بَيت و 
موعةبري بَي ، ثَيم واية زياتر ناوى ثَيشمةرطة بَي  لة كاتي جيَبةجَيكردني ئةركةكاني، معةوق بووة، كةم 

وةزير ئةطةر دسةى هةبَيت، دوايي ئةندام بووة، كا  شَيردَليش دسةكاني خؤي بكات، جا جةنابي 
 .مودتةرةحةكاني ئةنداماني ثةرلةمان ئةخيةمة صياغةوة

 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَيني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من لة ثَيشةوة تكا لة ئةنداماني ثةرلةمان ئةكةم، نازاا لة اليانة يان نية؟ ئيعتيماد لةسةر عةرةبيةكة 

حرو )ال يشمركة : يةكة باشرت داردَيذراية، بنانن لة عةرةبيةكة ضؤن دارَيذرداوةبكةن، بةراسو عةرةب
هو الذي اصيب او  لاب اثةاا اداا ا دمة يف صفوف قوات ال يشمركة او ما ارااها او : املعوق( االقليم

ئةوجا با شتةكانتان نتيدة عمل ارهابي او ملادمة عسكر ة مما س ب او  س ب له عديآ دائمآ، 
ابدةمةوة، ئَيمة لةبةر ضي دةَلَيني اصيب؟ لةبةر ئةوةى ئَيمةى ثَيشمةرطةى كؤمنان هةية، دةمانةوَى جو

ثَيكدادان، ئَيستا هةندَيك شت ثةيا : ئةوانيش بياندةييَن، دةمانةوَى مازيةكةش بَلَيني، ئةوة ية ، دووةم
ةواو بكةم دوايي بؤتان ئةخوَينمةوة، بووة بةراسو جاران لة عةسكةرى ئةو شتة نةبوو، ئَيستا با دسةكاا ت

خةَلك بة ض تووشي عةجن دةبَي و بة ض تووشي معةوةدي دةبَي؟ بةنيسبةت ئةركةكان بةراسو ئةركةكان 
زؤرن، كة طوتت لة ئةسناي خيدمة، لةوَي نووسراية، يةعين ئةسناي خيدمة هةمووى دةطرَيتةوة، تةنها  

وق نية، ئَيمة تووشي دةصئي كيمياوي بووين، كا  ئارَين خؤشي ئةندامَيكي لةشي لةدةست دابَيت ئةوة معة
ئةزانَي، هةندَي برادةرمان تووشي شينؤسرينيا بووة، هةندَيك تووشي شو عةصةبي بووة، خؤتان ئةزانن 
غازي ئةعصابيان لَيداين، يةعين ئةوة هةر جسم نية، ضاوَيكي كوَير بَي، يان دةستَيكي نةبَي، ئةوة نية، 

ة ئَيمة حيسابي ئةوانةلان كردية، موصادةمةش هةية ئَيستا، يةعين ئَيستا وةكو جاران نية، با لةبةر ئةو
ئةوةتان بؤ خبوَينمةوة كة ئَيستا لةو زروسةى ئَيستا كة تووشي شةردي ئريهاب بووين، بنانن بة ضةند شتان 

و دةبَي هةر بة عةرةبيش  خةَلك شةهيد دةبَي يان تووشي عةجن دةبَي، بةآلم بةداخةوة ئةوة بة عةرةبية
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عةد قيام الوحدة العسكر ة مبوااهة االرهاب  و القو  املعاد ة اثةاا اعمال  :بيخوَينمةوة، ئةو حاَلةتانة
التطهري اليت  توااد فيها العسكري، شعرض االرهاب  للوحدة العسكر ة اليت  توااد فيها العسكري، شعرض 

مةالعسكر ة م  االرهاب  او بس  ها او ما خالل شعقي هم و القاا العسكري لرصاً االرهاب  اثةاا امللاد
الق ض عليهم، انفدار سيارة مفخخة و شعرض العسكري هلا ما االرهاب  االنتحار ا بس ب سقوط السقف او 
امللدأ ما اراا قلف معادي، التعرض لكم  ما االرهاب  او بس  هم اثةاا متتعه باالااةة بس ب العمل 

ا آ كان ملدره، انفدار سيارة حمملة بالسالح او الوقود او العتاد الذي  ستقلها العسكري نتيدة شعرض  املعادي
هةتا بة سةبةبي، لة   االرهاب  هلا، بس ب انفدار لغم او ع وة ناسفة، و بس ب انفدار صاروخ او رمانة،

طانطرين دةبَي، جوزئَيكي  مةنتيقةى ئَيمة، بةسةبةبي سارديش، جاري وا هةية لة ناو بةسرَي تووشي
لةدةسو دةبا، ئةوانة هةمووي سةبةبن لة ئةسناي خيدمة، لةبةر ئةوة وا بناا كة دةَلَيني لة ئةسناي 
خيدمة هةموو شتَيك دةطرَيتةوة، كة دةَلَيني موصادةمة ئَيستا ثةيا بووة، يةعين هةندَي شت ثةيا بووة، كة 

زية كةواتة ثَيشرت تووشي بووة و ئةوانةى ئَيستاش دةطرَيتةوة و، لةبةر ئةوةى دةَلَيني ما( اصيب)دةَلَين 
 .زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 كا  زةعيم ض موآلحةزةية  هةية لةسةري ؟
 :وةزيري ثَيشمةرطة(/زةعيم عةلي)ابراهيم عنمانبةردَين عمر 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةكةش باشة، شامل بَيت و هةمووي بطرَيتةوة، زؤر دوور و وةلآل من ثَيم باشة كورت بكرَيتةوة، تةعبري

درَيذة، بةآلم شو تر تَيكةَل نةكةين، مةسةلةن سجين سياسي ثرؤذةيةكة، ثاشان رةنطة ئةويش دانونَيكي 
بؤ دةربضَي يان نينامَيكي بؤ دةرضَي، يان ئةوانةى لة ئينتيئازة بةشداربووة و ثَيشمةرطة نةبووة و لة 

رطة نةبووة، ميللةت هةمووي تووشي ئةو رووبةرووبوونةوة بوو، بةآلم ثَيشمةرطةكة ليسو ثَيشمة
خصوصياتي خؤي هةبوو بةراسو، يان ئةوانةى تر كة ثاَلثشو هَيني ثَيشمةرطةيان كردية، شتةكان با 
تَيكةآلو نةكةين، ئةوة خؤي موحةدةدة بة ثَيشمةرطة، هةر ضي هةية بؤي بكرَي ئَيمة ثَيمان باشة، 
كورتكردنةوةى سةدةرةكان شتَيكي ضاكة، ئةطةر صياغةكي جواني بؤ بدؤزنةوة و تةسبيو بكةن وشامليش 

 .  بَي و، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة (اصيب)ةكة زيادة، ضونكة (يصاب)زؤر سوثاس، وةلآل من كورمت كردؤتةوة ئةطةر ئيجازةتان بدابا، 
( اصيب)نةخواستة سبةيين ئيصابةى كرد ئةو دانونة دةيطرَيتةوة،  هةردووكي دةطرَيتةوة، يةكَيك خوا

سبةييَن دوو سبةي كة ئيصابةى كرد ئةو دانونة ( يصاب)ثَيشمةرطةكان دةطرَيتةوة، بةبَي ئةوةى بَلَيي 
هو الذي اصيب اثةاا ادااه ا دمة، :املعوق( حرو االقليم)ال يشمركة : دةيطرَيتةوة، جا من وام نووسيوة

ئةوة موختةصةرة و ئةوةى كا  خةليل وتي تؤزَيك ئةويشم كورت . دني او عقلي  عيق ادااه للخدمةبعدي ب
كرديتةوة و زؤر لة ئةنداماني ثةرلةمانيش موالحةزةيان كرد كة هني بكرَيتةوة، ئةطةر ئةوة بيكةينة 

( حرو االقليم)ةكورديش بيخوَيننةوة، جارَيكي تر دةخيوَينمةوة كةليمةيةكم لةبري ضووبوو، البيشمرك
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نازاا كا  . هو الذي اصيب اثةاا ادااه ا دمة او ارااها، بعدي بدني او عقلي  عيق ادااه للخدمة:املعوق
 شَيروان ؟ بةعجن بةتةنيا ئيكتيئا دةكات؟ بةدةني و عةدلي البدةين؟ ردةئيتان ئَيوة ضية وةكو دانوني؟

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو
عيجنةكة لة دانونةكة تةسصيالتي درايَو، ئةطةر عجنيش بنووسني هةمووي دةطرَيتةوة، ضونكة 

بَيت و ض بةدةني بَيت، ئيشارةتي ثَيدراية لة مةتين  عضو دةرةجاتةكان هةمووي ئيشارةتي ثَيدراية، ض 
 . دانونةكة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املعوق( حرو االقليم)ال يشمركة :ين و بةتةنيا عجنةكة دةبَيباشة كةواتة بةدةني و عةدليةكةش الدةبة
 .هو الذي اصيب اثةاا ادااه ا دمة، بعدي  عيق ادااه للخدمة

   
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةسةر ئةطةر موالحةزةي بكةن ماددةى دووةم تةعريئةكة بة وةزعةكي ديكة هاتية، ثرؤذةكةش تةئكيد ل
اذا فقد احد اعضااه الهاهر ة ما اجلانب : دةَلَي( ب)، سةدةرة العضوي ئةو وةزعة دةكات، من اجلانب 

ديارة كة ئَيمة مونادةشةمان كرد لةطةَل جةنابي وةزير و . العضوي او الوظيفي، مهما كانت دراة عديه
ا بَي بة سيئةتَيكي زؤر روون و لَيذنةى ثَيشمةرطة، تةئكيد لةسةر ئةو بابةتةيان كرد كة هةدووكي تَيد

، لَيرة دةبَي ئةو عيبارةتةى كة بةكاري العضوي او الوظيفيئاشكرا، لةبةر ئةوةى ئَيمة تةسبيتمان كرد 
 .دَينني نةسةدَيكي هةبَي لةطةَل ماددةى دووةم، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ني و عةدليةكة ثَيويست ناكات، جارَيكي تر بة ئةوة ماددةى دووة، ئةوة هيض، بةآلم ماددةى يةكةم بةدة
 . عةرةبيةكةي دةخوَينمةوة، ئةطةر مامؤستا كاكة كردبَيتة كوردي؟ كا  شَيردَل سةرموو

 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَيني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 كي ئريهابي ؟ ئةطةر ئَيمة هةر بَلَيني ئةسناي خدمة، باشة كة لة كاتي ئيجازةى بوو و جةماعةتَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

( حرو االقليم)ال يشمركة  :ئةوة هةردووكي ئةطرَيتةوة، ئَيستا ديسان ئةخيوَينمةوة( ارااها)كة طوتت 
كورديةكةي خبوَيننةوة . هو الذي اصيب اثةاا ادااه ا دمة او ارااها، بعدي دائم  عيق ادااه للخدمة:املعوق

 .بدةين تكاية بؤ ئةوةى تةصويو لةسةر
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةو ثَيشمةرطةية كة تووشي كةم ئةندامي بةردةوام بووة لة (: زَيردظاني هةرَيم)ثَيشمةرطةى كةم ئةندام
 .كاتي جَيبةجَيكردني راذةكةي يان بة هؤيةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .و بة عةرةبيةكةش بيخوَيننةوة ئَيستا خوَيندرايةوة بة كوردي
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هو الذي اصيب اثةاا ادااه ا دمة او ما ارااها، بعدي دائمي :املعوق( حرو االقليم)ال يشمركة: املادة االوىل
 . عيق ادااه للخدمة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يةتي دةسو بَلندكا تكاية؟ سةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ ية  كةس لةطةَليدا نية دةخيةمة دةنطةوة كَي لةطةَل
 .بةبَي ئةوةى داواي دسةش بكات و ئيعتريازيشي هةبَيت، بةئةكسةريةت وةرطريا

 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كةوتنَيكي جةستةيي لةو بارةى خوارةوة تووشبوو بة ثةك( زَيردةظاني هةرَيم)ثَيشمةرطة : ماددةى دووةم

 :خانةنشني دةكرَي
و بةرةو سةر، بة ثَيي راثؤرتَيكي ثنيشكي كة لة لَيذنةيةكي % 52ئةطةر ثلةى ثةككةوتنةكةى طةيشتة -ع

 . ثنيشكي ثسثؤريةوة دةرضووبَيت
و ثلةى بة ئةطةر يةكَيك لة ئةندامة ديارةكاني لة اليةني ئؤرطاني و سةرماني لة دةستدا بَيت  -ب

 .ثةككةوتنةكةى هةرضةند بَيت

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :امللاب بعدي بدني على التقاعد يف احلالت  التاليت ( حرو االقليم)حيال ال يشمركة : املادة النانية
 .ية خمتلةفما فوق، و مبواب شقر ر طيب صادر ما جلةة ط % 52اذا بلغت دراة عديه  -أ
 .اذا فقد احد اعضااه الهاهر ة ما اجلانب العضوي او الوظيفي مهما كانت دراة عديه -ب

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .هالة سةرموو.ئةطةر كةس دسةى نية؟ باشة ناوتان دةنووسم، د

 :هالة سهيل وادي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
باسي عقلي نةكردية با ئيناسة امللاب بعدي بدني و عقلي، ( رو االقليمح)حيال ال يشمركة  :لَيرة كة دةَلَي

 .بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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، لَيرةش (عجن دائم)هالةي، لة ماددةى يةكةم وتراوة .ئةطةر موالحةزةى بكةى كا  شَيروان موالحةزةى د
 .حممد حكيم بةدةنيةكة ببَيتة دائم ئةوة ئةو ئيشكالة حةل دةكات، كا 

 :بةردَين حممد حكيم جبار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤرة، ئةطةر كةمي بكةينةوة % 52وةلآل من نازاا ثَيشنيارةكةم لة رووي توبيةوة ضؤنة؟، بةآلم ثَيم واية 

 .، سوثاس% 42يان % 35بؤ 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 . فؤاد.كا  د
 :بابان حممد ابد فؤاد. د بةردَين

 .ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة
ئةطةر يةكَيك لة ئةندامة ديارةكاني لة اليةني ئؤرطاني و سةرماني لةدةست : ئةَلَي( ب)لةرداستيدا برطةى 

دابَي، لةبةر ئةوةى مةرج نية يةكَيك بؤ ئةوةى ئةندامَيكي لةشي لة دةست دابَي لة رووي ئؤرطانيةوة، 
دابَي، بَلَيني دةستَيكي ئيش ناكات، بةآلم دةسو لة رووي  لةوانةية لة رووي تةنها سةرمانيةوة لةدةسو

 .ئؤرطانيةوة لةدةسو نةداوةوة، بةآلم ئيش ناكات، دةبَيت بطوترَيت لةاليةن سةرماني يان ئؤرطاني، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سعدالدين
 :بةردَين مال سعدالدين عبداه مةولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بَي، مةعناي ئةو كابراية نيوةى تةواو بَيت و نيوةى تةواو نةبَيت، زؤرة % 52ةوها تَيدةطةيشرتَى ئةطةر لة ئ

، ئةطةر لة كوللي وةربطريَي، ئةوة جانبَيك، جانة دووةم هةر ئةوها باشة بة كورتي كورتي %52لة 
 .اذا قررت اللدةة الط ية عدم صالحيته للخدمة: بكةينةوة

كة وةزارةتي صيحة  طيبئةوة تةدريرةكة دةطةرَيتةوة بؤ لَيذنةى صالحيته للخدمة  عدميةعين ئةو 
 .دةريدةكات، ئةوة زياتر مةعنايةكةي مةسهومرت دةبَيت، لةطةَل رَينمدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين لة % 52، تةحديد دةكةن لة  ط  هةر بؤ ئةوةى تةوزيح بَي ، ئةو دةرةجاتانة، دةرةجةيةكي 
بَي  دودرةتي ئيشي هةية، ئةو دةرةجاتانة زؤر بة ديقةت ديارى كراوة، من لةبةر ئةوةى ئةو % 35

حاَلةتانة زؤر هاتونةتة ثَيشم، حاَلةى كةم ئةندام رةوانةى لَيذنةى كراوة و هاتووتةوة، ديقةتي تَيداية، كة 
دةتوانَي % 35ام بدات، ئةطةر لة يةعين ناتوانَي بة شَيوةيةكي رَيك و ثَيك ئيشةكاني ئةجن% 52طوتي لة 

دةتوانَي مةسةلةن، ئَيستا مومكينة % 02هةندَي ئيش ئةجنام بدات و هةندَي ئيش ئةجنام نةدات، ئةطةر 
 .من خؤم، هةموو دَي  دوايي بة تةسصيلي، سوزان خان% 32ئَيمة ئيعتيبار دةكرَي معةوةق لة 
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 :بةردَين سؤزان شهاب نوري

 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة
 .سوثاس روونكردنةوةكةي تؤ كايف بوو، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  بةَلَين
 (:بةَلَين)بةردَين بد عبداه حممود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ديسان لةسةر صياغةكةية بةراسو، ئةو صياغةى سةدةرةى ثَيشةكيةكة هةر زؤر ناردَيكة، بة ثةككةوتنَيكي 

نا نادات، ثَيشمةرطةى ثةككةوتوو لةم دوو بوارةى خوارةوة خانةنشني دةكرَي، زؤر بة جةستةيي هيض ما
بةرةو سةرةوة بوو بة ثَيي % 52كورتي و بة وازحيي، خاَلي يةكةميش ئةطةر ثلةى ثةككةوتنةكةى لة 

ةوةم بةرداسو ئ% 52راثؤرتي ثنيشكي، بةرداسو صياغةى كورديةكةي زؤر زؤر ناردَيكة، منيش هةر لةسةر 
بةسةرةوة بوو كؤمةَلَيك % 52هةبَي، ضونكة ئةطةر لة % 45زؤرة، باشة ئةوةى لة % 52هةية، كة لة 

بةرةو خوارةوة تةنها دةتوانَي خانةنشني بكرَي، % 52ئيمتيازاتي دايَو لة ماددةكاني دواوة، يةعين لة 
بةسةرةوةية، % 42و روةيةبةسة% 45ئةوةى  ئيمتيازاتةكاني ترى نادرَيَو، لةبةر ئةوة بة رداي من

بةسةرةوة ئةو ماسانةى ثَي بدرَي كة لة ماددةى سَيدا هاتووة، % 35اليةنى كةم بَي و لة % 35عاليةدةل 
ضونكة ئةطةر وةكو ئَيستا نينَيتةوة تةنها حةدي خانةنشيين هةية بة ثَيي ماددةى ضوارةم، يان دةتوانَي 

كرَي، يةعين ئيمتيازاتةكاني ترى وةكو ثةككةوتة لة وةحدةكي ئيداري ئيش بكات يان خانةنشني ب
م ثَي زؤرة و داوا دةكةم % 52نايدرَيَو، وةكو خانةنشينةكي ئيعتيادى خانةنشني دةكرَي، لةبةر ئةوة من 

 .، سوثاس%35يان % 32بكرَيتة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

% 52ي شةرح بكةى؟ يةعين كَي لة حاَلةتةكةي دةتوان% 52لة : من ثرسيارَيكت لَي دةكةم كا  بةَلَين
 دةيطرَيتةوة؟

 ( :بةَلَين)بةردَين بد عبداه حممود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوة لَيذنةى ثنيشكي دياري دةكات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جا من خؤم ئةوةم شةرح كرد، خؤم طومت ئةوة، لةبةر ئةوةى ئةوانةى كة دكتؤرن خاَلةتي وايان هاتووتة 
يةعين % 35يةعين ضي؟ لة % 52لة  فؤاد.ثَيش، ئةطةر ئةوان موالحةزةيةكمان بدةنَي لةسةر ئةوة؟ كا  د

 ضي؟
 :بابان حممد ابد فؤاد.د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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لة راستيدا لة وةزارةتي تةندروسو ليستَيك هةية لةبارةى ئةوةى كة دةرةجاتي عيجن ض دةطرَيتةوة؟ 
لةوَى دياري كراوة، ثةجنةيةكي بردا ضةندة؟ ضوار ثةجنةى بردا ضةندة؟ دةسو تا ئانيشكي بردا يةعين ئةوة 

ضةندة؟ يان هةموو دةسو ضةندة؟ لةبةر ئةوة ئيحتياج ناكات بةو هةمو دوور و تةسصيلة، ضونكة ئةوة 
 .هةمووى لةوَي دياري كراوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كا  جةمال
 :ال حممد داسمبةردَين مج

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةلآل ئةوةى من موالحةزةى ئةكةم لة دانونةكةي بةغدا ضاكرت ضارةسةرى ئةم كَيشةيان كردووةو صيغةى 

اذا احيل العسكري الس اب صحية نامجة عا ا دمة او بس  ها، وط :موناسبرتيان طوتووة، لَيرة ئةوان ئةَلَين
ئينجا  . 53ن العدي كليآ، فيمةح راش آ شقاعد آ وفقآ الحكام ال ةد االول ما املادة  كا له  د يف حدوثها و كا

. سةة اذا كان اقل ما ذلك 15حتتسب مدة خدمته التقاعد ة : تةحديدي كردووة ئةطةر لةوة كةمرت بَي 
% 52كة لة يةعين تةحليلي ئةوان تؤزيك سراوانرتة و تةدريبةن هةموو الية  ئةطرَيتةوة، ئينجا بؤ ئةوةى 

 .تؤزَيك شو زياترى بؤ خستَوتة سةر، ئةطةر موراجةعةيةكي ئةمة بكرَيتةوة وا تَييةطةم شتَيكي باشة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو ثةخشان
 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر تووشي : تةعريئةكة هاتووة ئةَلَي ئَيمة لة ماددةى دوو باسي ثَيشمةرطةى كةم ئةندام ئةكةين، لة

شتَيك بوو كة مةنعي بكات لة ئةدائي عةمةلي، يةعين ئيرت خؤي هةر بَلَيني ثَيشمةرطةى معةوق حةدي 
ضؤن بَي؟  ةكاني شةرح كراوة، لة سةدا ئةوندةراتة تةداعودي هةية، دوايي لة ماددةكاني دواييدا حاَلةت

ادة، ضونكة ئَيمة شةربان كردووة لة تةعريئةكة، بَلَيني ثَيشمةرطةى لةبةر ئةوة من ثَيم واية ئةمة زي
معةوق حةدي راتة تةداعودي هةية، لة ماددةكاني دوايي ئةوة هاتووة، ضؤن و دةرةجةكةي ضؤن بَي و 

 .ضؤن نةبَي؟ سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كةمرتة، ئةطةر تةدريري % 52ةية لة تةئيدي بكات، مةسةلةن يةكَيك ه ط ىئاخةر ئةوة دةبَي تةدريري 
كة دةَلَي ئيشي ثَي دةكرَي  طوبيه نةبَي  مومكينة زؤر كةس بَي  داواي تةداعود بكات، بةآلم تةدرير ط ى

 يان نا؟ دةتوانَي بةردةوام بَي لة ئيشةكةى يان نا؟ 
 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئيشي ثَي نةكرَي، لة ئاخر جوملةي: ة وتومانةئَيمة لة تةعريئةك
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  بارزان
 :بةردَين بارزان حممد دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .هالة كردي و، زؤر سوثاس.دسةكاني من د

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دوا كةس كا  ئارَين
 :بةر َين ئارَين عبداه ابد

 .ي ئةجنومةنبةر َين سةرؤك
دةكةم، لةاليةني ئؤرطاني يان سةرماني ئةوة وابناا  فؤاد.دسةى يةكةمم ئةوةية كة ثشتيواني كا  د

من لة ماددةى ثَيشوو طومت لة كاتي جَيبةجَي كردني ئةركةكاني : جَيبةجَي كرا، بةآلم ثرسيارَيكم هةية
يواني لَيكرا، من نازاا بؤ ضي بةعةرةبي ثشت اداا الواابسةر شانيدا ثشتيواني نةكرا، بةآلم كة طَوترا 

 .وةدعي زياتر بَي لة زةماني كوردي كاتَي كة دسةى دةكةين؟ بةراسو من ثرسيارم لةو برادةرانةية، سوثاس
 :بةر َين سةرؤكي ئةجنومةن

تؤ سةهو تَيطةيشتووى، ثشتيواني لة دسةكاني تؤش كرا و ضةسثا، بةآلم تؤ وا تةسةور دةكةى و، عةيين 
دةكات بةعةرةبيةكةى و بةكورديةكةى، بةآلم من و كا  خةليل رةنطة عةرةبيةكة باشرت بنانني، ئةوة شت 

مةوزوعَيكي ترة، من ثَيم واية موالحةزاتةكان بؤ روونكردنةوة بوو زياتر ية  كةليمة نةبَي ، كا  
( حرو االقليم)ال ال يشمركة حينوري دوَييَن دةرارمان دا ئةوةى ناوى نةنوسيبَيت، داواي لَيبوردن دةكةم، .د

على التقاعد يف ئةوة لةبةر ئةوةى لةطةَل ماددةى يةكةم بطوجنَي بةدةنيةكة نابَيت،  امللاب بعدي دائم،
يةعين دةبَي دائيميةكةى لةطةَل بَيت بؤ ئةوةى لةطةَل ماددةى يةكةم بطوجنَيت و : احلالت  التاليت 

ةتةيدا تةسبيت دةبَيت، با بيخوَينَيتةوة كا  عةوني ئةطةر هيض مةبستمان ئةو كةسةية كة لة ئةو دوو حاَل
 موالحةزةيةكتان نية؟

 :بةر َين عوني كمال سعيد بناز

 .بةر َين سةرؤكي ئةجنومةن
 :امللاب بعدي دائم على التقاعد يف احلالت  التاليت ( حرو االقليم)حيال ال يشمركة : املادة النانية

 .فما فوق، و مبواب شقر ر طيب صادر ما جلةة ط ية خمتلة% 52اذا بلغت دراة عديه  -أ
 .اذا فقد احد اعضااه الهاهر ة ما اجلانب العضوي او الوظيفي مهما كانت دراة عديه -ب

 :بةر َين كريم حبري عبداه

 .بةر َين سةرؤكي ئةجنومةن
ةوام لةو دوو بارةى خوارةوة تووشبوو بة ثةككةوتنَيكي بةرد( زَيردةظاني هةرَيم)ثَيشمةرطة : ماددةى دووةم

 :خانةنشني دةكرَي



 448 

و بةرةو سةر، بة ثَيي راثؤرتَيكي ثنيشكي كة لة لَيذنةيةكي % 52ئةطةر ثلةى ثةككةوتنةكةى طةيشتة  -ع
 . ثنيشكي ثسثؤريةوة دةرضووبَيت

 ئةطةر يةكَيك لة ئةندامة ديارةكاني لة اليةني ئؤرطاني يان سةرماني لة دةستدا بَيت و ثلةى -ب
 .ثةككةوتنةكةى هةرضةند بَيت

 :بةر َين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةخيةمة دةنطةوة، نودتةى نينامي هةية كا  نورى، سةرموو
 :نورى مجيل تاَلةباني.بةر َين د

 .بةر َين سةرؤكي ئةجنومةن
حاَلةتةكة، ، واتا لة هةردوو (يف اتالتني التاليتني)لة رووي داردشتنةوة من بة هةَلةى ئةزاا، ضونكة ئةَلَي 

امللاب بعدي بدني او عقلي ،على التقاعد يف حالة حتقق ( حرو االقليم)حيال ال يشمركة : ئةبَي بوترَي
 .سوثاساحد  احلالت  التاليت ، 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ردبا ، جةنابت لة لَيذنةكةي بووي هةر لة وَيندةر ئيقترياحت بك(او يف احدى اتالتني)ئيناسة بكةن،( احد )
نورى، ضونكة ئةطةر بَلَيي يف احدى اتالتني .ئةو ئيشكالةلان نةدةبوو، وةلآل ئةصَلةكةى باشرتة كا  د

او يف كلتيهما، ئةصَلةكةي باشرتة بةراسو، هةرضةندة جةنابت عةرةبي باش دةزاني، ثَيي ناوَى : دةبَي بَلَيني
َيندرايةوة، كَي لة طةَليةتي دةسو بَلندكا ئةوة دوو مةرجةع وايان طوت، دةخيةمة دةنطةوة كة وةكو خو

 .تكاية؟ سةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةن  دبووَل كرا، بؤ ماددةى سَييةم تكاية
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةى سَييةم

يين خةرج دةكرَي كة بة دةدةر دوا ي كةم ئةندام مووضةيةكي خانةنش(زَيردةظاني هةرَيم)بؤ ثَيشمةرطةى  -ع
مووضة و دةرماَلةكاني دةبَي كة لة كاتي خنمةت كردنيدا وةريدةطرت، هةروةها دةرماَلةى كةم 

 .ئةنداميةكةشي بة ثَيي ثلةى ثةككةوتنةكةى بؤي خةرج دةكرَي
دامي بووة و، ي كةم ئةندام، كة لة مةيداني كوشتاردا تووشي كةم ئةن(زَيردةظاني هةرَيم)ثَيشمةرطةى  -ب

بةرةو سةرَى، ثايةكي بةرز تري ثَي دةدرَي و، مووضةى % 52ثلةى ثةككةوتنةكةى طةيشتووتة 
خانةنشينةكةى لةسةر بنضينةى ثاية نوَييةكةى ثَيدةدرَي لةطةَل خةرج كردني ثاداشو تايبةت بة رَين 

 . لَينانةكةى لة ئةجنامي دارةمانيةتي نواندني لة مةيداني كوشتاردا

تووشي كةم ئةندامي بووة لة مةيداني كوشتاردا، دوو % 122ةو ثَيشمةرطة زَيردةظاني هةرَيمةي كة لة ئ -ج
ثايةى بةرزتري ثَي دةدرَي و مووضة و دةرماَلة تايبةتيةكان بة رَين لَيناني سةبارةت بة نواندني 

 .دارةمانيةتةكاني لة مةيداني شةرد و كوشتاردا بؤي خةرج دةكرَي
مانطةوة وةريدةطرت، وة  ثاداشت بة ية  جار  18ثارانةى كة لة دوا مووضةي لة ماوةى هةموو ئةو  -د

 . بؤي خةرج دةكرَي
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لة ماددةى دووةمي ئةم ياساية ( ب)كةميةندامة كة بردطةى  (زَيرةظاني هةرَيمة)ةو ثَيشمةرطة ئ -ز
 .رَيي هةموو مووضةكةي بؤ خةرج دةك% 52دةيطرَيتةوة، دةرماَلةى كةم ئةندامي بة 

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة النالنة
املعوق، راش آ شقاعد آ  ساوي اخر ماكان  تقاضاه ما راشب وخمللات ( حرو االقليم) لرف لل يشمركة  -أ

 .اثةاا خدمته، كما شلرف له خمللات املعوق وحسب نس ة دراة عديه
فما فوق، % 52الذي اصيب بعوق يف ساحة القتال، وبلغت دراة عديه ( ليمحرو االق)خةح ال يشمركة  -ب

رش ة اعلى وشلرف راش ه التقاعدي على اساو الرش ة اجلد دة م  صرف املكافآت ا اصة بتكرخه نتيدة 
 .ال طوالت اليت خاضها يف سوح القتال

تال، رش ت  اعلى و لرف له يف ساحة الق% 122خةح ال يشمركة حرو االقليم امللاب بعوق بةس ة  -ج
 .الراشب واملخللات ا اصة بتكرخه بس ب ال طوالت اليت خاضها يف سوح القتال

 .شهرآ كمكافأة وملرة واحدة 18 لرف له جمموع ماكان  تقاضاه ما اخر راشب خالل  -د
القانون، خمللات  ما املادة النانية ما هذا( ب)املعوق املشمول بفقرة ( حرو االقليم)شلرف لل يشمركة  -ه

 .ما الراشب الكلي % 52املعوق بةس ة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةستتان خؤش بةراسو، وةلآلهي زؤر رَيك و ثَيكة، وةزارةت و لَيذنةى دانوني و لَيذنةى ثَيشمةرطة 
 .دةستتان خؤش بَيت، ناوتان بنووسن، كا  امساعيل سةرموو

 :بةردَين امساعيل حممود عبداه

 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
ئةَلَي لة مةيداني كوشتار، كوشتار نازاا خؤ دةصاخبانة نية؟ ( ب)وةلآل من لة ماددةى سَي لةسةر سةدةرة

كوشتار هةر بةو ماناية دَيت با بطؤردرَيت بكرَيتة  مةيداني جةن  باشرتة نة  كوشتار، شةر و ثَيكدادان 
 .سباشرتة لةوةى لة مةيداني كوشتار، زؤر سوثا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كا  بةَلَين
 (:بةَلَين)بةردَين بد عبداه حممود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ثَيشمةرطةى كةميةندام مووضةيةكي خانةنشيين ( ا)وةلآل منيش هةر ثرسيارَيكم هةية، سةدةرةى 

ة كاتي خنمةت كردنيدا وةريدةطرت، خةرج دةكرَي كة بة دةدةر دوا مووضة و دةرماَلةكاني دةبَي كة ل
يةعين ثَيشمةرطة هةية لة هةشتايةكان مةسةلةن تووشبووة مووضةى ئةو كاتي بؤ حيساب دةكرَي؟ ئةوةى 
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هةزار مةعاشي كةم ئةندامي وةردةطرَي،  152222ئَيستا ثَيشمةرطة هةية كةم ئةندامة مومكينة بةراسو 
 .ون نيةيةعين ضؤن حيساب دةكرَي؟ ئةوة لةالي من رو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بؤي شةرح بكةن دوايي ئَيستا نا، كوَيستان خان
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منيش هةمان تَيبيين كا  بةَلَينم هةبوو، لةسةر ئةو دوا مووضةيةي كة هةية لة كاتي ثَيشمةرطايةتيدا 

 .ؤ سةر  دةكرَي؟ سوثاسديناري هةبوو، ئَيستا ضي ب 52
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ظيان خان
 :بةردَين ظيان سليمان حاجي بشار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، بؤ ئةوةى كة لة مةيداني شةرددا تووشي ثةككةوتن نابَيت، (ا)وةلآل من هةر تَيبينيم هةية لةسةر خاَلي 

بة هةر حاديسةية  تووشي ثةككةوتن دةبَيت، بؤ بةَلكو هةر ثَيشمةرطةية  لة ئةسناي خدمةى خؤيدا 
زؤر باشة، بةآلم كة سةيري دةكةى و مودارةنةيان ئةكةى لةطةَل يةكرتي ئةمةش هةر ( ب وج)بردطةى 

ديسان هةمان ثَيشمةرطةية، ئةمةش بؤي هةية هةر وةكو ئةوان دةضَيتة مةيداني شةر، بةآلم لة شةنسي 
يت، بة حاديسةيةكي ديكة يان لة كاتي ئيجازةكةي تووشي حاديسةية  ئةو، ئةو لة مةيداني شةر واي لَينا

ئةبَي و هةر ئةو ثةككةوتنةى بةر ئةكةوَي، ئينجا ثَيم باشرتة بؤ ئةوةى زياتر عةدالةت رضاو بكرَيت، 
ئةمةش دةيناكا با سةرديان هةبَيت، بةآلم هةر ثايةيةكي بؤ بةرزتر بكرَيت و دةرماَلةى كةم 

، بةس (ب و ج)ثَيي ثلةى ثةككةوتنةكةي بَيت، هةر ديسان جياوازي دةبَي لةطةَل خاَلي ئةنداميةكةشي بة 
 .با ثايةيةكي بؤ بةرز بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عادل
 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةدة خبوَينينةوة بةراسو ئةمانباتةوة بؤ ئةو منيش هةمان ثرسياري كا  بةَلَينم هةية، بةآلم ئةطةر ئةم 

ثَيشمةرطانةى كة لة ساَلي هةشتاكان كةم ئةندام بوون، ئةو كاتة ثَينج دينار و دة دينار مووضة بوو، ئةطةر 
ئةم نةصة ئةوها بةو شَيوة بردوا، ئةطةر ئةسناي خيدمةن لةكاتي خنمةت كردندا ئةو كاتة ئةطرَيتةوة، 

رطةى كةم ئةندام هةية ئَيستا مووضةى هةبَي، ئةكرَي ئَيمة موعالةجةى ئةو راستة هةندَي ثَيشمة
 .مةوزوعةى بكةين بةو مووضةى كة ئَيستا هةية بةراسو 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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هةر بؤ مةعلوماتتان ئةوة، هةموو ئةوانة ئَيستا مووضةيان تةعديل كراوة لةبةر رؤشنايي مووضةى ئَيستا، 
 .دينار نةماوة ، دوايي هةمووتان جوابتان ئةدةنةوة، كا  ئارَين سةرموو 12نار و دي 5هيض كةسَيك 

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو هةندَيك زاراوةو ناو هةية بؤيتة بةشَيك لة كةلتوورى مَيذوويي ئَيمة، حةدة ئَيمة زؤر داكؤكي 

تايبةتي هةندَيك زاراوةو ناو هةية بؤَيتة بةشَيك لة مَيذووى ئَيمة وةكو لَيبكةين و بيانهَينينةوة، بة 
هةموو ئةو وشانةى كة هةية، حةدة ئَيمة بيثارَينين،  و ثَيشمةرطة و ثَيشمةرطايةتي و ئازايةتي و ضاالكي

ئَيمة زياتر ثشت بة توراس و كةلتوورى خؤمان بطرين كة مَيذوويةكي دوور و درَيذمان هةية، نة  
كارهَيناني دةستةواذةى عةسكةرى هي عريادي يان بةريتاني يان سةرةنسي ئةوانةى بةكارهاتووة، منيش بة

هةر ثشتيواني لة دسةكاني كا  امساعيل دةكةم، يةعين بةراسو مةيداني كوشتار لة ذياني ثَيشمةرطايةتي 
( ب)هاتووة، بؤ منوونة لة  بردوا ناكةم كةس بةكاريهَينابَي، جا لة هةندَي شوَيندا بة غةَلةتيش بةكار

ثَيشمةرطة كة لة مةيداني ئةوة كردمانة مةيداني شةرد، ئةوة ئةزانني، وا باشرتة لَيرة بنووسني لة كاتي 
جَيبةجَي كردني ئةركي سةرشاني، وا باشرتة وةكو كا  شَيردَل باسي كرد، رةنطة كيمياوي لَييدابَي، يان لة 

شوَين ضاالكي دةوَيت و لة هةندَي مةيدانيش شةردي دةوَي و لة  ضاالكي ثَيشمةرطة بووبَيت، لة هةندَي
هةندَي جَييش ئازايةتي دةوَى، بةهةر حاَل ثَيم باشة ئةو زاراوانة ئَيمة ثَيي لةسةردا بطرين، بة تايبةتي 
ئَيمة نةوةيةكني رابوردوو بؤ داهاتوو دةطوازينةوة، يةعين لةمةودوا نةوةكاني ئَيمة ثشت بةو ياساية 

بةس ، يةعين حةق نية ئَيمة لةبرييان بكةين، بةراسو زؤر موهيمن ئةو شتانة لةبةر ضاومان بن، دة
يةكَيكي تر هةيةديارة ئةوة هةمووي لة خنمةتي ثَيشمةرطةى كةم ئةندامة كارَيكي باشة، بةآلم لة شوَينَيك 

اية بة غامني ، بةآلم من بة رووني ديار نية، ثَيشمةرطة هةية دوو ثةجنةى لةدةست دةدا، ئةويش باسكر
تؤزَيك رووا كردَوتةوة بؤ ئةوةى ئةويش مايف نةخورَي ، دوو ثةجنةى لةدةست دةدا، طوَييةكي لةدةست 
دةدا، شتَيكي لة دةستدةدا، ئةويش ثلةيةكي هةية، رةنطة ثلةكةى ثَينج بَي، من هةر لَيرة ثَيشنيار ئةكةم 

بةسةرةوة بة % 5تر ياد بكةين، كةم ئةندامَيك كة رَيذةى لة  هةر لةطةَل ئةوانة بَيت ، يةعين بردطةيةكي
و ئةوانة مووضةيةكي  15يان  12يان  5ثَيي ثلةى كةم ئةنداميةكةي، بة شَيوةيةكي رَيذةيي واتا 

دياريكراوى بؤ بردايتةوة، ئةوة هاتية لة دوايي هاتية، بةآلم لةطةَل ئةو ماددانةى كة ئَيستا باسي مووضة 
 .بَي ، سوثاس ئةكةن باشرتة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ية  شتت لة بري نةضَي  ئةوة دانونى تةداعودية، خانةنشني كردنة، ئةوة ثةجنةيةكي هةبَي يان دوو خؤ 
 .خانةنشني نةكراوة، بةردةوامة لة خنمةت

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ى %0شو باشيشيان كردية، من ئةوةى بناا لةوَيندةر ئةوةى لة  ئَيمة ئَيران دراوسَيمانة و زؤر
لةدةستداية مووضةيةكي تايبةتي بؤ برداوةتةوة كة % 5لةدةستداية، مامؤستاية، بةآلم لة كاتي عةسكةري لة 

 .كارَيكي زؤر باشيان كردية بةردةئي من، ئَيمةش حةدة ضاويان لَيبكةينةوة
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئركا  جع
 :معرو  ملطفى جعئر بةرَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هةمان رةئي ظيان خاا هةية، ضونكة ئةطةر ئةو دووانة ضا  نةكةين ماددةى ( ب و ج)من لةسةر بردطةى 

كةم بةرداسو، ئةطةر كةم ئةندامَيك بردطةى % 52ئةو لة ( ز)يةكةم ئةشواتةوة بةراسو، لةسةر بردطةى 
 .، زؤر سوثاس%25كةمة، بكرَيتة % 52ي بكات، ئةوة لوول( ز)دوو لة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 05دينارة  52دينارة، ئةطةر  52دينارة  122مووضةي % 52ثَيي واية لة % 52بةراسو ئةوةى كة دةَلَي 
شةرحي كرد، الئيحةية  هةية،  فؤاد.كا  د% 52، لة ط يه، كةليمةيةكي  ط يهدينارة؟ ئةوة ئيشةكي 

كي هيط يتةدرير % 52دَيتة ثَيشت ئةوة تا ضةند ئيشي ثَي ئةكرَي ؟ لة % 52َيك هةية، كة وتت لة شت
 .ئيشةكةي ثَي ئةجنام بدرَيت، كا  حممد حةكيم% 82مومكينة لة  ،دةكات

 :بةردَين حممد حكيم جبار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دسةكاا كرا، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةر وةآلمي هةندَيك لةو موالحةزاتانةى كة كرا بدةنةوة، سةرموو كا  شَيردَلئةط
 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَيني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةتي مووضة، ئةصَلةن ثَيشمةرطة دةت مووضةى نةبووة، هةتا لةسةر مووضة كؤنةكةي تةحديد بَي، 

دوو دينار بووة، سَي دينار بووة؟ بةو شَيوةية لة شؤردش مووضة  هةميشة يارمةتي بووة، جا دينار بووة،
بووة، ئَيستا خؤي وةزارةتي ثَيشمةرطايةتي دانونَيكي تايبةتي هةية بؤ مووضة و سيستةمَيك دةَلَي لةطةَل 
سيستةمى عرياق دةطؤردين، زياد بكات ئَيمةش زياد دةكةين، ئةوان خؤيان هةتا ئةو شتانةى هةية ئَيستا لة 

َيني ثَيشمةرطة مووضةيان تةحديد كردية و هةتا سييةكانيشيان داناية، ئَيمة بة هةر هةموومان ه
هةوَلدةدةين كة كةمسان مةغدور نةبَي، بة نيسبةتي ئةو سةردةى دامانناية لة بةيين مةيداني شةر و 

سو وةكو ئةوةى غةيري مةيداني شةرد، ناكرَي ئَيمة ئةو ثَيشمةرطةى لة مةيداني شةرد تووش بووة بةرا
دانَيني كة بة نةوعَيكي تر تووش بووة، نةوعَيكي تر ضؤنة؟ مةسةلةن يةكَيك ماددةيةكي موخةدير 

دةخوات و لة شوَينَيكدا بةردةبَيتةوة، شتَيكي لة دةست دةدات، ناكرَي ئةوة وةكو ثَيشمةرطة حيسابي بكةين،  
ئةوة وةكو ثَيشمةرطةي مةيداني شةرد بَي؟ دوايي ياخود يةكَيك سةيارة لَيدةخؤردَي و دةعم دةكات، بؤ ضي 

برادةرينة ثَيشمةرطةى مةيداني شةرد، دوَييَن كا  ئارَين شتةكي باشي طوت، طوتي ئَيمة موعاناتي 
ثَيشمةرطةمان هةبووة، ثَيشمةرطةمان هةبووة لة سَي شؤردش بةشداري كردووة، ضةندين جار بريندار بووة، 

تيو ننَيرنة سةر شا ، كة زانيو تؤة و كيمياوى و هةموو شو ثَيوة نارديتيانة سةر شا ، خؤي طو
دةنَين، يةعين لة تةئرخيي ثَيشمةرطة ثَيي دةَلَيني ئينسانَيكي مودريك بة خؤي ئةم رَيطاية، هةَلبذاردووة، 
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لة يةعين خؤي دةيناني كة دةضَيتة سةر ئةو شاخة دةكوذرَي و هةَليبذاردووة، خؤ كةس بة زؤر نةضووة، 
كاتَيك دةيتواني نةضَي، بةآلم ضوويتة ئةوَى و تووشي عيجنة  بووة، ئَي خؤ دةبَي ئةوة تةسنيل بكةين 
لةسةر يةكَيك كة لة سةيارة دةعمي كردووةو لةطةَل يةكَيك كة وةرطةراية يان يةكَيك دارَيك بةربوويتةوة 

مةرطة كةم ئةندامةكانيش و كةس سةرى، لةبةر ئةوة ئَيمة ئةو سةردةمان داناية، ضونكة بةراسو ثَيش
لَيمان دبوَل ناكات ئةطةر ئةو سةردةي دانةنَين، هيض ثَيشمةرطةية  لَيمان دبوَل ناكات، لةبةر ئةوة ئَيمة 

 .ئةو سةردةمان داناية و داواش دةكةم ئَيوةش وةكو ئَيمة ئةو رةئيةتان هةبَي و، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ندَيكي لةبةر ئةوة بوو كة سْو  سةهم هةبوو، ئةطةر نا من ثَيم واية ئةو ماددةية زؤر بة موالحةزاكانتان هة
ديقةت داندراية و زؤر بة ديقةتيش دارَيذراوة و كورديةكةشي ية  كةليمة هةبوو ئةويش شةرد و 

سو بَلند ثَيكدادانةكة ضا  بكرَيتةوة ئةوةى باس كرا، من وةكو خؤي دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَليو دة
كا تكاية؟ سةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةن  دبوول كرا، زؤر سوثاس و ثريؤزيشة ئينشااه، بؤ 

 .ماددةى ضوارةم
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
و %  05ان ي كةم ئةندام، كة ثلةى ثةككةوتنةكةى لة نَيو(زَيردةظاني هةرَيم)ثَيشمةرطة: ماددةى ضوارةم

و يةكَيك لة ئةنداماني بةدةرةوةى لة دةست داوة، دةنَيردرَي بؤ يةكَيك لة دَيية جَيطريةكاني % 41
، ياخود بة ثَيي ياساي خنمةت و خانةنشيين ثَيشمةرطةى (زَيردةظاني هةرَيم)ثَيشمةرطةى كوردستان

 . خؤي دةبَي  ، مامةَلةى لةطةَلدا دةكرَيت و بةثَيي داواكردني(زَيردةظاني هةرَيم)
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، عدا % 41و % 05املعوق الذي شرتاوح دراة عديه ب  ( حرو االقليم)حيال ال يشمركة : املادة الرابعة
حرو )الذ ا فقدوا احد اعضااهم الهاهر ة اىل احد  الوحدات النابتة ا اصة بفلائل بيشمركة كوردستان

 .، بةااأ على طل ه(حرو االقليم)، او  عامل مبواب قانون خدمة و شقاعد ال يشمركة (القليما
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمة ماددةيةكي زةرورية و زؤر بة ديقةتة، ديسان دةستتان خؤش بَيت، ئةطةر دةتانةوَى بردة  رووني 
ديارة : كةمرتة، بة ثَيي % 52يجني لة بكةمةوة بؤ ئةوةى كةمرت دسةى لةسةر بكةن، ئةوةى دةرةجةى ع

كةمرت بَيت ديارة تواناي ئيشيان هةية، بؤية نةدل دةكرَين بؤ % 52لَيرة نيشاني دةدات ئةوةى دةرةجةى لة 
وةحداتي سابيت، يةعين نانَيردرَين بؤ شةر، بةآلم ئةطةر خؤي داواي كرد تةداعود بَيت بة ثَيي دانونى 

دةكرَي و حةدي تةداعودي هةية، ثَيم واية زؤر دةديقة، كا  ئارام  تةداعودي ثَيشمةرطة خانةنشني
 .سةرموو

 :بةردَين ئارام رسول مامند
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةرةتا بةراسو جةنابيشتان ئيشارةتتان ثَيدا حةدي خؤيةتي و دةست خؤشي لة وةزارةتي ثَيشمةرطة 

َيذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة، بةراسو ئةم ياساية بكةين لةطةَل هةردوو براياني لَيذنةى ياسايي و ل
ياسايةكي زؤر موتةكاميلة و زؤر جانة طرتووتةوة و دةست خؤشيان لَيدةكةين، بَيطومان ئةم ماددةيةش 
ماددةى ضوارةم جةنابيشت روونت كردةوة طرنطي خؤي هةية، بؤ ئةوةى ئةمةش ئةبَيتة هاندانَيك بؤ ئةو 

، من تةنها ثَيشنياري ئةوة دةكةم، ئةوانةى %52ةم ئةنداميةكةيان لة خوار ثَيشمةرطانةى كة دةرةجةى ك
كة دةنَيردرَين بؤ يةكَيك لة يةكة تايبةتيةكاني هَيني ثَيشمةرطة لةوَى خنمةت دةكةن، ساآلني خنمةتيان 
 ساَلَيكيان بؤ بة دوو ساَل حيساب بكرَيت بؤ ئةوةى هةم بؤ خانةنشيين ننيك ببَيتةوة و هةم ئةمةش

ئيمتيازَيك بَي بؤ تةشجيب كردني زياتريان كة ئةو غريةتة دةدةنة بةر خؤيان، دوايي بريندار بوونَيكي 
لة ماددةكاني ثَيشوو ضةند برادةرَيكي بةرَينمان باسي : كةميش دةطةردَينةوة بؤ ئةوَى، ئةمة يةكةم، دووةم

ةى ثَيشمةرطة وشةيةكي ثَيرؤزة، وشة و دةستةواذةي كوردواريان كرد كة ئَيمة دةبَي بيثارَينين، وش
هةموومان دةبَي ثشتطريي لَيبكةين، بةآلم ئَيمة بةرةو دامةزراندني جةيشَيكي نينامي دةردؤين و  بةراسو 
دامةزراندني ئةو جةيشة نينامية كؤمةَلَيك وشة و دةستةواذةى نينامي تايبةتي دَينَيتة كايةوة، كة ئَيمة 

ثَيضةوانةوة من ثَيم واية بؤتةننيم كردني هَيني ثَيشمةرطةي ئَيمةية، نابَيت ثَيي ئيستيئناز بني، بة 
ئةوةى كة دوَييَن ثَيشمةرطةى شا  بووة ئةمردؤ بةرطري لةو دةستكةوتووانة دةكات، بة شَيوةيةكي نينامي 
تر، بؤية من يةعين بةش بة حاَلي خؤم هةر ضةندة وشةى ثَيشمةرطة زؤر لة المان ثريؤزة و تا هةميشةش 

ةوَلدةدةين ثارَينطاري لة بةرزي مانا و ئةو وشةية بكةين، بةآلم كؤمةَلَيك موستةَلةحات و دةستةواذةى ه
نوَيي عةسكةرى كة دَيتة كايةوة، ئَيستا بةرداي منةوة ئةوة شتَيكي زؤر تةبيعية، ئةوة يةكَي لة ياساكاني 

 .  ثَيشمةرطة جَيي بكرَيتةوة و، زؤر سوثاس
 :مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

 .كا  بارزان
 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بَيت، كة بؤى هةية لة % 41ـ % 05ئيختيارَيك دراوة بة  ثَيشمةرطةى موعةوق كة ردَيذةى ثةككةوتةكة لة 

رَيذةى وةحدةى سابيتة بَيت يان خانةنيشني بكرَيت بة طوَيرةى ياساى خانةنيشينى ثَيشمةرطة، لَيرةدا 
ثةككةوتةكة هيض بة ئيعتيبار وةرنةطرياوة، ثَيشمةرطةيةو بة طوَيرةى خانةنيشينى موعةوديش نةبَيت 

ية، % 41ـ % 05هةر خانةنيشني دةكرَيت، حةدة ئيمتيازَيكى بدرَيتَى، لة جياتى ئةو ثةككةوتةيية كة 
 .ى ئةو ياساية، زؤر سوثاسسةردى ضية؟ لةطةَل ثَيشمةرطةيةكى ئاسايى كة خانةنيشني دةكرَيت بة ثَي

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
سةردةكةى ئةوةية، عةسوم دةكةى، ئةوةى كة داواى خانةنيشينى دةكات، سةودى ئةوةى خانةنيشينيةكةى 
وةردةطرَيت، دودرةتى ئيش كردنيشى هةية، بؤية دةَلَيت لة وةحداتى سابيتة دةوام بكات، دةتوانَيت 

ى خانةنيشينى دةدةيتَى لة دةرةوة دودرةتى ئيشى هةيةو دةتوانَيت ئيش بنووسَيت، لةبةر ئةوةى حةد
 .بكات، دةتوانَيت بَيت و بردوات، وةكو ئةوة نية ثةككةوتوو بَيت، كا  رشاد سةرموو

 :بةردَين رشاد ابد ابراهيم
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 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كى تَيداية، لة عةرةبيةكة ئيستيسناى تَيبينيم لةسةر دةدةكةى نية، بةآلم كورديةكة و عةرةبيةكةى سةردَي

ئةو ماعةداية لة  (ما عدا االشخاً% 41او % 05ديه ب  كل بيشمركة معوق ودراة ع: )داوة، كة دةَلَيت
بؤ ئةوةى موتابق بوواية لةطةَل ( جطة لةوانةى)كورديةكة نةهاتووة، لة كورديةكة دةبوواية بَلَيت 

 .عةرةبيةكةى، زؤر سوثاس
 :ى ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

 .كا  سعدالدين سةرموو
 :بةردَين سعدالدين مال عبداللة مولود

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
حرو االقليم املعوق الذ  شرتاوح دراة  كة ـحيال ال يشمر) رةئيةكةم لةطةَل رةئيةكةى مام رةشادية، دةَلَيت

كورديةكةش خبوَينيةوة، لة  ئةو عةداية لة كوَى هاتووة؟ ئةطةر( عدا الذ ا% 41م % 05عديه ب  
ـ % 05ثَيشمةرطةى زَيرةظانى هةرَيمى كةم ئةندام، كة رَيذةى ثةككةوتةكةى لة نَيوان : كورديةكةى دةَلَيت

يةكَيك لة ئةندامانى ئةوةى  لة دةست داوة، لة كورديةكةى هيض ئيستيسناى تَيدا نية، عةدايةكةش لة % 41
- حيال ال شمركة: )بَلَيني، (عدا الذ ا)جةنابى سةرؤ  لة جياتى عةرةبيةكةى  ئيستيسناية، لةبةر ئةوة، 

، ضونكة لة كورديةكةى ئةو ئيستيسنايةى تَيدا (ما الذ ا فقدوا احد اعضائهم الهاهر ة.....حرو االقليم
 .نية

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .كا  شَيردَل سةرموو

 :بةردَين شَيردَل عبداللة حةوَينى
 .جنومةنبةردَين سةررؤكى ئة

احد )رداستة ئَيمة خؤلان ئةوةمان داناوة، بةآلم ئةوةى زاهريى ردَى ناطرَيت، يةعنى كة نووسيومانة 
بةعنَيك جار ردَيطا ناطريت، يةعنى ئَيستا ئةوة جةنابى وةزير لَيرةية، سريق على، كاتى ( االعضاا الهاهر ة

ةكى ئازا و سةرلقَيكى ئازا بوو، مورشيد خؤى بة زياد دةستَيكيشى نةبوو، خؤت دةزانى ض ثَيشمةرطةي
دةيام ية  ضاوى نةبوو، بة خؤشت دةزانى ض ثَيشمةرطةية  بوو، يةعنى ئةطةر دةسكارى بةس ئةوة 

با وةكو .مةبةستم ئةوةية ئةو عةدايةيةى تَيدا نةبَيت، ضونكة هةندَيكيان دةتوانن ئيش بكةن. بكةين
 .كورديةكة بَيت

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
مالحةزةكةت بة جَيية، من ئةوةى دةخوَينمةوة، بناا رةئى جةنابى هةر دوو وةزير ضية؟ بة 

م % 05حيال ال يشمركة م حرو االقليم املعوق الذ  شرتاوح دراة عديه ب  ) عةرةبيةكةى دةخوَينمةوة 
قانون خدمة او  عامل مبواب  - حرو االقليم - بيشمركة كوردستاناىل الوحدات النابتة بفلائل %  41

ئةوةى تر هةمووى زيادةية، ئَيستا بيخوَيننةوة بة  (وشقاعد ال يشمركة م حرو االقليم بةاا على طل ه
 .كوردى و عةرةبيةكةى بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدانةوة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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 .كا  عونى سةرموو
 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
اىل الوحدات % 41م % 05حيال ال يشمركة م حرو االقليم املعوق الذ  شرتاوح دراة عديه ب   :4ا ادة 

النابتة ا اصة بفلائل بيشمركة كوردستان م حرو ااالقليم او  عامل مبواب قانون خدمة وشقاعد 
 .ال يشمركة م حرو االقليم بةاا على طل ه 

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .ووكا  عبدالكريم سةرم

 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

%  41ـ % 05ة كةم ئةندام ثلةى ثةككةوتةكةى لة نَيوان (زَيرةظانى هةرَيم)ثَيشمةرطةى  :4ماددةى 
وةيةكَيك لة ئةندامانى دةرةوةى لة دةست داوة دةنَيردرَيت بؤ يةكَيك لة يةكة جَيطريةكانى تايبةت بة 

ياخود بةطوَيرةى خنمةت و خانةنيشينى ثَيشمةرطة ( زَيردةظانى هةرَيم)مةرطةى كوردستان هَينى ثَيش
 .مامةَلةى لةطةَل دا دةكرَيت و ئةمةش بة ثَيى داواكردنى خؤى دةبَيت( زَيردةظانى هةرَيم)

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سؤزان خان سةرموو

 :بةردَين سؤزان شهاب نورى
 .نبةردَين سةرؤكى ئةجنومة

 .كا  كاكة  لة كورديةكة خوَينديةوة، ئَيمةش هةم لة عةرةبيةكة المان برد، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .كا  سعدالدين سةرموو
 :بةردَين مال سعدالدين عبداللة مولود

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
وةكو كا  شَيردَل باسى كرد، ئةطةر ئةو ئةعناى زاهرييةكة الببةين،خةلةل لة ماددةكة دروست دةبَيت، 

 .ئَيمة مةبةستمان ئةوةية ئةوانةى كة ئةعناى زاهرييان لة دةست داوة، ئةوانة ئيحالة دةكرَين
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كا  شَيردَل زؤر جوان شةرحى كرد،  لةسةر شةرحى ئةوة ئَيمةش دةناعةمتان ثَيى هةية، لةبةر ئةوة 
تة سةر خؤى، ئةطةر ويستى خؤى تةداعود بكات، ئةوا باشة، ئةطةر نا بةردةوام ئةوةى دةمَينَيتةوة دةوةستَي

ئةوةش هةمووى دةطرَيتةوة ئةعناى زاهرييةكةى، بةهةر حاَل تةدرير . دةبَيت لة خةباتى و لة ئيشةكةى
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 توبيةكةى كة هني كرا هةمووى دةطرَيتةوة، ئةو ماددةية وةكو خوَيندرايةوة، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَى
 . لةطةَلة دةستى بَلند بكات تكاية؟ كَى لةطةَل دانية؟ بة زؤرينة ثةسةند كرا

 .كا  عبدالكريم سةرموو
 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابو بكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ى كةم ئةندام، حوكمةكانى ئةم ياساية دةيطرَيتةوةو بة شةهيد (زَيردةظانى هةرَيم)ثَيشمةرطةى  :5ماددةى 
 :دةكرَيت، ئةطةر كؤضى دوايى كرد، بةم شَيوةيةى خوارةوة تؤمار

ا ـ ئةطةر تووشى كةم ئةندامى هاتبوو لة كاتى شةردو ثَيك دادان، دؤسيةكةى ردةوانةى وةزارةتى كاروبارى 
شةهيد و ئةنئالكراوةكان دةكرَيت، بؤ ثاشة نيشينيةكانى مووضةو دةرماَلةكانى خةرج دةكرَيت، هةروةها 

ايبةتى بة لة دةست دانيشينى ثَى دةدرَيت، لةسةر ئةو شَيوةيةيةى كة ثَيش كؤضى دوايى دةرماَلةى ت
 .وةريدةطرت

ب ـ ئةطةر لة كاتى خنمةت كردنى تووشى ثةككةوتةيى بوو، ئةوا دؤسيةكةى دةنَيردرَيت بؤ وةزارةتى 
ةرج دةكرَيت، كة ثَيش كاروبارى شةهيد و ئةنئالكراوةكان، بؤ ذن و ردؤَلةكانى ئةو مووضةو دةرماَلةية خ

 .كؤضى دوايى وةريدةطرت
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .كا  عونى سةرموو
 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
حرو االقليم املعوق املشمول باحكام هذا القانون، شهيدا يف حالة وفاشه  -  سدل ال يشمركة : 5املادة 

 :وبالشكل التاىل
ارشه اىل وةارة شؤون الشهداا ض ا كان قد اصيب بعدي نتدة اصابته اثةاا املعارك املسلحة فتحال اا م اذ

على غرار ما  بفاقدني االعضااواملؤنفل ، وشلرف  لفه الرواشب واملخللات وكذالك املخللات ا اصة 
 .كان  تقضاه ق ل وفاشه

ؤنفل  ارشه اىل وةارة شؤون الشهداا واملض ال اب م اذا كان قد اصيب بعدي اثةاا ا دمة او بس  ها فتح
 .و لرف  لفه الراشب واملخللات التى كان  تقاضاه فقط ق ل وفاشه

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
. زيادةية، ئةو كةليمةى ئةخري ثَيويست ناكات، كةس دسةى هةية لةسةر ئةوة، وازحة( فقط)كاك عونى 

 .الببةن، ئةوةى ثَيويست ناكات، كا  غئور سةرموو( املسلحة)ردة، مةبةستى لة ساحةى شة( اثةاا املعارك)
 :سعيد مةمخورى غفور طاهربةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ية  وشةى تريش بطؤردين، لةبةر ئةوةى لة زمانى كوردى ذن و منداَل دَيت، نة  ذن ( ب)ئةطةر لة بردطةى 

 .و ردؤَلةكانى، باشة، زؤر سوثاس
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 :كى ئةجنومةنبةردَين سةرؤ
شةتب دةكرَيت، دةخيةمة  (فقط( )ب)و لة  (ا)لة  (املسلحة) كةواتة ئةو ماددةية تةنيا طؤردينى كةليمةى 

 .تكاية؟ كا  عبدالكريم سةرموو 1ماددةى . دةنطدانةوة، كَى لةطةَل داية؟ بة كؤى دةن  دةبوَل كرا
 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابو بكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 : 1ماددةى 
ا ـ ثَيويستة دةزطا ثةيوةندارةكان ثَيويستيةكانى ذيان و حةسانةوة، بة جؤرَيك سةراهةم بكةن كة لةطةَل  

 .ثةككةوتنةكةى ثَيشمةرطةى زَيرةظانيدا بة ثَيى ردَينماييةكانى كة بؤ ئةو مةبةستة دةردةضن بطوجنَيت
زَيرةظانى هةرَيم كة ثةككةوتةكةى بة تةواوى ب ـ ئيشَيكى يارمةتيدةر دادةمةزرَيت بؤ ثَيشمةرطةى  

ة تووش بوونى بة شةلةىل تةواو، داضةكانى لةسةرةوةى ضؤكى ياخود دةستةكانى يان ضاوةكانى لة % 122
 .دةست داوة، ياخود لة كاتى تووش بوونى بة نةخؤشى شينؤسريينيا

َيرةظانى دةطرَيتة ئةستؤ لةطةَل ج ـ حكومةتى هةرَيم بةرثرسى ضارةسةركردنى كةم ئةندامى ثَيشمةرطةى ز
 .نواندنى ئةركى طةرداندنةوةى بة شَيوةيةكى سروشتى بؤ ناو كؤمةَلطا

مووضةى ثَيشمةرطةى زَيردةظانى هةرَيمى كةم ئةندام بة هةمان زيادةى كة بةسةر ثَيشمةرطةى بةردةوام . د
 .ان بة ثَيى ثلةو ثاية روو دةداتلة خنمةت زيادة دةكرَيت لة بارى هةر طؤردانكارية  لة سيستةمى مووضةك

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .كا  عونى سةرموو

 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :1املادة 
- طةا م على املؤسسات ذات العالقة شوفري ضرورات احلياة واس اب الراحة بشكل  ةسدم م  عدي ال يشمر

 .يمات شلدر بهذا الغرضشعلحرو االقليم املعوق وفق 
مع  اذا اصيب بشلل شام او فقد طرف  ما % 122ب م  ع  لل يشمركة حرو االقليم ذي العدي الكامل 

 .فوق الرك ة او فقد اليد ا او فقد عية  او االصابة مبرض انفلام الشخلية بس ب االصابة
رو االقليم وشأهيله وبذل اجلهود لغرض ج م شتحمل حكومة االقليم مسؤولية عالج املعوق ما ال يشمركة م ح

 .اعادشه بلورة ط يعية اىل اجملتم 
د م  ياد راشب ال يشمركة م حرو االقليم املعوق بةفس الي ادة التى شطرأ على راشب ال يشمركة املستمر فى 

 .ا دمة فى حالة ا  شغيري فى نهام الرواشب وفقا للدراة واملةلب
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

زيادةية، ئةوة تةحسيل حاسَلة، دواية ئةشكالةتَيك هةبَيت، ض ( وسق التعليمات: )ةر لقى ا كة دةَلَيتئةط
تةعليماتة  نةهاتووة، واجبى هةموو موئةسةساتَيكة هاوكارى كةم ئةندام بكةن و ئةو دانونة جَى بة جَى 

شةرت نية  (رة ط يعيةلغرض اعادشه بلو)( ج)بكةن، بؤية بة بَى تةعليماتيش هةر واجبة، لة لقى 
 .بَيت، كةس مالحةزةى هةية لةسةر ئةوة( لغرض مساعدشه)بتوانني لةوانةية 
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 .كا  جوتيار سةرموو
 (:جوتيار)بةردَين كريم بيد شريف

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
% 122وةَلآل من ية  ثَيشنيارم هةية، ئةو كةسةى كة دادةندرَيت بؤ ثةككةوتنةكةى كة ثةككةوتنةكةى 

و ئةوانة، ضونكة بةرداستى كةسَيكى % 82ةكة كةم بكرَيتةوة بؤ % 122َيت، من ثَيشنيار دةكةم ئةو ب
بَيت حةدى ئةوةى هةية كة كةسَيكى بؤ دابندرَيت بؤ هاوكارى كردن و % 122ئاسايى تر كة ثةككةوتةى 

ا واى ىَل هاتبَيت، يارمةتى دانى ذيانى، ئةو كةسة ئةطةر تَيكؤشةر بَيت و لة مةيدانى شةردو ئةوانةد
كةم بكرَيتةوة، وة  ثَيشنيارَيك دةيَلَيم، % 122ئةسنةَليةتَيكى زؤرى هةبَيت، بؤية من ثَيم باشة ئةو 

ضونكة بة رداستى ئةو جياوازى ناكات لةطةَل كةسَيكى ترى ئاسايى دا كة تووشى كةم ئةندامى بوو بَيت، 
 .لةطةَل ردَينم

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .ن سةرموورؤذا. د
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لةسةر ئةستؤى حكومةتى هةرَيمة، ئةو ( ج )سةبارةت بة ضارةسةر كردنى كةم ئةندام كة بة ثَيى بردطةى 

باشة، لة ئيمتيازاتى كةم ئةندام باس كراوة، بؤية لَيرةدا وابناا هةَلبطريدرَيت ( ا)بردطةى  8لة ماددةى 
ضارةسةركردنى خؤردايى لة نةخؤشخانةكان كة )ضونكة لةو ماددةية ئيمتيازاتى كةم ئةندامى تَيداية، 

كة دةرةجةى عةجن ديارى كراوة، ثَيويست ناكات ( ب)وة لة بردطةى ( دةكةوَيتة ئةستؤى حكومةتى هةرَيم
، (ب)ى عةجنةكة لة بردطةى بةو تةساسيلة باس بكرَبت تةنها ئيكتيئا بكةين بة تةحديد كردنى دةرةجة

 .زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كة وا دةَلَيت ية  حاَلةت دةطرَيتةوة، ئيحتيمالة ثَيويستى بة دةرةوةى وآلت بَيت، لة ماددةى   8لة ماددةى 
 .سةرموو مضانر. د. ئةوة عالج ناكات، ئةوة بؤ تةئكيدة شتَيكى وا نية 8
 :رضا حممدعبدالربن رمضان . بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
يةكَيكى يارمةتيدةر دادةمةزرَينَيت بؤ ثَيشمةرطةى زَيرةظانى هةرَيم : ةوة، كة دةَلَيت(ب)نيسبةت بردطةى بة

، لة %122بَيت، يان لة كاتى تووش بوونى بة شةلةىل ئةوة تووش بوونى % 122كة ثةككةوتةكةى 
ينيا كراوة، باسى هةر نةخؤشيةكى تر كة ليجانى ثةيوةندار بة نةخؤشية دةروونيةكان بةس باسى شينؤسري

ثَيويستى دةزانن يارمةتيدةرى بؤ دابنَين، هةر نةخؤشى شينؤسريينيا نية، هةر نةخؤشيةكى كة 
كة دةَلَيت حكومةتى بةرثرسى ضارةسةرو طةردانةوةيةتى، نة  بؤ ذيانى ( ج)ثةيوةنداريش هةية، بردطةى 

دامَيكى لة دةست داوة، بة ئةندامى صناعى حماوةلة دةكةى هةر ضؤنَيك مومكني تةبيعى، بؤ منوونة ئةن
بَيت ذيانى بؤ حاَلةتَيكى تةبيعى ببةيتةوة، دةسكردةى دةوَيت، عارةبانةى دةوَيت، يان هةر وةسائيلَيكى تر 

 .كة رداى بهَينيتةوة بؤ حاَلةتَيكى ننيكى ئاسايى، زؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .دلَير سةرموو .د

 :قى شاوَيسدلَير امساعيل ح. َين دبةرد
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

منيش تَيبينى دةكةم لة دةست نيشان كردنى نةخؤشى شينؤسريينيا بوو، يةعنى مةسروز وانية كة وا 
 .تةحديد بكرَيت، ثَيم ضاكرتة نةخؤشية دةروونيةكان بَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .رين خان سةرمووسنة

 :بةردَين نةسرين حممد صاحل
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

دابوو، ئةو كةم ئةندامانةى كة ضارةسةريان لة ناوةوةى هةرَيمة، ئةى ( ج)ثرسيارَيكم هةية لةسةر خاَلى 
وةى ،  ئةطةر ثَيويست بكات دةنَيردرَيتة دةرة8ئةوانةى كة ثَيويستى بة دةرةوةى وآلتة؟  بةس لة خاَلى 

 .وآلت، ئةوة ئاماذةى ثَى نةدراوة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .هالة سةرموو. د
 
 

 :هالة سهيل وادى.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

دةكات، نةخؤشى تريش هةية، ثشتطريى لة ( انئصام الشخصية)كة باسى ( ب)تَيبينيةكةى من لة بردطةى 
، ئامرازى نةسسيش هةية، وةكو كةئابة كة واى ىَل دةكات خؤى بكوذَيت، لةبةر رةمةزان دةكةم. رةئيةكةى د

 .، زؤر سوثاس(االمراض الةفسية والعقلية) ئةوة ثَيشنيار دةكةم بطوترَيت 
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سؤزان خان سةرموو

 :بةردَين سؤزان شهاب نورى
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ذينطةى وآلتى ئَيمة لة طةَل كةم ئةندامان دا دؤست نية، تؤ ئةبينى كام بيناى تازةى  دا بةرداستى(ا)لة خاَلى 
جوان دةكرَيت، دةت ردؤذَيك لة ردؤذان بري لةوة ناكةنةوة، شوَينَيكى وا دابنَين ئةطةر هاتوو كةسَيكى كةم 

ارةكةم بؤ وةزارةتى ئةندام بة كورسيةكةوة بتوانَيت بضَيتة ناو ئةو بينايةيةوة، بةآلم من لَيرة ثرسي
ئةمة زؤر هةَلدةطرَيت، ئةطةر ئَيوة بة تةمان ( شوفري ضرورات احلياة)ثَيشمةرطةية، كاتَيك كة تؤ دةَلَيى 

وةكو موجةمةعات بؤيان بكةنةوة، ئةوا دةبَيت حاَلةت بة حاَلةتى مونئةرد هةر موعةودةو ثَيويستى بة 
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، جا من تَيناطةم ئةوة هةروا بؤ ئةوة كة لة ناحيةى جؤرَيك لة ئةسبابى راحة هةية لة ناو ماَلةكةيدا
ماليةوة يارمةتى دةدرَيت بؤ ئةوةى ئةو شتانة لة ماَلةكةيدا جَى بة جَى بكات، يان ئَيوة وةكو وةزارةت ئةو 
ئةركة دةخةنة سةر شانى خؤتان، ماَل و موجةمةعاتيان بؤ دروست بكةن، بة تايبةتى وةكو وةزارةتى 

لة جياتى ئَيمة تةنها ناوى نةخؤشى شينوسريينيا بَينني، با باس لةو ( ب)كومةت، خاَلى ثَيشمةرطةو وةكو ح
نةخؤشيانةش بكةين كة دةروونني، بتوانرَيت ئةو دابندرَيت، حةز دةكةم ردؤذَيك لة ردؤذان هةموو ئةو 

ةريةكان دا ثَيشمةرطانةى كة ذيانى خؤيان بةخت كردووة لة ثَيناوى طةل و وآلت، هيض نةبَيت لة يادةو
ياديان بكةينةوة، لة كاتَيك يادةوةرية ، يان ئيحتيئالَيك دةبَيت عايدى وةزارةتى ثَيشمةرطة بَيت، بة 
كاتَيكى كةميش بَيت با ياديان بكةينةوة و بانطيان بكةين، ضونكة بؤ حاَلةتى نةسسى ئةوان زؤر زؤر 

 .شيان ناثرسرَيتةوة، زؤر سوثاسخؤشة، نة  زؤريان لةوانة ثةناطري كراون و بة هيض جؤرَيك لَي
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .كا  حممد سةرموو
 :بةردَين حممد حكيم جبار

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
( شتحمل احلكومة)بكرَيت بة ( على املؤسسات ذات العالقة)ثَيشنيار دةكةم ئةو ( ا) من دسةكاا لةسةر خاَلى 

لة ( ضرورات احلياة، اس اب الراحة)بة دوةت تر دةبَيت، جا ( اشهما خالل وةاراشه ومؤسس) كة حكومةتيش 
باس بكةين، ضونكة بة حةديقةت ئةسبابى راحةو زةروراتى حةيات لةم  (السيارة)نَيوان دوو كةوانة 

كوردستانةى ئَيمة خةَلك هةمووى زياتر ضاوةردَيى سةيارةية، بةتايبةت برايانى كةميةندام، لَيرة مةبةستم 
ثَيدانيةتى بة نرخَيكى طوجناو، بؤ ئةوةى تايبةمتةندى سةيارةكة بطوجنَيت لةطةَل تايبةمتةندى  لة سةيارة

 .كةم ئةندامةكة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .كا  بةَلَين سةرموو

 (:بةَلَين)بةردَين بد عبداللة حممود
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .دسةكانى من باس كرا زؤر سوثاس
 :ةجنومةنبةردَين سةرؤكى ئ

 .كا  جعئر سةرموو
 :معرو  اعفر ملطفىبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
من ثَيشنيارَيكم هةية، ئةطةر بردطةيةكى تر زياد بكرَيت، كا  شَيردَل ئةطةر بةم شَيوةية بنووسرَيت، 

كردنةوةى،  كردنةوةى دةروات و خوىل طوجناو بة ثَيى ثةككةوتةكانيان، يةعنى ئةوة ئيجبارية  دةبَيت بؤ
 .دةبَيت خوىل تايبةتيان هةبَيت ئةوانة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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 .كا  سعدالدين سةرموو
 :بةردَين مال سعدالدين عبداللة مولود

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
، زؤر وازح نية( املؤسسات ذات العالقة( )ا)منيش هةمان مالحةزةى كا  حممد حكيمم هةية لة سةدةرةى 

حقوق  8، راستى ماددةى  8و ماددةى  1خاَلَيكى تر وة  من دةيبينم تةشابوهَيك  هةية لة نَيوان ماددةى 
و ئيمتيازاتة، بةآلم لة دةزيةى عالج و دةزيةى تةوسريى زةروراتى حةيات، بؤ لةطةَل يوزادو راتبى 

واعادة شاهيله ما حق )عنى ثَيشمةرطة هاتووة؟ ضونكة ئيعادةى تةئهيل بةوةندةى ئيكتيئا دةكرَيت، ية
ئةطةر ئةوانةت باس كرد، ئةوا ئةونةى تريش هةمووى لة ( التعليم وحق التةقل وحق اللحة وحق العمل

 .ناوخؤى ئةمة دا دةطرَيتةوة، لةطةَل رَينم
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .كا  شَيردَل سةرموو

 :بةردَين شَيردَل عبداللة حةوَينى
 .نبةردَين سةرؤكى ئةجنومة

ئةوةى كة كا  حممد حكيم باسى كرد، ئَيمة لةطةَل ئةوةين ئةو شتةى كة جةنابت ويستى الى ببةى، لةبةر 
ئةوة ئةو كاتة ( ا)ئةوة لة خاَلى ( وفق شعليمات شلدر بهذا الغرض)ئةوة ئةوةمان داناوة، كة دةَلَيت 

ةحديد بكةين ضى بؤ دةكرَيت، موئةسةسةكان بؤ خؤيانة، ئَيستا ئةطةر ئةم دةرطاية بكةينةوة و ناوى ت
ئيدى ئةو هةموو ئةندامة ئيدى هةموو ردؤذَيك هةموو ثةرلةمانيش ئينعاج دةكةين، لة بةر ئةوة، ئةوةمان 
داناوة موئةسةسةكان دةضَيتة سةريان كة بيكةن، خاَلَيكى تركة شينؤسريينيا داندراوة، لة دكتورةكامنان 

ةموو نةخؤشيةكى نةسسى دوو شةخسيةتى نية، هةية ثرسى ئةو كاتة ئةو دوو شةخسيةتى هةية، ه
تووشى كةئابةيةكى بةسيت دةبَيت، هةية تووشى نةسسيةتَيكى كةم دةبَيت و ثاش ماوةيةكى ضا  
دةبَيتةوة، يةعنى ئةوة ثَيى ناوَيت يةكَيكى لةطةَل بَيت، ئةوةى كة كا  جعئر باسى كرد ئَيمة كة طوتومانة 

عالج املعوق ما ال يشمركة وشأهيله وبذل اجلهود لغرض اعادشه بلورة شتحمل حكومة االقليم مسؤلية )
ئةو تةئهيل و ئيعادةى لة بؤ بتمب بة سورةتى تةبيعى هةموو ئةو شتانة دةطرَيتةوة، ( ط يعية اىل اجملتم 

 .ضونكة دةبَيت ئةو دةورةو شتانةى بؤ بكرَيتةوة تا دَيتةوة سةرة خؤى، زؤر سوثاس
 :ومةنبةردَين سةرؤكى ئةجن

با الببةين، ضونكة تةعليماتةكة لَيرة ديارى كراوة، لة سةدةرةى ( وسق التعليمات) :دووبارة من دةخيوَينمةوة
لغرض انفلام )زؤرى تَيداية، خاَلَيكى تر مالحةزات زؤر كراوة لةسةر سةدةرةى ب ( ب)ثَيشرتو لة 
رؤذان . ، سةدةرةى ج مودتةرةحى د(ليةبامراض الةفسية او العق)بةثَيى مالحةزةكان بكرَيت بة  (الشخلية

ئيناسة بكةين، لَيرة  8داهاتووة، واية، بةآلم شتَيكى نةدسة، ئةطةر سةدةرةيك لة ماددةى  8كة لة ماددةى 
( شتحمل حكومة االقليم)دابَيت،  8ئةو سةدةرةية البربدرَيت باشة، لةبةر ئةوةى تةمةتوعةكة لة ماددةى 

دا كة دةكرَيت  8م واية لَيرة نةمَينَى باشرتة بؤ ئةوةى لة ماددةى سيغةيةكى بؤ بدؤزينةوة،من ثَي
سةدةرةية  لةوَى دابنَيني، حكومةت موعالةجةو تةئهيليان بكات، بؤ ئةوةى لةطةَل بتمعةكة دا بطوجنَيت 

 ، هةر وةكو خؤى بَيت باشة، كةواتة8و ئيندمياج بكرَين، يةعنى تةئهيلةكة بكرَيتة سةدةرةية  لة ماددةى 
 .كا  خليل نودتةيةكى هةية سةرموو. ئَيستا بيخوَيننةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدانةوة
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 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

، سةدةرةى ا باسى 8و سةدةرةى ا لة ماددةى  1جياوازيةكى زؤر هةية بةينى سةدةرةى ج لة ماددةى 
هةر شتَيكى تر، ئةوةى تر باسى مةسيوليةتة ضؤنيةتى، يةعنى  ردؤذانةية كة عيالج لة نةخؤشخانة يان

سةيتةرة لةسةر ئةو عةجنة بكرَيت، ئةوة نةمَينَيت سَى وةسائيل هةية، توبى تةئهيلى هةية، تةعليمى 
شتحمل مسؤلية شاهيل )خاس هةية، تةدريبى ميهةنى هةية، جا دةتوانني بيكةين بة بردطةية  بَلَيني 

ئةو ردَيطايانة مةعلومة الى خوبةراو ئةوانةوة، ئةو سَى ردَيطاية، توبى تةئهيلى، ( جملتم العادشه اىل حياة ا
 .تةعليمى خاس، تةدريبى ميهةنى، سَيرى حرسةية  و ميهنةية  دةكرَيت،زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ية لة دةرةوة عيالج تةئهيلةكة ديارة، بةآلم لَيرة عيالجى دةرةوةش دةطرَيتةوة، هةندَيك حاَلةت هة

دكتؤرة بةرَينةكان ضيمان ثَى دةَلَين لة ناحيةى ئيسابة بة نةخؤشى نةسسى و . دةكرَيت و لَيرة ناكرَيت
 .سةرموو فؤادعةدليةوة، ثَيويستيان بة موعني دةكات سراوانة يان حادة، كا  

 :ابد حممد بابان فؤاد.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 (.االمراض الةفسية املستعلية:)نها ئينئيسامى شةخسى كاسى نية، وا باشة بَلَينيلةرداستىدا تة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .كمال سةرموو. د
 (:كمال كةركووكى.د)بةردَين حممد دادر عبداللة 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ةسَيك نةختَيك دَلى تةن  لةرداستى دا ئةطةر نةخؤشى نةسسية باس بكةين، زؤرى دةطرَيتةوة، جا ئةطةر ك
بَيت، موعَينَيكى دةوَيت، ئةوةش وةزعَيكى خراثة، بؤية ئةطةر وةكو خؤى نَينَيتةوة كة ئَيستا هاتووة 

 .ئةمة ئيناسة بكةين باشة، زؤر سوثاس( انفلام الشخلية واالمراض العقلية)
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .هالة سةرموو. د
 :هالة سهيل وادى. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كةئابة نةخؤشيةكى نةسسية، لةوانةية خؤى ئينتيحار بكات، كة ئينتيحار لةناو موعةودني زياترة، نة  لة 

ثَيويستى بة  ،ئةشخاسى ئيعتيادى، لةبةر ئةوةى نةسسيةن بة نةتائيجى ئةكيد نية، لةوانةية ئينتيحار بكات
 .موعني هةية، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةردَين سةرؤكى 
هالة طوتى بطاتة حاَلةتى ئةوة، نةوعة . ئةو كةليمةى موستةعسية باشة، ئةطةردايبنَيني؟ ئةوةى كة د

كمال كة باسى كرد نةخؤشيةكى .كةئابةيةكة و جوزئَيكة لة ئينئيسامى شةخسى، سعلةن ئةو مالحةزةى د
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ينةكةية، مةبةستمان ئةوة نية بةسيتى هةبَيت ثَيويستى بة موعينة  دةبَيت، كة ئَيمة مةبةستمان موع
موحتاجى عيالجة، مةبةستمان ئةو حاَلةتانةية كة موعينى دةوَيت، ثَيويستى بة يةكَيكة كة لة طةَلى بَيت، 
ضونكة يةكَيك دووالدى لةدةست داوة، يان هةردوو ضاوى لة دةست داوة، ئةمانةكةسَيكيان دةوَيت بةردةوام 

ةتَيكى حادة لة نةخؤشى نةسسى كة ثَيويست دةكات لةطةَلى بَيت، هاوكاريان بَيت، ئينئسامى شةخسى حاَل
رؤذان . ئةويش بة تةدريرى توبى، ثَيم واية شتةكة وةكو خؤى بَيت، دةطةردَيمةوة سةر مودتةرةحةكةى د

سةدةرةى ج كة لة هينةكة هاتووة، ثَيم واية كا  سةردار شتَيكى بؤ نووسيوين، ئةطةر ئةوة بة نةزةر 
العالج جمانا يف املستشفيات وبذل كافة اجلهود : )دا دةَلَيت 8ربطرين، مةسةلةن لة سةدةرةى ئيعتيبار وة
العالج ) 8لة ماددةى  1دةطرَيتةوة، يةعنى ئةطةر ئةو كةليمةية ئيناسة بكةين لة سةدةرةى ( العادة شأهيلة

وَى لةطةَلى تؤزَيك لةن  وابناا سقةرةى ج لة ،(جمانا يف املستشفيات وبذل كافة اجلهود العادة شاهيله
 .سةرموو سوزان خان. هاتووة

 :بةردَين سؤزان شهاب نورى
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لة سةدةرةى ج دا تؤ ئيلنامى حكومةت دةكةى، ئةو موعةودةى لة كاتى شةردَيك دا موعةوق بووة، ثَيويستى 
باسى ئيمتيازات دةكات،  8ددةى بة عالجة، ئيعادةى تةئهيل لة زمنى ئةو مةرحةلةيةية، بةآلم لة ما

مةجانةن وةكو كا  خليليش باسى كرد، ئةوة شتى ردؤذانةية، يةعنى شتَيكى ئةوةندة طرن  نية، 
هةزارة، هيض ئةوة نية، بةآلم تؤش ئةو سةدةرةيةت البرد بةرداستى لةوَيدا لةن  دةبَيت، بة  5بيتادةكةى 

 .اسعةكسةوة نَينَيت ئةو سةدةرةية باشرتة، زؤر سوث
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .كا  سرسةت سةرموو
 :بةردَين سرست ابد عبداللة

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيشنيارةكة وا نية كة سةدةرةى ج لةغو بكرَيت، ثَيشنيارةكة واية كة دةمج بكرَيت لة طةَل سةدةرةى ا ى 

يمتيازاتانة حكومةت ثَيى دةدات، خؤ ، خاَلَيكى تر ئةوانة حقوق و ئيمتيازاتن، ئةو حقوق و ئ8ماددةى 
كةسَيكى تر ثَيى نادات، يةعنى تةئهيلةكة هةر لةسةر حيسابى حكومةتة، موجةرةد لَيرة عيالج و 
تةئهيلةكة دوو موستةَلةحى ننيك يةكن، تةئهيليش نةوعَيكة لة ئةنواعى عيالج، لةبةر ئةوة داعى نية دوو 

 .ماددة موكةردةرد بن، سوثاس
 :كى ئةجنومةنبةردَين سةرؤ

باشة، با وةكو خؤى نَينَيتةوة، بيخوَيننةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدانةوة، كا  تةلعةت نودتةى نينامى 
 .هةية سةرموو

 :الدينسيف  طلعت خضربةردَين 
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن



 415 

دةبَيت، كة ئةو ئيعادةى تةئهيلة بؤ بتمب نابَيت، ئيعادةى تةئهيل و تةدريب بؤ سةر ئيشةكةى خؤى 
 .ثَيشان لة ئةجنامى ئةوة تووشى شكست بووة، بؤ كؤمةَلطا ناطةردَيتةوة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .نا، عةينى شت دةكات بؤ كؤمةَلطاش دةطةردَيتةوة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .كا  عبدالكريم سةرموو

 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :1ةى مادد
ا ـ ثَيويستة دةزطا ثةيوةندارةكان ثَيويستيةكانى ذيان و هؤيةكانى حةسانةوة بةجؤرَيك سةراهةم بكةن كة 

 .لةطةَل ثةككةوتنةكةى ثَيشمةرطةى زَيردةظانى هةرَيم دا بطوجنَيت
واو كة ثةككةوتنةكةى تة( زَيردةظانى هةرَيم)ب ـ يةكَيكى يارمةتيدةر دادةمةزرَيت بؤ ئةو ثَيشمةرطةى 

لة كاتى تووش بوونى بة شةلةىل تةواو ياخود داضةكانى لةسةرةوةى ضؤكى ياخود دةستةكانى يان % 122
 .ضاوةكانى لة دةست داوة ياخود لة كاتى تووش بوونى بة نةخؤشي شينؤسريينيا

ج ـ حكومةتى هةرَيم بةرثرسى ضارةسةر كردنى كةم ئةندامة كة ثَيشمةرطةى زَيرظانى هةرَيم دةطرَيتة 
 .ئةستؤ لة طةَل ناردنى ئةركى طةرداندنةوةي بة شَيوةيةكى سروشتى بؤ ناو كؤمةَلطا

ى كةم ئةندام بة هةمان زيادةى كة بةسةر مووضةى (زَيرةظانى هةرَيم)د ـ مووضةى ثَيشمةرطةى 
 ثَيشمةرطةى بةردةوام لة خنمةت لة بارى هةر طؤردانكارية  كة لة سيستةمى مووضةكان بة ثَيى ثلةو ثاية

 .روو دةدات
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .كا  عونى سةرموو
 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 :1ا ادة 

ا م على املؤسسات ذات العالقة شوفري ضرورات احلياة واس اب الراحة بشكل  ةسدم م  عدي ال يشمركة م 
 .احلرو االقيم املعوق
مع  اذا اصيب بشلل شام او فقد الطرف  % 122ذ   العدي الكامل  (االقليم حرو -ب م  ع  لل يشمركة 

 .ما فوق الرك ة او فقد اليد ا او فقد العية  او اصابة مبرض االنفلام الشخلية بس ب االصابة
ج م شتحمل حكومة االقليم مسؤلية عالج املعوق ما ال يشمركة م حرو االقليم وشاهيله وبذل اجلهود لغرض 

 .دشه بلورة ط يعية اىل اجملتم اعا
د م  ياد راشب ال يشمركة م حرو االقليم املعوق بةفس الي ادة التى شطرأ على راشب ال يشمركة املستمر فى 

 .ا دمة يف حالة ا  شغيري فى نهام الرواشب وفقا للدراة واملةلب
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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كَى لةطةَليةتى دةستى بَلند بكات؟ كَى لةطةَل دانية؟ بة وة  ضؤن خوَيندرايةوة، دةخيةمة دةنطدانةوة، 
 .خبوَينةوة مامؤستا كاكة 2ماددةى . زؤرينة دةبوَل كرا

 :ملطفىبكر بةردَين عبدالكريم ابو
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

تووش بوونى ثَيشمةرطة ـ زَيرةظانى هةرَيم، كة بة هؤى جَى بة جَى كردنى ئةركى وة  : 2ماددةى 
ةرطة يان بةشدارى كردنى لة بنووتنةوةى ردزطارى خوازى كوردستان، هةرضةند كؤنيش بَيت، بؤى ثَيشم

 .حيساب دةكرَيت
 :بةرَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .كا  عونى سةرموو
 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
اداا واا ه ك يشمركة او مشاركته فى حتتسب اصابة ال يشمركة م حرو االقليم التى حدثت بس ب  :2املادة 

 .احلركة التحرر ة الكوردستانية حتى ولو كانت قدخة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بؤضى؟ ئةو ماددةية ثَيم واية زيادة، ضونكة ئَيمة هةموومان موعالةجة ( حتتسب اصابة ال يشمركة)
ددةية ئيلغا بكرَيت، كَى لةطةَل كردووة بة رداستى، لةوانةية لةن  بَيت، ثَيشنيار دةكةم ئةو ما

. دانية، بة زؤريةنة ئيلغا دةكرَيت ئةو ماددةيةلةطةَل دانية؟ ية  كةس لةطةل  ئيلغاكردنيةتى تكاية؟ كَى
 .مامؤستا كاكة سةرموو

 :ملطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .دواى ئيلغاكردنى ماددةى ثَيشوو: 8ماددةى 
 :كةم ئةندام، ئةم ئيمتيازاتانةى خوارةوةى هةية (زَيرةظانى هةرَيم)ةى ثَيشمةرط

 .ا ـ ضارةسةر كردنى بة خؤرايى لة نةخؤشخانةكان دا
لة % 32ب ـ داشكاندنى نرخى ثليتى سةسةر كردن لة سرؤكةخانةكان دا بؤ هةرَيم و دةرةوة بة رَيذةى 

 .هةموو جؤرةكانى هؤى طواستنةوة
بَى سوو بؤ خانووبةرة يان زةوى كشتوكاَلى يان ثيشةسازى يان بازرطانى يان بؤ ج ـ ثَيشينةى دارايى 

 .هاوسةرطريى ثَى دةدرَيت
 .د ـ ماسى سَيركردنى بة خؤرايى لة هةموو دؤناغةكانى خوَيندن بؤ خؤيان و هاوسةرو ردؤَلةكانيان

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .كا  عونى سةرموو

 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .بعد الغاا املادة التى س قتها :8املادة 
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 : تمت  ال يشمركة م حرو االقليم املعوق باحلقوق واالمتياةات التالية 
 .ا م العالج جمانا يف املستشفيات

 .وجلمي  انواع وسائط الةقل% 32بطاقة السفر داخل االقليم و خاراه بالةس ة ب م ختفيض 
 .لسلف املالية للعقار او االرض اليراعية او اللةاعية او التدار ة او لليواج بدون فائدةج م مةح ا

 .د م حق التعليم اجملانى فى مجي  مراحل الدراسة هلم و ليوااشهم و اوالدهم
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .ئةوةش وازحة، كةس دسةى هةية لةسةرى؟ كا  تةلعةت  سةرموو
 :الدينسيف  خضر طلعتبةردَين 

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
وةَلآل ئةطةر زةبةت نةبَيت، ليذنةى ثَيشمةرطة ئةو ماددةية ثَيش ئةوةى مونادةشةى بكةين با روونى 

بؤ زةواجةكة ديارة، بةآلم نازاا بؤ زراعةو سناعة مةبةستى ضية؟ زؤر ( منح السلف)بكاتةوة، ضونكة 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
وتيار زةوى هةبَيت، موحتاجى سولئة بَيت بؤ ئةوةى مةوادى كيمياوى و تؤى ثَيويستة، يان ئةطةر ج

مةشروعةكى زراعى، ئةوةى سلئةى زراعى ئَيستا رداطرياوة،لة كؤن هةبوو ئةوةى سةالح بَيت دةزانَيت، 
ثَيى سولئةى ثيشةسازيش ئةوةية كة مةشروعَيكى سناعى هةية، داواى سولئة دةكات، ئةوةش دةبَيت 

 .كا  بةَلَين سةرموو. بدرَيت
 (:بةَلَين)بةردَين بد عبداللة حممود
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

وةَلآل هةمان ئةوةى كا  تةلعةت بوو، مةسةلةى سولئة، بة رداى من تةنها بؤ ثَيشينةي دارايى تةنها بؤ 
من  بة خراثى ئيستغالل موعةوق بَيت، بة رداى % 122خانوو و هاوسةرطريى بَيت، ئةطةر نا يةكَيك 

دةكرَيت ئةوة، بؤية مةسةلةى ثيشةسازى و كشتوكاَل و ئةوانة الدرَيت، تةنها هاوسةرطريى و خانووبةرة 
 .بطرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .كا  خليل سةرموو

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سوثاس
 :  جنومةنبةردَين سةرؤكى ئة

بؤ ئةو مالحةزةى كا  تةلعةت داى و دواتريش كا  بةَلَين تةئيدى كرد، ئةطةر ليذنةى دانونى و ليذنةى 
ثَيشمةرطة شتَيكيان لةسةر هةبَيت، ضونكة هةندَيك سولئة هةية لَيرة ناوى هاتووة و هَيشتا نةدراوة، 

تستوسى الئائدة القانونية عن السلف ال )يةعنى حكومةت ئيلنام دةكات بيدات، باشرت واية بنووسرَيت 
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ئةوة باشرتة، ئةطةر ئةو سولئةية زةواج بَيت، سولئةى عةدار بَيت، هةمووى (. اخل.........ا منوحة
 .كا  رشاد سةرموو. دةطرَيتةوة

 :بةردَين رشاد ابد ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو عيبارةيةى ( العالج جمانا يف املستشفيات: )َلَيتلةبردطةى ج هةية كة دة( ا)من مالحةزةم لةسةر خاَلى 
يف املستشفيات العامة وشتكفل حكومة أقليم كوردستان نفقات العالج فى العالج بانا )ئيناسة بكةينة سةرى 

لةبةر ئةوةى زؤر نةخؤش ئيحتياجى بة دةرةوة دةبَيت،  (املستشفيات ا اصة داخل االقليم وخاراه
ؤشخانةى تايبةت دابندرَيت، ضونكة ئةو تةخئيناتة تةنها نةخؤشخانةكانى عامة ثَيويست دةكات لة نةخ

دةطرَيتةوة كة سةر بة حكومةتى هةرَيمة، خاَلَيكى تر بة نيسبةت وةسائتى نةدل، تةخئين لة وةسائتى 
نةدلى عامة دةطرَيتةوة، بةآلم ئةوةى خارجى هةرَيمة دةبَيت حكومةت موكةلة  بَيت بة دةسعى 

 .كةى نةوة  لة خارج كَى ئيلتينام دةكات بةوتةخئيناتة، زؤر سوثاسنةسةداتة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

مةنادةشة ناكةين، سةدةرةكةى تر طومتان الي ببةين و بيهَينينة ئَيرة، نابَيت، ضونكة سةدةرةى ج تةسبيت 
رؤذان . ةطرَيتةوة، دبووة، حكومةت وةكو خؤى نَينَيتةوة زمنى ئةوةى عالجةكةى دةرةوةى هةرَيميش د

 .سةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ديارى كردنى ئيمتيازات لة بؤ ثَيشمةرطة بة تايبةتى ثَيشمةرطةى كةم ئةندام، كارَيكى زةبةتة، ضونكة 

هاتووة بة بردطة ديارى  هةموومان دةزانني ثَيشمةرطة شايستةى هةموو شتَيكة، بةآلم مادام لة ثرؤذةكة وا
بكرَيت، ثَيشنيار دةكةم كة لة باج و زةريبةش عةسو بكرَين، رسوم و زةرائيبيشى تَيدابَيت و بدرَيتة 

 .ثَيشمةرطة، زؤر سوثاس
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .رةمةزان سةرموو. د
 :رضاعبدالربن حممد  رمضان. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كة ( د)ردطةى يةكةم و دووةم، كا  رشاد باسى كرد، بةآلم ئةوةى كة من هةمة لةسةر بردطةى ية  ، دوو ب

ماسى سَيركردنى بة خؤردايى، ئةطةر مةبةستمان دامةزراوة مرييةكان بَيت ئةوا خةَلك هةمووى : دةَلَيت
نةية كَيشةية  بةخؤردايى دةخوَينَيت، ئةطةر مةبةستيشمان دامةزراوة تايبةتيةكان بَيت ئةوةيان لةوا

 .دروست دةكات، ثَيويستة رَينماييةكى ورد ترى بؤ دةربضَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .كا  مجال سةرموو
 :بةردَين مجال حممد داسم

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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ؤ حةديقةت ئَيمة ئةوةى تَيبينى دةكةين بهةية، بة( ا)بينيم لةسةر خاَلى وةَلآل من تةنها تَي
ضارةسةركردنى هةموو كَيشةية ، هةرضى مةشاكيلة دةخيةينة سةر حكومةت، ئةطةر سةردةميانةو 
وادعيانة بريى ىَل بكةيتةوة، حكومةتى هةرَيمى كوردستان ناتوانَيت ئةو هةموو شتة بكات، بؤ ئةو مةوزوعة 

ت، واتة غةيرى من ثَيشنيار دةكةم كة وةكو موئةسةسةيةكى توبى غةيرى حكومى، يةعنى حكومى نةبَي
حكومة دروست بكرَيت ديراسةيةكى عامى هةبَيت بؤ ئةوانةى كة ثَيويستيان بة ناردنة دةرةوة هةية، بؤ 
ئةو كةسانةى كة ثَيويستيان بة ضارةسةرى نةسسى هةية، بؤ ئةمةش نة  تةنها شةخسى خؤم بة هةزاران 

 من بيخةمة بةردةمى ثةرلةمانى ناودةتواا وةكو ليستَيك بدةمة ئةو ليذنةية، هةروةها دةشتواا
كوردستان كة ئةوانة ساآلنة يارمةتى دةدةن بؤ كارَيكى لةو بابةتة، بة مةجَيك ئةو يارمةتيةيان نة بؤ 
حكومةت بَيت، نة بؤ شتى عةسكةرى بَيت، نة بؤ شتى سياسى بَيت، بؤ ئةو مةجالة بةرداستى دةبَيت 

هةموو شتَيك هةر خبةينة سةر شانى حكومةتى هةرَيمى ئيستيئادة لةو شتانة بكةين، ئَيمة ناتوانني 
كوردستان، حكومةتى هةرَيمى كوردستانيش بةم ئيمكانيةتةى كة هةيةتى بة حةديقةت ناتوانَيت ئةوة 
ضارةسةر بكات، بؤ ئةمة من ثَيشنيار دةكةم موئةسةسةية  دروست بكرَيت، كؤمةَلة خةَلكَيكى ثسثؤر و 

رَيك و ثَيك بكةن، بتوانن ئامارَيكى ردَيك و ثَيك دابنَين، بؤ منوونة هةزار  دكتؤر، ئةوانة كة ديراسةيةكى
كةمسان هةية كة تووشى  522كةمسان هةية ثَيويستى بة دروست كردنى داض و رداهَينان هةية، بؤ منوونة 

ر نةخؤشى نةسسى بوونة، ئةمة ئةطةر بنَيرى بؤ هةر مةمجوعة خةَلكَيكى كة هةية، ئةمردؤ ناردنيش زؤ
ئاسانة بة هؤى ئةنتةرنَيتةوة، بة حةديقةت دةتوانني كؤمةَلَيك يارمةتى ثةيدا بكةين و بتوانني 
ضارةسةرى كَيشةى ئةوانة بكةين، بؤية من ثَيشنيار دةكةم لَيرة ليذنةية ، موئةسةسةيةكى غةيرى 

ةى كة بة عام هةتا حكومى دروست بكرَيت، بؤ ئةوةى بةو دةورة هةَلسَيت، من ئامادةم ليستى ئةو خةَلكان
ئَيستا ساآلنة يارمةتى دةدةن بؤ ئةم مةبةستانة بيخةمة بةردةميان، هةر بؤ وَينة لةم بةينة كؤمةَلَيكى زؤر 
عةرةبانة هاتووة بؤ موعةودةكان، بؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستان نةهاتووة، منةزةمةيةكى خةيرى 

نية، بؤ خةَلكى سةدريو هةذار و ئةمانةية، لةبةر ناردوويةتى بؤ ئةو كةسانةىكة عالدةيان بة حكومةتةوة 
 .ئةوة ئةطةر بكرَيت ئةمة طرنطى ثَى بدرَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .شةمسة خان سةرموو

 :سة سعيد حممودَين لبةرد
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بيتمان كرد، بةآلم ضاكرتة ئةطةر رداستة ئَيمة لة بردطةى ثَيشوو تر تةس( ا)مالحةزةى من لةسةر بردطةى 
لَيرةشدا ئةوة تةسبيت بكةين، عيادة توبيةكان و زائيدةن دةرةوةى هةرَيميش، لَيرةدا هةمان مالحةزةى 

 .مام رشادم هةية، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .كا  حممد سةرموو
 :بةردَين حممد حكيم جبار

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
شنيارةكةم دووبارة دةكةمةوة، مةسةلةى سةيارة، يةعنى بؤ منوونة كةم ئةندام ضاوةردَيى دوو وةَلآل من ثَي

شتة لة ئيمتيازات، سةيارةو ثارضةية  زةوى، هةرشوَينَيكى نيشتةجَى بوون هةردووكى تَيدا نية، ئَيمة لة 
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، هةروةها مديرةكان، بؤ كوردستان هةموومان ئاطادارين، ئةندامانى ثةرلةمان ثارةيان بؤ سةيارة دةدرَيتَى
منوونة كةسَيك دةضَيتة الى مةسيولَيك يةكسةر ضاوةرَيى ئةوةى ىَل دةكات سةيارةيكى ثَي بدات، بؤية كةم 
ئةنداميش ضاوةردَيى ئةوة دةكات كة حكومةتيش ضى بة هةدية يان بة تةخئينات دةداتَى، بؤ ئةوةى 

زةوى يان شودةى نيشتةجَى بوون، لَيرةدا  موريح بَيت سةيارةيةكيان بدرَيتَى، مةسةلةى دتعةى
نةنووسراوة، مالحةزةيةيكيشم بؤ وةزارةت هةية كة بردطةى ا و ب دةبَيت حةمتةن ردَينمايى وايان هةبَيت 

كة رؤتيناتى تَيدا نةبَيت، بؤ منوونة كةم ئةندام كة دةضَيتة نةخؤشخانة هةويةية  يان شَيوازَيكى هةبَيت  
ى عةسو دةكرَيت ئةوةندة % 32دة هاتووضؤى ثَى نةكةن، يان بؤ سةسةركردنى كة دينار ئةوةن 522كة بؤ 

 .هاتووضؤو ئةم كتاب و ئةو كتابيان ثَى نةكرَيت، كة لةسةرى دةرزار بَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

َى دراوة بةشَيك لة دسةكانت معالةجة كراوة، بةآلم هةندَيكيان ئةطةركا  زةعيميش هينى بكات، بةَل
 .كا  زةعيم سةرموو. دةزامنبةآلم دةبَيت دانونييةن ئةوةش تةسبيت بكرَيت وةكو هى شوهةدا

 (:وةزيرى ثَيشمةرطة(/ ) زةعيم على)ابراهيم عنمانبةردَين عمر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

تيازَيك دراوة بةو ئةو برايانةى كة باسى ئيمتيازات دةكةن، ثَيش ئةوةى ئةو دانونةش دةرضَيت، هةموو ئيم
موعةودانة، بؤ منوومة زةويان ثَيدراوة، وةَلآل هةية دوو ثارضةشى وةرطرتووة، ثارةيان ثَيدراوة، بؤ ئةوةى 
بتوانن تةرتيباتى ئومورى خؤيان بؤ هاتووضؤ بكةن، نةسةريان بؤ داندراوة كة خنمةتيان بكةن، كرَيى 

ةبوو لة جَيطاية  هَيناويانةتة جَيطايةكى وا كة ثَيى خانوويان دةدرَيتَى، خانووةكانيش ئةطةر موالئم ن
خؤش بَيت، عةرةبانة دراوة بة هةموويان، سثليت و تةبريديان بؤ كرداوة، تةلةسنيؤن و سةتةاليتيان بؤ 
داندراوة، بؤ موعالةجة موعةدةل شوَينَيكيان بؤ داندراوة، شوَينى ئيسراحةتيان بؤ دانراوة، نوَينةرمان 

انةكان، بة بَي ئةوةى ئينتينارى بكةن، دةيان بةنة الى دكتؤرى موختةس، ليذنةى هةية لة نةخؤشخ
توبيمان هةية، هةموو ضوار شةممةية  دادةنيشَيت، لة وةزارةتى ثَيشمةرطة دةيان بينن، هةندَيك جار 

ثَيويستى  خؤمان دةيان بينني و نازيان هةَلدةطرين، ئيمتيازاتيان دةدةينَى ، هةتا هةندَيك جار خنمَيكى كة
بة شتَيك هةية بؤى دابني دةكةين، هةر لةبةر ئةوةى خنمى ئةوة، بؤية ئيمتيازاتى زؤر زؤر بةو 
موعةودانة دراوة، بةآلم ثَيمان جوانرتة بة دانون بَيت، ئةطةر نةدسَيكيش هةبَيت، دةبَيت هةموومان 

 .ثَيكةوة خنمةتيان بكةين، ضونكة حةديان لةسةر ئَيمةية، زؤر سوثاس
 :َين سةرؤكى ئةجنومةنبةرد

خؤ ئَيمةش دةزانني، حكومةت كةمتةرخةمى نةكردووة بؤ شةهيدان و كةم ئةندامانيش، بةآلم وةكو لة 
دانونيش تةسبيتمان كرد حةدى ئةوةى هةية ثارضة زةوى ثَى بدرَيت، بؤ زانينيش وا نية ئةوةى كة وةرى 

وشةهم بالقانون ) ة تةسبيت بكرَيت بة ثَيى دانون طرتووة دووبارة ثَيى بدرَيتةوة، بةآلم ئةو حةدة دانوني
 .هالة سةرموو. د. شتَيكى ئاوا ردَيك خبرَيت (و مةح قط  ارض سكةية مالامة وفق نهام شلدره 

 :هالة سهيل وادى. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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وميةكان دةطرَيتةوة، كة هاتووة، تةنها موستةشئةياتى عام دةطرَيتةوة، واتة نةخؤشخانة حك( بانا)
لةبةر ئةوةى خاسةكة لة ماددةى ثَيشوو ( العالج جمانا يف املستشفيات العامة)ثَيشنيار دةكةم بكرَيتة 

وسائط الةقل )دا بة هةمان شَيوة ( ب)موعالةجة كراوة، كة نةسادةتةكة حكومةت تةحةموىل دةكات، لة 
 .وثاسلةبةر ئةوةى خاسةكة ناطرَيتةوة لَيرة، زؤر س( العامة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .نورى سةرموو. هةردوو مالحةزةكة بة جَينة، د

 :نورى مجيل تاَلةبانى. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

يف )دا بنووسرَيت (ا)بةشَيك لة تَيبينيةكاا ثَيشرت ثَيشكةش كران، منيش لةطةَل ئةوةدام كةوا لة بردطةى 
، سةبارةت بة بردطةى ج مةاى ثارضةى زةوى وةكو (وسائط الةقل العامة) هةروةها( املستشفيات العامة

ئةو كاتة  (وعدم استيفاا الفائدة عا السلفات التى متةحها املؤسسات امللرفية العامة)ثَيشرت ثَيشنيازتان كرد، 
ا لة دانونى ئةوة لة ثرؤذةى دةستوريش د (حق التعليم اجملانى) هةمووى دةطرَيتةوة، سةبارةت بة بردطةى د 

 .بةشى زؤرى وةزارةتةكانيش دا هاتووة، وابناا ئةو بردطةية زيادةية و ثَيويست ناكات، زؤر سوثاس
 :بةرديََن سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو طارقكا  
 :حممد سعيد جامباز طارقبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
، بةآلم منيش لةطةَل راى ئةوانةى ترم، كة ضةندى ئيمتيازات بدرَيتة ثَيشمةرطةى كةم ئةندام هةر كةمة

ثَيش من باسيان كرد، نةخؤشخانةكان تةنها دةبَيت حكومى بطرَيتةوة، ضونكة تةحديد نةكراوة لَيرة، 
خاَلَيكى تر ثَيم باشة ئةطةر بردطةية  زياد بكرَيت، بؤ ئةوانةى دَينةوة ناو كؤمةَلطا سةنتةرَيك هةبَيت، كة 

ناوى سةنتةرى طةشةثَيدانى دةروونى و كؤمةآليةتى بؤ ئةوانةى كة كةم ئةندامن،  لة هةموو دونيا هةية بة
 .ئةوةش لة هةموو دونيا ثةيردةو دةكرَيت، ثَيويستة ئَيمةش هةمان بَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .كا  سعدالدين سةرموو

 :بةردَين سعدالدين مال عبداللة مولود
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوة ( توسري اسباب الزمة للتنقل)ئةوةى ئةطةر بؤ زيادبكرَيت شتَيكى خراة نية ( ا)لقى  8لة ماددةى 
بَيت، يةعنى شةلةل تامى هةبَيت يان هةردوو % 122عالجى ئيشةكة دةكات، خاَلَيكى تر ئةطةر ئيعادةكة 

و موعةودةى كةى بؤ بكرَيت لة دةستى ىَل بووةتةوة يان هةردوو ضاوى كؤرة بووة، ئةوة نابَيت حيسابى ئة
حقوق و ئيمتيازات، هةندَيك هةنة دوو دةستى ثَيوة نية يان هةردوو ضاوى كؤرةية، ئةوة حةدى 

جودا بكرَيتةوة لةوةى كة لة عامةكةى، يةعنى حةدى % 122سةكةنيشى هةية، يةعنى ئيعادةى 
 .بؤى كةمبكرَيتةوة، لةطةَل رَينم داسةكةنيشى هةبَيت، هةتا لة زةرائب حيسابى بؤ بكرَيت، بة نبسبةية  
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 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .ثةخشان خان سةرموو

 :بةردَين ثةخشان عبداللة زةنطةنة
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

وةسائتى نةدل الم واية لة ( سى ا ستشئيات العامة) منيش لةطةَل ئةو تَيبينيانةم بة نيسبةت خاَلى يةكةم 
بَلَيني حكومةت تةحةموىل ئةو تةخئينة دةكات، % 32ى عامةمان نية، ئةطةر ئةو كوردستان وةسائتى نةدل

لةطةَل ئةو سيغةيةم كة جةنابتان طوتتان بؤ سةدةرةى ج ، بة نيسبةت خوَيندنيشةوة ئةوة ئيمتياز نية، 
ت ضونكة خوَيندن لة كوردستان خؤرايية، لةبةر ئةوة ئةوةش البربدرَيت، تةنها ئةطةر مةبةست لةوة بَي

خوَيندنى دةرةوة، ئةويش دةبَيت حكومةت تةحةموىل بكات، ضونكة مةجانى دةبَيت جيهةتَيك هةبَيت تاكو 
تةحةموىل بكات، لةبةر ئةوة تةدديقى دةوَيت ئةو سياغانة، بة نيسبةت زةويةكةوة، بةرداستى باشة هينَيك 

طوتى دووانى وةرطرتووة، سبةى هةبَيت، تةحديدى بكات، بؤ منوونة زةويةكى هةيةو وةكو جةنابى وةزير 
دةَلَيت دانون طوتوويةتى زةوى بدرَيتَى، من بةو دانونة وةرم نةطرتووة، ثَيم باشة ئةوة تةحديد بكرَيت، 

 .زؤر سوثاس
 :بةردَينسةرؤكى ئةجنومةن

 .سؤزان خان سةرموو
 

 :بةردَين سؤزان شهاب نورى
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ى شةهيدانيش كؤمةَلَيك ئيمتيازامتان دانا بوو، بةآلم ميكانينمةكانى ئَيمة هةموو جارَيك لة ياسا
يةعين ئَيستا تؤ ئةَلَييت  ،كاركردنةكةى كاتَيك دةطةردَيتةوة بؤ وةزارةت، بة داخةوة ميكانينمةكة ئةوة نية

ة، خؤمان ئةطةر ئةمة خبةيتة ثاَلي، لَيرةشدا ئيختيارةكةت هةر زؤر زؤر كةم (عيالج جمانًا يف املستشفيات)
وةزعي خةستةخانةكاني خؤمان ئةزانني، زؤري خةَلك ئةضن لة خةستةخانة تايبةتةكاندا عةمةليات 

خؤ تؤ ئةبَي ميكانينمت هةبَي، خؤ  ،(بطاقة السفر)ئةكات، ئَيستاش خةَلك ردا ئةكات بؤ ئوردن بؤ عيالج، 
يمتيازمان داونةتَي، خؤ ئةبَي بؤ ئةوة نية تؤ هةر لَيرةدا دايبنَييت بةس بؤ ئةوةي بَلَين ئَيمة ئ

ي هةموو تةنةدوالتَيكي بكات، ئيحتيمالة %32ميكانينمَيكي دياري كراو هةبَيت، حكومةت تةحةمولي لة 
ئةطةر ( مةح سلفة عامة) من ثَيم سةيرة : ئةتواندرَيت وابكرَيت، موهيم ئةوةية بؤ جواني نةبَيت، دووةم

نةكةين هةر كةسةو ثارضةية  زةوي بدةييَن، حكومةت ئَيمة ئةمة هةمووي البةين مةوزوع وا لَي 
مةمجوعةية  موجةمةعاتي سةكةني دروست بكات تايبةت بة خةَلكي كةميةندام، لةية  شوَيندا 
سةنتةرةكةشيان بؤ ئةخاتة هةمان شوَين، بازاردةكةشيان بؤ ئةخاتة هةمان شوَين، خنمةتطوزارييةكان 

ية لةوةي هةموو يةكَيك ثارضةية  زةوي ئةدةييَن وثاش دوو رؤذ هةموويان لةبةردةستياندا بَيت باشرت ن
منحي سولئة، بؤ سولئة ئيال ئةبَيت بؤ شتَيك بَيت، بابة : ئةيئرؤشَيتةوةو ئيستيئادةشي لَي ناكات، دووةم

من حةزم لَيية تادمي ماَلةكةم بطؤردم، كةسَيكي معةوةدم ثارةم لة طريساندا نية، مةعاشةكة بؤ ذياني 
م ئةردوات، دةيضي ئةكات ئةطةر من تادمةكةي ثَي بطؤردم، يان سةسةرَيكي ثَي بكةم مناَلةكاني ثَي رؤذانة

بةرم هةتاكو ئوردن يان تا ئَيران ثَيي بطةردَيم، بؤ تةحديد بكرَيت بة زةوي كشتوكاَلي يان صناعي ياخود 
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ائيمةن با ياساكامنان ذن دؤستانة جتاري، حةدي مةجانيش تو ئةو خواية رجاتان لَي ئةكةم، ئَيمة ئةَلَيني د
جوان لةمةبةسو من تَييةطةيت كا  (هلو وليوااشه والوالده() هلم وليوااشهم والوالدهم)بَيت، يةعين بؤ 

 .عدنان، ئةطةر شةش حةوتَيكيشي هةبَيت با يةكَيكيان ئةو ئيمتيازةي هةبَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين ازواج مئرد نية لَيرةدا، من ئةوةندةت ثَي دةَلَيم ( ام لنوج)، ناَلَيت جوملةكةت باش نةخوَيندؤتةوة
دانون كة دائةندرَيت ردةضاوي ئةوة دةكات ضةند حكومةت ئةتوانَي جَيبةجَيي بكات، ئةوة زؤر طرنطة، 

ندرَيت، دانون بَيجطة لةوةش كة دائةندرَيت، حكومةت ثَيويستة تةعميمي بكات، ردَينمايي تايبةتي بؤ دائة
كة دانون دائةندرَيت موراعاتي ئةوة دةكةيت كة حكومةت ثَيي جَيبةجَي بكرَيت، ئةويش واجبة لةسةري، 
مولنةمة جَيبةجَيي بكات، تةعميمي ئةو دانونة ئةكات، بؤ هةموو وةزارةتةكان هةموو وةزارةتَيك ض 

بيتادةي سةسةري وا دةبَيت، دةبَيت ثةيوةندي هةية بةواجة ئةبَي ثَيي هةَلبستَيت، تؤ كةلَيرة دةَلَييت 
وةزارةتي نةدَل تةعميم بكات، دةبَي مستةشئةيات مةجاني بَيت، عامة ئةوةي ثةخشان خان وتي ئَيستاش 
نةبَيت سبةييَن شةريكةي ديتار دةبَيت، ختوتي جةويةي عَيرادي شةريكةيةكي عامةية، سبةييَن هي 

 .ية كةم بكاتةوة، كا  شَية جعئر سةرموو% 32خؤلان دةبَيتة عامة، مولنةم دةبَيت ئةو لة 
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة/ بةردَين شَية جعئر على

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو ئةو ئيمتيازةي كة دةَلَيني ثارضةية  زةوي بدرَيت بةكةم ئةندام، هيض ضارةسةرَيكي كَيشةكاني 

ان هةية، بردوام واية هيض كةم ئةندامَيك نية ئةرزةيةكي وةر ناكات، ضونكة ئَيمة جتروبةيةكي زؤرم
نةطرتبَيت، بةآلم جَيطاي هيضي نةطرتووة، لةبةر ئةوة لةكاتَيكدا تؤ ثارضةية  زةوي ئةدةيت بة 
كةميةندام، يةعين ثَيي ناكرَيت بةخانوو ض مةسدةرَيكي هةية بيكات بةخانوو، من نازاا وةكو ئينسانَيكي 

نووةكةي ثَيناكرَيت، لةبةر ئةوة تاكو ئَيستاكة ئةو تةجروبةي كة ئَيمة هةمانة، عادي، نيوةي خا
زةوييةكمان تةوزيب كردبَي كة بةدةيان هةزار ثارضةية، هيضي جَيطاي هيضي نةطرتووة، لةبةر ئةوة ئَيمة 

يد زياترة، دةبَيت هةوَل بدةين سةكةنيان بؤ دابني بكةين، كةميةندام من ثَيم واية موعاناتي زؤر لة شةه
ضونكة ئةوة رؤذانة موعاناتي هةية لةناو خَينانةكةيدا لةناو خةَلكدا، يةعين ئةطةر تؤ كةم ئةندامةكانت 
بيين زؤربةيان ئةَلَين ئَيمة وةرس بووين لة ذياني خؤمان، كة ئةَلَين شؤردش ضي بؤ ئَيمة كردووة؟ 

ك تةعليقيان لَي بدات، ثَيويسو بةوة حكومةت ضي بؤ ئَيمة كردووة؟ هةموو رؤذَيكي مردنَيكة كة خةَل
هةية كة ئةو كةم ئةندامانة ثارضةية  زةوي بدةييَن هةوَل بدةين كةسةكةني بؤ دابني بكةين، ئةطةر 
سةكةن دابني نةكةين ضارةسةري هيض كَيشةيةكي ناكةين و هيض خؤشيية  لةذياني خؤي نابينَيت، زؤر 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اس، وةَلآل ئَيوة وةكو وةزارةتي ثَيشمةرطة ثرؤذةية  تةدديم بكةن بؤ حكومةت، حكومةت زؤر سوث
بينَيرَيت بؤمان ئَيمة ثشتطريي ئةكةين، سةد دةر سةد خؤشتان ئةتوانن بيكةن بَي ئةوةي ثرؤذة هةبَيت، 

و جَيبةجَيي خؤتان بيكةن ئةطةر ئيمكانيةت هةبَيت و داوا لةحكومةت بكةن بيخاتة بةرنامةي كاري خؤي 
 .بكات، دانونيشي ناوَيت، كا  دكتؤر كةمال دسةي هةية

 (:كةمال كةركووكي. د)بةردٍَِين حممد دادر عبداه
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من سةد دةر سةد تةئيدي كا  شَية جعئر ئةكةم،  بؤ ئةو مةوزوعة، هةر لَيرة نةخيةينة دواوة بيكةين، 

ارضةيةكي نيشتةجَيبووني هةبَيت، كةتَييدا بتوانَيت حبةوَيتةوة، هةركةسَيكي معةوةق حةدي هةية ث
 .يةعين ماَلي بؤ بكةيت، ضاوةردَي نةكةين تا ثرؤذةيةكي تر دَيت، ضونكة زؤر تةئخري ئةبَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةمان و سةرؤكايةتي هةموو ئةنداماني ثةرلةمان سةد دةر سةد تةئيدت ئةكةن، ئيجازةم بدةن بةناوي ثةر
ثةرلةمان وئةنداماني ثةرلةمان،  بةخَيرهاتين طةرمي وةسدي ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق بكةم، ليذنةي 
مايف مرؤظ بةسةرؤكايةتي زؤر بةردَين سيد حةيدةري، كةسةرداني كوردستانيان كردووة، لةطةَل ليذنةي مايف 

ردووة، دوَينَيش ئَيمة دانيشتني لةطةَليان، ئةويش لةبةر مرؤظ لة ثةرلةماني كوردستان كة كؤبوونةوةيان ك
سةرداني ئَيمة بوو بؤ بةغدا و سةرداني ئةوانيش لة زمين ئةو بةرنامةي كة هةية هاوكاري يةكرت بكةين، 

بأسم رئاسة الاملان وبأسم برملان كوردستان، ارحب شرحي ًا حارًا بوفد جملس زؤر بةخَير بَين سةرضاو، 
جلةة حقوق االنسان يف جملس الةواب العراقي السيد حممد احليدري رئيس اقي، برئاسة ااحة الةواب العر

جلةة حقوق يث ار  للوفد لقاا م  الذي  يورنا م  وفد مرافق له ما  وم امس يف ة ارة اىل كوردستان ح
  العالقة يف جمال حقوق االنسان يف برملان كوردستان، ويف رئاسة االقليم ا ضًا التقيةا معهم وحتدثةا على متت

االنسان ب  جملس الةواب العراقي و برملان كوردستان، كما اار  الوفد  وم امس واليوم لقااات م  
حيب ن وسوف  لتقون باملكتب السياسي للاعتقد قام بي ارة بعض السدو ،وةارة حقوق االنسان يف املسئوول 

السياسي حليب االحتادي الوطين كوردستاني وم  املكاشب الدخوقراطي الكوردستاني، وسوف  لتقون باملكتب 
السياسية لالحياب االخر  وشأشي هذه الي ارة ضما االشفاق الذي مت ب  جملس الةواب العراقي و برملان 
كوردستان، ما أال شةشيط العالقة ب  اجمللس  وبعد ة ارشةا اىل بغداد وة ارة رئاسة جملس الةواب اىل 

ةا على ضرورة متت  العالقة ب  اللدان املختلفة يف اجمللس  ما اال شطو ر العمل كوردستان، اشفق
ال القيام مبا  ةسدم ما والتةسيق والوصول اىل شفاهم شام، يف جمال اللدان املشرتكة ب  اجمللس  وما ا

ذي  تطلب هذا العمل واا ات املمةوحة لةا واملليمة عليةا، ما خالل التيامةا بالدستور العراقي، الصالحيات 
 .مرًة اخر  ارحب بهم مجيعًا واهاُل وسهاًل بكم ، تطلب مةا التشاور والتةسيق معًا

دةطةردَيينةوة سةر كارةكامنان، ئَيمة سَي كةمسان ماوة كة دسةي تَيدا بكةن، دواتر لةبةر ئةوةي مةوعيدمان 
 .كةن، كا  ئارَين سةرموولةطةَليان هةية، ئومَيد دةكةم هةريةكةو بةثةلة ية  دةدة دسة ب

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دا ثَييدا دَيم نووسراوة داشكاندني بليو سةسةركردن لةناو هةرَيم، بردوات هةبَيـت ئةطةر وا (ب)من لة
ن هةرَيم جارَيك بردوات، دةبَي نةوةكامنان لة داموس بطةردَين بنانن كوردستان مةعناي ضية، جارَيك بنووس

بنووسن نيشتمان، جارَيك بنووسرَيت وآلت، ئةوة داوام لة ليذنةي ياسايية هةموو جارَيك هةر هةرَيم با 
بةس هةرَيم بةكار نةهَينني، نيشتمامنان هةية، وآلمتان هةية، كوردستامنان هةية، بةكاري بهَينن، ئةو 

لَيرة نووسراوة : دوو: واديعي ئَيمة بكات ئةوة ية  هةرَيمة زياتر زاراوةيةكي ئيداريية، لةوةي تةعبري لة
ئَيمة ئةزانني كةرتي تايبةتي لةطةشةسةندندايةو كةرتي طشتيش لة ثاشةكشَيداية، ئَيمة كاتَيك ئةَلَيني 
نةخؤشيةكان لةكةرتي طشتيدان ديارة دةبَي لةخاَلي يةكةم ئةوةي بؤ زياد بكرَيت، ضارةسةركردني 
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ؤشخانة طشتيةكاندا، بةآلم ئايا هةموو كةم ئةندامةكان ئةضنة نةخؤشخانة نةخؤشي بةخؤردايي لة نةخ
طشتيةكان، ئَيستا وةزعي نةخؤشخانة طشتيةكان بةرةو خراثية، لةبةر ئةوة من داوام واية رةنطة بشكرَيت 

ن يةندام بوون، خةباتيالةثَيناوي طةلةكةيان، يةعين كةم ئةو كةم ئةندامانةي لة ثَيناوي نيشتمانةكةيان
كردووة دوربانيان داوة تةزحييةيان داوة كة هةموو رؤذَيك ثَيي ئةتلَينةوة، من ثَيم واية هةوَل بدةين 
لَيرةدا كة حكومةت تةحةمولي نةسةدات بكات، بةآلم ئةكرَيت لَيرة كةرتي تايبةتيش وا لَي بكةين 

َينن، دكتؤرة ي دابشك%32بةشدارية  بكات، بؤية من ثَيم واية نةخؤشخانة ئةهليةكانيش لة 
ي ئةوانيش دايبشكَينن، نرخي %32تايبةتيةكانيش ئةطةر ئةو برادةرة دكتؤرانةمان هاوردام بن ئةوانيش لة 

ضارةسةركردنيان من، شتَيك ئةَلَيم يةكَيك نةخؤش ئةبَيت، نةخؤشي ئةنئلؤنناي هةية، تا ئةضَيتة دةزطاي 
وة، رةنطة لَيي تةشةنة بكات، ثارةكةشي كةميةندامان و لةحكومةت وةرةدةي بؤ ئةكرَيت و ئةضَيتة

ي دكتؤرةكة بؤي دابشكَينَيت، رةنطة راستةوخؤ بضَيتة الي دكتؤرةكة، %32ئةوةندة نية بةآلم ئةطةر لة 
ي بؤ %32لةبةر ئةوة من ثَيم باشة ئةو مةسةلةية زياد بكةين، نةخؤشخانة طشتيةكان و داشكاندني لة 

بةتيةكان با ئةوانيش بةشدار بن لةضارةسةركردني كةم ئةندامان نةخؤشخانة تايبةتيةكان و دكتؤرة تاي
كةلةثَيناوي ميللةتةكةمان طياني خؤيان سيدا كردووة، خاَلَيكي تريشم هةية هؤيةكاني طواستنةوة، من 
جةنابي سةرؤ  ئةزاا هؤيةكاني طواستنةوةي طشو لة كوردستان لةناوةوةي كوردستان يان لةناوةوةي 

كةمة، لةبةر ئةوة ضي تَيداية ئةطةر ئةوانةش كؤمثانياكاني طواستنةوةش بةشداري  نيشتمان زؤر زؤر
ي داشكاندن بكةن بؤ ئةوان، %32بكةن، نة  هةر طشتيةكان، طشتيةكان هةر هيض با كؤمثانياكانيش لة 

ةرداي من ي دابشكَينَيت بةرداسو ب%32ثاسَيك ضل نةسةر هةَل ئةطرَيت كةم ئةندامَيكي لةطةَلداية ئةطةر لة 
كارَيكي باشة، ضؤن ئةو بردة وةردةطريَيت ئةطةر ئَيمة راستةوخؤ وا نةكةين، يةعين ئَيمة سيسةتةمي 
بانقيمان نية، سيستةمي ثسوولة وةرطرتنمان نية، ئةَلَين بليت من ثرسيارَيكم هةية ئةو برادةرانةي كةوا 

، ئينجا دةَلَين لةدةرةوة من ضوزاا كةم سةسةر ئةكةن كَي بليو سةسةر كردن لةناو كوردستان وةردةطرَيت
ئةندامَيك كة ئةضَيتة دةرةوة ضةند سةسةر ئةكات وضةند سةسةر ناكات، لةبةر ئةوة وا باشرتة بَلَيني بؤ 

ي دابشكَيندرَيت، ثَيشنيارةكةي من ئةوةية بؤ طشو و بؤ %32دةرةوة يةعين ئةوةي كةدةضَيتة دةرةوة لة 
تايبةتيش بةشدار بَيت، هةتا ئةطةر حكومةتيش بَيت دةيدي ضية، كةرتي تايبةتيةكة بَيت، با كةرتي 

تايبةتيش بَيت، ئَيمة رَيخؤشكةر بووينة بؤ ئةوةي كةرتي تايبةت وةبةرهَينان بكات، خةستةخانةي باش 
بكةنةوة، كاري باش بكةن، ضي تَيداية ئةطةر لَيرة جارَيكي تر ئةوانيش بةشداري بكةن، لة ثَيناو كةم 

 .مان كةبؤ ميللةتةكةمان كةم ئةندام بوون، سوثاسئةندا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كا  بارزان سةرموو
 :بةردَين بارزان حممد دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
جارَيك با ية  ردةخنةت لَي بطرم جةنابي سةرؤ ، ثَيردةوي ناوخؤ ئةولةوييةت ئةدات بة ئةوانةي كةوا 

هةَليةبردن، وة رديعايةتي تةسةلسول بكرَيت، رةنطة زرويف تايبةت وات لَي بكات كة ئةوة بكةي، زووتر دةست 
بةس ئةوةش دانوني نية، بؤ ئةم مةبةستانةي سةرةوة كة حقودي كةم ئةندامة، ثَيويستة هةويةيةكي ثَي 

هةوييةكة  بَيت بؤ ئةوةي هةموو جارَيك مورداجةعة نةكات كة ئةمة حةدتة يان حةدت نية، لةسةر
حقودةكاني بنووسَيت، بؤ ئةوةي هةموو جارَيك بةكاري بهَينَيت، بؤ ئةوةي سواري ثاس بوو هةوييةكةي 
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خؤي ثيشان بدات، ضوو بؤ خةستةخانة هةويةكةي ثَيشان بدات، من ئةَلَيم بؤ ئةو مةبةستانةي سةرةوة 
دامي لة خؤ طرتَة وتَييدا ردةضاوي كةميةندام ثَيناسَيكي تايبةتي ثَيدةدرَيت، كة ئةو ماسانةي كةم ئةن

 .كاريطةري ئةم ياساية بكات، بؤ ئاسانكاري كاروباري ردؤذانةي كةم ئةندام، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تؤ يةكةم : سوثاس، بؤ ئةوةي ردةخنةكةت جواب بدةمةوة، جةنابت بةس ضاوت لة خؤت ولةمنة، يةكةم
 :دووةميش داوةتَي، دةنطم كةس حةستةم ،بوو كةس يةكةم تارق  كا ،كةس نةبوويت كة دةستت بَلند كرد

 دةست لةوَيوة ئةطرن، ردةخنة هةر ثَيبكةم دةست لَيرةوة ئةطرن، ردةخنة هةر بدةمَي دةنطتان شَيوةية  بةهةر

 ردة سةد عةدالةتَيكي واية ثَيم من ئةطرن، ردةخنة هةر ثَيبكةم دةست ناوةند لة ئةطرن، ردةخنة هةر بكةم ثَي

 كا  ئةوَيت، خؤش تؤم من ئةزانيت خؤشت شتَيك، و ردةغبةت هيض ئةوةي بةبَي لةدةنطدان ئةكةم ردةضاو سةد

 .سةرموو جعئر
 :معرو  ملطفى جعئر بةردَين
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين

 َيةش كا  ردةئيةي ئةو هةر من لَيهات، بارزاني كا  ئةوةي وةكو ئةوة كةسم، ئاخر من نةما دسة سوثاس، زؤر
 دابني بؤ خانوويان ئةكرَيت داوا ئةندام، كةم بؤ هةية موشكيلة ية  بةس هةبوو، كةمامل دكتؤر و جعئر

 بَيت، سةكةني شودةي لة ناتوانَيت ئةندام كةم ضونكة بَيت، معوةدةكان بةثَيي خانووةكان بةآلم بكرَيت،
 يادي خؤي كاتي معوةدة، منداَليشي سَي ثَيشمةرطةيةو معوةدي خؤي كةميةندامة، منداَلي سَي هةشة بةرداسو

 بردوات، تَيدا عةرةبانةي هةم مواسةسات، بةثَيي كرد بؤ خانوويةكيان مةنتقة ئةو هاتة كة شوكت كا  بةخَير
 .سوثاس زؤر بذين، تَييدا بتوانن ئةوةي بؤ بَيت، سراوان مةساحةكةي تؤزَيك هةبَيت، ضيمةني هةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو امئار كا 
 :مامند رسول ئارام بةردَين
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين

 بةآلم كردوويانة، كةثَيشرت بةردَينانة دسةي كردنةوةي تيكرار زؤري بةشَيكي  بيَلَيم، كةمن هةرضية  وةَلآل
 ان،تايبةتةك اهلية نةخؤشخانة ياخود كرا، طواستنةوة كةرتةكاني باسي ديارة بةهةرحاَل، ناكةم طلةييش من

 كة هةبَيت، ئينتيماية ئةو هةبَيت، شعورةيان ئةو هيوادارين بةآلم بضةسثَينني ئةمة بةياسا ناتوانني ئَيمة
 ئةكةم جعئر شَية كا  بةردَين ثَيشنيارةكةي تةئيدي لةسةد سةد من بةآلم بكةن، ئةندام كةم خةَلكي هاوكاري

 كردني دابني بؤ نةكةين تر ياسايةكي ضاوةردَيي ن،بكةي جَيطريي لَيرة ئَيمة كة كةماليش دكتؤر كا  ئةوةي و
 كردني دروست بؤ بكرَيت، هاوكارييان دةكرَي وةرطرتووة زةوييان كة ئةوانةي ض نيشتةجَيبوون، يةكةي

 يةكةيةكي نةبوون، كةموستةسيد ئةوانةي يان داشكاو، نرخَيكي بة نيشتةجَيبوون يةكةيةكي
 كةم طةردةكي بةناوي بكرَيت دروست طةردةكَيك نيم ئةوة لةطةَل من بةس بكرَيت، دروست بؤ نيشتةجَيبوونيان

 نيشتةجَيبوون شوَيين كة ئةكةمةوة لةوة تةئكيد بةس باشرتة بَيت جياواز شوَيين لة يةعين ئةندامان،
 .سوثاس زؤر بيبةخشني، كةئَيمة ئيمتيازاتةكةية كةمرتين

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .سةرموو شَيردَل كا 
 :َين شَيردَل عبداه حةوَينيبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 كة بووة، ئةهليش مةدسةدمان ئَيمة (املستشفيات يف جمانًا عالج ) خةستةخانة كةنوسيوومانة ئَيمة :يةكةم

 داخل، ئةوةي خاريج، ئةوةي ئةهلي، ئةوةي يةعين داوة، مةسرةسةكةي هةموو ئَيستا تا وةزارةت بةرداسو
 ضوو بري لة شتَيكمان :دووةم كةميةندامةكانة، صاَلحي لة ئةوة يةعين نةنووسيوة، عامةمان ئةوة لةبةر ئَيمة

 زؤر نةدا، ردةئيتان ئةوة لةسةر نازاا الببةين، لةسةر زةريبةيان وتي كرد، ئيقرتاحي رؤذان دكتؤرة ئةوةي
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بؤ بكرَيت، سةير ئيعتيبار بةنةزةري ثَيويستة كة ئةوةي كران، تيكرار كة موالحةزاتةكان سةر بابَيينة
 ما %32نس ة وختفيض العامة املستشفيات يف جمانًا العالج) (ع) :يةكةم ثرؤذةية، ئةو كردني دةوَلةمةند

 بةدسةي بكةيت زياتر ئةطةر ضونكة بكرَيت، ئيلتينام ئةمة (ا اصة والعيادات املستشفيات يف العالج شكاليف
 .سةرموو على زعيم كا  واية ثَيم ئةكرَيت ئةوة بَيت ي%32 لة بةآلم ةن،ناك

 :ثَيشمةرطة وةزيري (/علي زةعيم )ابراهيم عنمان عمر بةردَين
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين

 تايبةت، بَيت ئةهليةكان نةخؤشخانةي لة ض بَيت لةدةرةوة ض عيالج دةينَيرينة كة معوةدَيك هةموو ئَيمة
 بَيت، دةرزي نادات، بةدةرمان سلسَيك معوةدَيك هيض عيالج ئاخر هةتا بةتةواوي ةرمانيد عيالجةكةي

 بَينن معوةق ية  دةيدات، وةزارةت ثارةكة هةموو بةطران، زؤر دةكردين بؤ دةرزي هةية وا جاري بَيت دةرمان
 لةالي دَينَيتةوة، بؤ انوةصَلةكامن ثاشان خؤي، عيالجي بؤ دابَيت مةسرةيف سلس ية  بكةن، لةطةَل مودابةلةي

 بَيتةوة روون با ئةكةم حةز ئةوة يةعين دةكةين، سةر  بؤ ثارةكةي ئَيمة دةكرَيت، تةئيد خمتص دكتؤر
 .سوثاس ترة، شتَيكي ئةوة ئةكةن، بؤ شتَيكيان بةدانون لَيرة بةس برادةران، لةالي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو سعد كا 
 :ثةرلةمان كاروباري بؤ هةرَيم وةزيري /امني حممد خالد سعد بةردَين
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين

 نية، وا جَيبةجَيكردن مةجالي بَلَيني با كرد، تةرحيان برادةرانيش باسيكرد، زةعيم كا  ئةوةي واية ثَيم من
 سبةييَن نمةسةلة بكات، موشارةكة بكات، موساهةمة وابَي تايبةت كةرتي باسيكرد، ئارَين كا  ئةوةي يةعين

 كةم بؤ تةخئينات ي%32 لة بَيت نية مولنةم هيض لَيرةية، نةمساوي لَيرةية، بةريتاني جةوي ختوتي
 توركي نةخؤشخانةيةكي ئيمكانة ضارةسةر، مةجالي لة حةتا بةمنوونة مةسةلةن يان بكات، ئَيمة ئةندامَيكي

 ثَيم من هةية، تر شتَيكي بةآلم نية، يشتمانين سةرمايةدارَيكي وةكو يان نية، مولنةم هيض كابرا ئَيرة، دَيتة
 هةم ضارةسةركردن، لةمةجالي هةم بكرَيت ئةوة باشة بَيت، وازح برادةرانيش و جةنابتان بؤ ئةوة خؤشة

 باسي زعيم كا  ئةوةي تَيداية، مةحدوديةتَيكي بةرداسو ئةوة لةبةر وآلت، دةرةوةي بؤ سةسةر لةمةجالي
 لة هةبووة بةضارةسةر كةثَيويستيان ئةوانةي زؤر بةشَيكي هةروابووة، ليعةمة لةباري ئَيستا تا كرد

 بةدانون با ئَيستاش كردووة، تةحةموليان خؤيان حنبةكان يان ثَيشمةرطة، وةزارةتي ئةهليةكان، نةخؤشخانة
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 من دستانلةكور سبةييَن مةسةلةن دةشبَيت بكرَيتةوة، جَيي لَيرةدا ئيمتيازَيك وةكو دةستكةوتَيك، وةكو ئةوة
 هةوييةكةي با تةبيعية ئةكات، دةرةوة سةسةري معةوةق كةسي ثازدة ثةردي ئةو ئيتارَيك لةخياللي واية ثَيم

 نةبَيت وا ثَيمان بةآلم باشة، بيكةين با يةعين بكات، تةحةمول يةكة%32 لة حكومةت بدات، ثيشان خؤي
 ئةدا خؤي واجة و بكات هةَلسوكةوت ئةبَي ةدانون ئةو بةثَيي بةوةي بكةين مولنةم تايبةت كةرتي لَيرةدا
 .سوثاس زؤر بكات، ية%32 لة ئةو تةحةمولي حكومةت حاَلةتةدا لةو واية ثَيم من بكات،

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

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

 لة ثَيشمةرطة وةزارةتي بدات، معةوةدة ئةو ثارةي خؤي مولنةمة تايبةت كةرتي نية ةئةو مةعناي عيالج، بؤ
 نةخؤشخانة مةرحةلةية لةم ئَيمة بةردةئي ئةكةن تةخصيص بؤ ضةندي ئينجا ئةيدات، خؤي مينانيةي

 عيالج كةس خؤي حيسابي لة تايبةت نةخؤشخانةيةكي تايبةت كةرتَيكي معةوةق، ضونكة تةواو، و بوترَيت
 وةزارةتي يان مالية، وةزارةتي يان ئةيكات، وةزيران ئةجنومةني يان بيكات، تةرةسَيك عيالجةكةي ئةبَي ناكات،

 هاتووةو خؤي وةكو ئةوة (املستشفيات يف جمانًا العالج) هاتووة، خؤي وةكو ئةوةي من بةردةئي بةآلم ثَيشمةرطة،
 .سوثاس زؤر تةواو،

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بةآلم بَيت، خؤش دةسو هةَليةسَيت، ئيشة بةو ثَيشمةرطة وةزارةتي دةيناكة ئةوة واية، ثَيم من نبةردَينا
 نةخؤشخانةيةكي ئةضَيتة نةخؤشَيك شةو ئةكةيت، تايبةت نةخؤشخانةي ئيلتينامي تؤ دانونيةوة لةردووي

 دةبَيتة بةوة طرَيتوةردة هةزار(05) عيادة نية، هيض ي%32 لة تايبةت نةخؤشخانةي دانونةن تايبةتي،
 ض بنانني نَينَيتةوة، خؤي وةكو هةية تةساهم سوا مادام بةآلم تةبيعية، شتَيكي مةسةلةن هةزار،(15)

 .سةرموو دةي باشة كرد، دسةت تؤ سعد كا  بدات، دكتؤري ردةئَيكي هةية، دكتؤرَيك
 :ثةرلةمان كاروباري بؤ هةرَيم وةزيري /امني حممد خالد سعد بةردَين

 .ئةجنومةن سةرؤكي َينبةرد
 ثةرلةمانن ئةندام كة وبرايانةي خوشك لةو زؤر بةشَيكي بكةم، بضوو  موداخةلةي ية  خؤشة ثَيم من وةَلآل

 ثريو بؤ تةخئينات %42 يان %32 لة ئةكات، سةرق وآلت بؤ وآلت لة لةدةرةوة مةسةلةن بوون، لةدةرةوة

 لَيرةن ئةوانةي بةرداسو شت هةندَي ئةوة يةعين ت،ئةكا ئةوة تةحةمولي حكومةت بةآلم هةية، ثةككةوتة

 بةوةي بكةين مولنةم تايبةت كةرتي ئَيمة ناكرَيت ئةوة يةعين بكةن، موداخةالت ئةتوانن بوون، لةدةرةوة

 .سوثاس بدةيت، ي%32 لة تؤ دةبَي بَلَيني
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .شَيروان كا  سةرموو َيت،ئةكر واية ثَيم بثرسم، دانوني ردةئَيكي حةزةكةم من
 :حيدري ناصح شَيروان بةردَين
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين
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 ناكرَيت ئةوة بةآلم بكةين، ئةوة جائينة بةدانون بكات، تةحةمول تايبةتي نةخؤشخانةي ئةوةي بؤ
 شخؤ لَيي بانًا يان ي%32 لة بةدانون لةسةري بكةين سةرزي بكةين، ئيجبار ئَيمة ئةهلي نةخؤشخانةي

 بَيت نةصة بةو ئةطةر هاتووة، تةنها نةخؤشخانةكان داناوة نةصَيكمان ئَيمة :دووةم ية ، ئةمة بَيت،
 نةخؤشخانةي بة بيكةين هاتووة ئةوةي ئَيمة ئةطرَيتةوة، حكوميش هي ئةطرَيتةوة، ئةهليش نةخؤشخانةي

 .سوثاس زؤر ،(االهلية املستشفيات نفقات االقيم حكومة شتحمل ان على) حكومي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بووة، تةواو مونادةشة ضونكة ئةكةن؟، عةسوم دايناوة كَي بةدانونيش بةآلم نةكوذين، بةوة وةختمان ئَيمة با
 بةس دةدةمَي، دسةي ئيشةكةدا لة موختةصة يةكَيك بناا ئةطةر تةنها كرد، دسةتان نووسيوةو ناوتان

 ياخود دةبَيت شةهيد كة ئينسانة ئةو بدةمةوة، كةماليش كتؤرد كا  هي و شَيروان كا  جوابي ئةوةندةية
 ئةو زةريبةي دةسعي مولنةمن موئةسةساتَيك هةموو بؤية ميللةتداية، طشت ثَيناوي لة ئةبَيت، ئةندام كةم

 لة نيسبةتَيك دةكةين، لةسةر سةرزي دانون بةثَيي نةخؤشخانةية ئةندام، كةم كةبووةتة بكةن ئينسانة
 .سةرموو جعئر شَية كا  دةيهَيَلينةوة، خؤي وةكو بكاتةوة، كةم هينةكةي

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة/ بةردَين شَية جعئر على
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بيطوازينةوة ويستمان خؤي كاتي (جيم) لة ئَيمة ضونكة زيادة، هةر ية%32 لة ئةو عيالج بؤ وابناا
 ية%32 لة ئةو عيالج بؤ ئةوة لةبةر تَيبضَيت، ضةندي يةعين كولئةكة، ةمووه سةريف لة بةرثرسة حكومةت

 لة مولنةمة حكومةت بوَيت، عيالجي جَيطاية  لةهةر بَيت، جَيطاية  لةهةر خةستةخانةكان لة زيادة
 .سوثاس بكات، مةساريئَيكي هةموو جيم بردطةي بةثَيي 122%

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 العامة نانووسني ئةمَينَيتةوة، خؤي وةكو ئةلئةكةية، ئةوة (املستشفيات يف جمانًا العالج) ةوةنَينَيت خؤي وةكو

 السفر بطاقة ختفض (ب) مةجانية، خؤي عامةش ئةيدات، ثَيشمةرطة وةزارةتي بَيت خاصة ئةطةر ئةوةي بؤ

 كا  ئةطرَيتةوة، ضي امةع نقلي ومتان العامة، الةقل وسائط انواع وجلمي  %32 بةس ة وخاراه االقليم داخل

 .سةرموو دةي باشة بوو، تةواو ماددةية ئةو نةكرد، دسةت داواي غئور
 :مةمخوري سعيد طاهر غئور بةردَين
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين

 ضارةسةري بةخؤردايي لةكوردستان هةمووي نةخؤشخانةكان ئةكةم، كةداواي ئةوةية من رةئيةكةي :ية 
 :دوو :دةبَيت، نةخؤشخانةكة كةداخلي وةردةطرَيت لَي ديناريان (522) يتادةيب ية  سةدةت ئةكات، نةخؤش

 هيض نةبَيت يان هةبَيت ياسايةدا لةم يةعين خاصة، هةمووي نية، عام نقلي وةسائيلي مةسةلةي ئَيمة
 ةل بةخؤردايي ئيمتيازَيكة ئةوة ثَيشمةرطة، ئةَلَييت كةتؤ دةرئةكةين شتَيك ئَيمة كة نية، تةئسريَيكي

 كة نية ئيمتياز هيض ئةكرَيت، ضارةسةر بةخؤردايي خؤي ئَي دةكرَيت، ضارةسةرت طشو نةخؤشخانةي
 هةية، شةمةندةسةرمان نة سةرموو كوا تايبةتة، كةرتي هي تايبةتة، هةمووي نقَليش وةسائيلي دةيدةيَو،

 .سوثاس كؤمثانياكانن، هةمووي هةر هةية، نيشتمانيمان جةوي نةهَيَلي
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 :سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين

 تؤ حكومةتة هي تةيارةية ئةو دةبَيت، تةيارةي هةرَيم حكومةتي سبةييَن حكومية، هةية ثاسات :ية 
 دةكةيت، تةسبيو بةدانون تؤ ئةوةي لةبةر عامةية، ديتارة ئةو دةبَيت، ديتاري دايدةنَييت، بةدانون

 ئةوة (جيم) كرا، زياد عامةكةي تةنها تةوةدةمَينَي خؤي وةكو (السفر بطاقة ختفض (ب)) بةهةرحاَل
 حق -د ،(له شدف  اليت السلف عا القانونية دةالفائ ما االعفاا) لَيدَيت واي كرا، لةسةر زؤري مونادةشةي

 - هم ،(والوالده وليواته او دةكةين ام وتي خان سؤزان ئةوةي الدراسة، مراحل مجي  يف جماني التعليم
 سةكةني وةحدةي سةورية، زةوييةكة ثارضة تةبعةن (له سكةية أرض قطعة مةح) ،دةكرَيت ئيناسة ئةوةي
 و بدةن زةوييةكةش دةتوانن وةزارةت و حكومةت ناطرَيت، رَيطا ئةمة خبايةنَيت، ساَليش شةش رةنطة

 ئةوة (املستفيد ا لغري مالئمة سكةية أرض قطعة مةح) بكةن ئيختياري وةختة ئةو بكةن، دروست خانووش
 بةدانون ثَيويست بكةن بؤ سةكةنيان ئةطةر ئةيَلَيمةوة تريش جارَيكي ئؤتؤماتيكية، لَيرة ناكات ثَيويست هةر

 ئيلنام لَيرة ئَيمة تةبيعية، ئةوة بكات بؤيان حكومةت يان بكات، بؤ سةكةنيان وةزارةت لةبةرنامةجي ناكات،
 هةبَيت بةرنامةجت تؤ ةآلمب نةطرتووة، وةري ئةوةي سةوريية، ئةوة بيانداتَي سةكةني دتعةي دةكةين

 سةرموو تةبيعية، شتَيكي ئةوة بكات، تر ساَلَيكي يان بكات بةرنامةج سبةييَن دةتوانَيت وةزارةت بةتةئكيد
 .هةية دسةي دكتؤركةمال كا 

 (:كةركووكي كةمال .د )عبداه دادر حممد بةردَين
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين

 موهيم ئةيكات وةزارةت يان ئةيكات حكومةت جا بكرَيت، ئةوة ئةبَي ت،بكرَي بؤ سةكةني با كةبَلَيني ئَيمة
 ئةمانةوَيت بؤية ئةيئرؤشَيت، يان ئةكرَيت نةثَيي سةكةني زةوييةكي ثارضة بَلَيني ئةطةر بةآلم بكرَيت، ئةبَي

 ثَيشنيارة ئةم ئةمةوَيت من بكات، بؤ ماَلَيكيان كوردستان هةرَيمي حكومةتي معةوةدن ئةوانةي بكةين سةرزي
 .سوثاس زؤر دةنطدانةوة، خبةمة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو شَيروان كا 
 :حيدري ناصح شَيروان بةردَين
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين

 لةناو سةكةني وةحدةيةكي تةئميين بكرَيت ئةطةر كةمامل، دكتؤر كا  ثَيشنيارةكةي لةطةَل منيش وةَلآل

 بؤ زةوييةكة لةسةر خانووةكةشي هةية ئيمكان وةرطرتووة زةوي كة خةَلكةي ئةو دابندرَيت، دانونةكةدا

 .سوثاس زؤر دةكرَيت، بؤ سةكةني وةحدةي تةئميين كاتة ئةو بكرَيت،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو نةبَيت، نينامي ئةطةر ئةيربدم هةية، نينامي نودتةي خان سؤزان
 :نوري شهاب سؤزان بةردَين
 .ئةجنومةن ةرؤكيس بةردَين

 سةكةني وةحدةي بَلَيني لَيرةدا ئةطةر راحة، تةئميين كردووة ئةوةمان باسي ثَيشوودا لةماددةكاني ئَيمة

 .سوثاس ماددةية، ئةو تةئكيدي كردنةوةي دووبارة تةنئينةو
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو زةعيم كا 
 :ثَيشمةرطة وةزيري (/علي زةعيم )ابراهيم عنمان عمر بةردَين
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين

 هةية خةَلكانَيك بةرداسو نةبَيت، موزايةداتيش هةندَيجار نةكةين، ئيش عاتئي بةشَيوةي با هةندَيجار ئَيمة
 بكةين، ديراسةي ئَيمة ثَيشنيارة ئةو باشة ثَيم كراوة، بؤ خانووشيان هةية هةندَيك وةرطرتووة، زؤري زةوي

 دَينني ثاشان ضي دةبَيتة نةتيجةكةي بنانني زياتر، خؤلان سةرةوةي لةطةَل سةلتة تَيرو ديراسةتَيكي
 ئَيمة ثةلةية بةو هةبَيت بردوات ضونكة بدةن، لةسةر دةنطي دةكةين، بةردَينتاني ثَيشكةشي لَيرةدا دووبارة

 تَيدا تري االتيئةشك هةزار ثاشان دةرناضني، لَيشي مومكينة طةورةية، ئيلتينامَيكي بدةين وا برديارَيكي
 ئةبَيت ئةوة جاريش، سَي جارو دوو و جارَيك وةرطرتووة، زةويشي كرداوة، بؤ خانووي هةية زؤر دةبَيت،

 بردَيك باشة ثَيم من ثارضة، سَي ثارضةو دوو وةرطرتووة، زةوي ئةوةي بكرَيت، ديراسةت باش وردبكرَيتةوة،
 وةزارةتي لة حكومةت، لةسةرؤكايةتي هةرَيم، لةسةرؤكايةتي بكرَيـت ديراسةت ثَيشنيارة ئةم زياتر

 ثاشان بن، بةشدار بَين كةميةندامان، خانةنشني، شةهيدان، وة  مةعين لةدةزطاي تريش ئةترايف ثَيشمةرطة،
 بكةين، بؤيان بكرَيت ثَيمان ئةوةي ثةرؤشني، هةموولان درا، لةسةر برديارَيكي ض رَيكوثَيك ثرؤذةيةكي

 بةديراسةتَيكي بكةين، مةحروميان نية ئةوة مةبةستمان ئَيمة يةعين هةية، شتَيكيشيان هةموو حةدي
 بؤيان ئينجا رَيكوثَيك ديراسةتَيكي بكرَيت تةدديم بةجواني بةآلم بكةين، بؤ زياتريشيان شو رَيكوثَيك

 .سوثاس بكةين،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 طةيشتنة ئةطةر بكةن، تةدديم ثرؤذةش ناطرَيت، ردَيطا ئةوة رداستة، زةعيم كا  دسةكاني واية ثَيم من وةَلآل
 بةرنامةكانة لةزمين هةر حكومةتة، لةبةرنامةي هةر هةبَيت ئيمكانيةتي حكومةت ئيمكانيةتة، ئةو

 بؤ نيشتةجَيبوونيان شوَيين تةئميين ئةوةية زمين بكات، وكةميةندامان شةهيدان كةسوكاري موساعةدةي
 .سةرموو عوني كا  بكرَيت،

 :بناز سعيد كمال عوني ةردَينب
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين

 يةكةي تةئميين لةوَي شةهيدان، دانوني لة بةتايبةتي ئةكةم، كةمال دكتؤر كا  ثَيشنياري تةئيدي من
 شأم ) ئَيستا، دابنَيني زةوابتَيك دةتوانني لَيرةش كرابَي لةوَي ئةطةر شةهيدةكان، بؤ كراوة نيشتةجَيبوون

 خانوويان يان وةرطرتووة زةوييان كة كةسانةي ئةو واتة(مةهم املستفد ا لغري مالئمة ةسكةي وحدة
 .سوثاس زؤر نةياندرَيَو، با وةرطرتووة،

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو هةية، نينامي نودتةي ناصح دكتؤر كا 
 :رمضان غئور ناصح .د بةردَين
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين

 ثَيشنيارةكةي ثشتطريي من حكومةت، ردةئي هةية، مالية وةزارةتي بةرداي ثَيويسو اسوبةرد كَيشةية ئةم
 مالي ئيمكانيةتي نية، بةئاساني وا سةكةني وةحدةي ضونكة بطةردَيتةوة، ئةبَي ئةمة ئةكةم، وةزير جةنابي
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 جةنابي ثَيشنيارةي ئةو سعلةن واية ثَيم منيش بكات، مةوزوعة ئةم ديراسةتي مالية وةزارةتي ئةبَي ثَيويستة،
 .سوثاس دروسترتة، كردي وةزير

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو  هةية، نينامي نودتةي رةشاد كا 
 :ابراهيم ابد رشاد بةردَين
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين

 زةوييةش ئةو خانوو، يان وةرطرتووة زةوي كة كةسةية ئةو موستةسيد ئةكةين، موستةسيد كةباسي ئَيمة
 دةكا ئةندامةكان، كةم بؤ دَيت ئيمتياز بة لَيرة بطرَيت، وةري هةية حةدي عَيرادي هاووآلتيةكي هةموو
 دةيدرَيَو هةر طرتووة، كةوةري ئةوةشي دةدرَيَو زةوي ئةطةر نابَيت، ئيستيئادة بابي داخلي موكاسية، تكريم،

 بةآلم دةطرم، وةري منيش ئةوة عامة، ،هةية جؤر دوو ضونكة بةدانون، كراوة تةحديد هةية، دانون ئةوة
 تةكريم عام مودير دةكرَين، تةكريم وةزيئي ثؤستةكاني مةعلومة لَيتان جةنابتان هةروةكو تةكرمية، ئةوة

 .سوثاس زؤر تةخصيص، شروتي لة بةدةر دةكرَيت،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 وةريطرتووة، بووة معةوةق ئةوةي لةبةر ةوييةز ثارضة كةئةو مةعلومة دةكةن، تَيكةَلي هةندَيجار بةرداسو

 ترة، شتَيكي ئةوة عَيرادي يان هةرَيم هاووآلتيةكي وةكو وةرطرتَة زةويةكي ثارضة خؤي بةحةدي ئةطةر

 ئةندامي كةم لةبةر بووبَيت، شةهيد ئةطةر شةهيدي، لةبةر ئةكةين كةباسي زةوييةي ثارضة ئةو بةآلم

 معةوةق بةناوي طرتووة وةري ئةَلَين كة ئةوان بةآلم بةتةئكيد، ترة شتَيكي ةئةو بووبَيت، ئةندام كةم ئةطةر

 .سةرموو هةية، ئيناسةيةكي كةمال دكتؤر كا  بطرَيتةوة، وةري نابَيت تر جارَيكي بؤية طرتووة، وةري
 

 (:كةركووكي كةمال .د )عبداه دادر حممد بةردَين
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين

 ئيقليم، حةرةس كةثَيشمةرطةو ئةوةي لةسةر مونادةشةمانة لةدوَينَيوة ئَيمة هةية، روونكردنةوةيةكم من
 لةو ثَيشمةرطة وةزارةتي ئيعتيبار بة عَيراق، ناوخؤي وةزارةتي سةر ئةكةوَيتة مينانية ئةم ضونكة

 خؤم رةكةيثَيشنيا دووبارة من كوردستان، هةرَيمي مينانيةيةي ئةو سةر ناكةوَيتة ئةمة بؤية مةننومةيةية،
 .سوثاس زؤر دةنطدان، خبرَيتة ئةكةم داوا ئةكةمةوة تازة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خؤمانة هي يان عَيرادة مينانيةي لةسةر بكرَيت، دروست ئةطةر خانووانة ئةو زةعيم كا 
 :ثَيشمةرطة وةزيري (/علي زةعيم )ابراهيم عنمان عمر بةردَين
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين

 بكةين، مةركةزي رةبو ئةمانةوَيت هةية ئيمتيازات هةندَي بةرداسو، مونادةشةداين لة ئَيمة ستائَي تا
 هيض لَيرة ئَيمة ناتوانني يةكالنةكردؤتةوة، ئةوةمان هَيشتا كة %12 لةزمين خؤمانة لةالي هةر هةندَيكيش

 ثَي زياتريشيان شو بةَلكو ر،زيات بكرَيت ديراسةت مودتةرةحة ئةم باشة ثَيم هةر بةس بدةين، دةرارَيك
 ثَي ئيمتيازيان مةوزوعةكة، سةر بَيتة سةيارةش سبةييَن بَيت، كةم ئةوةش مومكينة لَيرة كةميةندام، بدرَيت
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 بةردَيكوثَيكي ئةوةي بؤ باشرتة نةكرَيت ثةلة بؤية بدرَيت، ثَييان ئةطةر دةرةوةش سةسةري مومكينة بدرَيت،
 .سوثاس زؤر ثةلةثةلةية، بةو نة  بكةين دابني بؤ زياتريشيان ئيمتيازاتي ننيبتوا بةَلكو بكةين، ديراسةتي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جعئةر شَية سةرموو،
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة/ بةردَين شَية جعئر على

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ثَيشمةرطة وةزارةتي لةسةر رؤذدا ثاشةلة ثَيشمةرطة خانةنيشيين و كةميةندام مةسةلةي رةنطة :ية 

 وةحدةي ئَيستا ئةَلَيني ئَيمة كة :دوو هةَليةطرَيت، ئةوةش تايبةت بةموئةسةسةيةكي ببَيت ضونكة نةمَينَيت،
 لةبةيانيةوة هةيةتي ئةمساَل مالية وةزارةتي كة مينانيةيةي ئةو وانية ماناي بكرَيت، دروست بؤ سةكةنيان
 ئةو بةياسا ئَيمة ئَيستا ئةطةر بكرَيت، ساَل بةضةندين ردةنطة ئةوة خانوو، نيكرد دروست بة مولنةمني
 ئةكةمةوة تةئكيدي جارةش ئةم ئةمَينَيتةوة، موعةلةدي بة ئةوة واية ماناي نةكةين، دياري بؤ حةدةيان

 بةهةر ثَيشمةرطةية ، بةهةر كةميةندامَيك، هةر بة شةهيدَيك، بةهةر بدةين زةويية  ثارضة هةر
 ناضار زؤرة ذيان زةروورةتي زةويية ثارضة ئةو ضونكة ثَيتدابَي، بةبةالش واية ئةوة وةكو َيكؤشةرَيك،ت

 ضةندين خؤم من بكات، دابني ثَي ذياني زةروورةتةكةي بضَيت هةرزان بةنرخَيكي بيئرؤشَيت ئةبَيت
 كاتةدا، لةو ةتةاليتَيكس بة داويةتي ضووة وةرطرتووة زةوي ئةناسم شةهيد ماَلة يان ئةناسم ثَيشمةرطة

 ئَيمة ثَيويستة ئةوة لةبةر بووة، هةرزار ضةندين بايي زةوييةكةي كة ناكات، $12 سةتةاليتةكة ئَيستاكة
 ثَيشمةرطةي هةم شةهيد، هةم لةحةدةكاني يةكَيك ئةبَيت كة واجبيشة، ضونكة، بَيت بةبةرنامة ئةوةش

 تر ساَلي 12 يان ئةكرَيت، ثَيمان ئةمردؤ جا بكةين، نيداب بؤ سةكةنيان ئةندامةكان، كةم هةم خانةنيشني،
 وحةدي واجبَيكة ئةوة ئةكرَيت، ثَيمان بَيت ترةوة كةسَيكي وهةر رَيكخراوةكان لةردَيطاي يان ئةكرَيت، ثَيمان

 .سوثاس زؤر داواية، ئةو بكةين جَيطري لةياساكةدا كة ئةوةي بؤ دابطرين لَي ثَيي بةرداسو كة ئَيمةية
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

 .شَيردَل كا  سةرموو
 :حةوَيني عبداه شَيردَل بةردَين
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين

 (.هلم سكةية وحدة ل ةاا مشروع  شهيئة الثيشمةرطة وةارة على )ئةوةية من مودتةرةحةي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 وحدة شأم  على العمل ) :ئةيَلَيت عوني كا  ةوةيئ نابَيت، شتانة ئةو دانونيةن نابَيت، كاكة نابَيت، ئةوة
 دةوَيت، كراوي تةرخان مينانية دةوَيت، ديراسةتي واية ماناي بكةن، ئيناسةي باشة ئةوة (هلم مالئمة سكةية

 بيخةينة ئةوةي بؤ خبوَيننةوة طؤردانكاريانةوة بةو ماددةكة ئَيستا لَيرةدا، ئةكةين تةسبيت حةدةكةش
 .دةنطةوة

 :ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين

 :كةميةندام، ئةم ئيمتيازاتانةى خوارةوةى هةية( زَيردةظانى هةرَيم)ثَيشمةرطةى :هةشتةم ماددةي
 .ا ـ ضارةسةر كردنى بة خؤرايى لة نةخؤشخانةكان دا
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لة % 32ةرةوة بة رَيذةى ب ـ داشكاندنى نرخى ثليتى سةسةر كردن لة سردؤكةخانةكان دا بؤ هةرَيم و د
 .هةموو جؤرةكانى هؤى طواستنةوة

ج ـ ثَيشينةى دارايى بَى سوو بؤ خانووبةرة يان زةوى كشتوكاَلى يان ثيشةسازى يان بازرطانى يان بؤ 
 .هاوسةرطريى ثَى دةدرَيت

 .ياند ـ ماسى سَيركردنى بة خؤردايى لة هةموو دؤناغةكانى خوَيندن بؤ خؤيان و هاوسةرو ردؤَلةكان
 :بةرَين عونى كمال سعيد بناز

 .بةرَين سةرؤكى ئةجنومةن
 :املعوق باحلقوق واالمتياةات التالية (احلرو االقليم) الثيشمةرطة تمت   :املادة السابعة

 .ا م العالج جمانا يف املستشفيات
 .مةوجلمي  انواع وسائط الةقل العا% 32ب م ختفيض بطاقة السفر داخل االقليم و خاراه بةس ة 
 .ج م االعفاا ما الفائدة القانونية عا السلف اليت شدف  له

 .د م حق التعليم اجملانى فى مجي  مراحل الدراسة هلو و ليواته و الوالده
 .له مالئمة سكةية وحدة شأم  على العمل -هـ

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 لةطةَلدا كَيي تكاية، بكات، بَلند بادةسو يةلةطةَلدا كَيي خوَيندرايةوة، وةكو ماددةية ئةو دةنطةوة ئةخيةمة

 .تكاية دواتر ماددةي وةرطريا، دةن  بةزؤرينةي نية، لةطةَلدا كةسي2 نية؟،
 .ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين

 رَينمايي ثَيردةو ثةيوةنديدارةكان وةزارةتة و وةزيران ئةجنومةني ثَيويستة :هةشتةم دةكاتة كة نؤيةم ماددةي
 .دةربضوَينن ياساية ئةم حوكمةكاني جَيبةجَيكردني ئاسانكاري بؤ ثَيويست

 :بةرَين عونى كمال سعيد بناز

 .بةرَين سةرؤكى ئةجنومةن
 احكام شةفيذ لتسهيل الالةمة والتعليمات االنهمة اصدار العالقة ذات والوةارات الوةراا جملس على :النامةة املادة
 .القانون هذا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بكات، بَلند بادةسو لةطةَلداية كَيي دةنطةوة دةخيةمة تر دانونةكاني هةموو وةكو رؤتينية ماددةية ئةو
 .تكاية دواتر ماددةي وةرطريا، دةن  كؤي بة نية؟ لةطةَلدا كَيي تكاية؟،

 .ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين
 هةَلدةوةشَيتةوةو 0222 ساَلي ي(2)ذمارة ثَيشمةرطةي ئةندامةكاني كةم خانةنشيين ياساي :ؤيةمن ماددةي

 .دةطرَيتةوة جَيي ياساية ئةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 كؤي بة نية؟، لةطةَلدا كَيي تكاية، بكات؟، بَلند بادةسو لةطةَلداية كَيي دةنطةوة، دةخةمة ماددةيةش ئةم

 .تكاية دواتر ددةيما وةرطريا، دةن 
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 .ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين
 ناكؤ  ياساية ئةم حوكمةكاني لةطةَل طةر ناكرَيت برديارَيك يان ياسايي دةدَيكي بةهيض كار :دةيةم ماددةي

 .بَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 كؤي بة نية؟ لةطةَلدا كَيي تكاية، بكات، بَلند وبادةس لةطةَلداية؟ كَيي دةنطةوة، دةخةمة ماددةيةش ئةم

 .تكاية دواتر ماددةي وةرطريا، دةن 
 .ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين
 جَيبةجَي ياساية ئةم حوكمةكاني ثةيوةنديدارةكان اليةنة و وةزيران ئةجنومةني ثَيويستة :يازدةم ماددةي

 .بكةن
 :ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي

 دةن  كؤي بة نية؟ لةطةَلدا كَيي تكاية؟، بكات بَلند بادةسو لةطةَلداية كَيي دةنطةوة، دةخةمة ماددةيةش ئةم

 .تكاية دواتر ماددةي وةرطريا،

 .ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين
 وةدايعي) سةرمي ولةرؤذنامةي ةكرَيتد جَيبةجَي دةرضوونيةوة لةرؤذي ياساية ئةم :دوازدةم ماددةي

 .بآلودةكرَيتةوة دا(كوردستان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  سةردار
 :بةردَين سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي ئةصَل لةياسا دائيمةن جَيبةجَي كردني لة تةئرخيي نةشرة، ئيستيسنائةن بؤ وةزارات كةثةلةية، 

دمانة تارخيي ئيصدار ئَيستا دةبينني ئيستيسناكة بووة بةئةصَل، ئةوةش شتَيكة لة جَيطاي خؤي نية، كر
 .زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .وةَلآل ئةوة ردِِِاستة ضاكي بكةن
 .ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين
داجَيبةجَي ( وةدائيعي كوردستان) دنةوةي لةرؤذنامةي سةرميئةم ياساية لةرؤذي بآلوكر :ماددةي دوازدةم

 .دةكرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 دةن  كؤي بة نية؟ لةطةَلدا كَيي تكاية؟، بكات بَلند بادةسو لةطةَلداية كَيي دةنطةوة، دةخةمة ماددةيةش ئةم

 .دةرضواندن هؤكارةكاني وةرطريا،
 :حيدري ناصح شَيروان بةردَين

 .ئةجنومةن سةرؤكي نبةردَي
 ا وجبة االسباب

 التحرر ة  النورة اندالع مةذ (االقليم حرو) الثَيشمةرطة خاضه الذي والةضالي ال طولي للدور شكرخًا
  ما العدي أصابه ما أن ومبا كوردستان، شعب أهداف لتحقيق قدمها اليت للتضحيات وشكرخًا الكوردستانية

 وحلااتهم كوردستان ثَيشمةرطة فلائل صفوف يف ا دمة يف االستمرار على رةالقد فقدوا قد املةاضل  هؤالا
 هذا شرع فقد التقاعد ة حقوقهم وشأم  الرغيد والعيش الراحة وإىل ا اصة والرعا ة والتأهيل العالج إىل

 .القانون

 .ملطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين

كة لةطةَل هةَلطريساني ( زَيردةظاني هةرَيم)دارةمانيةتي و تَيكؤشاني ثَيشمةرطةبؤ رَينلَينان لة دةوري 
شؤردشي رزطارخيوازي كوردستانةوة نواندوويةتي و بؤ رَينلَينان لة دوربانيان كة لة ثَيناوي بةديهَيناني 

ا تووشي ئاماجنةكاني طةلي كوردستان ثَيشكةشي كردووةو، لةبةر ئةوةي ئةو كةسةي لةو خةباتطَيرانةد
ثةككةوتةيي بووة و تواناي بةردةوامبووني لة خنمةتكردن لة رديني ثَيشمةرطةي كوردستاندا نةماوةو 
لةبةر ثَيويستييان بة ضارةسةر كردن و شياندن و ضاودَيري كردني تايبةتي و حةسانةوة و ذيانَيكي خؤش 

 .هةية و بؤ دابني كردني مايف خانةنشينيان، ئةم ياسا دةرضوَيندرا

 :ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب

 ئةكةين، ضاكي دوايي بينَيرَيت هةية، موالحةزةي كَي كوردَيكة ئةساسة، عةرةبييةكةي هاتووة، ردَيك زؤر
 بكات بَلند بادةسو لةطةَلداية كَيي دةنطةوة، دةنطةوة، دةخيةمة دةرضواندني هؤكارةكاني لةطةَل ثرؤذةكة

 دةستان دةكةم سوثاستان وةرطريا، دةن  زؤرينةي بة نية، لةطةَلدا دةنطي ية  نية؟، لةطةَلدا كَيي تكاية؟،
 .زةعيم كا  سةرموو ياساية، ئةو دةرضووني بؤ بَيت خؤش

 :ثَيشمةرطة وةزيري (/علي زةعيم )ابراهيم عنمان عمر بةردَين

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةردَين
 ثةرلةمانتارةكان وبرا خوشك مووهة سوثاسي زؤر دةكةم، ئةجنومةن سةرؤكايةتي سوثاسي زؤر لةكؤتاييدا

 هةر كَيشاوة، زةبةتيان زؤر كة دةكةم، وثَيشمةرطة ياسايي ليذنةكةي هةردوو سوثاسي زؤر دةكةم،

 جَيبةجَيكردني، بؤ دةبني، خنمةتيدا لة بةديقةت زؤر كرا ئيقرار ئَيستا كة ياسايةي ئةو اهلل انشاا هةمووتان،

 كة كرد جعئر شَية كاكة براشم لةباتي دسانةم ئةو دووبارة، سوثاس زؤر هةمووالية ، بؤ سةركةوتن داواي

 .سوثاس زؤر هةردووكمانة، دسةي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 وةكو بكةن، جَيبةجَي ياساية ئةو بةسةركةوتوويش دةخوازين، بؤ سةركةوتنتان ئومَيدي سوثاس، زؤر

 كةماوة خاَلةي ئةو ئةكةم داوا بةطشو، وثَيشمةرطةكان كةميةندامان خنمةتكردني بؤ تر ياساكاني
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 دياري دوايي كة تر رؤذَيكي بؤ دواخستين بؤ بدةن دةن  ثَيشمةرطة، خانةنشيين ياساي طئتوطؤكردني

 كَيي سةرموون تكاية؟ بكات بَلند دةسو با خبةين، كةدواي لةطةَلداية، كَيي داهاتوودا هةستةي لة ئةكةين

 :يةكةم داهاتوو دووشةمي رؤذي بةرنامةي نية، لةطةَلدا كةسي ية   اخرا،دو دةن  بةزؤرينةي نية؟ لةطةَلدا

 ياساي طئتوطؤكردني :دووةم ئيتيحادي، هاتووضؤي بةكارهَيناني ياساي  ثرؤذةي يةكةمي خوَيندنةوةي

 بةدانيشتنةكةمان كؤتايي شةممة دوو رؤذي كوردي، ئةكادميي ياساي طئتوطؤكردني :سَييةم رؤذنامةنووسي،

 .سةرضاوان بَين بةخَير دَينني

 
 

            
 
 
 

                                                                                                                                                                   
 

 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه   ست ابد عبداه                سر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

  اقعَير - كوردستان    عَيراق                          – عَيراق                         كوردستان – كوردستان  
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 ( 21)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2112\00\21رَيكةوتي  دوو شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 01)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 21/00/2112 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     01/11/0222وتي رَيكـة  شـةممة  دوو 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
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بــةردَين سرســت عبــد عبــداه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤ  و( كمــال كــةركووكي.د)بةردَينحممــد دــادر عبــداه
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , وةمدوي خولي (01)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي 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  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييَلي سا دووةميي خولي طرَيداني (01)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي كاركردن بةياساي هاتووضؤي ئيتحادي عَيراق كةلةاليةن  -1

 .ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان هاتووة
ذنامةنووسان كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان خستنةروو وطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي رؤ -0

 .هاتووة
خستنةروو وطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي ئةكادميياي كوردي كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان  -3

 .هاتووة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

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

ي 1110ي 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  دوو ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(01)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا01/11/0222رَيكةوتي 

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي كاركردن بةياساي هاتووضؤي ئيتحادي عَيراق كةلةاليةن  -1
 .ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان هاتووة

جنومةني وةزيرانةوة بؤمان خستنةروو وطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي رؤذنامةنووسان كةلةاليةن ئة -0
 .هاتووة

خستنةروو وطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي ئةكادميياي كوردي كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان  -3
 .هاتووة

سةرةتا زؤر بةخَيرهاتين بةردَين كا  سةلةكةدين كاكةي وةزيري رؤشنبريي و كا  سعد وةزيري هةرَيم بؤ 
 يطةَلمان بةشدارن ئةمردؤ، زؤر بةخَير بَين سةرضاو، داوا لةليذنةي ياسايكاروباري ثةرلةمان ئةكةم، كةلة

ئةكةم بؤ بردطةي يةكةم خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي كاركردن بة ياساي هاتووضؤي ئيتيحادي 
عَيراق كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان هاتووة، با بئةرموون دانيشن بؤ خوَيندنةوةي، داوا 

ةي ياسايي ئةكةم ئةو ثرؤذةي كةوا لةاليةن حكومةتةوة هاتووة بؤ بةردَينان خبوَيننةوة بةزماني لةليذن
 .كوردي و عةرةبي، كورتة بةهةردوو زمانةكة بيخوَيننةوة

 :بةردَين كريم حبري عبداه
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .اني كوردي بابئةرمووَيتئيستا دةدي ثرؤذةي ياساكة لةاليةن كا  دلَير دةخوَيندرَيتةوة بةزم

 :بةردَين دلَير حممد شريف
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
 بةناوي طةل

 عَيراق_ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان
 :ذمارة

 :مَيذووي برديار
 برديار

ي (1)عَيراق ذمارة_ي ياساي ئةجنومةني نيشتمانيى كوردستان(51)ي ماددةي (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة
لة بردياري ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان عَيراق ( دووةم)ولةبةر ردؤشنايي بردطةي 1110ساَلي 

 :برديارماندا 31/8/1110لة (11)ذمارة
 ذمارة –ثَيشوو  –ي دةرضوو بة بردياري دةسةآلتي هاوثةمياني كاتي (ياساي هاتووضؤ) كارثَي كردني -1

 .َيمي كوردستانلة هةر 0224ي ساَلي (81)
دةهَينن لة  دةسةآلتة تايبةمتةندةكاني هةرَيمي كوردستان دةسةآلتةكاني ئاماذة ثَيدراو لة ياساكةدا بةكار -0

 .سنووري هةرَيمي كوردستاندا
 هةر شوَينَيكي ياساي ئاماذة دةطرَيتةوة لة (القسم ردم) جَيطةي دةستةواذةي((ماددةي) دةستةواذةي) -3

 .ثَيدراودا هاتبَيت
وةدايعي هةرَيمي ) رؤذنامةي سةرمي لة دةكرَيت و رؤذي دةرضوونييةوة كاري ثَي ئةم برديارة لة-4

 .بآلو دةكرَيتةوة (كوردستان
 (:زانا)خضربةردَين دادر سعيد 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لسةة (1)قمالعراق ر –ما قانون اجمللس الوطين لكوردستان (51)ما املادة(1)استةادًا اىل احكام الفقرة
 31/8/1110يف (11)ما قرار اجمللس الوطين لكوردستان العراق رقم ( النانية)ويف ضوا الفقرة  1110

 :قررنا ما لي
يف  0224لسةة  (81)رقم  –امللغية  –اللادر مبواب أمر سلطة اإلشالف املؤقتة  (قانون املرور) انفاذ -1

 .العراق –اقليم كوردستان 
لة يف حكومة اقليم كوردستان اللالحيات والسلطات الواردة يف القانون املذكور يف متارو السلطات املخت -0

 .اعالن فيما ضص اإلقليم (1) الفقرة
 .ا ةما وردت يف القانون املذكور (القسم رقم) حمل ع ارة( املادة) حتل كلمة -3
 .الراية (وقائ  اقليم كوردستان) ةفذ هذا القرار ما شأر خ صدوره و ةشر يف ار دة  -4

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةم ثرؤذةية ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ و ئةنداماني ثةرلةمان ئةكةين بؤ ئةوةي لةرؤذي 
دياريكراودا  راثؤرتي خؤيان بنووسن ودةراري لةسةر بدةين، بردطةي دوو لةبةرنامةي كار خستنةروو 

سان كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان هاتووة، داوا وطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي رؤذنامة نوو
ي ئةكةم ماددة بةماددة يلةليذنةي رؤشنبرييش ئةكةم، بَين دابنيشن لةشوَيين خؤيان، داوا لةليذنةي ياسا

 .ثرؤذةكة خبوَيننةوة دواتر رةئي هةردوو ليذنةكان
 (:زانا)خضربةردَين دادر سعيد 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 قانون العمل اللحفي يف كوردستان مشروع

 الفلل االول
 التعار ف وامل اديا

 :اةااها الغراض هذا القانون امل يةة  قلد بالتعابري االشية املعاني: املادة االوىل
 .العراق –إقليم كوردستان : اإلقليم
 .نقابة صحفي كوردستان: الةقابة
 .نقيب صحفي كوردستان: الةقيب
 .اللحفي بقةواشة املختلفة مياولة العمل: اللحافة
كل شخص خارو العمل اللحفي و توفر فيه الشروط القانونية مبواب قانون نقابة صحفي : اللحفي
 .كوردستان
 .املط وع الذي  لدر دور ًا باسم مع  وبأعداد متسلسلة وبأنتهام ومعد للتوة  : اللحيفة

 :بةردَين دلَير حممد شريف
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 شي يةكةمبة
 ثَيناسةو ثرةنسيثةكان

 :ماددةي يةكةم
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيم

 .سةنديكاي رؤذنامةنووساني كوردستان: سةنديكا
 .نةدية رؤذنامةنووساني كوردستان: نةديب

 .هةر كةسَيكة كاري رؤذنامةنووسيي بكات: رؤذنامةواني
ي دياريكراو وذمارةي ية  لةدواي ية  و بةرَيك وثَيكي هةر ضاثكراوَيك كة بةخولةكي وبةناوَيك: رؤذنامة

 .دةربضَيت و دابةشبكرَيت
 :بةرَين كريم حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دوو ثرؤذةي ياسا هاتبوو، ثرؤذة ياساية  بةر لةئَيستا هاتبوو سةبارةت بةهةمان مةبةست كة زةريف 
دانوني عقوبات ئَيمة هةردوو  لة( 434و 343)ماددةكاني  موشةدةدي تَيداية وثةيردةو نةدةكرا بةثَيي
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ثرؤذةكة كةيةكيان ئةطرتةوة هةردووكيامنان كرد بةية  وبةم شَيوةية راي ليذنةي ياساميان لةسةردا، 
ي كوردي بةرامبةر بة  0222/ي طةالوَيذ/1ليذنةي ياسايي لة رؤذي ية  شةممة رَيكةوتي 

توَيكردني ثرؤذةي ياساي كاري رؤذنامة نووسي لة كوردستاني ي زايين كؤبووةوة بؤ تاو08/12/0222
عَيراق، كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة، لةدواي خوَيندنةوةي 

ي ثَيشكةشي كراوة، هةروةها  3/12/0222ي رؤذي (12)يةكةمي لةثةرلةمان لة دانيشتين ئاسايي ذمارة
،  433)بؤ هاتووة بؤ بةدةركردني رؤذنامةنووسان لةباري تونديي كةلةدوو ماددةي ئةو برديارة تايبةتةشي

دا بؤكراوة، دواي وتووَيذو  3/1/0221ي ياساي سنادان هاتووة، وخوَيندنةوةي يةكةمي لة رؤذي (434
تاوتووَيكردن وكؤبوونةوة لةطةَل ثةيوةنديداراني ثرؤذةكان ووةزيري رؤشنبريي هةرَيمي كوردستان 

وَيذكاراني و نةدية سةنديكاي رؤذنامةنووساني كوردستان وئةنداماني ئةجنومةني نةدابة، ليذنة ورا
راثؤرتي خؤي و راسثاردةكاني لةبارةيةوة بةتَيكرداي دةنطي ئامادةبووان بةم شَيوةيةي خوارةوة ثَيشكةش 

 :دةكات
بة بةدةركردني رؤذنامةنووس ليذنة ثشتطريي هةردوو ثرؤذةكة دةكات، لةبةر ئةوةي ثرؤذةي برديارةكة 

لةباري تونديي، ثرؤذةي ياساي كاري رؤذنامةنووسي طرتوويةتية خؤي، لة كاتَيكدا كة ثرةنسيثةكاني رَيطة 
نةدان بة طرتين رؤذنامةنووس و طؤرديين سناي طرتن بة غةرامة، بؤية ليذنة وابةضا  دةزانَي ثرؤذةي 

 :ك بؤ وتو وَيذ لةسةر كردني وبةم شَيوةيةي خوارةوة بَيتياساي كاري رؤذنامةنووسي، بكرَيتة بنةردةتَي
هيض  ماددةي يةكةمي ثرؤذةكةوة هةية، ليذنةي ياسايي ثشتطريي لَي دةكات و ئةوةي ثةيوةندي بة -1

 .تَيبينيةكي لةسةر نيية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خستوومانةتة كارةوة، ثرؤذةي ثَيش ئةوة كا  كةريم خؤ دوو ثرؤذة هاتووة ئةوةي لةحكومةتةوة هاتووة 
ثَيشرتيش كةهاتبوو خؤمان ناردمان بؤ حكومةت، تا تاوتوَيي لةسةر بكات، لةبةر ئةوة ئيعتيبار ئةكةين 
ثرؤذةي ياساي كاري رؤذنامةنووسي لةكوردستان، كة خؤشتان واتان دةرار داوة هةر ئةوة ئةساسي 

رتووة، لة راثؤرتتان ئاماذةتان ثَيكردووة، بةآلم ثرؤذةكةية، ئةو موالحةزانةي خؤشتان كةدوايي وةرتانط
نابَيت دوو ثرؤذة لةبةردةم ثةرلةمان بَيت، بؤية هةر تةنها ثرؤذةي ياساي كاري رؤذنامةنووسي 
لةكوردستان ئةوة ئةساسة، ئةو ماددةيةش كةخوَيندرايةوة ليذنةي ياسايي هيض تَيبينيةكي لةسةر نية، داوا 

 .لةسةر ماددةي يةكةم سةرموولةليذنةي رؤشنبرييش ئةكةم 
 

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيش ئةوةي بضمة سةر ماددةي يةكةم، دوو سَي دسة هةية حةزةكةم ئاراستةي بةردَينتان وئةنداماني 
ثرؤذة ياساية بةردَيني بكةم، يةكَيكيان ئةوةية ئةو ثرؤذة ياساية كة ئَيمة كارمان لةسةري كردووة، ئةو 

كةوا لةاليةن سةنديكاي رؤذنامة نووساني كوردستانةوة ئامادة كراوةو حكومةتيش ثَييدا ضووةتةوة، ئةوة 
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ية  لةو ثرؤذة ياسايةي كةوا لةبةردةسو ئَيمةداية بؤ ئةوةي تَيبيين بكةن بةرداسو لةروانطةيةكةوة 
كةمرت باس لةكةناَلةكاني تري راطةياندن كراوة، نووسراوة، كةوا زياتر مؤركي رؤذنامةنووسي ثَيوةية، واتة 

ديارة ئَيمةش لَيرةدا ثَيمان باش بووة، ئةو مةسةلةية لةبةرضاو بطرين كة تةنها كاري رؤذنامةطةريية، 
ياخود كاري رؤذنامة نووسي كة ئَيمة كار لةسةري دةكةين، كةناَلةكاني تريش بطرَيتةوة بؤية لة 

تَيدا كردووة، ئومَيد دةكةين ئةو مةسةلةية لةبةرضاو بطريَيت، بؤ ئةوةي  ليذنةكةمان هةندَيك طؤردامنان
ببَيتة ثرؤذة ياسايةكي سراوانرتو هةموو كةناَلةكاني تري راطةياندنيش بطرَيتةوة، ئةوة ية  هةرضةندة 

كي بةكوردي ئامادةكراوة، بةآلم، ثَيويسو بةثَيداضوونةوةو ضرد كردنةوة هةية لة ثرؤذة ياساكةدا، شتَي
تريش هةية ئَيمة لةدةرةوة البةال زانيمان كةرؤذي ضوارشةممةي رابردوو، بةرنامةي كار ئةم ثرؤذة 
ياسايةي كاري رؤذنامةطةري تَيداية، ثَيشرت لةبةرنامةي كاردا نةبووة، ئَيمة، وةكو ليذنةي ثةيوةندييةكان 

بيين رؤذنامةنووسامنان وةرطرت، وكاروباري رؤشنبريي، كةمرت ئيشمان لةسةري كردووة، كةمرت سةرنج وتَي
وامان بةباشرت زانيبوو كةزؤرترين تَيبيين وسةرجني رؤذنامةنووسان وةربطرين، لةسةر ئةو بنضينةية، 
يةعين ئَيمة، ثةلةمان نةكرد لةسةر طئتوطؤ كردني، رؤذي ضوارشةممة ئَيمة، ئاطاداركراينةوةو البةالش 

هةوَل بدرَيت، ثرؤذة ياساكة دواخبرَيت، لةبةر ئةوةي زانيمان كة سةرؤكي حكومةت طئو دابوو كة 
لةبةرنامةي كاردا بووة، ديارة لَيرةية لةناو ثةرلةماندا برديار ئةدرَيت كةدواخبرَيت يان نةخرَيت، لةبةر 
ئةوة بةهةرحاَل ئَيمة، هةتا دوَينَيش لةطةَل سةنديكاي رؤذنامةنووسان كؤبووينةوة، بةآلم، ثَيمان وابوو ئةو 

لةية رةنطة دواخبرَيت، ئَيمةش، وةكو ليذنة ثَيمان خراة نةبوو، كة هةستةية  يان دوو هةستة مةسة
دواخبرَيت، بؤية سَي ماددة لةثرؤذةكة ماوة كة ئَيمة، وةكو ليذنةكةي خؤمان طئتوطؤمان لةسةر نةكردووة، 

ادةرامنان لةئةنداماني ئةطةر، كةموكورتي هةية رةنطة، لةوبارةيةوة بَيت، هةتا بؤ منوونة يةكَيك لةبر
ليذنة، كة لةهةر سَي كؤبوونةوةكة بةشدار بووة، لَيرةش دانيشتووة ئةويش كا  ئيحسانة، بةآلم، ناوي 
نةهاتووة لةهةموو كؤبوونةوةكان بةشدار بووة، بةآلم، لةبةر ئةوة بووة ئَيمة دوَييَن ثَيمان وابووة وثَيمان 

دواخبرَيت، بةآلم، كة حكومةت داواي ناكات ئَيمةش، كاري  باش بووة، كة هةستةية  يان دوو هةستةي تر
لةسةر دةكةين، سةبارةت بةوطؤردينانةش كةباسي دةكرَيت، ئَيمة، لةسةرةتادا ثَيمان واية، ثرؤذة ياساي كاري 
رؤذنامةنووسي ناونيشانةكةي بيطؤردين بيكةينة، ثرؤذة ياساي رؤذنامةطةري لة كوردستان، ثَيمان واية 

ري سراوانرتة، ضونكة،  ثيشة ئةطرَيتةوة، كاتَيك ئةَلَيني رؤذنامةطةري بةمنوونةي زؤر ثيشةي تر رؤذنامةطة
دَيت، لةكوردستان هةية ئاسنطةري زَيردنطةري ئةوانة هةية، تةنها هةر رؤذنامةنووسي ناطرَيتةوة ديارة 

نووسني، بةآلم خاوةن رؤذنامةنووس، لة نووسينةوة لةبنضينةي نووسينةوة دَيت، ئةوةي كة تايبةتة بة
ئيمتيازو بةردَيوةبةري راديؤو خاوةني راديؤو دامودةزطاكاني راطةياندن، ئةم ياساية هةموو ئةوانةش 
ئةطرَيتةوة، بؤية ثَيمان واية بكرَيتة ثرؤذة ياساي رؤذنامةطةري و لة لةكوردستاني ناوَيت، رؤذنامةطةري 

ي ثةيوةندي ئةكرَي ئةو (ي)كة زيادة بةية  ((لة))كوردستان، وةكو لة سةنديكايةكة هاتووة، ضونكة، 
كَيشةية ضارةسةر بكرَيت، ئةوة لةرووي زمانةوانيةوةية، سةبارةت بةثَيناسةو ثرةنسيثةكان، ئَيمة، ثَيمان 
واية ماددةي يةكةم ثَيناسةية، بؤية ثَيمان باش بوو، ماددةي يةكةم بكرَيت بةثَيناسة، ماددةي دووةميش 

كان، واتة ئَيستا بةشي يةكةم بة ثَيناسةو ثرةنسيثةكان هاتووة، بةآلم، هةر وةكو دةَلَين بكرَيتة ثرةنسيثة
طؤردينَيكي تةكنيكية، ماددةي يةكةم ثَيناسةكانةو ماددةي دووةميش ثرةنسيثةكانة، لة ثَيناسةكانيشدا 

ذة ياساي رؤذنامةطةري ياخود ئَيمة، ئةوةي لَيرة بامسانكردووة، ثَيمان واية ئَيمة لَيرةدا كاتَيك ئةَلَيني ثرؤ
وةكو لةثرؤذةكةدا هاتووة، ثرؤذة ياساي كاري رؤذنامةنووسي لة كوردستان، سةنديكاي رؤذنامةنووسانيش 
ناوي سةنديكاي رؤذنامةنووساني كوردستانة، كةواتة ئةوةي ئَيمة لَيرةدا ثَيناسةي بكةين ثَيويستة 
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عَيرادة، لةبةر  –وردستان بَيت، واتة هةرَيمي كوردستان كوردستان ثَيناسة بكةين، واتة لةهةر شوَينَيك ك
ئةوة ئَيمة، ثَيمان باشة لةجياتي هةرَيم كةلةبةرامبةرةكةي نووسراوة هةرَيمي كوردستان، بنووسني 

عَيراق، يةعين ثَيضةوانة بكرَيتةوة، ئينجا لَيرةشدا  –كوردستان لةبةرامبةرةكةيدا واتة هةرَيمي كوردستان 
باس دةكةين لة ثَيناسةكاندا نووسراوة رؤذنامةواني، ديارة لةثرؤذة ياساكةدا بةزماني كوردي  كاتَيك ئَيمة

لةهةندَيك جَيطادا نووسراوة رؤذنامةطةري، لةهةندَيك جَيطاشدا نووسراوة رؤذنامةواني، لةهةندَي جَيي 
دووة بكرَيتة ثرؤذة ياساي تريش رةنطة بةشو تر نووسرابَيت، ئَيمة لةثَيناسةي رؤذنامةواني ثَيشنيارمانكر

كاري رؤذنامةطةري، بؤية لَيرة ثَيناسةكة رؤذنامةطةري بة رؤذنامةطةري ثَيناسة بكةين، بةشَيوةيةكمان 
 .داردشتؤتةوة لة ثَيناسةكةشيدا

كاري رؤذنامةطةريية بةهةموو كةناَلة جياجياكانيةوة، بةهةموو كةناَلة جياوازةكانييةوة، : رؤذنامةطةري
مةطةري ئَيمة لَيرة لةجياتي كةنووسراية رؤذنامةواني بيكةينة رؤذنامةطةري،ضونكة ثَيشنيارمان واتة رؤذنا

كردووة بكرَيتة ياساي رؤذنامةطةري و ئةجنامدانيشي ناوَيت، ئةجنامدانيش زيادة، ضونكة بةخؤي ئةجنامة، 
كةناَلة جياجياكانيةوة، واتة كاري رؤذنامةطةريية بة هةموو : واتة بةو شَيوةية بنووسرَيتةوة، رؤذنامةطةري

ئةوا لَيرةدا تةئكيديان لَيكردووةتةوة سةنديكاي رؤذنامةنووسانيش، بةآلم كة دَييتة ناو خاَل وبردطةكاني تر 
 .كةمرت ضونةتة سةر كةناَلة جياجياكانةوة، بةتايبةت لةروانطةي رؤذنامةوة ثرؤذة ياساكةيان داردشتووة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كا  ئارَين بةآلم، من هةر بؤ راست كردنةوةي ئةو دسانةي كةكردت، رؤذي ضوارشةممةي رابردوو، سوثاس 

 3/12خراية ئةجندةي ثةرلةمان كة ئةمردؤ لةبةرنامةي ثةرلةماندا هةية باسي بكةين، بةآلم، ئَيمة، لة 
وو ئةنداماني خوَيندنةوةي يةكةممان بؤ كردووة، ئاراستةي ليذنةي ياسايي وليذنةي رؤشنبريي وهةم

بةردَينمان كردووة، واتة مانطَيك وبيست ودسور رؤذ لةثَيشتان بووة، كة كؤبوونةوةي بكةن وتاوتوَيي لةسةر 
بكةن وراثؤرتي خؤتان حازر بكةن، يةعين ئةوة مانطَيك وبيست رؤذة راوةستاون تاكو ئيعالن بكرَيت كةي 

مان  وبيست رؤذة كار بكةن، كؤبوونةوة بكةن  كؤبوونةوةية ئينجا راثؤرتتان حازر بكةن، دةبواية لةو
رةئي خةَلكي رؤشنبري وخةبري وةربطرن، بؤ ئةوةي راثؤرتةكةتان حازر بَيت، كة ومتان سآلن رؤذ 

 .وة حارز كراوة، سةرموو 08/12كؤبوونةوةية ئةوةتا راثؤرتي ليذنةي ياسايي لة 
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة زؤر راستة ئَيمة، نةمانوتووة ثَيشرت نةخراوةتة بةرنامةوة، بةآلم، ئةطةر تةماشاي بةرنامةي كاري 
رؤذي سَي شةممةي رابرادوو بكةي، ئةمردؤ بةرنامةي كار طئتوطؤكردن لةسةر ثرؤذة ياساي خانةنشيين 

هاتووة، ئةوة ية ، دوو ئَيمة، ثَيشمةرطةو ئةكادميياي كوردستانة، واتة رؤذي ضوار شةممة طؤرداني بةسةردا 
ئةمانتواني بةردؤذي يةكةميش راثؤرتي خؤمان ئامادة بكةين، بةآلم، بةراسو ثرؤذة ياساكة طرنطة، 
بةرداسو ثرؤذة ياساكة بؤ رؤذنامة نووسانة كةرؤذنامة نووسان ئةمردؤ زماااَلي خةَلكةكةن، لةبةر ئةوة 

ةرنج و زؤرترين موالحةزاتةكاني ئةوان، وةربطرين، ئةطينا ثَيمان وابوو زؤرترين تَيبيين وزؤر ترين س
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بَيطومان ئةمانتواني لةرؤذي يةكةم لة كؤَلي خؤماني بكةينةوة، بةآلم، ئَيمة، دةرسةتَيكي زياترماندا بة 
 .هةموو نووسةران ورؤشنبريان وروناكبريان بؤ ئةوةي باشرت سةرجنةكاني خؤيان لةبارةوة بدةن وسوثاس

 :كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ

سةعات مةسروزة ئاطادارتان بكةينةوة  48موبةرديردةكةت مةعقول نةبوو لةراستيدا، ضونكة ئةجندةي كار 
مةسروزة راثؤرتتان حازر بَيت، مانطَيك وبيست رؤذ لةثَيشتان بووة، رؤذي ضوار شةممةش لة كؤبوونةوة 

كاري رؤذنامةنووسية، لةبةر ئةوةي خاَلي  ئيعالمنان كرد، كة رؤذي دوو شةممةي داهاتوو بةرنامةي كارمان
خانةنشيين ثَيشمةرطة لةسةر داواي هةردوو وةزيري ثَيشمةرطةو وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة، 
وتيان رؤذي دوو شةمم لَيرة نني، لةبةردةم ئَيوةدا بةرنامةمان طؤردي كردمان بةوة، بةهةرحاَل ماددةي 

ئةطةر دسةت هةية لةسةر  َلَي كا  سةردار،نانةي كة خيال  هةبوو، بةيةكةم ئةطةر طةيشتنة ئةو شوَي
ماددةي يةكةم ئةوة ناوتان ئةنووسم، ئَيستا ليذنةي ياسايي ثشتطريي لة ماددةكة دةكات، ليذنةي 
رؤشبرييش داوا دةكات كة ناوةكة لة رؤذنامةواني ببَيتة رؤذنامةطةري، ثرؤذةي ياساكةش، لة ثرؤذةي ياساي 

نامة نووسيةوة ببَيتة ثرؤذة ياساي رؤذنامةطةري كوردستان، باشة ئَيستا ناوتان دةنووسم ئةوةي كاري رؤذ
 .كةدةيةوَيت دسة بكات بادةسو بَلند بكات تكاية، سةرموو كا  بارزان

 :بةردَين بارزان حممد دادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ناَلةكاني راديؤو تةلةسنيؤن وماَلثةردةكاني من تةئيدي ليذنةي رؤشنبريي ئةكةم، ئةم ياساية ئةبَي كة
ئةنتةرنَيتيش بطرَيتةوة، ئةمة تايبةت بةرؤذنامة نووسراوة، دووةم من ثَيم واية، كارةكة لة ئةصَلي 
مةصدةرةكةوة وةربطريَيت، رؤذنامة نووسي بكرَيتة سةرضاوة، رؤذنامة نووس، وةكو كاركةري ئيشكة 

 .بةكاربَيت، زؤر سوثاس
 :ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

 .كا  بارزان سةرموو
 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من ثشتيواني لةرداكةي ليذنةي رؤشنبريي ئةكةم، كة ئةمة، تايبةت كراوة بة رؤذنامةي وةرةدي بةتةنها، 
، عمل اللحفي بقةواشة املختلفةمياولة ال :كةناَلةكاني راطةياندن ناطرَيتةوة، لة تةعريئي صةحاسةدا ئةَلَيت

يةعين  املط وع الذي  لدر: يةعين راديؤو تي ي ئةطرَيتةوة، بةآلم، لةتةعريئي صةحيئةدا، نووسراوة
تايبةت كراوة بةرؤذنامةي وةرةدي، من ثَيم واية ئةم بردطةية، تةعريئي صةحيئة بسردَيتةوة لةماددةي 

ئيش دياريكراوة، صوحويف كَييةو صةحاسةش كَيية؟  14يةكةمدا، ضونكة، لةدانوني نقابةي صحوسيندا 
 .ثَيويست ناكات لَيرةدا دابندرَيت وسوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس كا  ئةسعةد سةرموو
 :بةردَين اسعد شاكر امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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كة ناوةكةي بطؤرددرَيت بة  منيش ثشتطريي راثؤرتي ليذنةي ثةيوةندييةكان وكاروباري رؤشنبريي ئةكةم،
 .ياساي كاري رؤذنامةطةري، لة ثَيناسةكانيشدا ثَيناسةي رؤذنامةطةري زياد بكرَيت و سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ئارام سةرموو
 :بةردَين ئارام رسول مامند

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةوةي هةرشتَيك كةتؤ كارت خستة سةر زؤر سراوان سةرةتا من ثَيم باش بوو، كةكاري تَيدا نةبَيت، لةبةر ئ
ئةبَيت، بؤ منوونة لةخودي ناوي ثرؤذة ياساكةدا باسي كاري رؤذنامةواني ئةكةيت، جطة لةوةي كة 
رؤذنامةنووس وخودي ئةوةي كة رؤذنامة دةردةكات، ئةتوانَي كؤمةَلَيك خةَلكي تريش بطرَيتةوة، كة 

، بؤية ثَيم باش بوو تةنها ياساي رؤذنامة بوواية، ياخود ياساي ئةمانة بةس تةوزيعاتي رؤذنامة ئةكةن
ميديا، ئةو موستةَلةحةش جيهانية، نة  كاري لةطةَلدا بوواية، ئةمة يةكةم، دووةم، هةروةكو بةردَينانيش 
ثَيشرت باسيان كرد، لةتةعريئي رؤذنامةواني، ئةبَي تؤزَيك سراوانرت تةعريئي بكةين، ضونكة، ئةمردؤ 

كي رؤذنامةواني ياخود طةياندني خةبةر كة بةموستةَلةحي تر ثَيي دةوترَيت موئةسةساتي جانبَي
طةياندني خةبةر، بةشَيكي زؤري لةردَيطاي ئةلةكرتؤني و ئينتةرنَيتةوةية، يةعين بؤية ئَيمة ثَيويستة 

 .تةعريئَيكي سراوانرت بدةين بةرؤذنامةواني، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رة رؤذان سةرموودكتؤ
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةبارةت بةثَيناسةي صةحاسة، مةبةست لَيرةدا ثيشةية، ثَيناسةكة هيض ئةو ماناية نادات، كةوا صحئي 
ئيشي ئةوةية، طةردان بةدواي راسو وكؤكردنةوةي زانياري ودوايي بآلوكردنةوةي، هةروةها صحئي 

كل شخص خارو : اللحفيَيناسةكة لةدةدة عةرةبييةكةي لةطةَل دةدة كوردييةكةي جياوازي هةية، ث
، يةعين ئةو ماناية نادات، بطؤرددرَيت بؤ شَيوةيةكي بةردةوام ئةو ثيشةية يان ئةو كارةي العمل اللحفي

 متفرغاو  ستمرةم بلفة ما خارو مهةة اللحافةكةدةكات، كة صحاسةمان ثَيشرت ثَيناسةكرد، يةعين 
للعمل، يةعين تةنها ئةو كارة دةكات، ثَيم باشرتة ضونكة، زياتر ماناكة دةدات، دةدة كوردي وعةرةبيةكةش 

عي مط وتةنها ئةو مانا كالسيكية دةدات كة وةرةدية، هيض باسي  مط وعيةكبخرَيت، هةروةها صحيئة يان 
زياد بكريـَت، يان وشةية  زياد بكرَيت بؤ ئةلكرتؤني نةكراوة، ئةطةر ثَيناسةي صحيئةي ئةلكرتؤني 

 .عي ئةلكرتؤنيش ئةطرَيتةوة، باشرتة، زؤر سوثاسمط وثَيناسةكةي صحيئة، كةوا 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  جوتيار سةرموو
 (:جوتيار)بةردَين كريم بيد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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، بةرداسو لةثَيناسةي رؤذنامةدا ئةَلَي هةر ضاثكراوَيك منيش ثشتطريي رةئيةكةي ليذنةي رؤشنبريي ئةكةم
كةبةخولةكي دةربضَيت، لةراستيدا طؤظارو وةرزنامةو ثاشكؤش، ئةمانةش ضاثكراوي خولةكني و بةخولةكي 
دةرئةضن، ناويان نةهاتووة، بةدةر لةوةي ئةو برادةرانةي تريش باسيان كرد، لة راديؤو ماَلثةردة 

ذنامةي ئةلةكرتؤنية، ثَيويستة لةوَيش زياد بكرَيت، لةراستيدا ثرسيارَيكيشم هةية لة ئةلةكرتؤنيةكان كة رؤ
ليذنةي ياسايي، سةنديكا ثَيناسة كراوة، كةلةراستيدا سةنديكا بةجَيطريي ناوي هاتووة، كة رَيكخراوَيكي 

بطؤرددرَيت هةم ثيشةيية، ئةكرَي مةسةلةن لةبةياني يان دووبةياني يان مانطَيكي تر يان كاتَيكي تر، 
ناوةكةي بطؤرددرَيت هةم مةهام وئةر  وئةو شتانةي بطؤرددرَيت، ئايا ئةكرَيت بةجَيطريي ئةو ثَيناسةية 
لةوَيدا بَيت، كةرةنطة، دابيلي طؤردان وئةوانة بن وئةندامةكاني كؤببنةوةو دسة لةسةر ئةوة بكةن، كة 

 .ثاسناوةرؤ  وئةر  ومةهام ويان حةتا ناوةكةشي بطؤردن وسو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  بةَلَين سةرموو
 (:بةَلَين) بةردَين بد عبداه حممود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ماددةي يةكةم تةماشاي تةعريئةكان بكةين، لة  منيش هةمان ئةو رايةم هةية، بةراسو ئةطةر، لة
َلةكانيةوة، ئةجنامداني كاري رؤذنامةنووسي هةموو كةنا تةعريئي رؤذنامةواني يان رؤذنامةطةري دةَلَيت بة

يان رؤذنامةطةري، بةهةموو كةناَلةكانييةوة، بةآلم، لةدواي ئةو ماددة بةتةواوي ياساكة يان ئةصَلي 
ثرؤذةكة خبوَينينةوة، بةس لةسةر ضاثةمةني ئيشي كردووة، يةعين زؤرترين كاري لةسةر رؤذنامةو 

دسة ناكات لةسةر راديؤو تةلةسنيؤن، لةبةر ئةوة من ثرسيار طؤظارو بآلوكراوة كردووة، يةعين هيض 
لةجةنابي وةزير ئةكةم، ئةطةر، ئةوة تةنها بؤ ضاثةمةنيية واتة بؤ رؤذنامةو طؤظارو بآلوكراوةية، دةكرَي 
ئةو تةعريئة لَيرةدا هةَلبطرين، بادي تري بؤ ضاثةمةنيةكان دةشَيت، ئةطةرنا، بةراسو بَلَيني بةهةموو 

ةكانةوة، كار نةكراوة لةسةر راديؤو تةلةسنيؤن، بؤ منوونة ماددةي ثَينجةم بةتةواوةتي بؤ كةناَل
ضاثةمةنيية، بؤ رؤذنامة لةكاتي دةركردن وراطرتين ياعين بؤ راديؤو تةلةسنيؤن بةهيض شكَلَيك باس 

 .ناكات، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  تارق سةرموو
 :د جامبازحممد سعي طارقبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من لةم بوارةدا كارم كردووة، بؤ ئةوةي كةوا ئَيمة، تةننميي ئيعالم بكةين يان صحاسة بكةين، ثَيويستيمان 

دةرضووة، ئةوة دانونَيكة تةنها رؤذنامةو طؤظار دةطرَيتةوة، وة  مط وعاتبةضةند دانونَيك هةية، دانون 
ران بةردَيوةية كة دَيت دانوني ميدياكان، راطةياندن ئةو سةتةاليو تَيداية، ثرؤذةية  لة ئةجنومةني وةزي

راديؤي تَيداية، تةلةسنيؤني تَيداية، ئةنتةرنَيو تَيداية، هةموو شتَيكي تَيداية، لةوَي بةتةواوي و 
ردو تَيروتةسةلي باس دةكات، ئةو ثرؤذةي كةئَيستا لةبةردةستمانداية ساَلَيك زياترة، سيمينارو كؤ

كؤبوونةوةي بؤ كراوة، لةطةَل رؤذنامةنووسان رايان وةرطرياوة، بؤ دةوَلةمةند كردني وسةنديكاي 
رؤذنامةنووساني كوردستانيش لةطةَل وةزارةتي رؤشنبريي و ثةيوةنديداران، ئةوانةي رؤذنامةية وطؤظارة، 
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ة هةر ضاثكراوَيكي كة لةطةَل، هةمووان ثةيوةندي كردووة، من جةخت لةسةر ئةوة ئةكةم، كة رؤذنام
بةخولةكي وبةناوَيكي دياركراو، واتة ضاثكراو رؤذنامةو طؤظار ئةطرَيتةوة، ئةوةكاني تر بؤ ئةو ثرؤذة 

 02ياسايةي راطةياندن يان ميدياكان بؤ ئةوي بةجَي بهَيَلني، وة ضةند ياسايةكيشمان ثَيويستة لة وآلتان 
ضوار ساَل ونيو خةريك بوون، دةيان دانونيان دانا، بؤ  ياسا هةية، لة لوبنان بؤ منوونة ئةيهَينمةوة

رَيكخستين ئيعالم، ئَيمةش ثَيويستيمان بةضةند دانونَيك هةية، نة  تةنها دانونَيك، ضونكة ثَيشرت دانوني 
 .دةرضوو بوو، ضةند دانونَيك هةية بؤ كاروباري ئيعالم و ريكخستين ئةو مةجالة، سوثاس مط وعات

 :جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة
 .كا  شَيروان سةرموو
 :ريبةردَين شَيروان ناصح حيد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

منيش ثشتطريي راي كا  تارق ئةكةم و لةطةَل راي براياني بةردَينى ليذنةي رؤشنبريي نيم، لةبةر ئةوةي 
ناَلةكاني ترةوة لةثرؤذةكةدا هاتووة، لة جَيطاي خؤيةتي كارةكة كاري رؤذنامة نووسيية،  ثةيوةندي بةكة

نية، كةناَلةكاني تر ئةوةي ئَيمة، ئاطادارين ثرؤذةيةكي موتةكامل لةئاراداية، خةَلكي ئةكادميي وثسثؤرد ئةو 
ثرؤذةيان داناوة، لةم رؤذانةدا رةنطة، بَيتة ثةرلةمان، ئةوةي كةتةئكيدي رةئي ئَيمةش ئةكات ئةطةر 

عي دةوري ئةكات، ئةصَلةن صحيئةش بةكاملي ط ومتةماشاي ثرؤذةكة بكةين دةَلَيت، الصحيئة باسي 
عي دةورييةكة عيالدةي بة وةزارةتي مط وعي دةورييةكة ئةطرَيتةوة، مط وناطرَيتةوة، تةنها 

عي دةورييةكةش وازحة، يان رؤذانةية يان هةستانةية يان مانطانةية، يان سَي مط ورؤشنبريييةوة هةية، 
واتة ئةو ياساية تايبةمتةندي خؤي هةية، ناو و ناوةرؤكةكةشي مان  جارَيكة يان ضوار مان  جارَيكة، 

لةجَيطاي خؤي هاتووة، ئَيمة، لةطةَل، بةردَينان وةزارةتي رؤشنبريي وثسثؤرداني ئةم بوارةدا دانيشتني، 
لةهةمان كات لةطةَل سةنديكاي رؤذنامةنووسان دانيشتني، هةموويان لةطةَل، ئةو سةدةرةية بوون، ئَيمةش، 

 .يان لَي دةكةين، زؤر سوثاسثشتطري
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية سةرموو
 :شكرية رسول ابراهيم. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةراسو لةم ياسايةدا ئةوةندةي كةتَيبيين ئةكرَيت سَي زاراوةي سةرةكي ئةبينني، يةكةم رؤذنامة نووس، 
امةواني، جا بؤية بةراي من هةمووي يةكبخرَيت، هةر بةناوي دووةم رؤذنامةطةري، سَييةم رؤذن

رؤذنامةطةري، رؤذنامة، ئةمانة من لةطةَل، رؤذنامةطةرييةكةدام تا رؤذنامةنووسيةكة، ئةمة ية ، دوو 
كةئَيستا بةردَينتان ئاماذةتان بةياساي راطةياندن كرد، كة ئةوة ثةيوةندي بة رداطةياندن وئةمانةوة هةية، 

ترم هةية بةرداسو كة لَيرةدا خولةكي نووسراوة بؤ رؤذنامة، دةَلَيت هةر ضاثكراوَيك بةخولةكي و  خاَلَيكي
بةناوَيكي دياريكراو، ئةم وشةي خولةكيية زؤر نةردؤشتووة، لةسةر زمان ئينجا بةالي منةوة وا جوانرتة، 

 ئةطةرلةبةيين دوو كةوانةدا،  ئةطةر بووترَيت هةر ضاثكراوَيك كة رؤذانة، هةستانة، وةرزي وساآلنة بَيت
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لةجياتي خولةكيةكة بنووسرَيت، وةرزي لةبةيين دوو كةوانة، بنووسرَيت رؤذانة، هةستانة، مانطانة، وةرزي 
 .وساآلنة، ئةوة جوانرت دَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سارا خان سةرموو

 :ثريؤت خضربةردَين سارا 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةت ماددةي يةكةم، كة يةكةم شت رؤذنامةواني ورؤذنامةنووس، ئةو دووانة يةكال بكرَيتةوة، ئةطةر، بةنيس
رؤذنامةوانيت بةكار هَينا، بووترَيت رؤذنامةوان، لةثَيناسةكةي دووةمدا، ئةطةر، هةر رؤذنامةنووس بةكار 

ة كة ثَيناسةي رؤذنامةواني دَيت ئةكرَيت بووترَيت كاري رؤذنامةنووسي، كةبةماناي صحاسة دَيت، لَير
كراوة، ياخود رؤذنامةنووسي دةَلَيت ئةجنامداني كاري رؤذنامةنووسية بةهةموو كةناَلة جياجياكانةوة، 
ئيدي ثَيويست ناكات ئَيمة لةو ديو شةرحي بكةينةوة لة دانونةكةدا، بؤية زؤر ئاسايية ئةوة هةمووى 

ياكان، يةعين طؤظاريش ئةطرَيتةوة، رؤذنامةش ئةطرَيتةوة ئةطرَيتةوة، مادام بَلَيني هةموو كةناَلة جياج
بةهةموو جؤرةكانييةوة، لةاليةكي تر ثَيناسةي رؤذنامة كراوة، كة تؤ ثَيناسةت كرد، جارَيكي تر ثَيويست 
ناكات ناوي بَينيتةوة، ثَيناسةكةش زؤر سراوانة، ئةطةر بةوردي بيخوَينينةوة، دةَلَيت هةر ضاثكراوَيك كة 

َيت، ضونكة تؤزَيك لةسةر زار خؤش نية بكرَيت بةدةوري، ضونكة دري ئةطةر خولةكييةكة بطؤردبةخولةك
دةورييةكة هةرضةند عةرةبية، بةآلم، بةكوردي كراوة ئةو وشةية، دةتوانني بَلَين هةر ضاثكراوَيك كة 

ودابةشبكرَيت، ئةوة  بةدةوري و بةناوَيكي دياريكراوو بةذمارةي ية  لةدواي ية  وبةردَيك وثَيكي دةربضَيت
ثَيناسةي رؤذنامةي زؤر بةتَيروتةسةلي كردووة، ثَيم خؤشة ئَيمةش بنانني كاتَيك كةتؤ وتت رؤذنامة، 
رؤذنامةي كاغةزيش دةطرَيتةوة، رؤذنامةي ئةلكرتؤنيش دةطرَيتةوة، ئةبَي ئَيمة بنانني دوو جؤر 

بةكارهَينان، لةبةر ئةوة كةوتت رؤذنامة،  رؤذنامةمان هةية، جؤري دووةمي كة تازة هاتووةتة ناو بواري
ئةلكرتؤنيش ئةطرَيتةوة، رؤذنامةي ئةلكرتؤني مةبةست لَيرةدا ئةنتةرنَيتة، يةعين ئةتواني بةكاري 

 .بهَينيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سؤزان خان سةرموو

 :بةردَين سؤزان شهاب نوري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ن وةخو خؤي وتوويةتي ئةطةر ئيختيارم بدةنَي، لةمابةيين حكومةتَيك بةبَي رؤذنامة، تؤماس جَي رس
لةطةَل رؤذنامة بةبَي حكومةت، من دووةميان هةَل ئةبذَيرم، زؤرترين كةس لةتةئرخيي ئةمريكادا لة 

اي رؤذنامةكان لةسةري نووسراوة، كةواتة ئَيمة، ئةمردؤ باسي دةسةآلتي ضوارةم ئةكةين، ئةمة ياس
دةسةآلتي ضوارةمة، ئةطةر ياساي دةسةآلتي ضوارةمة بةرداسو ئةبَي زؤر بةدوَلي لةذَير ئةو ثرةنسيثةي 

ية كةباس لةئازادى رادةربردين ئةكات، لةو تَيردوانينةوة ئَيمة  11جاردي جيهاني مايف مرؤظ، كةبةندي 
وةري كةمرت نية، لةبةر ئةوة من ئةطةر بردوانينة ئةم ياساية، ئةم ياساية طرنطيةكةي لةياساي دةسةآلتي داد

خةبةرَيكي خؤشيدا كا  شَيروان، وتي ئةوة ياساي ميديا بةردَيوةية، ئةطةر واية بؤ هةموو ياساكة وانةكةين 
تَيهةَلكَيشي بكةين ثَيكةوة، ية  ياسا دةربكةين، يةعين ية  ياسا بَيت، كة بةراست تةعبري لةوة بكات، كة 
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، ئةو دسةيةش كةميديا ئةيكات كاريطةري خؤي هةية، وةكو دةسةآلتي دادوةري، ميديا دةسةآلتي ضوارةمة
ئةطةر واية ئةوة با ئَيستا ئَيمة بيخةينة دةنطدانةوة، هةمووي بةية  ياسا بَيت، ئةطةر وا نية ئَيمة 
موصردين لةسةر ئةوةي كة بةم شَيوةية دةريبكةين، كؤمةَلَيك تةنادوزات هةية لةمةدا، يةكةم كةباس 
لةسةنديكا ئةكةين، ئةمة رَيكخراوَيكي ثيشةيية، هةموولان ئةزانني سةنديكا ئةو كةسانةي كةحنبني 
تَييدا، دةباشة ئَيمة رؤذنامةنوومسان هةية، لةهيض اليةكيان نية، موستةديلة، سةنديكاي رؤذنامةنووساني 

َلي يةكةم، جةنابي نةديبيش كوردستان، لَيرةدا تةعريئكراوة، كة ئةوة رَيكخراوَيكي ثيشةيية، ئةمة خا
بةهةمان شَيوة، سةر بةو سةنديكايةية، دواي ئةوة نووسراوة رؤذنامةواني ئةجنامداني كاري رؤذنامة 
نووسية بةهةموو كةناَلة جياجياكانيةوة، كا  شَيروان ئةَلَيت ئَيمة لَيرة بةس باسي نووسني ئةكةين، باشة 

ناَلي جياجيا، باشة نووسني كةناَلي جياجياي هةية، نةخَير باسي نووسني ئةكةين، لَيرة ئةم ئةَلَيت كة
كةواتة ئةَلَيت ئةمة ئةجنامداني كاري رؤذنامةوانية، ياخود رؤذنامةطةريية، بةهةموو كةناَلة 
جياجياكانيةوة، ئةوة كةناَلة جياجياكاني ئةبَي دياري بكرَيت، ئةمة تةلةسنيؤنة، راديؤية، ردؤذنامةية، 

رنا ئةبَي ئةو تةعريئة ضا  بكرَيت، خاَلي دووةمم ئةوة رؤذنامةنووس هيض ئيعرتازَيكم ئينتةرنَيتة، ئةطة
 .لةسةري نية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  زرار نودتةي نينامي هةية سةرموو

 :امني طاهربةردَين زرار 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةناَلَيكة، سةحاسة كةناَلَيكة، زؤر سوثاس نووسني كةناَلي جياجياي هةية، كيتاب كةناَلَيكة، رؤذنامة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو سؤزان خان بةردةوام بة
 :بةردَين سؤزان شهاب نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
باشة هةر رؤذنامةنووس كار ئةكات بؤ دةركردني ئةو كةناَلة، ئَيمة، لَيرة باسي ئةو خةَلكانةي تر نةكراوة، 

ةي كة سؤتؤ جرناَلستة ئةوة ديناينةرةو ئةوةي تايثستةو باسي هيض كةسَيكيان نةكراوة، خاَلي وةكو ئةو
سَييةمم ئةطةر هاتوو بةو شَيوةية بَيت، ئةطةر ئَيمة موصردبني بؤ ئةوةي رؤذنامة بَيت، ئةوة ئةو 

بكرَيت  تةعريئةي خؤي تةواوة، ئةطةر بؤ هةموو دةسةآلتي ضوارةمة، ئةبَي تةعريئي ئةواني تريش
 .وسوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  سعدالدين سةرموو

 :بةردَين مال سعدالدين عبداه مولود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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لة تةعريئي سةحاسةدا وةكو رةئيةكاني ديكة، مناوةلة ئةوةندة زياد كراوة بةس كةليمةي مناوةلة، يةعين 
بقنواتة ا ختلئة، ئةوةي كة طوَيي : حاسة ئيشي ضية، دووحةدَيكي تةواو نةدراوة بة سةحاسة، كة سة

وا رئني، يةعين هةر سَيكي دةطرَيتةوة، يةعين دةتواني املقروا واملسموع لةدةنةواتي موختلف بَيت، دةَلَيت 
لة سةحيئةي بتوانني يةعين سةحيئةي ئةلكرتؤني هةية، ئةويش هةر مةرئية، بةس مةمسوعةكة، لَيرةدا 

ي تَي كةوتووة، الصحئي كل شخص ميارس العمل الصحئي، لةجياتى العمل، مهنة باشرتة، تؤزَيك خةلةل
دوايش الصحئي نا يةعين مهنة الصحاسة، صحئي نابَيت صةحةيف كابراية، بةس ميارس مهنة الصحاسة، 

ين لةثاشان هةر نقابةي صةحةيف كوردستان، بكرَيتة نقابة صحئيي كوردستان يةعين دوو يايي ئةوَيت، يةع
، يةعين خؤ املط وع الذي  لدر دور ًائةوة جةمعة دوو ياي ئةوَيت، يةكَيكيان هةر هي خؤيةتي الصحيئة، 

، الذي  لدر دور ًا وبأسم مع  ئاوةها باشرتةاي مط وع  ان كل مط وع، ئةمة تةعريئي مةتبوعي ناكةين، 
ئاوةها جوانرتة التداول العام،  اوانة وبلورة دور ة يف مواعيد مةتهمة عا طر ق شوة   نا وبقلد ئةوة

 .ورَيكرتة، لةطةَل رَينمدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةردار سةرموو
 :بةردَين سةردار صباح بوزو هركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
و  1)سةرةتا ثَيم واية ليذنةى ياسايي وةكو هةموو ياساكاني تر، دةبواية ئةو ثَيناسانةي تةرديم بكرداية، 

، دوو لةطةَل ئةو ثَيشنيارةي دكتؤرة رؤذان بووم، بةحةديقةت لَيرة لة صةحاسةو صةحةيف (تا دوايي 3و 0
ية  دووجار ناوي عةمل صةحةيف هاتووة، من ئةوةي عةرةبية لةبةردةستمداية، ثَيم واية ئةبواية عمل 

العمل ئةخيوَينمةوة،  صحئيش ثَيناسة بكرَيت، من ثَيناسةيةكم نووسيوة لَيرةدا ئةطةر ئيجازةم بةن
ئةوة ية ، اللحفي، كل ما ةاول الكتابة يف اللحافة كل مهةة او كل ما له وظيفة حمددة يف اي صحيفة، 

لةطةَل رايةكةي ليذنةي رؤشنبرييم، لةرؤذنامةطةري زياتر ماناي العمل الصحئي ئةدات، يةعين كةوتت  :دوو
وةي تر كة بَلَيني هةموو ميدياكان و ئيعالم بيكةنة رؤذنامةطةري بنةبت ئةوةي العمل الصحئي ئةدات، لة

ية  ياسا من لةطةَل ئةوةدا نيم، ية  لةبةر ئةوةي يةعين ياساكة بةتةواوةتي ئةطؤرددرَيت، دوو ثَيم واية 
هةم بؤ كاري رؤذنامةنووسان وا دةوَلةمةند ترةو وا سراوانرتة وئازادي زياتريان ئةدرَيَو، كة ياسايةكي 

هةية، بؤ ميدياكاني تريش ئةوة دةوَلةمةند ترة، ئةطةر ئةوانيش ياساي خؤيان هةبَيت، زؤر تايبةمتةند 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ظيان خان سةرموو

 :ثاشا خضربةردَين ظيان ابد 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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دووةم يان دوو بردطة، بردطةي  لَيرة من دَيمة سةر بابةتَيك، ماددةي يةكةم ثاش ثَيناسةكان، ببَيتة بردطةي
ية  وبردطةي دوو، يان خاَلي ية  ودوو، بَيينة سةر ئازادي رؤذنامةواني وماسةكان وئةركةكاني، لَيرة هيض 
بابةتَيك ئاماذةي بةوة نةداوة ما  وئةركي رؤذنامةواني، كة ئةوة طرنطة، ئةوة خاَلي يةكةم، خاَلي دووةم، 

ئةو رةئيةم كةوا ثَيناسةكةي زؤر تةسكة، ضونكة ئةوةي من بؤي دةضم  رؤذنامةواني لَيرة، منيش لةطةَل
ئةوةية ئةمة دةسةآلتَيكي خةَلكة، هي طةلة تةرخانكراوة بؤ كاركردني ئةو ثةيامة، بؤ كاركردن 
وئاراستةكردن يان جَيبةجَي كردني ثةيام و هةموو ئاراستةكان ورةئيةكان، بؤ ناو كومةَلطاو كؤمةآلني 

سَييةم منيش لةطةَل ئةوةدام ثرؤذةي كاري رؤذنامةطةري بَيت، باشرتة لةوةي كةوا  خةَلك، خاَلي
 .رؤذنامةنووس بَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  غئور سةرموو

 :سعيد مةمخوري طاهربةردَين غئور 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةياساي وةبةرهَينان هةوَلماندا، ياساكة دةربضَيت، بةنيسبةت ئةو ياساية، ياسايةكي زؤر طرنطة، ئَيمة ضؤن ل
ضؤن بتوانني سةرمايةداراني تر، رابكَيشني بؤ كوردستان سةرمايةطوزاري بكةن، باوةرد دةكةن ئةو ياسايةش 
بةدةدةر ياساي وةبةرهَينان طرنطة، ضةند ياساكة كراوةتر بَيت، ضةند ئازادي زياتر بةرؤذنامةنووسان 

ر ئةتوانني سؤزي خةَلك بؤ خؤمان رابكَيشني و بيكةينة منوونة، ئَيمة ياسايةكي بةو بدات، ئةوةندة زيات
شَيوةمان هةية لةبواري ضاثةمةني، لة بواري كاري رؤذنامة نووسي لةكوردستاندا، دةكرَي ئَيمة بايةخي 

عةتَيكي زياتر بةو ياساية بدةين، بةورديش بواري طئتوطؤش زياتر بَيت، لةسةر هةموو مادةكان بةدةنا
تةواوةوة تا بطاتة جَيطةيةكي وا، ياساية  بَيت خنمةتي كاري رؤذنامةطةري بكات لةكوردستان، ئةوة 
خاَلَيك خاَلَيكي تر بةنيسبةت رؤذنامةنووس هةركةسَيك كاري رؤذنامةطةري بكات، ئةوة رؤذنامةطةرييةكة 

ياسايي داواي كرد وةكو خؤي  ليذنةي ،رةئي ليذنةي ياسايي ئَيمة لةكؤبوونةوةي ليذنةي رؤشنبرييش
نَينَيتةوة، بةآلم لةكؤبوونةوةي ليذنةي رؤشنبريي ئَيمة ديراسةمان كردووة، كة لةطةَل ئيشةكة بطوجنَيت، 

ئيشة، دواتر بةنيسبةت ماددةي ية ، ثَيشنياري ئةوة دةكةم، ئةطةر بردطةيةكي  ،بؤ ضونكة ئةوة ميهنةية
وا بيخةينة بةرنامةمانةوة بردطةكةش وابَي كة لَيرة ئةَلَيني كةناَلة تري بؤ زياد بكرَيت، بؤ ئةوةي ئَيمة، 

مةبةست لة : ثَيناسةي بكةين، كةناَلة جياجياكان :جياجياكان، ئَيمة  بنووسني كةناَلة جياجياكان
 تةلةسنيؤن، راديؤ، ماَلثةردة ئةلةكرتؤنيةكان، بةو شَيوةية هةمووي ئةطرَيتةوة ئةو كاتة، ديسان راستة ئةوة

كاري رؤذنامةطةريية، بةآلم ئةوةي لةتةلةسنيؤنيش ئيش دةكات كاري نووسني دةكات، ئةوةي لة راديؤ ئيش 
دةكات كاري نووسني ئةكات، كاري نووسينةكةية ئةواني تر دَيتة سةر مةسةلةي وَينةطرتن و مةسةلةي 

ةمووي دةضنة داوغي ثةخش ومةسةلةي دةرهَينان وكاري هونةري، بةآلم بةشَيكي سةرةكي بةرنامةكان ه
نووسني، ئةكسةريةتيان، هةواَلةكان،لة هةموو كةناَلَيكي تةلةسنيؤن سةرنووسةري خؤي هةية، بؤ نووسيين 
هةواَلةكان، يةعين ئةويش دةزطايةكي رؤذنامةنووسي طةورةية، بؤية دةبَي كةناَلة جياجياكان هةوَل بدرَيت 

 .ثةردة ئةلكرتؤنيةكان، زؤر سوثاسبيخةينة ئَيرة، بنووسني تةلةسنيؤن، راديؤ، ماَل
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ابد سةرموو عنمانكا  



 524 

 :ابد بد امني عنمانبةردَين 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

طرت، بةآلم، ية  دوو وةر مةكةم لة كا  شَيروان وكا  تارقبةرداسو وةآل ،ئةوةي دةمويست بيَلَيم
نووسراوة،  (ملطلحات)م ئةم طوزارشتانة، طوزارشت لةجياتي ردم هةية، ماددةي يةكةموالحةزةي و

طوزارشت، زاراوة لة بةديلَيو، ئةم زاراوانةي خوارةوة، رؤذنامةوانيش كة باسي عةمةلي رؤذنامةنووسينة، 
بةرداسو لةردَينماني كورديدا رؤذنامةنووسني بكرَيتة رؤذنامةنووسني، ئينجا تةعريئي رؤذنامةنووسني 

كاري رؤذنامةنووسية، لةرووي ردَينمانيةوة دروست ترة، ضونكة مادام زاراوةي ئةجنامداني 
رؤذنامةنووسيشمان هةية، كة كةسةكة ئةطرَيتةوة، كةواتة عةمةلةكة رؤذنامةنووسينة، كةسةكةش 

 .رؤذنامةنووسة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حممد حكيم سةرموو
 :بةردَين حممد حكيم جبار

 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

وةَلآل من ية  تَيبيين بضووكم هة ية ثاش ئةو هةموو دسانةش كةكرا، تَيبينيةكةم لةسةر ئةوةية ناوي 
مةشروعةكة، مشروع دانون العمل الصحئي يف ادليم كوردستان، ادليمةكةي بؤ دابنَيني، ضونكة ياساكاني 

نطة، وةكو سؤزان خان وتي دةسةآلتي ضوارةم ترمان هةمووي وابوون، بةتايبةت ئةمةش كةياسايةكي طر
بَيت، بةحةديقةت ضاوي زؤري لةسةرة، ئيحتيمالة جَيي تَيبيين بَيت، ثاشان ئَيمة، ئةو ياسايةي 
كةلةبةردةستمانداية هةمووي باسي صةحاسةو صةحةيف ئةكات، يةعين با تةتةروق نةكةين بؤ تةلةسنيؤن 

ةغريَيكي جةزري لة ياساكةدا بكةين، ياساكة بةناوي دانون وراديؤ، ئةطةر وابَيت بةحةديقةت ئةبَي ت
 .الصحاسة يف ادليم كوردستان بَيت وتةواو، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نازناز خان سةرموو
 :بةردَين نازناز حممد دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

واني لة هةرَيمي كوردستان، ئينجا من لةطةَل ناونيشانةكةدام بةو شَيوةية بَيت ثرؤذة ياساي رؤذنامة
عَيراق، لةدواييدا  –لةدوايدا لةتةعريئةكان هةرَيمي كوردستان تةعريف بكرَيت، هةرَيمي كوردستان 

سةنديكاش ببَيت بة سةنديكاي رؤذنامةواني كوردستان، لة نةديب ثَيم وايةو واباشرتة، وشةي نةديب 
بةآلم  ئَيمة مادام نةدابةمان نةهَيناوة كة وشةيةكي بطؤرددرَيت، ضونكة نةديب لةنةدابةوة هاتووة، 

عةرةبية، سةنديكاش كةووشةيةكي ئينطلينيية بةكارمان هَيناوة، ئةوةش با بطةردَيني يان ناوَيكي كوردي بؤ 
دابنَيني بؤ نةديب سةرؤكي سةنديكا يان هةرشتَيكي تر يان هةر ئةو وشةي كةتابعي سةنديكاية هةر ئةو 

ديب، ضونكة بؤ ئةو طةجنانةي كة ئَيستا لة دوتاخبانةكان دةخوَينن، بةكوردي دةخوَينن، بهَينني، نة  نة
وشةيةكي زؤر نامؤية، ناتوانن تةعريئي بؤ بكةن، رؤذنامةوان ئةجنامداني كاري رؤذنامةنووسية،  ،نةديب
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نامةوان، بةهةموو شَيوازو بوارة جياجياكان لةجياتي كارة جياجياكان، رؤذنامةنووسيش ببَيت بةرؤذ
لةئاخرييشدا وشةيةكي تر كةلةماددةي سَييةم هاتووة، خاوةن ئيمتياز، ثَيم باشة خاوةن ئيمتيازيش ثَيناسة 
بكرَيت، كَي دةبَيت بةخاوةن ئيمتياز، ضونكة ئةوة شتَيكي زؤر زؤر طرنطة لةكاتَيكدا كة سكاآل تقديم 

 .ئةكرَيت لةسةر رؤذنامةية ، زؤر سوثاس
 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

 .كا  حممد سرج سةرموو
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةرةتا ئةبوو ئةم ثرؤذةيةش بدراية بة ليذنةي مايف مرؤظ، لةبةر ئةوةي ئةو كةسانةي كةبةم ميهنةية 
لةنَيوان  هةَليةس ، هةم ئةوان ئةبَي ما  وئازادييةكانيان دةستنيشان بكرَيت، هةروةها ما  وئازاديةكان

صةحاسة وجودةكةي ئةوة ثةيوةندي بةوةزارةتي : ئةوان و خةَلكيشدا، بةآلم، دياربوو لةبري ضووبوو، دوو
رؤشنبريييةوة هةية، كة ئيجازةي ئةدات، ئةمةي كة ئَيمة، ئَيستا لَيرةدا باسي ئةكةين، باسي ميهنةكةي 

من بةجياوازييةكي واي نابينم لةبةيين  ئةكةين، كارةكةي كاري ئةو كةسة كة ئةو ئيشة ئةكات، ئةم كارة
 رؤذنامةنووسَيك و لةبةيين كةناَلةكاني تردا، يةعين ئةطةر دةستةواذةكة، زاراوةكة راطةياندن بواية، ئةو

، بيسرتاو، نووسراو، ئةم رؤذنامةنووسية رؤذطارَيك هةبووة كؤن، ئةو كاتة ئةتووت راطةياندني بينراو
، يةعين لةمةنتق ئاوا ثَي ئةَلَين، هةندَي جار بةش كةليمةكةي لةباتي كول رؤذطارة ئةمة بةشة لةباتي كول

ئيش ئةكات، راستة ئَيستا كاري رؤذنامةنووسية، بةآلم بةبةشةكاني تريشةوة، رؤذطارَيك ئةمة تاغي بووة، 
نووسي بةرسراوان بووة بؤ بةشةكاني تر نةبووة، يةعين لةضلةكان ولة سيةكانةوة، تا ئَيستا كاري رؤذنامة

صةحةيف باوة، بةآلم، ئَيستا وا هةست ئةكةين كةبةشةكاني تر زاَل بوون، بينراوةكان بةرؤذنامةي 
ئةلكرتؤني و بةشةكاني ترةوة زياتر زاَل بوون، وةكو  تةلةسنيؤن وراديؤكان، لةبةر ئةوة ثَيم واية ئةم 

تَيدا نية،  هنةية، هيض طؤردانَيكيؤ ثَيويسو بة دةستكاري هةية، ميهنةكة هةر ية  ميدةستةواذةية، ئةمرد
وتارَيك ئةنووسَيت، يان ئةو كةسةي كة وتارَيك ئةخوَينَيتةوة، لةتةلةسنيؤندا يان يةعين ئةو كةسةي كة 

لةراديؤدا يان لةرؤذنامةيةكي ئةلكرتؤنيدا، يان تةدريرَيك ئةنووسَيت، هةروةكو ية  واية يةعين تؤ ئةطةر 
ت، مايف خةَلك رةضاو بكةين، هةر هةمان جؤرة كةوابوو، ميهنةكة ماست ئةوَيت لةوَيش ئةبَي هةبَي

كةئةَلَيني عةمةل ض لةنووسراو ض لةبينراو ض لةبيسرتاوةكة، هةمان شَيوازي هةية، خاَلَيكي تر ئةطةر ثَيتان 
باش بَيت، ئةم باسة هةستةي ثَيشوو لة بلسي نواب مونادةشةكرا، بةآلم لةسةر بةشَيك كة شبكة االعالم 
العربية، هةموو ثةرلةمانتارةكان لةسةر ئةوة كؤ  بوون، كة ئةمة ئةبَيت ياسايةكي طشتطري دابنَيني، 
ياساية  دابنَيني بؤ راطةياندن، راطةياندن خؤ ئَيمة، باسي وجودةكةي ناكةين، وجودةكةي وةكو ومتان ئةوة 

ةكةدا تَييداية هةر كةسَيك كةسَيك ئةردوات، وةزارةتي رؤشنبريي خؤي ئيعالني خؤي كردووة، لةياساي
ئةيةوَيت صةحيئةية  يان كةناَلَيك يان شتَيك بكاتةوة، عةرينة ئةدات وئةو دياري ئةكات، ئَيمة، باسي 
ميهنةكة ئةكةين، كةوابوو راطةياندنةكة زؤر طرنطة ئةطةر ئَيمة بتوانني، لةباتي ئةمة لةباتي ئةواني 

ةر لةسةرةتا ئةَلَيني راطةياندن بريتية لة بينراو، بيسرتاو، تريش ية  ياسا دةربكةين، ياساي راطةياندن ه
 .سوثاس نووسراو،

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حممد رسعت سةرموو
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 :بةردَين حممد رسعت عبدالربن
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةستم ثَيشةكي لةم ثرؤذة ياسايةدا بةهيض شَيوةية  باسي رؤذنامة ئةلكرتؤنيةكان نةكراوة، مةب
ئةنتةرنَيتة، كة هةموو ئةزانني رؤذانة بةدةيان نووسةر شتةكانيان لة ئةنتةرنَيتدا بآلو ئةكةنةوة، بؤية 

تةئيدي ثَيشنيارةكةي كا  : من ثَيشنيار ئةكةم جَيطايةكي بؤ بدؤزرَيتةوة لةم ياسايةدا ئةمة ية ، دوو
، بةماناي تةلةسنيؤن وراديؤش دَيت، ختلفةاللحافة مياولة العمل اللحفي بقةواشه املبارزان ئةكةم، ضونكة 

بةآلم، لةصةحيئةدا تةنها ئةَلَيت، تةنها رؤذنامةي وةرةدي ئةطرَيتةوة، بؤية من ثَيشنيار ئةكةم صةحيئة 
خاَلي بؤ  14هةر البربَيت لَيرةدا، لةياساي سةنديكاي رؤذنامةنووسةكاندا ئةمة بَيت باشرتة، كة خؤي 

 .ذنامةنووسي كةضني وضي نني، سوثاسدياريكردووة، شروتةكاني رؤ
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ديلمان سةرموو
 :ديلمان ئامَيدي/ بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
روونكردنةوةكاني كا  تارق وكا  شَيروان، ئيكتيئا ثَيدةكةم، بةآلم ئةوةي لةدانوني سةنديكاي 

دةرهَينةروو تةباعيش بة صحويف حيساب ئةكرَيت، لةبةر ئةوة ثَيشنياري  رؤذنامةنووساندا هاتووة حةتا
 .ليذنةي رؤشنبريي بؤ رؤذنامةطةري باشرتة لةسةر عةمةلي سةحةيف، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر كةمال سةرموو
 :كةمال كةركوكي. د/ بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ن تةئيدي ثرؤذةي ليذنةي ياسايي ئةكةم، ميديا زؤر سراوانة ئةطةر هةمووي لةية  ياسادا جَي بكةينةوة، م

زؤر سراوان ئةبَيت، تةعقيد ئةبَيت، بؤية هةر مةجالَيك لةشوَيين خؤي ئيختيصاصي ثَيبدرَيت و ياسايةكي 
اني ثةرلةماني كوردستاني راكَيشاوة ثَيدةربكرَيت، ئةوةي من تَيبينيم كرد سةرجني زؤر لةبةردَينان ئةندام

رؤذنامةوانية كة ئةَلَيت بةهةموو كةناَلة جياجياكانييةوة، ثَييان واية كةناَلي تةلةسنيؤنة، ئةم كةناَلة هةر 
دةناتةكةية، بةس داسةكةمان كردووة بةكا  بؤية بة هةموو بوارة جياجياكانييةوةية، يةعين ئةو كةناَلة 

 .بةشةكاني جياجيا، شتةكة جَيطاي خؤي ئةطرَيت، زؤر سوثاس بكةينة بواري جياجيا يان
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل من داوا لة جةنابي وةزير كا  سلك الدين كاكةيي ئةكةم، لةسةر ئةو شتانةي كةوا دران دوو نودتةي 
ية، ئايا ئةم ياساية سةرةكية، يةكَيكيان ئةوةية كة رؤذنامةواني ببَيتة رؤذنامةطةري، ئةوي تريشيان ئةوة
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بةتةنها دةربضَيت، يان ياساي ئيعالم كةبةردَيوةية، كة هةموو بوارةكاني تري ميدياي ضارةسةركردووة، جطة 
لةرؤذنامةطةري كةلَيرةدا زؤر بةرووني دياريكردووة، كة رؤذنامةطةري ئةو كةسانةية كة لةرؤذنامة كار 

، يةعين خاوةن جةريدةن، لةسةر ئةو دووموالحةزة دةكةن، ض رؤذنامةي رؤذانة بَيت ض هةستانة بَيت
 .طرنطة، ئةطةر رةئي بدةيت، ئةوة دواتريش رةئي ليذنةكانيش وةردةطرين

 :وةزيري رؤشنبريي/ بةردَين سلك الدين كاكةيي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كةَل بوو من طوَيم لَي بوو بةحةديقةت طئتوطؤكة تةنها لةسةر دةدي كوردي بوو، كة هةندَيك تَي
مةسةلةكة، بةآلم بةطشو يةكةم رؤذنامةطةري بَيت هيض موشكيلةيةكي تَيدا نية، يةعين شتةكة عةينةن 
مانا ئةدات، رؤذنامةطةريش رةنطة دروست تر بَيت، ضونكة كاري رؤذنامةطةر دةكات، نابَي بَلَيني 

ؤذنامةطةري دروستة، رؤذنامةطةري، ضونكة رؤذنامةطةري خؤي كارة، يةعين وشةي كار زيادةية، ر
بةنيسبةتي خاَلي دووةم، ئَيمة كاتي خؤي لةوةزارةتي رؤشنبريي تاوتوَيي هةردوو ياساكةمان كرد، ئةم 
ياسايةي كةئَيستا لةبةردةسو بةردَينتانةو هةروةها ياساي راطةياندنيش، يان ميدياكان، كةئةوة زؤر 

  بةحةديقةت، بةس لةبةر ئةوةي دوواليةن دةوَلةمةندترة، ئَيمة هةوَلماندا هةردووكي بكةين بةية
ئامادةيان كردبوو، ئَيمة ويستمان بريورداي روناكبريان ورؤذنامةنووسان خؤيان لةسةر مةسةلةكة بَيت، ئَيستا 
ئةمة هةردووكي هاتووةتة ئَيرة، تةبعةن بريورداي زؤربةي زؤري رؤذنامةنووسانة، ئَيمةش ئةو ئريادةمان 

َيمة وةكو حكومةت نامانةوَيت، ياسا سةرز بكةين، ئةمانةوَيت رةئي خةَلكي لةطةَل رَين لَيناوة، تةبعةن ئ
بَيت، رةئي خاوةني بابَلَيني ثيشةكة، لةبةر ئةوة ياساي رؤذنامةطةرميان نارد بةشوَينيدا ياساي راطةياندمنان 

دةربضَيت هَيشتا ناردووة، بةالي من ئةطةر جياجياش دةربضَيت يةكرتي تةواو ئةكةن، ئةطةريش ثَيكةوة 
باشرتة، ئينجا ئةمة لةسةر بردياري بةردَينتان بردياري ليذنةي ياسايي و ثةرلةمان بةطشو كامةيان باشرتة، 
وشةي رؤذنامةطةري لَيرةدا يان رؤذنامةنووسي كَيية بةحةديقةت، لةياساي ثَيشوودا تَيكةآلويية  هةية، 

مةنووس حيسابكراوة، ئةوة تةبعةن هةية، وةكو لةوةي هةركةس لةكاري نووسةري ئيش بكات، بةرؤذنا
ئَيستاش برادةران باسيان كرد، كا  غةسور مةمخوري باسي كرد، لةسةر ئةو مةسةلةية بةدروسو كة 
هةموو كةناَلةكان نووسينيان تَيداية، هةموو كةناَلةكان راديؤو تةلةسنيؤن، ئةنتةرنَيت، رؤذنامة و طؤظار، 

ؤذنامةنووسان، بةآلم، لةهةمان كاتيشدا هةندَي ثيشةي تر هاتوونةتة ثَيشَي، لةبةر ئةوة ئةبنة ئةندامي ر
كةثَيشتووتر لة ياساي رؤذنامةنووسان ئةندام نةبوون، وةكو وَينةطر، وةكو ديناينةر، وةكو ئةواني تر، كة 

ئةطةر جاران حيساب نةئةكران ئَيستا حيساب ئةكرَيت، كةواتة ئةم ياساية ئةطةر ثةسةند بكرَيت باشة، 
ياساكةي تريش ثةسةند بكرَيت بةالي من ئةمة تةواو ئةكات، بةآلم، ئةطةر برادةران لَيرة ئةنداماني 
ثةرلةمان بةثةسةندي ئةزانن، ضاوةردَي بكةن ئةوةش ثَيكةوة بَيت وتَيكةآلو بكرَيت، ئَيمة هيض الرميان نية، 

كة ئةوةي ميدياكان هةموو اليةنَيك شتةكة دةوَلةمةند ئةكات ويةكاليةنة ئةبَيتةوة بةرداسو، ضون
 .ئةطرَيتةوة ، هةموو اليةنةكان ئةطرَيتةوة بةدرَيذي، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
جةنابي وةزير كا  سلك وةَلآل ئةطةر جةنابت بة تةحديدي ثَيشنيار ئةكةيت بؤ ئةوةي، لةطةَل ثَيشنياري 

عمي ئةو ثَيشنيارة ئةكةيت كة هةردوو ثرؤذةكة ية  هةندَيك لةئةندامان يةكدةطرَيتةوة، ئةطةر دة
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خبرَيت، ئةوة تؤزَيك بةرووني تر بَيَلَي، ئةطةر ثَيت باشة بؤ ئةوةي بةرووني تر دسة بكةين، هةندَيك 
ئةندامي ثةرلةمان داوايانكرد، كة ئةو ثرؤذةية ببَيت بةية  ثرؤذة، كا  شَيروان و كا  تاريق وبرادةراني 

، ئةو ثرؤذةية ثرؤذةي رؤذنامةطةريية، سةدةت ئةو كةسانة ئةطرَيتةوة كة لةرؤذنامة تريش شةرحيان كرد
ئيش ئةكةن، لةصةحاسة ئيش ئةكةن، ئةطةر ية  ياسا بَيت، هةندَيكيان ثَييان وابوو، كة تةعديالتيان 

ي لةوة داواكرد، بةو مةعناية شةرحكراوة، ئةم ثرؤذةية سةدةت هي رؤذنامةطةريية، ئةطةر جةنابت ثشتطري
ئةكةيت، ضاوةردواني ئةو ثرؤذةية بكةين، تةوحيدي بكةين ئةوة بَلَي، بؤ ئةوةي مودتةرةحي ئةو ضةند 

 .برادةرة خبةينة دةنطةوة
 :وةزيري رؤشنبريي/ بةردَين سلك الدين كاكةيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
و ليذنةي رؤشنبرييش هةردوو ئةو  من دةَلَيم زؤر سوودمةندة ئةطةر بكرَيت بةية ، بةآلم، ليذنةي ياسايي

اليةنانةن كة ئةم ياسايةيان ئامادة كردووة، بةَلَي ئَيمة بةشدارين وةكو وةزارةتي رؤشنبريي، بةآلم، ئَيمة 
زياتر ئيعتيمادمان لةسةر رةئي ئةو دوو اليةنة كرد، سةنديكا و ئةو برادةرانةي كةياساي راطةياندنيان دانا 

وةي، ئَيمة لةبةر ئةوةي ئةوان بة زؤربةي خةَلكيان ثيشاندابوو، لةطةَل زؤربةي ئةوان زؤر ماندوو بوون ثَي
رووناكبريان ورؤشنبريان باسيان لةسةر كردووة، ئيمةش ثشتمان بةو طئتوطؤية بةست، لةبةر ئةوة ئةطةر 

ضَيت هةردووال ببينن، بةالي منةوة شتَيكي زؤر باشي لَي دةرئةضَيت، زؤريش شتَيكي ثَيشكةوتوو دةرئة
 .وزؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيوة ليذنةي ياسايي ض تَيبيين ورةئيتان هةية لةسةر ئةو بؤضوونانةي كة باسكران، كا  تاريق ثَيشرت با 
 .دسة بكات ضونكة ئةويش وكا  شَيروانيش لةسةر ئةو مةوزوعة دسةيان كرد جارَيكي تر دسةيان ئةدةمَي

 :مبازحممد سعيد جا طارقبةردَين 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دانوني  42لةدونيادا نية ية  دانون هةبَيت بؤ ئيعالم، بةدةيان دانون هةية، دانوني ئيعالمي لبناني 
دانون لةسةر ئةنتةرنَيت هةية،  8لةية  دانونداية تةبعةن، سروعاتي لَي دةبَيتةوة، ئةلكرتؤني لة مصر 

لة حكومةتةوة هاتووة، حكومةت تةوديعي كردووة، نابَي دواخبرَيت، ئةم دانونة وانابَيت، ضونكة هةردووكي 
من لةطةَل ئةوةدام نة  دانوني ئيعالم، ضةند دانوني تر دةربضَيت، بؤ ئةوةي ضونكة لةطةَل تةتةوراتي 

ساَلة لةو مةجالة ئيش ئةكةم، هَيشتا رَيك نةخراوة،  42ذيان، ئَيمة ئةو مةجالة رَيك خبةين، ضونكة من 
ان ثَيويستة بؤ تةلةسنيؤن وبؤ راديؤو سةتةاليت، بؤ ئةنتةرنَيت، نيمانة بةداخةوة، مةجالَيكي زؤر دانومن

هةية، من ئيقرتاحَيكم تةدديم كردووة، هَيشتا جَيبةجَي نةكراوةو دةبَي بكرَيتة كؤمثانيا، ئَيمة خؤمان 
 .انونَيك بَيت، سوثاستةننميي بكةين، من لةطةَل ئةوةدانيم لةية  دانون بَيت، بةَلكو ضةند د

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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لةرووي ثرةنسيثيشةوة ئةو ثرؤذةية وةكو كا  سةلةكةدينيش باسي كرد، هةردوو ليذنةكة هيضيان 
ئيقرتاحيان نةكردووة، كة ئةو دوو دانونة دةمج بكرَيت ئةمة ية ، ئَيمة ضووينة ناو مونادةشةكةشةوة 

، ئةو شةرحةي كةكا  تاريق وكا  شَيروان كرديان، بةتايبةتي بةرداسو ثرؤذةكةش ثرؤذةي حكومةتة
ئةطةر لةدونيادا وابَيت ضةندين ثرؤذةي دانون هةبَيت، يان ضةندين دانون هةبَيت بؤ ميدياكان، ئةوة زؤر 
تةبيعية بةردةوام بني لةوةدا، دةمَينَيتةوة سةر ئةو دوو نودتةية كةبامسان كرد، ئةوةي كا  ئارَين 

يةكة بكرَيتة رؤذنامةطةري، جةنابي وةزيريش مواسقة، كةواتة عينواني ثرؤذةكةش دةطؤرددرَيت، رؤذنامةوان
دةبَيتة ثرؤذةي ياساي كاري رؤذنامةطةري، ئةوةي كةباسيان كرد كا  سةردار باسيكرد، كة سةدةرةية  

مداني كاري نووسني ئيناسةبكرَيت، ئةو سةدةرةية كا  سةردار وابناا لةرؤذنامةطةرييةكة، نووسراوة ئةجنا
واتة عمل الصحئي لةوَيش، ئةويش ئةطرَيتةوة رؤذنامةطةري يةعين عمل الصحئي، لةوَيش نووسراوة 

 .ئةجنامداني كاري رؤذنامةنووسي، يةعين القيام بالعمل الصحئي، كا  ئارَين شتَيكت هةبوو سةرموو
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َيت يان نا ئةوة ئَيوة رةئي خؤتان دا، سةبارةت بةوةي كة ئةو ثرؤذة ياساية، تةنها بؤ رؤذنامةية ية  خبر
يان بؤ كةناَلةكاني تريشة، ئَيمة سَي، ضوار بةَلطةمان لةدةستة، بؤ كةناَلةكاني ترة، خؤيان ئةَلَين كاري 

ئامادةكردووة، سةنديكاي  رؤذنامةطةريية بةهةموو كةناَلة جياجياكانةوة، ئةو كةسةي كة ثرؤذةكةي
رؤذنامةنووسان بريي لةوةكردؤتةوة، كة كةناَلةكاني تريش ئةطرَيتةوة، ئةوة ية ، دوو، من منوونةيةكي تر 
ئةدةم، لة ناوةردؤكدا هةواَلَيك بةغةَلةت بآلوئةكةيتةوة، لةسةر هةواَلَيك كةبةغةَلةت بآلو ئةكرَيتةوة، 

دانا بؤ ئةو هةواَلة غةَلةتة، يان درؤية يان هةَلبةسرتاوة، ئةو هةواَلة  بوختانَيك ئةكرَيت، ئَيمة ئيجرائامتان
ض لةرداديؤ بَيت ض لةتةلةسنيؤن بَيت، ض لةرؤذنامة بَيت ض لة طؤظار بَيت، هةمان ئيجرائاتي بةرامبةر 

كردن ئةكرَيت، يةعين هةمان ئيجرائاتي بةرامبةر ئةكرَيت، طرن  نية ئَيمة ياساية  دابنَيني، ئيجرائات 
يان سنادان يان ثاداشت دانةوةي ئةو رؤذنامةنووسانةي لةتةلةسنيؤن دائةنيشن جؤرَيك بَيت، ئةوةي 
كاردةكات لة راديؤ جؤرَيك بَيت، لةبةر ئةوة بةرداسو ئَيمة خؤشحاَل ئةبني ئةطةر ثرؤذةيةكي سراواني 

ثرؤذةي ياساية زؤر جياواز ئةبَيت،  كةناَلةكاني راطةياندن بَيت، بةآلم، بةدَلنياييةوة ئاماجني ئةوان ئةو
لةطةَل ئاماجني ثرؤذة ياسايةكاني تر، بؤ منوونة رةنطة لة ثرؤذة ياساي كةناَلةكاني راطةياندن بَيت، 
ضؤنيةتي دامةزراندني تةلةسنيؤن وضؤنيةتي بةردَيوةبردني وباج خستنة سةري، رةنطة لةهةندَيك لة 

هيض شَيوةية  باسي باج نةكراية، لةسةر كاري رؤذنامةطةرييةكة، وآلتان، باج لةسةريةتي، بةآلم، لَيرة بة
لةبةر ئةوة ئَيمة خؤشحاَل ئةبني ئةطةر ئةوة ياسايش بَيت، ئةطةر بةيةكيشةوة بهاتاية، رةنطة كارَيكي باش 
بواية، بةآلم، ئَيستا كة بةجيا هاتووة وةكو بامسان كرد، خؤي هاتية، باسيش دةكرَيت ئَيمة باسراواني 

ةين، ئَيمة، لة ليذنةي رؤشنبريي كة كؤبوونةوةي خؤمان كردووة، هةوَلمانداية بؤشاييةكان ثرد نةك
بكةينةوة، بةآلم، جَيي كةناَلةكاني تري نةطرتووةتةوة، بةآلم، هةوَلمانداوة كةلةثَيناسةكاندا هاتووة، كة 

لةداهاتوودا كة دَيينة سةري  رؤذنامةطةري كاري رؤذنامةطةريية بةهةموو كةناَلة جياجياكانييةوة، ئَيمة،
بردطة بةبردطة، هاتووينةتة سةر ماددةكان، ويستوومانة ئةو كَيشانةي كةوا رووبةردوومان دةبَيتةوة 
ضارةسةري بكةين وسراوانرتي بكةين، من لةسةرةتاش ئاماذةم دا ومت لةردوانطةي رؤذنامةوة بةداخةوة، لة 

دا ئَيمة تَيكةَليية  لة كاري رؤذنامةنووسيدا لة دام ودةزطاكاني روانطةي رؤذنامةوة ئةوة نووسراوة، لةكاتَيك
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تريش، بؤية ئَيمة هاتووينةتة سةري، ئةطةر لةخاَل وبةندةكانيش بَيينة سةري بَيطومان طئتوطؤي لةسةر 
 .ئةكةين

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  كةريم سةرموو

 :حبري عبداهكريم بةردَين 
 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

بةرداسو سةبارةت بة ناوي ثرؤذةي ياساكة، ئَيمةش لةطةَل ئةوةداين كة ثرؤذةي ياساكة بكرَيتة ثرؤذةي 
ياساي كاري رؤذنامةطةري لة هةرَيمي كوردستان، ئةوة الرميان نية لَيي، سةبارةت بة ثَيناسةي رؤذنامةواني 

ياكان بطؤرددرَيت بؤ بوارة جياجياكان، يان كة هاتووة بةكةناَلة جياجياكان، لةطةَل ئةوةداين كةناَلة جياج
شَيوازة جياجياكان، باشرتة بؤ ئةوةي ئةو ئيلتيباسةي كةهةية نةمَينَيت، ثيمان واية رؤذنامةواني بةشَيكي 

صةحاسة ثرؤذة ياسايةكي  وَينراوة، ئَيمة لةطةَل ئةوةداينسةرةكية لة ميديا لة راطةياندن ئةوةي بينراو وخ
ضونكة ئةو ياساية تةنها موعالةجةي كاري رؤذنامةواني واتة رؤذنامةطةري دةكات،  تايبةتي خؤي بَيت،

 .سوثاس
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :ريبةردَين شَيروان ناصح حيد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةطةر ئةو ياسايةش جةنابي وةزير ئيشارةتي بةوةدا، كةئةم ياسايةو ياساكةي تر تةواوكةري يةكرتين، ئ
ئَيستا ئَيمة ثةسةندي بكةين، هيض موشكيلة نية، من سةد لةسةد لةطةَل بؤضونةكةي جةنابي وةزيرم لةو 
روانطةيةوة، بةنيسبةت صةحاسة، بةنيسبةت كةناَلة جياجياكان من لةطةَل رةئيةكةي كا  كرميم ئةطةر 

ة بكةين، هيض ئيشارةت نادات بةكةناَلة ئةوةش البضَيت هيض موشكيلة نية، طةر سةيري ناوةرؤكي ياساك
جياجياكان، يان دةَلَيت الصحاسة يان دةَلَيت الصحئي، ئةو دوو سةدةرة هاتووة، دةتعية لةناوةرؤكي ياساكة، 
ئةو مةسةالنة نةهاتووة، بؤ ئةوةي تةعاريئةكة لةطةَل ناوةرؤكي ياساكة يةكرت بطرَيتةوة، ئةطةر القنوات 

هيضي تَيدا نية، بةآلم بؤ تةوحيد كردني ياساكة، ياساكةي تر جارَي نةهاتووةتة ا ختلئة البضَيت ئةوة 
ثةرلةمان، هةتا ئَيمة لَيرة برديار بدةين تةوحيد بكرَيت يان تةوحيد نةكرَيت، ئَيمة لةو ياساية ئةرؤين 

لةسةر  ضةندين كؤنئرانسي بةستووةو،ئيعتيادي ئةو ياساية نةدابةي رؤذنامةنووسان موئتةمةري لةسةر 
بةستووة، رةئي ثسثؤردان وشارةزاياني لةسةر وةرطرياوة، خةَلكَيكي زؤريشي تَيدا ماندوو بووة، با ئَيمة، ئةو 

 .ياساية طئتوطؤي لةسةر بكةين، بؤ ئةوةي دوا رةئي ثةلةرمان لةسةري وةربطرين، زؤر سوثاس
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خةمان خان سةرموو
 :سعدبةردَين خةمان زرار ا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئَيمة ئةبَي ية  شتمان لة بري نةضَيت، ياساي رؤذنامةنووسي ئةو دوواليةنةي كةزؤر مةعنني بةوة 
يةكَيكيان سةنديكاي رؤذنامةنووسانة، ئةوي تريان وةزارةتي رؤشنبرييية، ئةوة رةئي جةنابي وةزيرمان 

ةطةَل ياساكةي تردا بَيت، دوايش لةبريمان نةضَيت، خاَلَيكي زاني كة ثَيي باشة،  ئةطةر بكرَيت دواخبرَيت ل
تر هةية ئةويش ئةوةية، ياساي راطةياندن ثرةنسيثة عامةكان ئةبَي رةبت بَيت بةراطةياندن، ئةو 
ثرةنسيثة عامةكاني تَيدا دياري ئةكرَيت، ئةمة ئةبَيت بةبةشَيك لةياساي راطةياندن، لةبةر ئةوة ئةطةر 

م واية كارَيكي خراة نية، لةاليةكي تر باية  شتمان لةبري نةضَيت، تةنها جةنابي سةرؤ  دواخبرَيت من ثَي
ئةمةيان ئاراستةي جةنابت ئةكةم، با ئَيمة زياتر رووي دسةكامنان لة ياساييةكان نةبَيت، دةليليش لةسةر 

وويانة ئَيمة ئةو ئةم دسةيةم جةنابي سةرؤ ، دوَييَن سةنديكاي رؤذنامةنووسان لةالي ئَيمة بوون، وت
ياسايةمان كة ئامادةكردووة، سَي، ضوار خاَلي تيداية، كة سةوزايةكي زؤري دروست كردووة، ئةوان خؤيان 
وتيان ئَيمة ثاش ئةوة ئَيمة ياساكةي خؤمان نةناسيةوة، ئةو سَي ثرةنسيثةي كةئةوان تةئكيديان لةسةري 

ووس ئةندام بَيت لةسةنديكاي رؤذنامةنووسان، كردووة، يةكَيكيان ئةوةية كةئةَلَيت ئةبَي رؤذنامةن
دووةكةي تر ئةوةية كة ئةَلَيت، ئةبَي داب ونةرَيو طشو وئةمين دةومي وئاسايش وئةوانة، ئةمانة، ئةوان 
خؤيان دووثاتيان كردووة، دوَييَن نةدية صةحةسيش لَيرة بوو، سةنديكاش هةموويان لةطةَل ئَيمة 

نة ئَيمة داوامان نةكردووة، ئةصَلةن ئةمة لةطةَل ئةجنومةني سيدراسيؤني دانيش ، وتيان ئةو ثرةنسيثا
رؤذنامةواني جيهانيش يةكناطرَيتةوة، ئَيمة كةئةندامَيكني لةم ئةجنومةنة، ئةمانة ياساييةكان بؤ ئَيمةيان 

بارة ئةطةر ئيناسة كردووة، لةبةر ئةوة ئَيمة لةطةَل ئةوةدا نني، لةبةر ئةوة ئَيمة لةطةَل ئةوةدا نني ئة
بكرَيت، ئةمة دواخبرَيت، جارَيكي تر بةدةر لةم دانونة دانونيةكان بَيني ئةوانةي كةوا زياتر مةعنني 
بةرداسو بةكاري رؤذنامةنووسي، ئةوان خؤيان بَين دابنيشن دسة بكةن، ياسايةكي طشتطري تر، ياساية  

بضني مصر ودةوَلةتة عةرةبيةكان بكةين بة كةزؤرتر لةطةَل ثرةنسيثة نَيو دةوَلةتيةكان بَيت، نة  هةر 
و لةسدراسيؤني رؤذنامةنووسيةوة، كاري ( UN)مةبدةئي خؤمان، بةَلكو لةذَير ئةو ثرةنسيثانةي كةلة 

لةسةر بكرَيت، بةتايبةتي ئَيستا يونامي ضةند جارَيك ثةيوةنديان بة ئَيمةوة كردووة، ئامادةيي خؤيان 
رَيت، لةبةر ئةوة من ثَيم واية، ئةطةر بكرَيت هةستةية  يان دوو هةستة، دةربرديوة، كة كاري زؤر باشرت بك

ئةم ياساية دواخبرَيت، ياسايةكي راطةياندني زؤر طشتطريي ترمان البَيت، بةآلم، لةكؤتايي هةموو 
 .شتةكانيشم برديارةكة بؤ ثةرلةمان خؤي ئةبَيت، سوثاس

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مت ئةدةمةوة، جارَي ئَيمة ليذنةي ياسايي، هةموو دانونَيك عيالدةي ثَييةتي، ئةوة وةَلآل من هةر ية  وةآل
ية ، دووش ئةمن تةنها ئاراستةي ئةواا نةكردووة، ئةتؤ ناوي خؤتت نةنووسيبوو، لةطةَل ئةوةش دسةم 

نةنووسراوة،  دايَو، لةبةر ئةوةي لة ليذنةي رؤشنبرييت، ئةطينا بةثرةنسي  بَيت نابَي دسةت بدةمَي، ناوت
لةبةر ئةوةي لةليذنةي رؤشنبرييت كةواتة سةدةت، ياساييةكان تةعقيب ناكةن، كا  ئارَينيش سَي جار 
دسةي كرد، زياتر لةياساييةكان، لةبةر ئةوة عةل ئةدةل، لةو دانيشتنةدا دسةكةت دوةتي نية، 

 .رموولةدانيشتنَيكي تر رةنطة دوةتي هةبَيت، كا  كةمال دةيويست دسة بكات، سة
 (:كةمال كةركوكي.د) بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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زؤر سوثاس بؤ سةرؤكي ثةرلةمان، لةرداستيدا ئةوةي كةلة رؤذنامةواني، لة ثَيناسةكةيدا هاتووة، ئةَلَي 
ةلةسنيؤن بةهةموو كةناَلة جياجياكانيةوة، يةعين بوارة جياجياكاني رؤذنامةواني، مةدصةدي كةناَلي ت

وشو تر نية، ئةوةي كة رؤذنامةواني بةو كارة هةَليةسَيت، يةعين تةحديدي كردووة، ئينجا كيتاب 
نووسينة، صةحاسةية، بؤية كة ضووينةتة ناو ثرؤذةكةوة، مونادةشةكرا، يةعين دانيشتنةكةمان دةست 

وةكو ليذنةي ياسايي كة ثَيكرد، دواخستين ئةوةي بيناا شتَيكي ئصوَلي نية، بؤية من داوا ئةكةم، 
 .ثرؤذةكةيان ئامادةكردووة، بةردةوام بني لةسةري، زؤر سوثاس

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نودتةي نينامي نازناز خان سةرموو
 :قادرعبدالبةردَين نازناز حممد 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رؤذة ياسايةيان لةحكومةتةوة من ثَيم باشة جةنابي وةزير، كة نوَينةري حكومةتة، وة خؤيان ئةو ث

هَيناوة، رةئي خؤي زؤر بةرداشكاوي نة  بةدوو دَلي بَلَيت، ئايا دواخبرَيت يان دوا نةخرَيت، ضونكة ئَيستا 
كا  شَيروان، تةئيدي كا  سةلةكي كردو وتي ئةو لةطةَل دواخس  نية، بةآلم، خةمان خان وتي من 

خستنيةتي، با بؤمان ئاشكرا بَيت، ئاخريةكةي حكومةت كة تةئيدي وةزير ئةكةم، ضونكة ئةو لةطةَل دوا
خؤي ثرؤذةي ياساي هَيناوة، خؤشي ئةيةوَيت تةئجيلي بكات، يان تةئجيلي نةكات، دانونةكان تَيكةَل 
بكرَيت، يان تَيكةَل نةكرَيت، دووةم جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان، ئةمة وابناا ئةو دانيشتنةي ئةمردؤمان، 

ةدا، لةمةودوا خةَلكاني مةعنيش بَين، لة دانيشتنةكة دابنيشن، ئةطةر دةنطيش نةدةن، با رَيي نيشاني ئَيم
نةدية سةنديكاي رؤذنامةنووسانيش لَيرة بواية، لة تةنيشت كا  سةلةكةدين دابنيشتاية، بؤ ئةوةي ئةو 

ساي ئةكادميياي رةئي خؤي بةكا  سةلةكةدين بَلَي، كا  سةلة  رةئيةكةي ئةويش بدات، بؤ ئةوةي ثرؤذة يا
كورديشمان هةية، من ثَيشنيار ئةكةم جةنابي كا  دكتؤر شةسيق دةزاز بَيت، ضونكة ئةزاا تووشي ئةو 
كَيشةية ئةبني، لة تةنيشت وةزير دابنيشَيت، ضونكة ئةو مةعنية، بة كَيشةكة نة  جةنابي وةزير، ئةمة 

شت وةزير دابنيشن، بؤ ئةوةي تَيبينيةكاني باببَيتة عورسَيك، با دةن  نةدةن ودسةش نةكةن، بةس لةتةني
 .خؤياني ثَي بَلَين، سوثاس

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  كةريم سةرموو
 :بةردَين كريم حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اني بةرداسو ئةو ثرؤذة ياساية، ثرؤذة ياساي ليذنةي ياسايي نية، ثرؤذةكة لةئةصَلدا ثرؤذةي رؤذنامةنووس
كوردستانة، لة ردَيطةي نوَينةري راستةدينةيان كة سةنديكاية، ثَيشكةش بةئَيرة كراوة، ضوةتة حكومةتي 
هةرَيم، بةَلَي لة ئةجنومةني وةزيرانةوة، لةاليةن وةزارةتي رؤشنبريييةوة ثَييدا ضوونةتةوة، ثةسةنديان 

 .ة، زؤر سوثاسكردووة، ئةوجا دراوةتة ثةرلةمان، ئَيمةش ردةئي خؤمان لةسةرداو
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كا  ئارَين سةرموو
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كة لَيرة دةَلَيني باكةناَلة جياجياكان بَيت، كةناَلة جياجياكان نابَيت، لةبةر دوو هؤ، هؤيةكيان ئةوةية، 

لةطةَل سةنديكاي رؤذنامةنووسان كرد، كةئةو ثرؤذةيان دوَييَن ئَيمة لةليذنةي رؤشنبريي طئتوطؤمان 
ئامادةكردووة، ثرسيارمان لَيكردوون، ئةَلَين بةَلَي ئةو ثرؤذةيةمان بؤ كةناَلة جياجياكانة، بةآلم، بةماناي 
ئةوة نية، ياساي راطةياندن بطرَيتةوة، بؤ كةناَلة جياجياكان بطرَيتةوة، هؤي دووةميش ئةوةية، 

ؤذنامةنووسة ئةطةر لةرؤذنامةية  كار بكات، يان لةتةلةسنيؤن ئةطةر لةراديؤ ئيش بكات، رؤذنامةنووس، ر
يان لةهةر دةزطايةكي تر، ئةوة ية ، دوو ئَيمة هةندَيك مايف رؤذنامةنووسان دياري ئةكةين، لةو ثرؤذة 

ة، ئايا ئةكرَيت، ياسايةدا، ئةركيشيان دياري ئةكةين، وة سنوريشيان دياري ئةكةين، من ثرسيارةكةم ئةوةي
ئَيمة ئةر  وما  وسنووري رؤذنامةنووسان بؤ رؤذنامة دياري بكةين، بةآلم، بؤ ئةوانةي تةلةسنيؤن 
وراديؤو ئةنتةرنَيت، دياري نةكةين، لةبةر ئةوة بةبَي ئةو كةناَلة جياجيايانة نابَيت، دسةيةكيش هةية 

ةرلةمان نوَينةري خةَلكني، ئَيمة ئةتوانني طؤردانكاري ئةَلَيت لةبةر ئةوةي لَيرة ثرؤذةكة نةهاتووة، ئَيمة لةث
تَيدا بكةين باشرتة، شةرت نية نةهاتبَيت رةنطة تَيي بكةين، شةرت نية تَييدا بَيت با كةمي بكةين، لةبةر 
ئةوةي خؤمان خاوةني ئةوةين كة برديار بدةين، هاتووة يان نةهاتووة، ئَيمة وةكو ليذنةي رؤشنبريي 

دووة، هةوَلمانداوة شوَيين ياساكاني تر نةطرَيتةوة، بةآلم، ئةر  وما  وسنوور، هي هةموو مونادةشةمان كر
 .رؤذنامةنووسان لة هةموو كةناَلة جياجياكان وةكو ية  ثارَينراو بَيت، وةكو ية  دياري كراو بَيت، سوثاس

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هيم باس بكةين، يةكَيكيان ئةوةية، ئاماذةكرا بة ثرؤذة سوثاس، وةَلآل ثَيويست ناكات، دوو، سَي نودتةي مو
ياساية  كة لةرَيطاية، كة ئةوة لةاليةن ئَيمةوة ناكرَيت حسابَيكي بؤ بكةين، تا نةطاتة ئَيرة ناكرَيت، لةبةر 
ئةوة ناكرَيت برديار لةسةر ثرؤذةية  بدةين، لة بةردةستمانة لةسةر ئةساسي ثرؤذةية  كة لةرَيطاية، 

ليذنةي ياسايي وليذنةي رؤشنبريي و ئةنداماني ثةرلةمانيش، ئارائي جياجيايان هةية، :  ، دووئةمة ية
بةردَين سةرؤكي حكومةت لةطةَل ضةند رؤذنامةنووسَيك كةكؤبوونةتةوة رةخنةيان طرتووة، ئةويش : سَي

ئيجازةي كا  دكتؤر وتوويةتي رةخنةكةتان دبوَلة، دةيطةيةمنة ثةرلةمان لةبةر ئةوة من ئيجازة ئةدةم، بة 
كةمال وكا  سرست من ئيجازة ئةدةم، ئةو ثرؤذةية نة  ثرؤذةي تر، ية  هةستة دواخبرَيت، بؤ دووشةمي 
داهاتوو، ليذنةي رؤشنبريي وليذنةي ياسايي لةو هةستةيةدا تةوحيدي راثؤرتيان بكةن تةبعةن لةو 

كة خياليف لةسةرة، ئةي جةنابي وةزير  هةستةيةدا، دةتوانن رةئي جياجياش وةربطرن، لةسةر ئةو خاآلنةي
 رةئي ضية لةسةر ئةوة؟

 
 :وةزيري رؤشنبريي/ بةردَين سلك الدين كاكةيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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تةبعةن ئةمة بؤ بةردَينتان ئةطةردَيتةوة، بؤ ثةرلةمان ئةطةردَيتةوة، بةس هةروةكو تةوزحيَيكي بضوو ، بؤ 
نةدية سةنديكاو بةندة ية  رةئيمان هةية، ئةم ياساية بةو دةدةي  ئةو دسانةي كةوا كران، بةحةديقةت

كةهاتووة، بةم دةدةش هات بؤ وةزارةتي رؤشنبريي، ليذنةي دانوني ديراسةيكرد، بةو دةدة ليذنةي ياساي 
ئةجنومةني وةزيران ئةويش ديراسةي كردووة، هةر بةو دةدةش لَيرة لةطةَل بةردَينان ليذنةي ياسايي 

دانيشتني تاوتوَيمان كرد، كةواتة هيض خيالسَيك نية، نازاا دواجار سةنديكا رةئي طؤردي بَيت،  ثةرلةمان،
لةسةر هةندَيك خاَل من لةوة ئاطادار نيم، من وةكو نوَينةري حكومةتي هةرَيم، من هاتووم ديئاع لةم 

ئةخري، بة سارينةشةوة ئَيمة  ياساية بكةم، ئةم ياساية ئَيمة ناردوومانة، ئَيمة ثةسةندمانة لةئةوةَلةوة تا
 .دبوَلمانة، ئينجا ماوةتةوة سةر تةبعةن بردياري ثةرلةمان

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَلَي كا  ئارَين سةرموو

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مانكرد، بةثةسةندمان زاني ئةطةر وةكو عةرزم كردن، دوَييَن ئَيمة لةكؤبوونةوةي خؤماندا، ثَيشنياري ئةوة
ماوةية  دواخبرَيت، بؤية ئةوةي جةنابت باسى دةكةيت ماوةي ية  هةستة، ئةتواا لةباتي هةموو 
برادةراني ليذنةش بةثةسةندي بناا، ثشتيواني لةوة ئةكةين بؤ ماوةي ية  هةستة، ضونكة ئَيمة دوَييَن 

 .ستةية  تا دوو هةستة بةبالان زاني دواخبرَىلة كؤبوونةوةي خؤمان، ئةو برديارةماندا كة هة
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةبواية لةسةرةتاي دانيشتنةكةدا وابَلَين، ئَيستا دبوَل نية لَيت، كا  سةعد سةرموو
 (:وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان) /بةردَين سعد خالد حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشنيارةي بةردَينت زؤر بةطوجناو ئةزاا، بةآلم، دةمةوَيت ثَيشنيار بكةم، كة ليذنةي وةَلآل من ئةو 

رؤشنبريي وليذنةي ياسايي و بةردَين وةزيري رؤشنبريي، زائيدةن سةنديكاي رؤذنامةنووسان كةخاوةني 
خةمان ثرؤذةكةن، بةرداسو ئةوانيش ئامادةبن بؤ ئةوةي راثؤرتَيكي هاوبةش ثَيشكةش بكةن، ئةوةي 

خانيش وتي بةرداسو يةعين تَيطةيشتنَيكي وا نةبَيت، كة ئةو ثرؤذةية دةستكاري هةندَيك سةدةراتي 
 .طرنطي كراوة بةبَي ئاطاداري سةنديكاي رؤذنامةنووسان، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة هةستةكة دواخبرَيت، كا  زؤر سوثاس، وةَلآل ئةزاني ضية، ئةطةر خياليف ئةو دسانة هةية، خاليف ئةوةي ك
 .شَيروان و كا  غةسور وظيان خان، دسة ئةكةن، سةرموو كا  شَيروان

 :ريوان ناصح حيدبةردَين شَير
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةطةر ئةسبابَيكي موبةرديرد هةبَيت، بؤ تةئجيلي، ئَيمة هةموومان لةطةَل تةئجيل ئةبني، ئةسبابي موبةرديرد 
حازرة، راثؤرتي رؤشنبريي حازرة، هي ياسايي حازرة، طئتوطؤ لةسةر ثرؤذةكان دةكرَيت، هةبَيت، راثؤرت 

تةغريات دةكرَيت، رةئي جياجيا هةية، يةعين من موبةرديردَيك نابينم بؤ تةئجيلي بةرداسو، بؤية ئةو ردا 
 .سجياجيايانة هةية، ئةطةر طةآلَلة بكرَيت وبدرَيتة دةن ، و يةكالبكرَيتةوة، زؤر سوثا

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

راستيت دةوَيت راستيةكة ئةوةية، زؤربةي زؤري ئةندامان خؤيان بةردؤذنامةنووس ئةزانن، جةنابيشت، 
منيش ئةندامم لةسةنديكا، هةريةكةو ئةو رةئيةي هةية، ثَيي واية موتَلةدة، جا لةبةر ئةوة لَيرة لةو 

بؤ ئةوةي هةستةي كةدادَيت، هةردوو ليذنةكة لةطةَل جةنابي مونادةشةي ئَيرةدا، بؤية دةَلَيم هةستةية ، 
وةزير لةطةَل سةنديكا لةطةَل وةرطرتين ئةو ردةئيانةي كةموعتةرزن، ثَيمان بَلَين موعتةرزن لةسةر ضي، 
وةكو ئةوةي هاوار ئةكةن ئةو ثرؤذةية خراثة و نابَيـت، ئَيمةش ئةَلَين تكاية بةنامة بؤمان بنووسن، كةضي 

ن بؤ نانَيرن، دواييش طلةيي ئةكةن، هجوم ئةكةنة سةر ثرؤذةكة، بنانني ئةوةي طلةيي هةية، شو حةرسما
هةية، بةنووسني بَلَيت، خاَلي سآلن ثَيويستة دةوَلةمةند بكرَيت بةسةرضاو جَيي خؤيةتي، ئةي ئَيمة 

دةربضَيت، بؤية ئةم  مونادةشةي بؤ ئةكةين، بؤ دةوَلةمةند كردني خاَلةكان، بؤ ئةوةي بةباشرتين شَيوة
هةستةية هةم بؤ تةوحيدي راثؤرتةكان، هةم لةطةَل جةنابي وةزيرو سةنديكاي رؤذنامةنووسان، ئةم 
ثرؤذةية نة  ثرؤذةي تر، ضونكة ئَيمة ناتوانني تةعامول لةطةَل ئةوة بكةين موستةدبةل شتَيك دَيت 

تي، ئةوة لةهةموو شوَينَيكدا وايةو بؤمان كةنةهاتووة، ناكرَيت ئةوة بةرداسو وةكو كا  تارديش و
حكومةتيش ناردوويةتي، حكومةت خاوةنَيو، ئةطةر حكومةت سةحة بكات، ئةوة مةوزوعَيكي ترة 
ئةخيةينة دةنطةوة، دةَلَيني حكومةت داواي سةحة كردووة، كا  حممد حكيم نودتةي نيناميت هةية، 

 .بةس نينامي بَيت تكاية
 :بةردَين حممد حكيم جبار

 .ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة
وةَلآل بةرنامةيةكمان لةسكرتَيري ثةرلةمانةوة بؤ هاتووة، بؤ سراكسيؤنةكان، رؤذنامةواني هةر تَيدا نية، 

 .هةر دةبوو بؤ ئةم مانطة مانطي يازدة، مانطي يازدة هةر تَييدا نةبووة، ئةوة وةرةدةكةية
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اكة، ئةوةي لةدةستة، ئةوة بةرنامةي كار نية، ئةوة ئاطادارتان ئةكات، ئةَلَيت ئةوة بةرنامةي كار نية، ك
 .ئةوانة تةواو بوون، كا  غئور سةرموو

 :سعيد مةمخوري طاهربةردَين غئور 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي بةرداسو من لةطةَل دواخستين ئةو ياساية نيم، وةكو برادةراني تريش باسيان كرد، بةردَين وةزير
رؤشنبريي دةَلَيت من وتوومة لةسةرةتاوة تا كؤتايي بةرطري لةو ياساية بكةم، راثؤرتي ليذنةي رؤشنبريي 
وثةيوةنديةكانيش ئامادةية، راثؤرتي ليذنةي ياسايش ئامادةية، لة هةمان كاتدا ليذنةي ئَيمة، لةطةَل 

ياسايي لةطةَليان دانيشت، دواتر  سةنديكاي رؤذنامةنووسان دانيشت وةكو ليذنةي رؤشنبريي، دواتر ليذنةي
طئتوطؤ لةطةَل وةزيري رؤشنبريي كرا، ئايا ئةو هةستةيةي كةدوا دةخرَيت، ديسان هةر ثَيداضوونةوة بةو 
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مةسةالنةية، دواتر ئَيمة ئةطةر تَيبينيةكمان لةسةر هةر بردطةية ، لةسةر هةر ماددةية  هةبَيـت، لةو 
ي دةنطداندا، دةتوانني طؤردانكاري لةماددةكاندا بكةين، دةتوانني رةئي دانيشتنةدا لةردَيي طئتوطؤدا، لةردَي

خؤمان خبةينة ردوو، دةن  دَينَيت يان نايهَينَيت، بؤية واي دةبينمةوة دواخستين ئةو ياساية، بؤ 
هةستةيةكي تر كَيشةكة تةعقيد تر ئةكات،  ئَيستاش ئَيمة دانيشتنةكة هةر كراوة، لةطةَل ئةوةدام كة 

ونةوةكة درَيذةي ثَي بدرَيت، وةكو طئتوطؤ لةسةر ماددةي يةكةم كراوة، ئةو ردةئيانةي كةهةن، كؤبو
يةكاليي بكرَيتةوةو دةنطي لةسةر بدرَيت، ماددةكاني تريش خبوَيننةوةو مونادةشةيان بكرَيت، ئةو ئةندام 

خاتة ردوو، ئةطةر دةناعةتي ثةرلةمانة بةردَينةي كة لةطةَل ماددةية  نةبوو، ئةكرَي ردةئي خؤي ضي بوو بي
بة ئامادة بووان هَينا، ئةوة ئةكرَي دةن  وةربطريَيت، ياساكةش مةجراي خؤي وةربطرَيت، بةو شَيوةي كة 

 .طئتوطؤكرا، با بةردةوام بَيت، زؤر سوثاس
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان سةرموو
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ
وةَلآل هةروةكو هةندَيك لةخوشكان و برايان باسيانكرد، ئةمة ياسايةكي زؤر طرنطة، دةسةآلتي ضوارةمة، 
ثَيشم واية وة  ثَيويست خؤمان ئامادة نةكردووة، من ثشتطريي ردةئيةكةي جةنابت ئةكةم، كة هةردوو 

اثؤرتَيك ئامادة بكةن، وةهةنديك ليذنةي رؤشنبريي وياسايي، لةطةَل سةنديكا كؤبوونةوةية  بكةن و ر
كةناَل هةية ثرسي ثَي نةكراوة، ئةكرَي ئةم ياساية دةوَلةمةند تر بكرَيت، جطة لةوة ئَيستا دوو ردةئي هةية 
لَيرةدا، موتةسق نني ئايا، هي رؤذنامةطةري بةتةنها هةر رؤذنامةية يان كةناَلةكاني تريشة، دسةيةكيش 

بةردَيطاوةية، كة ياساي ميديا بةردَيطاوة بَيت، ئةمة ئةبَيت تةنها بؤ رؤذنامة لةوة ئةكرَيت، كة ياساي ميديا 
بَيت، لةبةر ئةوة ئةبَيت ئةمة ساغ بكةينةوة، بؤية من ثشتطريي لةردةئيةكةي جةنابت ئةكةم، كةدواي 

 .خبةين بؤ هةستةية ، بؤ ئةوةي ئةو مةسةلةيةش يةكال بَيتةوةو، زؤر سوثاس
 : مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

 .ظيان خان سةرموو
 :مان حاجي بشاربةردَين ظيان سلي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل من ثَيم باشة ئةم ياساية وةكو ضؤن هاتووة، ثشتطريي لةكا  شَيروان وكا  غةسور ئةكةم وةكو خؤي 

ة، كة دوو مونادةشةي بكةين، بةنيسبةت جةنابي وةزيريش خؤي باسيكرد، كة رؤذنامةنووسان ثَييان ضاك
ياساي جياواز هةبَيت، وة خؤشي واي وت كة نامانةوَيت شتَيك سةرز بكةين، خؤشي ئامادةية كةبؤ ئَيرة 
هاتووة ديئاع لةو ياساية بكات، واتة نازاا ئةم ياساية بؤ ئةمردؤ لَيرة بةردةوام نةبَيت، من هيض 

ةي خةمان خان هةية، دوَييَن منيش لةو موبةرديردَيكي بةهَين نابينم، جطة لةوةش تةعليقَيكم لةسةر دسةك
كؤبوونةوةدا حازر بووم، كةلةطةَل سةرؤكي سةنديكا كا  عوني و ئةوان كرا، ئةوان وتيان بنةبت لَيرة 
لةالي خؤشم نووسيومة، دوو خاَل هةية، رؤذنامةنووسان دسةيان لةسةري هةية، يةكةم داب ونةرَيو عامة، 
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ئةوةية ئايا ئةم دوو وشةية، ئةم داب ونةرَيو عام يان ئاسايشي طشو، دووةميشيان ئاسايشي طشتية، لةسةر 
ناويان لةناو ئةو دانونة، بربدرَيـت يان نةبردرَيت، ئةو دوو وشةيةي لَي نةمَينَيت، ضونكة لةسةر ئةوةية كة 

 .داب و نةرَيو عام، لةبةر ئةوةية كة خةَلكَيك بريو بؤضووني هةية
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةواتة تؤ رات ئةوةية كة ئةم دانيشتنة دوا نةخرَيت، زؤر سوثاس، كا  دكتؤر كةمال سةرموو
 (:كةمال كةركوكي.د)دادر عبداه بةردَين حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةرداستيدا ئةو ياساية بةردَيطايةكي تةبيعي و ئصوَلي هاتووةتة ناو ثةرلةمان، ديارة ئَيستا جةنابي وةزير 

ةو ثَيشنيارةي كرد، هةندَيكيش لةبرايان و خوشكاني ئةنداماني ثةرلةمان داوا ئةكةن، تةئجيل بؤ ئةوة ئ
نةبَيت، كة ثرؤذةيةكي تر دَيت، لةطةَل ية  بكرَيتة ية ، ئةمة ئصوَليةن دابيلي دبوَل نية، بةآلم، بؤ 

تةكةش دوور نية، بؤية با ئةوةي ليذنةكان رةئيان بكةن بةية ، بةردةئي من مانب نية، ئةوةندة وةخ
هةستةية  بدةين بةو براو خوشكانة، ئةوةش ئةدرَيت بةرةئي ئةنداماني ثةرلةمان كة بردياري لةسةر 

 .بدةن، ئةطةر زؤرينةيان هَينا ئةوة ثريؤزيان بَيت، زؤر سوثاس
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

شرت رووني ئةكةمةوة كة بؤضية، بؤ ئةوةية زؤر سوثاس، وةَلآل من ئيقرتاحةكة ئةخةمة دةنطةوة، بةآلم، ثَي
كة دووشةمي داهاتوو هةمان ثرؤذة مونادةشةي لَي ئةكةين، لةو هةستةيةدا ليذنةي ياسايي وليذنةي 
رؤشنبريي لةطةَل جةنابي وةزيرو لةطةَل سةنديكاي رؤذنامةنووسان و وةرطرتين هةندَي رةئي جياوازيش 

وةزيرانيان طرتووة، لةوانيش بثرسن نوداتةكان ضية، وةريبطرن  كة لَيرةو لةوَي يةخةي جةنابي سةرؤكي
وئةوةي بةهةندة وةري بطرن، ية  هةستة وة داوا ئةكةم ئةم مودتةرةحة ئةخةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل 
ئةوةداية كةية  هةستة دواخبرَيت تا دووشةمي داهاتوو، دةسو بَلند بكات تكاية؟ كَيي لةطةَلدا نية؟ بة 

لةطةَل  31ن  وةرطريا كة تةئجيل بكرَيت، ضل وشةش لةطةَل ئةوةداية كةتةئجيل بكرَيت و زؤرينةي دة
 .ئةوةداية كة تةئجيل نةكرَيت، نودتةي نينامي كا  بارزان سةرموو

 :بةردَين بارزان حممد دادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة، نة  لة هؤَلي ثةرلةماندا تةوزيب من داواكارم ئةو راثؤرتةي كة تةوحيد ئةكرَيت زوو بطاتة دةسو ئَيم
 .بكرَيت، سوثاس

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :ريردَين شَيروان ناصح حيدبة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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زؤرجار لةم ثةرلةمانةدا تةئكيدي ئةوة ئةكرَيتةوة، كة راثؤرتةكان موةحةد بَيت، ئةو بؤضوونة بةرداسو 
مي داخليية، شةرت نية بؤضوونةكان موةحةد بَيت، يةعين ئةطةر ئَيمة لةطةَل ليذنةي موخالئي نينا

رؤشنبريي نةطةيشتينة حةل، ئةوة مةوزوع ضية، ئَيمة، بةطوَيرةي نينامي داخلي تةعامول ئةكةين، 
 .ةمانئةوانيش بةطوَيرةي نينامي داخلي تةعامول ئةكةن، ئَيمة، شةرت نية بة رةئَيكي موةحةد بَيينة ثةرل

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةد دةرسةد دسةكةت راستة، راثؤرتي هاوبةش واتة ئةو نوداتانةي كة خيالسيان نية دةينووسن، ئةوانةي 
كةوا موتةسقن لةسةري بؤ كار ئاسانية، ئةوةي كة موتةسق نني هةريةكةو راي خؤيان ئةنووسن، بةتةئكيد 

ة  ليذنة، خاَلي سَييةم لةبةرنامةي كار، خستنةروو واية، ئةطةر وابَيت ئةوة هةر ئةيكةينة ي
وابناا . وطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي ئةكادميياي كوردي كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان هاتووة

 .هةردوو ليذنةكة ثةيوةنديدارن، كا  سةعد دسةي هةية سةرموو
 (:ةرلةمانوةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ث) /بةردَين سعد خالد حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةبيعي ئَيمة، دوَييَن ثةيوةندميانكرد بة ئةجنومةني وةزيران، بة نوَينةرايةتي حكومةت بابَلَيني ئةو 
وةزيرة بةردَينةي كة مةعنية، بةو ثرؤذة ئامادة بَيت لَيرةدا، جةنابتان ئةزانن وةزيري تةعليمي عالي لَيرة 

ن تةبيعي بةرداسو ئيمردؤ هةر بؤ ديئاع كردن، لة ثرؤذةي ياساي نية، جةنابي كا  سةلةكةدي
رؤذنامةنووسان ومونادةشةكردني ئةو ثرؤذةية ئامادةبووة، بؤية من داواي ئةوة ئةكةم، ئةطةر ئيمكان بَيت 
وئةنداماني ثةرلةماني بةردَين دةنطي بؤ بدةن، سةدةرةي سَييةم تةئجيل بكرَيت بؤ بةياني من بةرداسو 

دي ئةو ثَيشنيارةي نازناز خانيش ئةكةم، ئةطةر نينام داخلي ثةرلةمان رَيطة بدات، يةعين سةرؤكي تةئي
دةزطاكة، كةوا دةزطاي ئةكادميي لَيرة ئامادة بَيت بؤ مونادةشة كردن نا، بؤ تةصويت نا، بةآلم لةبةر ئةوةي 

ةتة ليذنةي دانوني، بةآلم ثرؤذةكة ثرؤذةي ئةوانة، راستة بةكةناَلي حكومةتدا هاتووة، لةوَي ضوو
بةتةئكيد لةهةموو خةَلك زياتر ثةيوةنديدارن بةمةوزوعةكةوة، لة تةساصيَلن، بؤية ئةكرَي ئامادةبن، 

زؤر  ،لةردَيطةي وةزيري ثةيوةنديدارةوة ئةطةر موالحةزةية  يان شتَيكيان هةبَيت، رةئي خؤيان بدةن
 .سوثاس

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرمووكوَيستان خان 
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل من لةسةر ياساكة دسةيةكم هةية، ديارة ئةطةر سةيري دانوني مةمجةعي عيلمي بكةين، ئةوةي ساَلي 

دةرضووة، لةطةَليا دانوني ئةكادمييا ية  شتة، هيض سةردَيكي نية، من نازاا ئايا ليذنةي ياسايي،  1112
دةرضووة، بَيني مونادةشةي بكةينةوة، من ثَيم واية ثَيويسو بةهةمواركردنيش  12ئةبَي دانونَيك كة 

نية، ئةطةر سةيري بكةين ماددة بةماددة، بردطة بةبردطة ية  شتة هيض سةردي نية، رةنطة لةماددةي يةكةم 
ن شتة، من حةزةكةم رةئي يان سَييةم ية ، دوو صياغة سةردي هةية، ئةطينا هيض سةردَيكي نية، هةما

 .ليذنةي ياسايي هةبَيت، ئةكرَي دانونَيك دةرضووبَيت ثَيش ئَيستا مونادةشة بكرَيتةوة، سوثاس
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .سةرموو طارقكا  
 :حممد سعيد جامباز طارقبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ي %12بةر ئةوةي دوو ياسا بةهةمواركراوي هاتبوون، لة من ئيمنام نةكردووة، الرميان هةية، لةبةر ضي؟ لة

 12بوو لةوةي كةوا بةياساي نوَي، ئةوةي رَينلَيناني ثَيشمةرطة  وكةم ئةندامان، ئايا ئةكرَيت، ياساية  
ماددةية، ثةجنا بردطةية هةر  02ماددةية ئةوةي هاتووة هةر  02لةناو هؤَلي ثةرلةمان مونادةشة كرابَيت، 

هاتووة، بةآلم، دوو ماددةي لةطةَل ئةو جياوازة، لة ثةجنا بردطةكةش سَي بردطة جياوازة،  ثةجنا بردطة
كوردؤلؤجي ثةيوةندي بةو ياسايةوة نية، كة هةَلوةشَيتةوة، بةرداي من بةرداسو ئةبَيت، يان بةهةمواركردن 

كي نوَي بَيت، ضونكة ناكرَيت لةناو هؤَلي ثةرلةمان مونادةشة بكرَيت، يان دةبَيت بطةردَيندرَيتةوةو ياساية
لةطةَل ئةوة كوت ومت تةنها دوو ماددة نةبَيت، لةطةَل سَي سةدةرة ئَيمة، مونادةشةي بكةين،  12ياساية  

 .ئةوة خمالئي ننامي داخليية، سوثاس
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :ريبةردَين شَيروان ناصح حيد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة ردةئي كا  تاردة رَينم هةية بؤ رةئيةكةي، لة ليذنةي دانوني ئةو رةئيةي دا، بةس بةزؤرينةي 
ليذنةي دانوني لةطةَل ئةو ردةئية نني، ضونكة دانوني مةمجةعي عيلمي كؤنيش لةمةصاديري ئةصَلي 

ةطةر هةموو ئةو وةرطرياوة، دانوني ئةكادميييةي ئَيستاش لة مةصدةري مةمجةعي عيلمي وةرطرياوة، ئ
مةصاديرانة كؤ بكةينةوة، ياساكان هةمووي هةر يةكن، ئَيستا ياساكة ناوي طؤرداوة، رةنطة بةعنَيك 
مةبادييي طرنطيشي لةناو طؤردابَيت، ئةصَلةن ياساي مةمجةعي عيلمي بةطوَيرةي ئةو ياساية هةر لةغو 

ويست بةتةعديل وئةو شتانةش ناكات، كراوةتةوة، بؤية لةجَيطاي خؤيةتي ئَيمة، مونادةشةي بكةين، ثَي
 .ضونكة ياساكة تةَلةبي ئيلغايان كردوةتةوة، زؤر سوثاس

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سرسةت سةرموو
 :بةردَين سرست ابد عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةكي كةم، شو مةعلوم بَيت ومةعرو  عورسةن، لة هةموو دةوانيين دونيا، ئةطةر بَيت ونسبةي
هةمواركردني تَيدابَيت، مةسروزة ثرؤذةي هةمواركردن بَيت، نةكو بَيت ياساية  بَيتة ئَيرة، ماددةكان ثَيش 
ئَيستا نيقالان لةسةري كردبَيت وتةصويتمان لةسةر كردبَيت، جارَيكي تر نيقاشي لةسةر بكةين، 

ةتا طؤردانكارييةكانيش، ئةطةر تةصويو لةسةر بكةين، مةعةل عيلم لة ثرؤذةكة نةسسى صياغةية، ح
طؤردانكارييةكانيش بةس صياغة بت، بةس جةوهةرةكة نةيطؤردت، بةردةئي من مةسروزة شو وا بؤ ئَيمة 
نةيةت، ناو طؤردين وطؤرديين صياغة بةردةئي من بةثرؤذةيةكي تر بؤ ئَيمة بَيت، باشرتة ئَيمة، وةخو 
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خو خؤمان بدةين بةو ثرؤذانة، نةكو بدةينة ثرؤذةية  كة ثةرلةمان زؤر ثرؤذةمان لةبةردةستداية، با وة
 .شةكلييةن هاتبَيتة طؤردين، زؤر سوثاس

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  ئارَين سةرموو

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كمان دةركرد، جارَيكي تر ياسايةكي وةَلآل جةنابي سةرؤ  منيش ثَيم واية، ئةطةر وابردوات ئَيمة هةر ياساية

تر دةربكةينةوة، ئةوة دةت كؤتايي نايةت ئةو ياسايانةي ئَيمة، بةرداسو سعلةن من لةطةَل ئةوةدام ئَيمة، 
ئةو ثرؤذة ياساية هةمواربكرَيت، ئَيمة لَيرة بَيني هةمواري بكةينةوة، نة  جارَيكي تر ثَييدا بضينةوة، زؤر 

 .سوثاس
 : ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 

 .كا  تارق سةرموو
 :حممد سعيد جامباز طارقبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بوو، ئةو دانونةي % 12ئةو دوو دانونةي كةوا بةهةمواركردن هات، بةدانوني نوَي مونادةشةي ئةكةين لة 

ة دانونَيك لة ي وةكو خؤيةتي كوت ومت، ئايا مةعقول%12كةدةمانةوَيت سبةييَن مونادةشةي بكةين، لة 
ي دانونَيكي تر بَيت كةهةمواربكرَيت، يان دةبَيت دانونَيكي تر بَيت، %12بكةينة دانوني نوَي، لة % 12

ياسا رةت كراوةتةوة، طةردَيندراوةتةوة بؤ ئةوةي ياسايةكي نوَي  1لةالمة لةسةرةتاي ثةرلةمان تاكو ئَيستا 
 .بَيت، سوثاس

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ام سةرمووكا  ئار
 :بةردَين ئارام رسول مامند

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يةكَيك لةو خاَلة جةوهةرييانةي كةلةو ياسايةدا دةطؤرددرَيت، ئةصَلةن ناوةكةيةتي لةمةمجةعي عيلمي بؤ 
ئةكادميياي كوردي دةردوات، يةعين ئَيمة، ئةبَي تَيبطةين تؤ ناكرَيت بةهةمواركردن، ياساية  بطؤرديت كة 
بةهةمواركردن ئةو طؤردانكاريية بَينيتة كايةوة، كة كؤمةَلَيك مةبادييي زؤر طرنطي بةدواوةوةية، خةَلكَيكي 
زؤر ضاوةردَيي ئةو ئةكادميياية ئةكةن، بةرداسو ئةو ثرؤذة ياساية، بضةسثَيت و دةستبةكار بَيت، بؤية من 

مة يةكةم، دووةم، بةرداسو ئةمة ماوةيةكة ثَيم واية، هاتين بةياسايةكي نوَي زؤر لةجَيطاي خؤيةتي، ئة
بةسةر ئةنداماندا دابةشكراوة، ئَيمة لةليذنةكاني ثةيوةنديدار طئتوطؤمان لةسةر كردووة، راثؤرمتان لةسةر 
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ئامادة كردووة، كاتَيك كةخراوةتة بةرنامةي كارةوة ئةو مةسةلةية دَيتة باسكردن، من نازاا تؤزَيك 
 .ثَيم واية لةجَيطاي خؤيةتي كة مونادةشةي بكةين، زؤر سوثاسبةخياليف نينامي ئةزاا، 

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي هةر ثرؤذةية  كة دةخوَيندرَيتةوة، دةراري نيهائي لة كؤبوونةوةي ثةرلةمان ئةدرَيت، هةموو 
ي ليذنةكةش ليذنةكانيش راثؤرت ئةنووسن، بةآلم، ئةنداماني ثةرلةمان خؤيان خاوةن دةرارةكةن، ئةندامان
ي يان لة %12ئةندامي ثةرلةمانن لَيرةدا، ردةئي ئةدةن ئةم ثرؤذةية بةحةديقةت من نةمنانيوة، ئةطةر لة 

ي هةمواركردن بَيت، وةكو كا  سرسةت باسي كرد، دةبَي تةعديل بَيت، ئةطةر ناوةكةش %12ي تا لة 82%
 .طؤرددرَيت، كا  كةريم سةرمووبَيت، ئةتوانني بَلَيني ناوةكةي بطؤردة بةهةمواركردن، ناوي ب

 :بةردَين كريم حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو من لةطةَل ئةوةدام كة ئَيمة، ثرؤذةي ياساكة ضؤن هاتووة، وا مونادةشةي بكةين، دةبواية 
ئةكرد، سةرؤكايةتي لة بيدايةت، لةدواي خوَيندنةوة بةهةمان شَيوة لة سكرتارييةت، كةموالحةزةيان 

كةطؤردانكارييةكي وا نية، رةوانةي ئةجنومةني وةزيرانيان بكردايةتةوة، داوايان لَي بكراية، كة ثرؤذة ياساكة 
بةهةمواركردن بنَيرن، نة  بةثرؤذة ياسايةكي سةربةخؤ، دووةم من لةطةَل ئةوةدام ئَيمة مونادةشةي 

 .زؤر سوثاس ،بكةين
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رمووكا  زانا سة
 (:زانا) خضربةردَين دادر سعيد 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي ئَيمة نةضووينةتة ناو تةساسيلي ماددةكة، ماددةي يةكةممان نةخوَيندوةتةوة هَيشتاكة، تازة 
ةكة خوَيندراوةتةوة كة هَيشتا ثَيم واية ئةكرَيت، ئَيستا ئَيمة رةتي بكةينةوة ثرؤذةكة، وة داوا بكةين ثرؤذ

 .بطؤرددَيت بؤ هةمواركردن، سوثاس
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نازناز خان نودتةي نينامي هةية سةرموو
 :قادرعبدالبةردَين نازناز حممد 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، نازاا بؤ دانيشتنةكاني ئَيمة، بةو ئاخريانة زؤر ئاَلؤز بووة، بةرداسو و ئيشةكامنان زؤر هَيواش ئةردوات

ئَيمة، طلةيي لة حكومةتي خؤمان دةكةين دةَلَيني هةموو ثرؤذةكان و كارةكانيان زؤر هَيواشة، بةآلم هي 
ئَيمة لةهي ئةوان زؤر خراثرت بووة، ئَيستا ئةو ثرؤذةية لةمانطي شةش وحةوتةوة، دراية ليذنةي 

ثسثؤردمان دةعوةت كرد  02ثةروةردةو خوَيندني باآل، هةر بةئينني ئَيوةو لةسةر داواي ئَيوة، ئَيمة، 
لةسةرتاسةري كوردستان، طلةييةكي زؤريش لةكا  سرسةت دةكةم كة دةَلَيت هيض ثَيويست ناكات، كة ئةو 
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ثسثؤردةش دةعوةت بكة بؤ  4ناوي داية من وتي ئةو  4ثرؤذة ياساية ئَيمة، لَيرة دسةي لةسةر بكةين خؤي 
، باشة ئايا سني وةكو ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني باآلئةو دانيشتنة، ئةو دانيشتنة بوو كة تةدرير بنوو

كة ئَيمة ئةو هةموو دانيشتنانة، ئةو هةموو مونادةشانةمانكرد، سَي مانطي  ،بوو ئةو ليذنةية بَي ئيش
هاوين ثَيوةي خةريك بووين، ضةندين جار ئةوة سؤزان خان و هةموو برادةران ئاطادارن، ئَيمة ئةو هةموو 

سةري كردووة، لةدوايدا لة ئاخر لةحنة كةدةرارة دانيش  بكرَيت، شتةكة بردوات ورَيك دانيشتنانةمان لة
خبرَيت هةر خودي كا  سرسةت، ثةشيمان ئةبَيتةوة، ياخود كةساني ناو ليذنةي ياسايي ثةشيمان ئةبنةوة، 

باسةرؤكايةتي من نازاا وةزعي ئَيمة بؤ واي بةسةر هاتووة، ئةطةر لةئةساسةوة شتةكة نةدةبوو وابَيت، 
ئةو ئةركةي نةخستايةتة سةر شاني ئَيمة، ئةطةر دةزانن هةر خودي كا  تارق جامباز لةئاخر دانيش  

ئةندامي ليذنةش  02ثسثؤردو  02لةطةَل ئَيمة بووة، من نازاا بؤ كا  تارق جامباز ئةو دةمة، ئةوة بة 
هي يةكرتين، ئَيمة با ئيشةكان وا لَي كةهةمووي حازر بوون، كا  تارق نةيطوت ئةم دانونانة موتةشابي

نةكةين، من نازاا ض حةساسيةتَيك لةثشت ئةو مةوزوعانةوة هةية، بؤ شتةكان واي لَي دَيت، بؤ لةسةرةتا 
ناكرَيت، ئاخري ئاشكرا ئةكرَيت، ثاش سَي مان  دانيش  وطئتوطؤكردن ونووسيين ضةندين راثؤرت، ئينجا 

 .بؤ هاتووةتة ئَيرة، زؤر سوثاس ،ي وةكو ية  بووة%12لة  لةدوايدا هةموومان تَيدةطةين كة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةبةر ئةوةي ناوت هات سةرموو طارقكا  
 :حممد سعيد جامباز طارقبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ؤي كؤردي من بةخؤشحاَليةوة بةشداري كؤبوونةوةكاا كرد، بةآلم، موالحةزةم هةبوو، ئةوانةشي كاتي خ

هةموويم ثَيشكةش كردن، نةيان  28زانياري كورد، كؤردي زانياري زماني سرياني، ئةوةي عَيراديش هي 
لةسةر ئةوةش تَيبيين خؤمم هةية، تَيبينيشم هةبوو  10/ 32بوو، مادةكةش لَيرة بةغةَلةت هاتبوو، كة 

 02هةية، من ئةَلَيم دوو ماددة، لة هةردوو دانونةكةم داية ومت تةماشاي دانونةكان بكةن ئايا ئيختاليف 
ماددة، لة ثةجنا سةدةرةش، سَي سةدةرةي، ئةمةش رةئي خؤمة بةنيسبةت ئةو وةختةش داومةو ئَيستاش 
ئةيدةم ئةوة خمالئي دانونة، ئةطةر بكرَيت ئةبَي ئةو دانونة مونادةشة بكرَيت، من لةطةَل موخالةسةي 

 .نينام داخليدا نيم، سوثاس
 :ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

 .كا  سرسةت سةرموو
 :بةردَين سرست ابد عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رَينو ئيحرتامم بؤ رةئي خوشكة نازناز، راستة من ضوار ناوم ثَيداوة تاكو يارمةتي ليذنةي ثةروةردة بدةم، 
ناوانةم  وارئيستيعانةي ثَيبكةن رةئي خؤيان لةسةر بدةن، من هةروةكو مةعلومات هةندَيك لةو ض

وةرطرت، تاكو ثرؤذةي ئَيستاو دانوني كؤن، جياوازييةكي زؤري تَيدا نية، طؤردانكارييةكي شةكلي تَيداية،  
بةردةٍِئي من هةر لةردَيطاي ليذنةكانةوة وايان بطوتاية، خؤيان زؤر ماندوو نةكرداية، مودارةنةي ثرؤذةي تازة 

ئةطةر طؤردانكارييةكة لةسةر ناو بَيت، ئةطةر طؤردانكارييةكة  و دانوني كؤنيان بكرداية، تةماشايان بكرداية،
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لةسةر صياغة بَيت، بةس جةوهةرةكة نةيطؤردَيت، خؤ زماني كوردي بَيت يان زماني عةرةبي بَيت، دوو 
زماني سراوانن، ئةتوانني ضوار وشة بؤ ية  مةعنا بةكار بَينني، بةردةئي من داعي نية ئينسان ماددةية  

كة موجةردةد صياغةكة جوانرتي لَي بَيت، يان باشرتي لَي بكات، بةس ئاماجنةكةو هةدةسةكة بطؤردَيت، 
وجةوهةرةكة وةكو خؤي نَينَيت، منيش تازة طةيشتمة دةناعةت ثاش ئةوةي يةكَيك لةبرادةراني 

جنومةا ئةنداماني ليذنةي دانوني ئاطاداري مين كرد، كو خةلةلَيكي وا هةية، تةكليئي بةشي كاروباري ئة
ي ئةطةر %82كرد، من طوت بردؤن مودارةنةي هةردوو دانون بكةن، سعلةن وادةرضوو، كة تةدريبةن لة 

زياتر نةبَيت، ثرؤذةي ئَيستا لةطةَل دانوني كؤن وةكو يةكة، حةتا شةكليةنيش نةهاتية طؤردين، من ئةوة 
راسة هات بؤ ناو ثةرلةمان، دةورةي ثَيشوو ئةَلَيم مادام دانونَيك ناسني مةسعولة تاكو ئَيستا، لة نةتيجةي دي

خؤيان ماندوو كردووة، ليذنةكاني دةورةي ئينتيخابي ثَيشوو، دانونَيكي سعلي نية طؤردانكارييةكة زؤر نية، 
با ئَيمة ئةو ثرؤذةية ئيعادةي حكومةت بكةين، بةشَيوةي طؤردانكاري بَيتة ناو ثةرلةمان، باشرتة ئَيمة 

ن، سبةي هةر وةزيرَيكي تازة بَيتة وةزارةتَيك، ثرؤذةية  بةناوي خؤي تةدديم سابيقةية  تةسجيل بكةي
بكات، مةعةل عيلم ثرؤذةكة دوور نية، لةطةَل دانوني كؤن وةكو ية  بَيت، هةم وةخو وةزارةتةكة ئةبات 

زؤر وهةم وةخو ثةرلةمانيش ئةبات، ببتة ئةطةري ئةوةي كو ثرؤذةكاني تر ئةوي زؤر موهيم دواخبرَين، 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا دوو رةئيةكة وازحة، ئةطةر كةسَيك رةئي سَييةمي هةية دةيناكة، رةئي سَييةم رةئية  ئةَلَيت، ئةو 
ثرؤذةية ئةبَيت هةموار بكرَيت، كا  تارق تةئيدي دسةكاني كا  سرست ئةكات، رةئيةكي تر ئةغلةبيةتي 

با نَينَيت، ئةطةر رةئي سَييةم هةية، كا  حممد حكيم رةئي سَييةم ليذنةي دانوني ئةَلَين، نةخَير 
 .سةرموو

 :بةردَين حممد حكيم جبار
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رةئي سَييةمي من ئةوةية ئَيمة، بؤ مونادةشةكة ئةطةيةنينة ئَيرة، من لةطةَل ئةوةي تةئيدي كا  تارق 
يةتي بَلَيت، تةئيدي رةئيةكةي ئةكةم لةسةر دانونةكة، بةآلم، ئةكةم، بةس ثَيم واية دةبوو ثَيشرت بةسةرؤكا

دةبوو بةسةرؤكايةتي بَلَيت، يةعين مةسةلةن ئَيمة ئةمردؤ هاتووين مونادةشةي دوو دانون ئةكةين، ئَيستا 
ئةوة تةئجيل بكةين بةهةر شَيوةية  بَيت، دةبَي بطةردَيينةوة ئةمردؤمان هيض وةكاتيش لة ئاَلتوونةوةية، 

اسو من وةكو خؤم، وةكو ئةندام ثةرلةمانَيك، تَيبينيم هةية كة ديقةت لة داناني بةرنامةكانيدا بةرد
خوَيندنةوةي يةكةمي بؤكراوة، ضةند مانطَيك ثَيش ئَيستا، لة خوَيندنةوةي يةكةم با برادةران تَيبينيان 

ةري هةية بؤ ئةخياتة بةرنامةي بووتاية، تا ئةو كات بطةردايةتةوة يان دواتر سةرؤكايةتي كة تَيبيين لةس
كارةوة، ثَيشنيارةكةم ئةوةية، با بةئاساني ئَيمة ثَيشنياري تةئجيل كردني مونادةشةي مةشروعةكان 
نةخةينة دةنطدانةوة، مَيذووي ثةرلةماني ئَيمة، لةم خولةدا ضةندجارَيك ئَيمة، هةموو جارَيك مانطي 

وة من ثَيشنياري ئةوة ئةكةم، دانيشتنةكامنان بةوة دةست جارَيك تووشي ئةو حاَلةتة ئةبني، واي لَيهاتو
 .ثَيبكةين، كَي لةطةَل ئةوةداية ئةم بةرنامةي كارة تةئجيل بكرَيت، واي لَي بكةين باشرتة، سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةموو كا  حممد تؤش ئةتةوَيت نودتةية  تةسجيل بكةيت و خالص، عةردةلةي تَيكةي، كةي واية، ئَيمة ه

ثرؤذةكان بةئصوَلي مونادةشة ئةكةين، ئةمردؤ ئةو دوو شتة هاتة ثَيشةوة، دةتانةوَيت بيكةنة شتَيك كة 
دايم واية، كةي واية، وانية دةسةكان، من رةدي ئةكةمةوة بةرداسو، دوايش سةرؤكايةتي ثةرلةمان بؤي نية 

كةن ئةو ثرؤذةية، لة راثؤرتيان داوا بمةشروع رةسن بكات، تةحولي ئةكات بؤ ليذنةكان، ليذنةكان ئةبَي 
هةمواركردني ئةوَيت، ئةو وةختة ئَيمة ثرؤذةكة ناخةينة ئةجندةوة، بةآلم، ئةطةر  ،بكرَيت نابَي مونادةشة

ليذنةكان بَلَين راثؤرمتان حازرة، دةخيةينة ئَيرة، لَيرة ئيعرتاز هةبوو ئةوكاتة جواب ئةدةينةوة، لةبةر ئةوة 
، رةخنةكة مةوزوعي بَيت، يةعين ئةَلَيت مةسةلةن ئةجندة وابوو، كة ئةنةهوو رةخنةية  كة دةيطرن

دووساَلة ثةرلةمان واي كردووة، ئيشوكاري نةبووة، دَيت لَيرة بةرنامة تةئجيل ئةكات، ئةمة يةكةم جارة 
 .شو وا رووبدات، يةكَيكيان خؤتان داواتانكرد، ئةمةش هةر خؤتان داواتان كرد، كا  سعد سةرموو

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل من جطة لةو تةوزحياتةي جةنابي سكرتَير داي، سةبارةت بةجانيبة دانونيةكةي بةآلم، من ثَيم واية 
َيت، من لةو مونتةَلةدة بؤ رةئي ئةو برادةرانةي كة موخاليئيشن ثَييان باشة، كة ثرؤذةكة مونادةشة بكر

ئةوةي ئيستئادة لةكات بكةين، ئةو وةختةي كةوا لَيرة دوو سةعات بؤ موصادةدةي ئةو دانونة بانةَليََني 
ئةيكوذين، لة كاتَيكدا كةئيمكان هةية، سةدةت عينواني ثرؤذةكة لة حكومةت بَيتةوة بةتةعديل ئيمكانة 

يش لة مةوزوع ناطؤردَيت، بؤية من ثَيشنيار ئةكةم، بةرداستيش بة دة دةديقة، طؤردانكارييةكة بكةين و هيض
كة هيض طؤردان لة دانونةكة نابَيت، ئةوةي كةئَيستا هاتووة، بؤ طؤردان لةجياتي ئةوةي بةناوي ثرؤذةي 
دانوني بَيـت، بةناوي تةعديلةوة بَيت، كة هات بةناوي تةعديلةوة بَيت، بة دة دةديقة ئيقرار ئةكرَيت، زؤر 

 .اسسوث
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نا ئةو وةختة دةبَي كةوتت تةعديل هةموو ئةو خاآلنة الببةيت كة لة ئةصَلي مةشروعةكة دَيت، دةمَييَن 
دوو، سَي خاَل، ناوةكةيةتي و دوو، سَي خاَليش ئيرت تةواو، دوايي حةديقةتَيكيش هةية لةبريتان نةضَيت، 

لَي بكةيت، من لةسويسرا لةسةرداني ثار يان ثَيرا بوو، لةطةَل خؤ دانون دانان هةروانية، ثةلة ثةلي 
ليذنةية  دانيشتم ضؤنيةتي بةردَيوة بردني بةرنامة، مونادةشةي ثرؤذةيةكيان لةبةردةم بوو، درةختَيك 
هةية لةناوةندي شار، ئايا الي ببةن يان الي نةبةن، ساَلَيك و هةشت مان  مونادةشةيان بوو، هةر 

ردو ئةيان هَيناو ئةيان برد، راي خةَلكيان وةر ئةطرت، لةبةر ئةوة دانون كة ئةَلَيت دةري تةحويليان ئةك
دةهَينني، خؤ تةعيين موةزةسَيك نية، دةرار بدةيت و تةواو، ئةوة دامييةو دةبَي، ئةطةر دواش بكةوَيت، 

ةمة دةنطةوة، بةخوا تائخرييش بَيت، طلةييش هةبَيت، دةيناكة طلةييةكانيش ئةوان ئةيكةن، من ئةوة ئةخ
 .ئةطةر نودتةي نينام نةبَيت دسةت ئةبردم، سةرموو مال سعدالدين
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 :بةردَين مال سعدالدين عبداه مولود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةكو نينامي داخلي، ئةو نيسبةي كة دياركرا، يةعين تةصويو ناوَيت، ئةو نيسبةي كة بةردَينان 
بَيت، ئةوة نايةوَيت % 12بَيت، يان لة % 12كا  كةريم، ئةطةر نيسبةكة لة ديارييانكرد، ض كا  سرست و ض 

 .خبرَيتة تةصويت، تةصويو ناوَيت هةر راست بكرَيتة تةعديل ودةرارةكة لةدةسو خؤمانة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةعديلةكة ئةوةندةية، بةس  نا نا وانية نيسبةتي تَيدا نية، ئةوة باسي ئةوة ئةكات، ئةَلَي ئةو دانونة
دواخستين دانيشتنةكةمان ئةبَي خبرَيتة دةنطةوة، ئةو مودتةرةحةي كا  تاريق و هةندَيك لةبرادةران، كة 
تةئيديان كرد، كا  سرسةتيش بؤ طةرداندنةوةي ثرؤذةكة، دواخستين ومونادةشةنةكردني وطةرداندنةوةي 

هةمواركردن وبؤمان بَيتةوة، دةخيةمة دةنطةوة كَيي ثرؤذةكة بؤ حكومةت، بؤ ئةوةي بكرَيتة شَيوةي 
 13لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية؟، سةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟، ئةوةي لةطةَلدا نية ئةيذمَيرم، 

كةسي لةطةَلدا نية و بةزؤرينةي لةطةَلداية، كة دواخبرَيت وبينَيرين بؤ حكومةت، بؤ ئةوةي وةكو ثرؤذةي 
بةردةوام بوونة لةسةر  11َيتةوة، دانيشتنةكةمان كؤتايي ثَيهات بؤ سبةييَن سةعات هةمواركراو ب

بةرنامةي كاري ثَيشوومان، خاَلي يةكةمي ثرؤذةي ياساي خانةنشني كردني ثَيشمةرطة، خاَلي دووةميش 
كردني خدمةي سةرؤكةكاني يةكةي ئيداري كة سةالحيةتي دازييان هةية، بؤ خدمةي  كورتة، حساب

 .زؤر سوثاس 11ئي، ئةوة كورتة، تا بةياني كؤتايي بةدانيشتنةكةمان دَينني؟ بةياني سةعات دةزا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه   ست ابد عبداه                سر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  مانيي      ةرؤكي ئةجنومةني نيشتجَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – عَيراق                         كوردستان – كوردستان  
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 ( 02)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 22/00/2112 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     02/11/0222رَيكـةوتي   شـةممة  سـيَ  رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
 بـةردَين  ة ئامـادةبووني بـ , بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشـاد مئـو سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةردَين سرست عبـد عبـداه سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤ  و( كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه

 .ي خؤي بةست(0222)ساَلي , دووةمي خولي (02)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1110هـةمواركراوي سـاَلي    ي(1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 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 (02)
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت

طئتوطؤ كردنى ثردؤذة ياساى راذةى خانةنشينى ثَيشمةرطة كة لةاليةن ئةجنومةنى خستنةردوو و  -1
 .وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

خستنةردوو و طئتوطؤكردنى ثردؤذة ياساى ذماردنى راذةى سةرؤكةكانى يةكةى كارطَيردى بةرداذةى  -0
 .ةدادوةرى كة لةاليةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 

تةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري دةس, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
شةممة رَيكةوتي  سَي ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(02)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا02/11/0222
ومةنى خستنةردوو و طئتوطؤ كردنى ثردؤذة ياساى راذةى خانةنشينى ثَيشمةرطة كة لةاليةن ئةجن -1

 .وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
خستنةردوو و طئتوطؤكردنى ثردؤذة ياساى ذماردنى راذةى سةرؤكةكانى يةكةى كارطَيردى بةرداذةى  -0

 .دادوةرى كة لةاليةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة
( شَية جةعئةر)براى بةردَين , رطةوةزيرى ثَيشمة( سةريق زةعيم عةىل)سةرةتا بةخَيرهاتنى براى بةردَين 

وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان ( كا  سعد)براى بةردَين , وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثَيشمةرطة
هةروةها بةخَيرهاتنى ذمارةية  لةخوشكان و ذنانى كوردستان دةكةم كة لَيرة , بةخَيربَين سةرضاو, دةكةم

لةدةورةية  لة هةولَير بةشدارن زؤر بةخَيربَين , َيك بةشداربنحةزيان كرد ضةند سات, لةطةَلماندان
دةَلَين ئةبَى ثةرلةمان , ئةمردؤ بةيانى ثَيشكةشيان بةمن كردووة, داواكارييةكيان هةية, سةرضاو
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ةكة لةئةجنومةنى ثارَينطاكان % 05, لةبةرنامةى خؤى هةوَلبداتن ئةو رَيذةي لةثةرلةمان هةية بؤ ئاسرةتان
ئةو حنبانةى , بةتايبةتى لة ناو حنبةكاندا, َل بدةن لةهةموو بوارةكان ئةو رَيذةية بضةسثَيتهةو, هةية

منيش وةعدى , كةمرت نةبَيت ئةندامانى حنبةكة% 05كة رَيذةيان لة , كة ئيجازة دةدةن بيكةنة شةرتَيك
, ي ئَيوة عةرزى دةكةميةكةم هةنطاو وا لةال, ئةوةم داوة كة داواكارييةكةيان وةكو شةخص ثشتطريى لَيبكةم

هةروةها , ئيرت لةئايندةدا شتى وا هاتة ثَيش ضاوتان رةضاوى داواكاري ئةو خوشكانة بكةن كة لةطةَلمانن
 .زؤر بةخَيربَين سةرضاو, هةموو رَيكخراوةكانى ذنان و ئاسرةت و خامنان كة هةمان داوايان هةية

ى راذةى خانةنشينى ثَيشمةرطة كة لةاليةن خستنةردوو و طئتوطؤكردنى ثردؤذةى ياسا/ خاَلى يةكةم
ليذنةى ثَيشمةرطة دةكةم بَين لةشوَينى , داوا لة ليذنةى ياسايى و, ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

 .خؤيان دابنيشن
ئارداستةى ليذنةكان و ئةندامانى ثةرلةمان , كراوة 3/12/0222لة , خوَيندنةوةى يةكةمى ئةو ثردؤذةية

دواتر رةئى , وَينَينةوةةصَلى ثردؤذةكة ماددة بة ماددة خبتا داوا لةليذنةى ياسايى دةكةم كة ئئَيس, كراوة
 .سةرموو كا  عةونى, ئينجا طئتوطؤى لةسةر بكةن, خؤيان و رةئي ليذنةى ثَيشمةرطة تةدديم بكةن

 :بةردَين عونى سعيد كمال بناز
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .انخوشك و برايانى ثةرلةمانتار
ئَيمة لة ليذنةى , ثَيش ئةوةى ثردؤذةكان خبوَينمةوة, ئةطةر مةجالَيكم بدةنَى تةوزحيَيك ثَيشكةش بكةم

هةروةها لةطةَل , ياسايى لةطةَل ليذنةى ثَيشمةرطة كة كؤبووينةوة لةطةَل جةنابى وةزيرى ثَيشمةرطة
بةشَيوةيةكى جياواز كة , يةكى نوَىرَيك كةوتني بةداردشتنى ياسا, وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثَيشمةرطة

واتة ثردؤذةكة كة لةاليةن حكومةت تةدديم , بةتايبةتى دةوَلةمةند كردنى ثردؤذةكة, لةثردؤذةكةدا هاتيية
ئَيمة لةهةردوو ليذنة ئيتيئادمان كرد كة ض لة مةصَلةحةتى ثَيشمةرطةية ئيناسة , ماددة بوو 32كراية 

بؤية بة , ماددة 51بووة , مادةكانى دانونةكة زياد كرا, صياغةكة طؤردا و لةبةر ئةوة, بكرَيتة سةر دانونةكة
رةئى هةردوو ليذنة وا بةباش دةزانني كة ثردؤذة نوَييةكة كة ئامادة كراية ئةو خبوَيندرَيتةوة لةجياتى 

 بةتايبةتى جةنابى وةزيرةكان هةردووكيان ئامادة, هةم ئيستيئادة لة وةدت دةكةين, ثردؤذةى حكومةت
 .زؤر سوثاس, رةئي ئاخرييش بؤ ئةندامانى ثةرلةمانة, بوون و مواسةدةتيان كرد لةسةر ئةو ثردؤذةية

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيم باش نيية ئةوها , من بةو صيغةيةى كة ئَيوة ثَيشكةشتان كردووة, ئةطةر ئيجازة هةبَى كا  عونى

َيمة لةبةر رؤشنايى ئةو كؤبوونةوةية لةطةَل وةزيرى بَلَين ئ, صيغةكةى بطؤردن دةيناكة, ثَيشكةش بكرَى
ناكرَى ثردؤذةيةكى تازة ثَيشكةش , ثَيشمةرطة و وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثَيشمةرطة تةعديالمتان كردووة

, ضةند ماددةيةكمان ئيناسة كردووة, بَلَى تةعديالمتان كردووة, نة حكومةتن, ضونكة نة دة ئةندامن, بكةن
لةبةر ئةوة , بةم شَيوةية ئَيمة وةكو سةرؤكايةتى رازى دةبني مونادةشةى بكةين, ردةمتاندةخيةينة بة

 .سةرموو, ئيعادةى بكةوة بةو صيغةية
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 :نازبةردَين عونى سعيد كمال ب
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ة كرايةماددةى نوَيش ئيناس, ئَيمة صياغةيةكى دانونةكةمان كردووة, مةبةستمان لة تةوزحيةكة ئةوةية
ويستمان دانونةكةى , نة دانونَيكى نوَيمان دانابى كة موخالةسةى ئةو دانونة بَيت كة لةحكومةتةوة هاتووة

نةتيجةكةش سيعلةن طةيشتة ئةو وةزعةى , صياغةى دانونى بةردَيك و ثَيك تر بنووسني, دةوَلةمةند بكةين
ئةوةى بناا بةشَيوةيةكى زؤر باش , ةر كردبةهةردوو زمانى عةرةبى و كوردى كة زؤر كارَيكى بالان لةس

هةم ئاسانكارى , ئةو صياغة نوَيية ببَيتة ئةساس بؤ مونادةشة, بؤية ثَيشنيارةكةمان ئةوةية, ئامادة كراية
 .زؤر سوثاس, هةم مونادةشةكان بة سةريعى دةردوا و ئيستيئادة لة وةدتةكةش دةكرَى, لة مونادةشة دةكرَى

 :ةنبةردَين سةرؤكى ئةجنوم
ماددة بة ماددة بيخوَينةوة بؤ ئةوةى مونادةشة لةسةرى , بةو صيغةى كة بةو دوايية وتت مةدبولة, باشة

, كا  شَيردَل سةرؤكى ليذنةى ثَيشمةرطة دوو دسةى هةية ثَيش ئةوةى دةست بة مونادةشة بكةين, بكةين
 .سةرموو

 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَينى 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ليذنةيةكى ثسثؤردى بةتوانا لةوةزارةتى ثَيشمةرطايةتى , ئةو ياسايةش وةكو دوو ياسايةكةى ثَيشوو 
سوودى وةرطرتية لة زؤر ياساى خانةنشني و خنمةت لة هى دةوَلةتةكانى تر بةتايبةتى هى , نووسيتيةوة

عاميش ئةوة  ثاش ئةوةى دايردَيشتيية لة سةرماندةى طشتى بةئاطادارى دائيدى, سوثاى عَيراق
لةئةجنومةنى وةزيرانيش , لةدواييدا هاتيتة ئةجنومةنى وةزيران, مونادةشةيةكى زؤريان لةسةر كردية

سةرؤكايةتى ثةرلةمان داية ليذنةى , دوايى هينايتية ثةرلةمان, ضةندين جار كؤبوونةوةيان لةسةر كردية
ثاشان بةهةردوو , ليذنةى ثَيشمةرطة دوايى, ليذنةى ياسايى مونادةشةيةكى زؤرى لةسةر كردووة, ياسايي

يةعنى ليذنةى , ثاشان هةر سَى المان, المان ئَيمة و ليذنةى ياسايى مونادةشةيةكى زؤرمان لةسةر كرد
هةموو هييةكةى , ضةندين جار هاتنة ثةرلةمان, ياسايى و ليذنةى ثَيشمةرطة و هةردوو بةردَين وةزيرةكان

ضةندين جار مونادةشةى زؤرمان لةسةر كرد و طةيشتينة ئةوةى , بووخؤيان هَينا ئةوانةى كة دايانردَيشت
هةر ثرسيارَيك و هةر تَيبينيةكتان هةبوو , ئيرت ئومَيدةوارم زوو بريدوَينني و, ئَيستا كة لةبةردةستتانة

 .زؤر سوثاس, هةرسَى المان ئامادةين بؤتان روون بكةينةوة
 :بةردَين كريم حبرى عبداه

 .ةجنومةنبةردَين سةرؤكى ئ
 (ثاسةوانى هةرَيم)ثردؤذة ياساى راذة و خانةنشينى ثَيشمةرطة 

 دةروازةى يةكةم
 (زاراوةكان)

ئةو زاراوانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريان دةطةيةنَى بؤ مةبةستى حوكمةكانى ئةم : ماددةى يةكةم
 :ياساية
 .عَيراق -هةرَيمى كوردستان: هةرَيم -1
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 .ييةسةرماندةى طشت: سةرؤكى هةرَيم -0

 .سةرماندةى طشتى هَينةكانى ثاسةوانى هةرَيمة: سةرماندةى طشتى -3

 .حكومةتى هةرَيمى كوردستانة: حكومةتى هةرَيم -4

بااَلترين دةسةاَلتى ثَيكهاتةكانى هَينة : سةرماندةيى طشتى هَينةكانى ثاراستنى هةرَيم -5
 .ضةكدارةكانى كوردستانة

دةربردى طشت ثَيكهاتةى هَينةكانى ثَيشمةرطةى  (:ثاسةوانى هةرَيم)هَينى ثَيشمةرطةى كوردستان  -1
 .كوردستان لةسةربازَيكةوة تا بةرزترين ثلةى سةربازى

 .وةزارةتى ثَيشمةرطةى هةرَيمى كوردستانة: وةزارةت -2

 .وةزيرى ثَيشمةرطةى هةرَيمى كوردستانة: وةزير -8

 .دةست ثَيدةكاتةوة (1111ى ئةيلووىل  11)بنووتنةوةى رزطارخيوازى كوردستانة كة لة : شؤردش -1

ئةو كةسةية كة ضوويتة رَينى شؤردشى رزطارخيوازى كوردستان بؤ (: ثاسةوانى هةرَيم)ثَيشمةرطة  -12
 .يان دةضَيتة رَين زَيردةظانى هةرَيم, بةديهَينانى ماسة دميوكراسى و نةتةوةييةكانى طةىل كوردستان

 .بةندةكانى ئةم ياسايةئةو ثَيشمةرطةية كة ماسى خانةنشينى هةية بةثَيى : خانةنشينكراو -11

ئةو مووضةية كة بؤ ثَيشمةرطة خةرج دةكرَيت لةكاتى خانةنشينى بةثَيى : مووضةى خانةنشينى  -10
 .بةندةكانى ئةم ياساية

 .مووضةى بنةردةتى دوا مانطى ثَيشمةرطةى بةردةوام لةخنمةت بةثَيى ثلة و ثاية: مووضة -13

 .مووضة بة دةرماَلةوة: مووضةى تةواو -14

 .ئةو ماسةية كة خانةنشينكراو يان مرياتطرةكةى وةريدةطرَيت: ىماسى خانةنشين -15

بريتيية لة خنمةتى ثَيشمةرطايةتى يان هةر خنمةتَيكى ديكة كة دةشَيت : خنمةتى خانةنشينى -11
خبرَيتة سةرى بؤ مةبةستةكانى خانةنشينكردن بةثَيى برديارَيكى تايبةتى سةرماندةيى طشتى 

 . هَينةكانى ثاراستنى هةرَيم

ئةو ماوةيةية كة ثَيشمةرطة خنمةتى سعلى تيادا كردووة لة خةباتى : ةتى ثَيشمةرطايةتىخنم -12
ثَيشمةرطايةتى لة رينةكانى شؤردش و ئةو خنمةتةى لةدواى شؤردش لة ثَيكهاتةكانى هَينى 

 .ثَيشمةرطةى كوردستان دةيباتة سةر بةثَيى حوكمةكانى ئةم ياساية

دةبنة مرياتطرى  (احكام املرياث)ةثَيى ياساى بارى كةسى هةموو ئةوانةى كة ب(: خلف)ثاشةنشني  -18
 .خانةنشينكراو

 : شايستة -11

ئةو كةسةى لةنَيوان وةضةكانى ماسى وةرطرتنى مووضةى خانةنشينى دةبَيت لة دواى مردنى  - ع
 . خانةنشينكراو

ئةوا مووضةكة دةدرَيت بةو كةسةى كة خانةنشينكراو دةستنيشانى , ئةطةر ثاشةنشينى نةبوو - ب
ت لةثَيش مردنى لةوانةى كة بةرثرسَيتى بةخَيوكردنى لة ئةستؤدا بَيت بةثَيى برديارى دةكا

 .دادطايى

ئةو ثَيشمةرطةيةى بةهؤى ئةركى ثَيشمةرطايةتى بَيسةروشوَين بووة و ضارةنووسى : بَيسةروشوَين -02
 .ديار نيية

رةكى يان تريؤرستى ئةو ثَيشمةرطةية كة دةستبةرسةر دةبَيت لةاليةن اليةنَيكى دة: بةديلطرياو -01
 .ياخود هةر اليةنَيكى ترى دوذمن بةهؤى خنمةت يان لةكاتى ئةجنامدانى ئةركدا
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ئةو ثَيشمةرطةية كة دةستبةرسةر دةبَيت لةاليةن اليةنَيكى دةرةكى يان : دةستبةسةركراو -00
 .تريؤرستى ياخود هةر اليةنَيكى ترى دوذمن بةهؤى خنمةت يان لةكاتى ئةجنامدانى ئةر 

 :ملطفى ابوبكر عبدالكريم نبةردَي
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 (حرو االقليم) الثيشمرطةمشروع قانون ا دمة وشقاعد 
 ال اب االول

 . قلد بامللطلحات التاليه املعاني امل ةية اةااها لغرض هذا القانون: املادة االوىل
 .العراق -اقليم كوردستان: االقليم -1
 .العامهو القائد : رئيس االقليم -0
 .القائد العام لقوات محا ة االقليم: القائد العام -3
 .حكومة اقليم كوردستان: حكومة االقليم -4
 .هيى السلطة العليا ملكونات القوات املسلحة الكوردستانية: القيادة العامة لقوات محا ة االقليم -5
كوردستان ما ثيشمةرطة ت ع ارة عا كافة مكونات قوا(: حرو االقليم)كوردستان  ثيشمرطةقوات  -1

 .اةد  اىل اعلى رش ة عسكر ة
 .القليم كوردستان لثيشمرطةوةارة ا: الوةارة -2
 .اقليم كوردستان ثيشمرطةوة ر : الوة ر -8
 (.1111ا لول  11)احلركة التحرر ة الكوردستانية اليت ش دأ ما : النورة -1

تحرر ة الكوردستانية لتحقيق حقوق شعب هو ما التحق بالنورة ال(: حرو االقليم) الثيشمرطة -12
 (.حرو االقليم) الثيشمرطةكوردستان الدخوقراطية و القومية او  لتحق بقوات 

 .الذي له حقوق شقاعد ة وفق احكام هذا القانون الثيشمرطةهو : املتقاعد -11
 .كام هذا القانونلد  احالته على التقاعد وفق اح للثيشمرطة الراشب الذي  لرف: الراشب التقاعدي -10
 .املستمر يف ا دممة ومبواب دراته ومةل ه لثيشمرطةالراشب االساسي الخر شهر  تقاضاه ا: الراشب -13
 .الراشب م  املخللات: الراشب التام -14
 .شلك احلقوق الذي  تقاضاه املتقاعد او ورثته: احلقوق التقاعد ة -15
او اي خدمة اخر  جيوة اظافتها عليه الغراض التقاعد رطة الثيشمع ارة عا خدمة : ا دمة التقاعد ة -11

 .ومبواب قرار خاً للقيادة العامة لقوات محا ة االقليم
يف ا دمة الفعلية يف صفوف النورة و ا دمة اليت  الثشمرطةهي املدة اليت قضاها : الثشمرطة خدمة -12

 .ب احكام هذا القانونكوردستان و مبوا ثيشمرطة قضيها بعد النورة يف مكونات قوات 
 .املتقاعد وفقااََ الحكام قانون االحوال الشخلية الثيشمرطة هو وارث: ا لف -18
 :املستحق -11
 .الشخص الذي له حقوق استالم الراشب بعد وفاة املتقاعد -أ
الة ما اولئك الذ ا هلم مسئوولية اع, اذا ط  كا له خلف  عطى راش ه ملا  عيله املتقاعد ق ل وفاشه -ب

 .ومبواب قرار قضائي
 .و أن ملريه جمهول كبثيشمرطةالذي فقد بس ب ادائه لواا ه  الثيشمرطة هو: املفقود -02
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الذي مت اسره ما ق ل اهة خاراية أو ما االعداا و ذلك بس ب اداا ا دمة او  الثيشمرطةهو : االسري -01
 .ما ارائها

 .أو ارهابية و ذلك بس ب ا دمة او ما ارائهاهو الذي حيتدي ما ق ل اهة خاراية : احملتدي -00

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
زؤر دةمَيكة حكومةتى هةرَيم و وةزارةتى ثَيشمةرطة ضةندين , ئةو ثردؤذةية كة ثردؤذةيةكى زؤر طرنطة

 تا, كؤبوونةوةيان لةطةَل سةرؤكى هةرَيم و جَيطرى سةرؤكى هةرَيم و لَيثرسراوانى ثَيشمةرطة كردوويانة
دواتر لةثةرلةمان وةكو كا  عونيش ئاماذةى ثَيكرد ضةند كؤبوونةوةيةكى , طةيشتوونةتة ئةو ياساية

لةنَيوان ليذنةى ياسايى و ليذنةى ثَيشمةرطة و جةنابى وةزيرى ثَيشمةرطة و وةزيرى هةرَيم , سراوان كراوة
وة كة ئةو صيغةية ثَيشكةش لةبةر ئةوة شتةكة زؤر بة تةسصيالت مونادةشةكرا, بؤ كاروبارى ثَيشمةرطة

تةنيا ديقةت , ئةطةر بؤ دةوَلةمةند كردنى كةسَيك مواَلحةزةيةكى هةبَيت, صيغةيةكى رَيك و ثَيكة, كراوة
, ئيال ئةطةر بؤ دةوَلةمةندكردنى ياخود غةَلةتَيكى تَيدا بَيت, ضونكة ثردؤذةكة تةسصيالتى زؤرة, لةوة بكةن

 .هالة سةرموو دكتورة, بةوة مواَلحةزة بدةن تكاية
 :هالة سهيل وادى 1بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
هو الذي حيتدي ما ق ل اهة خاراية أو ارهابية و ذلك بس ب ا دمة او ما : احملتدي( )00)لة بردطةى 

هو الذي )ثَيشنيار دةكةم بةم شَيوةى لَيبَيت , ئَيستا رةهائينيش هةية, تةنها ئيحتيجازة نيية, (ارائها
 .زؤر سوثاس, (ق ل اهة خاراية أو ارهابية و ذلك بس ب ا دمة او ما ارائها تدي او  اخذ كرهيةة ماحي

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .كا  ديلمان, رةهينةش هةر حجن كراوة, رةهينةش هةر موحتةجةزة

 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

دةبَيتة ( حرس االدليم)ئةوةية , بةاَلم ثرسيارَيكم هةية, ةكةم لةسةر تةعريئةكة نييةمن هيض تَيبيني
لة بةغدا دانونَيكى تةداعودى , يةعنى دةبَيتة سةر بةوةزارةتى ديئاع, زمنى بموعةى ديئاعى وةتةنى

ووة تةعريئى كردووة بةم شَيوة هات, ئةحكامى تةداعودى عةسكةرى ئيلغا كراية و, موةحةد دةرضووة
ئةطةر ثَيشمةرطة , (كل شخص عهد علية وظيفة داخل يف مدنى او عسكر  و اما داخلي)دةَلَى  1لةمادةى 

نةسةداتى , لةبةغدا دانونى موةحةد هةبوو, حيمايةى ئةمنى داخلى بَيت ئةوة سةر بة وةزارةتى ديئاعة
بكةين؟ ئةو دانونة لَيرة تةتبيق  ضؤن ئَيستا ئَيمة دةتوانني تةعامول, تةشغيلى وةزارةتى ثَيشمةرطة دابوون

 .زؤر سوثاس, ثرسيارم هةر ئةوةية, كة بةشَيوةيةكى ترة, بكةين
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو, كا  زعيم يان كا  شَيردَل وةاَلمت بدةنةوة, ثرسيارَيكى طرنطة كا  ديلمان
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 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَينى
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيشرتيش , ئةجنومةنى وةزيران دةريكردية, دانونَيكى خنمةت و تةداعودى دةرضووة لة بةغدا خؤى
ئَيمة , دايتيانة ثةرلةمان تايبةتة بة وةزارةتى ديئاع, ئَيستا لةسةرى دةردؤين, هةبووة لةزةمانى خؤى

ةى ماددةكمان لة ئاخريةك, ئةطةر بَيية سةر ئاخريى, زؤرمان ئيستيئادة لةو دانونةى بةغدا كردووة
 .سوثاس, نووسيية كة هةر دانونَيك لة بةغدا دةرضوو بؤ مةصَلةحةتى ثَيشمةرطة ئيستيئادةى لَيبكةين

 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

من , (خدمةى ثَيشمةرطايةتى بؤ تةداعودة)لَيرة نووسراوة , ةية(11)من ثرسيارةكةم لةسةر بردطةى 
ضونكة ثَيشرت بةكار دةهات بؤ بةرزكردنةوةى , بؤ رداذةشة, ةكةم ئةوةية كة ئايا بؤ تةداعودةثرسيار
ئةزاا زؤرى كراوة سوودى لَي , ديارة زؤرى كراوة, ئةوةى ثَيش راثةردين, بؤ بةرزكردنةوةى ثلة, مووضة

بةاَلم , ووضةكةىيان بؤ بةرزكردنةوةى م, وةرطرتووة مةسةلةن بؤ بةرزكردنةوةى روتبةى عةسكةريةكةى
 .سوثاس, بؤ لَيرة تةداعود نووسراوة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
سةرموو , دواى ئةوةى ثَيويست بوو جوابيان بدةوة, حةز دةكةى ضةند مواَلحةزةية  ثَيكةوة كؤبكةنةوة

 .كا  عادل
 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم بةداخةوة لة ئةو ماسانةى كة بؤ ثَيشمةرطة دابني كرا , َيكى ثريؤزةهةموومان دةزانني ثَيشمةرطة ناو

رةنطة , بةهؤى هةندَى شتةوة كراية ثَيشمةرطة, زؤر كةسانَيك هةن ئةصَلةن هةر ثَيشمةرطةش نةبوون
بؤية بةرداستى , يان زياتريشى بؤ دابني كراوة, لةهةندَى ثَيشمةرطة زياتر موستةحةداتى وةرطرتبَى

هيوادارام ئَيمة بتوانني , الةتَيكى زؤر لةو خانةنشني و خنمةتة هةية كة ثَيشرت بؤ ثَيشمةرطة كراوةناعةد
لةم دانونة شتَيكى دادثةروةرانة هةية بؤ ثَيشمةرطة بتوانني , لةم دانونة كة رَيكخستنى بارى ثَيشمةرطةية

و تقاعد الثيشمرطة  ع دانون اخلدمةمشرو)من سةرةتا تَيبينيم هةية لةسةر ناوى ثردؤذةكة , دابينى بكةين
ضونكة ناوى ئيقليم كوردستان لةهةموو , ئقليم كوردستانى ثَيم باشة بؤ زياد بكرَى, (حرس االدليم)

باشرت واية بنووسرَيت , (عبارة عن كاسة مكونات)ئةَلَى ( 1)تَيبينى دووةمم لةسةر بردطةى , مادةكان هاتووة
باسى شؤردشى رزطارخيوازى طةىل كورد دةكات لة , (1)م لةسةر بردطةى تَيبينى تر, نة  مكونات( تشكيالت)

اليت )ئةَلآ ( 12)دةست ثَيدةكات و كةى كؤتايى ثَيدَيت؟ لةبةر ئةوةى لة بردطةى  11لة , ئةيلولةوة 11
ةوة  1111ئةوة لة , يةعنى خؤ ئَيمة تا ئَيستاش هةر لةدؤناغى شؤردش نني, ( قضيها بعد النورة

ثيشمرطة )ئةَلَى ( 12)بردطةى , باش واية ئةو دؤناغة ديارى بكرَى كةى كؤتايى ثَي دَيت, ةيةحكومةمتان ه
ئةطةر بةو ثَيية بَيت تةنيا ئةو , ضونكة بةشدارى كرد, (شار )باشرت واية بنووسني , (هو ما التحق بالنورة

شى ئةيلول هينى بةرطرى ئةطةر نا ئَيمة خؤمان دةزانني لة شؤرد, كةسةى بوويتة ثَيشمةرطة دةطرَيتةوة
بةرداستى ئةوانة بةخؤيان و بةضة  و بة ماَلةوة , لةشؤردشى تازة هَينى ثشتطريى هةبوو, ميللى هةبوو
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لة ثَيشمةرطة , ئينجا جطة لة رَيكخستنى نهَينيةكانى ناو شار كة دةوري سةرةكيان هةبوو, ثَيشمةرطة بوون
ة بَيت ئةوان بةرداستى ماسى خانةنشني نايانطرَيتةوة لةم ئةطةر بةثَيى ئةو ثَيناسةي, دةوريان زياتر بوو

يةعنى خدمةى سعلى كامةية؟ يةعنى باشرت واية , خدمةى سعلى( 12)تَيبينى ترم لةسةر بردطةى , دانونة
 .ضؤن خدمةى سعلى ئةذمَيردرَى؟ زؤر سوثاس, تةعريئى خدمةى سعلى بكةين

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم خراة نيية لة , (االدليم كوردستان: عدليم)مادةى يةكةم ئةوةلةن نووسراية  هةرضةندة كا  عادل لة

, هيض موشكيلةيةكى تَيداية, (العراق -عدليم كوردستان)سةرة مةوزوعةكةى لةنَيوان دوو دةوس بنووسرَى 
 .سةرموو كا  عبدالربن, ت بداتةوةثرسيارةكانى تريش با وةزارةت ثاشان خؤى وةاَلم

 :رضا ابد عبدالربن بةردَين
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

: تَيبينى يةكةم, دوو تَيبينيم هةية, سةرةتا دةستخؤشى لةو بةردَينانة دةكةين كة ئةم ثردؤذةيان رَيكخستووة
ديارة لة تةعديل كردنى ثردؤذةى خانةنشينى , دةَلَى مووضة بة دةرماَلةوة( 14)مادةى يةكةم بردطةى 

مووضةى وةزيئة % 82نابَى مووضةى خانةنشني لة )هاتووة ضةندين جار دةَلَين  4/12لة , كردنى عَيراق
ى مووضة و دةرماَلة % 82ئَيمة دةتوانني بَلَيني لة , لةوَى دةَلآ مووضة لةطةَل دةرماَلة, زياد بَيت

وةش لة ئة, لةبةر ئةوة ثردؤذة ياساكة لة حكومةت دةرضووة, تةنيا ئيستسناى شةهيدى كردووة, خانةنشينى
ئةطينا خؤ ثَيشمةرطة موستةحةدى , بةغدا دةرضوو ديارة طشتطرة و هةرَيمى كوردستانيش دةطرَيتةوة

مةسةلةن ئةوةى خنمةتى ية  ساَلة با بة دوو ساَل , ئةتوانني شتى تر تةعوينى بكةينةوة, هةموو شتَيكة
لة , اَل رؤيشتووة لةجةستةيىضوار س, ضونكة بةرداستى تةمةنَيكى ساَلى بة دوو ساَل, بؤى حيساب بَيت

يان بردي مووضةى خانةنشينةكة ئةوةندة رَيك خبةين كة شياوى ثَيشمةرطة , لةهةموو شتَيكةوة, روحى
 .ئةوة تَيبينى يةكةم بوو, بَيت

يان هةر , دةَلَى خنمةتى خانةنشينى بريتيية لة خنمةتى ثَيشمةرطايةتى( 11)لة بردطةى / تَيبينى دووةم
ةشَيت خبرَيتة سةرى بؤ مةبةستةكانى خانةنشني بَيت بةثَيى برديارَيكى تايبةتى خنمةتَيكى تر د
هةر خنمةتَيكى تر ئةطةر خنمةتى , ئةمة خنمةت خنمةتى خؤيةتى ثَيشمةرطايةتى, سةرماندةى طشتى

ئةوة بةبرديارَيكى تايبةتى سةرماندةيى لةردووى , مةدةنى بَيت ثَيم باشة بوترَى بة ياسا رَيك خبرَيت
ئةطةر بوترَى بةياسا رَيك خبرَى ئةطةر خنمةتى مةدةنى هةبَيت , اساييةوة ثَيدةضَى جَيطاى تَيبينى بَيتي

 .زؤر سوثاس, خبرَيتة سةر خنمةتى ثَيشمةرطايةتى
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كا  عبدالربن ئيسماعيل , باسى كردووة( 11)مواَلحةزةيةكى بةجَيية ئةوةى دةرار خاصةكة لة 
 .ووسةرم

 :بةردَين عبدالربن امساعيل سليم
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

هو : االسري)دةَلَى ( 01)لَيرة لة سةدةرةى , هةية( 00و  01)من تَيبينيم لةسةر مادة ية  سةدةرةى 
 دروست نيية( او ما االعداا) بةردةئيى من, (الذي مت اسره ما ق ل اهة خاراية أو ما االعداا الثيشمرطة

 .ئةوة ية , دروست ترة( االعداا ما ق ل)
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هةمان شتة بةرةئيى من ...( احملتدي هو الذ ( )00)سةدةرةى ( بس ب ا دمة او ما ارائها) تةبعةن/ دوو
كة لةسةر ( 01)سةدةرةى , رَيك تر دةبَيت, تةواو بكرَى( ب, ع )بة , هةردوو سةدةرة بكرَيتة ية  سةدةرة

, ة تةواو نيية(ما االعداا)بةرةئيى من ئةو , تي خارجيةوة يان ئةعدادةَلَى ئةسري دةكرَى لة جيهة, ئةسرية
بةرةئيى من هةردوو , موحتةجينة هةمان شت نووسراوة( 00)ئةوةى , باشرت دةبَى (ما ق ل االعداا)

 .زؤر سوثاس, تةواو بكرَى زؤر رَيكرت دةبآ( ئةلف و بَى)بة , سةدةرة بكرَيت بةية  سةدةرة
 :مةنبةردَين سةرؤكى ئةجنو

 .كا  عينةدين سةرموو, ئةو نودتةية دسةى لةسةرة, راست دةكات
 :بةردَين عنالدين سليم خديدا

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو , ة(51)و لةوة ( 32)مادة زيادبووة و لة ثردؤذةى ثَيشوودا  14ضونكة لةم ثردؤذةية , نودتةى نينامة

لةبةر ئةوة دةن  نةداوة كة ئةو ثردؤذة , كوردى هةية بةاَلم ئةوة بة, ثردؤذة بةكورديش لةالى مة نيية
تةصويت لةسةر نةكراوة كام ثردؤذة خبوَينني , لةبةر ئةوة نودتةى نينامة, يان ئةوى تر خبوَينني, خبوَينني

بةاَلم كا  شَيردَل تةواو , ثرسيارى كا  ديلمان هةمان ثرسيارم هةبوو/ هى دووةم, مادةى سةردة( 14)
, ئةو حةرس ئقليم خازعى ئةو دانونة, دانونى خدمةى عةسكةرى هةية لة بةغدا, رسيارةنةبوو بؤ ئةم ث

, بةاَلم كا  شَيردل زؤر تةواو نةبوو, ئةوة ثرسيارى كا  ديلمان بوو, كة ئةو دانونة رةضاو دةكات ئان نا
(  و ورثتهشلك احلقوق الذي  تقاضاه املتقاعد ا: التقاعد ة اتقوق)سةبارةت بة سةدةرةى خامس عشر 

حقوق , واتة ثارة(  تقاضاه), (شلك حقوق اليت  تقاضاه املتقاعد او ورثته)وابناا بةعةرةبيةكةى وا نيية 
شلك احلقوق اليت )الزم بنووسرَى , بةاَلم ثارة نيية, حقوق ماديية و مةعنةوية و هةموو شتة, موتادازا نيية

 .سوثاس, موئةنةسيش تَيكةَل دةكاتبةعةرةبيةكة موزةكةر و (  ستحقه املتقاعد او ورثته
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

نودتةى , من و كا  سرسةتيش ئيشارةمتان ثَيكردووة, لةجَيى خؤيةتى( يستحقة)مواَلحةزةكةى 
, دةبواية بيدايةتى بَلَيى رةنطة ئةطةر بيدايةت بواية جوانان بدابايةوة, نينامةكةشت ئةبارة عةكس بوو

, هةندَى جار نودتةى نينام موداخةلةية دةست هةَلدةطرن بؤ نودتةى نينام, وتتلةناو موداخةلةكةت 
نودتةكةشت , بةهةر حاَل جوانان داوة, دوات خست بؤ موداخةلةكة, ئةبارة نودتةى نينامى راستى بوو

 كة ثردؤذة ئةصَليةكةية بة ئيقترياحى ئيناسة كردنى ضةند, بةاَلم بةم شَيوةية دبوَلمان كرد, راستة
 .كا  غئور سةرموو, مادةية  و تةعديل كردنى ضةند مادةيةكى تر

 :مةمخورى سعيد طاهر غئور بةردَين
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

مةسةلةن نووسراوة , ثَيم باشة بكرَيتة ية  بردطة( 3و  0)بةنيسبةت ئةو ثردؤذةية لةمادةى يةكةم بردطةى 
سةرماندةى طشتى : سةرماندةى طشتى)َييةم نووسراوة لة بردطةى س( سةرماندةى طشتى: سةرؤكى هةرَيم)

سةرماندةى طشتى : سةرؤكى هةرَيم)دةكرَى بيكةين بةية  بردطة بيَلَيني ( هَينةكانى ثاراستنى هةرَيمن
ئةوة خاَلَيك بةنيسبةت , بةم شَيوةية دةبَيتة ية  بردطة و دووبارة نابَيتةوة( هَينةكانى ثاراستنى هةرَيمة
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بةرداستى كَيشةى ئَيمة كَيشةى خا  و خةَلك بووة بةبةردةوامى لةطةَل , ادةى يةكةملةم( 1)بردطةى 
ثَيشنيارى ئةوة دةكةم بكرَيتة ( بنووتنةوةى رزطارخيوازانى كوردستان)نووسراوة , داطريكةرانى كوردستان

بةر ئةوةي ، يةعين ئةو نيشتمانةي بؤ زياد بكرَيت، لة(بنووتنةوةى رزطارخيوازى نيشتيمانى كوردستان)
احلركة كَيشةي ئَيمة كيشةي نيشتمان و كَيشةي خةَلكي كوردستانيش بووة، لة عةرةبَيكةش دةبَيتة، 

، ئةوة بةثَيويسو دةزاا كة بؤي زيادبكرَيت، وةلة بردطةي دةهةمي ئةو التحرر ة الوطةية الكوردستانية
تة شؤردشي رزطاري خوازي نيشتماني مادةيةش كة ديسان نووسراوة شؤردشي رزطارخيوازي كوردستان، بكرَي

كوردستان، ئةوةي بؤ ئيناسة بكرَيت، لةبردطةي يازدةو بردطةي دووازدة نووسراوة بةثَيي ثةندةكاني ئةو 
ياساية، ئةوة بكرَيتة بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية، ياخود هةر بةثَيي ئةم ياساية، ئةو بةندانة هةر لَيرة 

كمةكاني ئةم ياساية جوانرتيش دةبَيت لةردووي دانونيةوة، بةنيسبةت بردطةي البدرَيت، دانوني تر بَيت، حو
هةذدة لةسةر ثاشة نيشني، بةراسو ثاشة نيشني كةم بةكار هاتووة لةزماني كوردي، بكرَيت بة نةوة 
باشرتة، نةوةش ئةوة ثَيناسةكةي ديارة كةكَيية، ئةوانةي كةبةثَيي باري كةسي دةبنة مرياتطري خانيشني، 
يةعين ثاشة نيشني ببَيت بة نةوة جوانرت دةبَيت، وة لةطةَل ئةوة دام كة بردطةيةكي تر ئيناسة بكرَيت بؤ 
رَيكخستين نهَيين، يةعين خةَلكَيك هةبووة لة ناوشار كاري شؤردشي بةردَيوة بردووة لةردووي 

ة  ئيناسة بكرَيت بؤ ئةوة ثَيشمةركايةتيةوة ولةردووي رَيكخستنةوة، لَيرة بةثَيويسو دةزاا كة بردطةي
ئةو كةسانةن كة ئةركي ثَيشمةرطايةتي و رَيكخستنيان بؤ شؤردش لة ناو : بنووسرَيت رَيكخستين نهَيين

 .شارةكاني كوردستان ئةجنام داوة، زؤر سوثاس
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَية ستاح سةرموو
 :بةردَين ستاح عبداه نةدشبندي

 .جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة
من ثَيشةكي دةست خؤشي لة ليذاني هاوبةش و بةردَينان جةنابي وزيران دةكةم، بةراسو ثردؤذةيةكي تَيرو 
تةسةلة، بةآلم ية  ثرسيارم هةبوو برادةران باسيان لَي كرد تا حةدَيك، بةآلم تةئكيدي ئةكةمةوة ئةوةي 

نميي داخيلي، بةشَي لةخةَلكي ئَيمة كا  غئور باسي كرد لةدواي بردطةي حةظدة ثَيويستة ئةوةي تةن
ثَيشمةرطةي داخيلي بووةو تةننميي داخيلي بووةو ناوي نةهاتووة لَيرة، ثَيم باشة ئةوة بكرَيت بة 

 .بردطةية ، يان لةدواي بردطةي حةظدة ئيناسة بكرَيت، بةشتَيكي باشي دةزاا، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ظيان خان سةرموو
 :ظيان سليمان حاجي بشار بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يةكةم موالحةزةم ئةوةية كة ئَيمة لةدانونةكةي ثَيشرت وشةي ثاسةوانيمان بةكار نةهَيناوة، وشةي 
زَيردةظانيمان بةكارهَيناوة، بؤ ئةوةي كة ية  بطرَيتةوة، من ثَيم باشرتة لَيرة وشةي زَيردةظاني ديسان 

سان تَيكةآلوية  هةية، ئةطةر سةيري بةندةكاني ئةم مادةية بكةين تيكةآلوية  هةية بةكاربهَينينةوة، دي
سةرماندةي طشو هَينةكاني ثاسةواني : لةنيوان تةرجةمةكردني بؤ منوونة لةخاَلي ثَينض خوَيندييةوة
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شو هةرَيم، بةآلم لةخاَلي شازدة كة هةر ديسان لة ئةخريةكةي وتي بريارَيكي تايبةتي سةرماندةي ط
كة  قوات محا ة االقليم،هَينةكاني ثاراستين هةرَيم، يةعين لَيرة تيكةآلوي كردووة لةنَيوان حةرةس لةطةَل 

ئةطةر بَييتةوة سةيري راستيةكةي بكةي دةبَي لةهةموو شوَينَيك هةر ثاسةوانةكةبَيت، يةعين 
دووهةميشم ئةوةبوو كةبةردَين كا  زَيردةظانةكةبَيت بؤ ئةوةي لةطةَل دانوني ثَيشو ية  بطرَيتةوة، خاَلي 

غئور ئيشارةتي ثَي دا، منيش لةطةَل ئةو بؤضوونةم كةهةردوو سةدةرةي دوو، و سَي ية  خبرَيت و بةو 
سةرؤكي سةرماندةي طشو : سةرماندةي طشو هَينةكاني ثاراستين هةرَيم، سةرؤكي هةرَيم: شيوةية بَيت

تكرار دةبَيتةوة، خاَلي سَيهةمم ئةوةية كة بةراسو ئَيمة هينةكاني ثاراستين هةرَيمة، ضونكة دووجار 
لةمةو دوا تَيبينيةكي ليذنةي رَوشنبريي، ئَيمة دوَينَيش ديسان براي بةردَينم كا  ئارَين ئيشارةتي ثَيدا، 
بةآلم لَيرة وةرنةطريا، ديسان دووبارةي دةكةينةوة، لةمةو دوا لة دانونةكاني خؤمان كوردستان ثَيناسةكةين 

مةبةست : نة  هةرَيم، بَلَيني كوردستان لةجياتي ئةوةي بَلَيني هةرَيمي كوردستان، بَلَيني كوردستان
بةنيسبةت وشةي ثاشةنيشني، ثاشةنيشني، وشةيةكي زؤر : عَيراق، خاَلي ضوارةمم –هةرَيمي كوردستان 

ر زؤر باشة، لَيرة بةرداي نؤييةو تازةش دروست كراوة، ئَيمة كةليمةيةكي رةسةمنان هةية مرياتطر، مرياتط
من بةكاربهَينرَيت، ضونكة حةتا لةتةعريئةكةيشا هةر ديسان دةَلَيت ئةوانةي كةدةبنة مرياتطري 
خانةنيشني، كةواتة تةعريئي مرياتطرةكة بكة، نة  ثاشة نيشني، شايةستةش بةخالي نَوزدةهةم بةرداي 

ونكة تؤ شايستة كةلَيمةيةكي سراوانة لةزؤر منةوة خاوةن ما  ناطرَيت، موستةحةق لَيرة بؤي بنةبتة ض
بوار بةكاري دةهَيين، بةرداي منةوة دوو وشةمان هةية دةتوانني بةكاري بهَينني لةسةر ئةوةي تؤ ئةَلَيي 
موستةسيد، سودمةندد بؤي هةية لةكوردستان، كةواتة بؤ خاوةن حةديش، موستةحةديش دةتوانيت ماظ 

داريش بةكار بَينيت، خاَلي بيست ويةكةميش بةديل طرياو، ديل خؤي بةند بةكار بَينيت ئةتوانيت ماظ 
ي ئةسريةو ةر بَلَيئةسرية، لةعةرةبَيكة ئةسري هاتووة، كةواتة بؤ لةكوردَيكة بَلَيي بةديل طرياو بةئةسري، ه

 .تةواو، زؤر سوثاس
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  رَومَيو سةرموو

 :بةردَين رَومَيو حنيران نيسان
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هو ما التحق بالنورة : و االقليممن تةنها نوسخة عةرةبَيكةم ثَيية كة دةَلَيت، حر: لةبردطةي عاشرا
الثيشمركة، التحرر ة الكوردستانية لتحقيق حقوق شعب كوردستان الدخقراطية والقومية او  لتحق بقوات 

ارة يازدةي ئةيلولةكةي بؤ زياد بكرَيت، بؤ ئةوةي وازيح تر ثَيم باشة كةدةَلَيت او يلتحق، دواي ئةو بةرو
االسري هو الذي مت اسره ما ق ل اهة خاراية او ما االعداا، اهة : بَيت، لةبردطةي بيست ويةكةم دةَلَيت

شةرت نية تةنها جيهة خارجية  بَيت، بؤ منوونة ئةطةر كردةوةكة لة كوردستان بَيت، جيهاتي  خاراية
جيهاتي ناوخَوييش هةبوو ة كة ثَيشمةركةي وة  ئةسيري طرتووة، لةبردطةي بيست و  دةرةكيش هةية،

، زؤر اثةاا ادااه لواا ه، ثَيم باشة بكرَيت بة بس ب ادااه لواا هبيست وية  و بيست ودوويش هاتووة، 
 .سوثاس

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  سةردار سةرموو
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 :بةردَين سةردار صباح بوزو هةركي
 .ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة

من سةرةتا ثَيشنيار دةكةم ثردؤذةكة تةنها ياساي خيدمةو تةداعودي ثاسةواناني هةرَيمي بَي و ناوي 
ثَيشمةرطةي تَيدا نةبَيت، يةعين ناوي ثَيشمةرطايةتي ناوَيكي ثريَوزة، ثَيم واية زياتر هةَلبطريَيت بؤ ئةو 

، تَيكةَلي نةكةين بة حوراسي ئةدليم و 1111وة هةتا ساَلي  1111دَوناغةي ساَلي رزطارخيوازيي لةساَلي 
ئةو خيدمةية بةضاكي و بةخراثييةوة، ئةمة هةم ثَيشنيارةو زياتر ثرسياريشة بؤ ليذنةي ثَيشمةرطة، 

يةعين بؤ ثشتطريي لةرةئيةكةي خؤم ئةطةر بطةردَيينةوة بؤ مادةي حةست، يةعين نايب : ئةمة ية ، دوو
ةساية، رةئيس عورةساي ثَيشمةرطة، يةعين مةعقولة ئةو ناوة؟ نايب زابت، عةريف، ثَيم زابيت، رةئيس عور

واية ئةمة رَيك نية، دوايي ضةند تَيكةَل و ثَيكةَل هةية لَيرة، ناوي ثَيشمةرطة هاتووة، ظيان خان باسي 
واني هةرَيم بةكار ئةوةي كرد زَيردةظاني هةية، ثاسةواناني هةرَيم هةية، من ثَيشنيار دةكةم تةنها ثاسة

بَينني، لةبةر ئةوةي لةدستوري هةميشةيي عَيراق لةنوسخة كوردَيكةي ئةمة تةنها ناوي ثاسةواناني هةرَيم 
هاتووة، ئَيمة زياتر وةكو دستوري عَيراق ئةو ناوة بةكار بَينني، من ثَيم باشرتة، خاَلي دووهةمم، يةعين 

اعيدي و لوغةوييةوة هةندَيك دةبينم زؤر موةسةق نةبووة، ئةم ياساية ياسايةكي باشة، ثةآلم لةرووي دةو
، شلك احلقوق: ة ادة، احلقوق التقاعد ةئةو واوة  املتقاعد و ال يشمركة: بؤ منوونة لةخاَلي يازدة، دةَلَيت

( عن)، ئةو ع ارة عا خدمة ال يشمركة: ا دمة التقاعد ةو تةواو، ئةوةي تر ة ادة، احلقوق كةيش ( تلك)
، يةعين ئةطةر ثَييدا بضني زؤر لةوانة زيادة، هو وهي و تلك، هةمووي ثَيويسو بةوةي ناكا، خاَلي ش زيادة

ئةخريم ئةوةية هةرضةندة مايف ئةوةم نية جةوابي ئةندام ثةرلةمان بدةمةوة، بةآلم كا  ديلمان باسي 
ة لةشكري عَيراق، من ثَيم ئةوةي كرد كة ئةمة ياسايةكةو لةعَيراديش ياساية  هاتووةو ئَيمة جوزئَيكني ل

واية ئةو ثاسةواناني هةرَيم يان يةكَيك لةدةستكةوتةكاني طةلةكةمان لة دستوري هةميشةيي عَيراق ئةوة 
بووة كةهَينَيكي عةسكةرميان هةية، ئةطةر بَيتو ئَيمة خؤمان رةبت كةين لة طةَل وةزارةتي ديئاعي عَيراق 

 .ت دةدةين، زؤر سوثاسبةتةواوي، ثَيم واية ئةو دةسكةوتة لةدةس
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سعدالدين سةرموو
 :سعدالدين عبداه مولودمال بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
موالحةزةكةم لةسةر ئةوةية كة ثَيشمةرطة، يةعين حامل ئةلروتبة، يةعين روتبةي هةية، وةكو ئةوةي 

او دانونةكةيش زؤر باسي زابيت هاتووة، يةعين ثَيشمةرطة يان لةعةسكةري هةية، البودة لةجَييةكان لةن
زابيت، زابيت ئةوةية كةلةكولييةي عةسكةري دةردةضَي دةبَيتة زابيت، لَيرة تةعريئي ئةو زابيتة 

، املتقاعد هو ال يشمركة: نةهاتووة، دةبواية لةزمين ئةو تةعريئانةي تةعريف بكراية، لةثاشان كة دةَلَيت
، نة  موتةداعيد ثَيشمةرطةبَيت، املتقاعد ال يشمركةشمةرطةرية؟ نة، يةعين بنووسرَيت موتةداعيد ثَي

، راتة الراشب االساسييةعين عيبارةتةكة عيبارةتَيكي رَيك نابَيت، لة زمين تةسنيئاتةكانيش، يةعين 
راتبة ، نازاا يةعين لةراتة تةداعودي لةسةدةرةي دوازدة ئةوة ئةو الخر شهر  تقاضاهئةساسي 

 لرف عةد تةداعودية، يةعين ية  جارة، يةعين ناوي لَينةنرَي راتة تةداعودي باشة، ضونكة جارَيك كة 
، لة ثاشان ئةو راتيبة ئةساسيةيةكةي، لةثاشان ئةو راتيبة تةداعوديةي تةواوة، زؤر احالته على التقاعد

 .سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كةدةَلَيي موتةداعيد، مةعلومة كة : كاني كا  سعدالدين، ية دوو موالحةزةم هةية لةسةر دسة

موتةداعيدي عام نية، موتةداعيدي ثَيشمةرطةية، بةآلم دةَلَيت هو البيشمرطة، دةبَيت بَلَيي، لَيرة بةتةنها 
لةدانونةكةدا بة موتةداعيد هاتووة، مةدسدمان بؤ ئةوةي تَيبطةين كة موتةداعيدي تر نية، موتةداعيدي 

، يةعين ية  موتةداعيد مةعلومة ية  مةعاشي نية خؤ موكاسةئة لراشب الذي  تقاضاها: ةركةية، دووثَيشم
 .كا  سعدالدين سةرموو، يةعين دائيما بييستيمرارة، هو الراشب الذي  تقاضاهنية راتب تةداعودي، 

 :بةردَين سعدالدين عبداه مولود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

املتقاعد هو كل شخص  تةاول راش ا موتةداعيد لةدانوني ئةسَلي يةعين، ئةَلَيت، يةعين ئةطةر بَلَيني 
 .، يةعين لةوَي بةديار دةكةوَيشقاعد ا عسكر ا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةدي ثَيشمةرطة لةكوَيية؟ حةرةسي ئةدليم لةكوَيية؟ ئةطةر بَلَيني عةسكةرييةن، تؤ بَلَي عسكةرييةن 

 .سَوزان خان سةرموو. رَيتةوة، بةعةكسةوة لَيرة باش هاتووةهةموو عةسكةرَيك دةط
 :بةردَين سَوزان شهاب انور

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
: من لَيرة ية  شت هةية روون نية لةالي من و حةز ئةكةم روونيش ببَيتةوة، لةخاَلي شازدةيا ئةَلَيت

مةتَيكي ديكة، دةشَيت خبرَيتة سةري بؤ خنمةتي خانة نيشيين، بريتية لةخنمةتي ثَيشمةرطايةتي يان خن
مةبةستةكاني خانةنيشينكردن، بة مةبةسو برديارَيكي تايبةتي سةرماندةيي طشو هينةكاني ثاراستين 
هةرَيم، ئةطةر خنمةتَيكة بؤ ئةوةية كة ثَيشمةرطةية بَيي خانة نيشني بكرَيت، ئةو وشةية دةشَيت 

بؤ بةبرديارَيكي تايبةت بَيت، يةعين من : ثَيشمةرطايةتي، دووهةمالبدرَيت، كة بَلَيت؛ بريتية لة خنمةتي 
ئةوة زؤر مةجالي ئةوةي تَيداية، هةم ضةند جارَيكي تر بطةردَينةوة سةر واستةو واستة كاري وبةزم و 
رةزم، ئةطةر ئةو كةسة ثَيشمةرطةيةو لةثَيش ثَيشمةرطايةتَيكةي دكتَور بووةو لةخةستةخانةيةكدا كاري 

بووة بة ثَيشمةرطة، مةسردوزة ئَوتَوماتيكيةن ئةو خنمةتةي ضةند ساَلةي ناو حكومةتةكةي بؤ  كردووة و
خبرَيتة سةر ئةو ضةند ساَلةي ثَيشمةرطايةتَيكةي، ضونكة لَيرةدا جارَيكي تر هاتووة ئةَلَيت خنمةتي 

َيشمةرطايةتي ثَيشمةرطايةتي ئةو ماوةيةية كة ثَيشمةرطة خنمةتي سيعلي تَيدا كردووة و خةباتي ث
لةرينةكاني شَوردش و ئةو خنمةتةي لةدواي شَوردش لةثَيش هةموو كاتَيك، يةعين شةرت نية، لةوانةية 
ئَيستا لةناو شؤردش و لةناو رينةكاني ثَيشمةرطةدا نةماوة، كارَيكي تري هةية، بةآلم شانازي بةو خنمةتةي 

ثاشةنيشني، منيش لة طةَل ئةوةيدام : وهةمخؤيةوة دةكات و ثَيويستة لةسةري دةست نيشان بكرَيت، دو
مرياتطربَيت، بةآلم َلَيرةدا خاَلي نَوزدة روون نية لة الم موستةحةق ياخود شايستة، هةر بةخؤي كةلَيمةكة 

ئةو كةسةي لةنَيوان وةضةكاني، ماظ : تؤزَي لةكوردَيةكةيدا تؤزي وزايح نية شايستة، لةخاَلي يةكةم دةَلَيت
ا ماظي وةرطرتين مووضةي خانةنيشيين دةبَيت لةدواي مردني خانةنيشني كراو، ئَيمة لةنَيوان وةضةكاني

ئةزانني ئةوانةية كةبةثَيي ياساكةية، بةآلم بةراسو ثرسيارةكةي من لةوةداية ئايا ئَيمة لةناو ثَيشمةرطةدا 
و موستةحةدة ضينَيكي زؤر زؤرمان هةية، راستة لةدوايانةوة كةس نةماوة، بةآلم كَي دةستنيشاني ئة
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ئةكات كةوةرطرَيت؟ ئةطةر خؤي نةماوة، بةآلم ئَيستا خةَلك هةية ئةَلَيت من ئةمةوَي ئةو تةداعودية، زؤر 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةنها ية  خاَل سَوزان خان، ئةوةيش ئةوةية خيدمةي ثَيشمةرطة لةطةَل خيدمةي تةداعودي سةردي هةية، 

ةي ثَيشمةرطةية زائيدةن خيدمةي تر كة ئاماذةي ثَي كراوة، وازحية شتةكة، خيدم: خيدمةي تةداعودي
بؤية ئةوة شتَيكة لةوَي دةَلَيت دةكرَيت ئيناسة بكرَيت، يةكَيك دة ساَل خيدمةي ثَيشمةرطةي هةية، بةآلم 

 .لسة خان سةرموو. دوو ساَلَيش كارمةند بووة، ئةوةيشي بؤ ئيناسة دةكرَيت
 :حممودبةردَين لسة سعيد 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هو القائد العام، بةراسو من : لةمادةي يةكةم، تَيبينيم هةية لةسةر خاَلي دووهةم كة دةَلَيت رئيس االدليم

مان لةمادة دوو لةياساي سةرؤكايةتي (رئيس االدليم) ادي ئةزاا، ضونكة ئَيمة تةعريئيئةلَيرةدا بة زي
القائد العام لقوات محا ة : وة بةزياد دةزاا، خاَلي دووهةم كة دةَلَيتهةرَيم تةعريف كردووة بؤية ئة

براسو ئَيمة ئةطةر هاتو  ئةوةمان البرد، بردطةي دووهةمان البرد، بردطةي سَيهةم مادام دووبارةية  االقليم،
ردطةي ثَينجةم مان كردووة، هةرب القيادة العامة لقوات محا ة االقليمةم ديسانةوة، ئَيمة تةعريئي جبؤ ثَين

نَييَن وبردطةي سَيهةم نةمَييَن، ضؤنكة رةبت دةبَيتةوة بةبردطةي دووهةمةوة، لة خاَلي دةهةم كة تةعريئي 
ثَيشمةرطة دةكات، ئَيمة ثَيشرت تةعريئي ثَيشمةرطةمان لةياساي رَينلَيناني ثَيشمةرطة كردووة، 

لح الذي اشرتك بارادشه احلرة يف النورة التحرر ة ذلك املةاضل املسكةلةياساكةيدا بامسان كردووة دةَلَيت، 
يشي تيداية، يةعين ئةو كةسةي كة ئيلتيحادي كردووة بة سةورةي تةحةروريةوة وةاليةزال ئةو  وال يال

اليةزاليشي تَيدابَيت، ئةجنا دواي ئةو بةروارة ثةيوةندي ئةكات، ثَيم باشة ئَيمة وة  ياساي رَينلَينانةكة 
لةراستيدا منيش  ،كراوة تةداعودي ينةوة، لةخاَلي شازدةيشدا باسي خدمةية بكةتةعريئي ثَيشمةرط

تةئييدي دةسةي كا  عبدالربن و سَوزان خان دةكةم، ئةو خيدمة مةدةنييةي كةثَيشمةرطة هةيةتي 
كةئيناسة بكرَيت بؤ خيدمةي ثَيشمةرطايةتي، بؤ بةدةرارَيكي خاسبَيت؟ هةر بابةياسا ئةو خيدمةية 

 .َيت، زؤر سوثاسرَيكبخر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خيدمةي ئينايف بؤية بةدةراي خاسة، ضونكة حاآلتي خاسن عام نية تا وةكو بةدانون بَيت، بؤية وا ئيناسة 
 .دكتَورة رَوذان سةرموو. كراوة، ضةند كةس باسي ئةوةي كرد، دوايي شةرحي بكةن كاكة

 :دزةييرؤذان عبدالقادر . بةردَين د
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين

ثَيناسةكان يةكجار زؤرن، بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةطةر دةستةواذةية  لَيرة هةمان مةعناي هةية 
كةلةياسايةكي تر بةكار هاتووة، لَيرة الدرَيت باشة، بؤ منوونة بردطة ضواردة كةمووضةي تةواو، راتة تةواو 

اكات لَيرة دوو بارة بكرَيتةوة وثَيناسة بكرَيت، لةهةموو ياساية  مووضةي تةواو دةطرَيتةوةو ثَيويست ن
لةبردطة دوازدة ثَيناسةي مووضةي خانة نشني كراوة، لةناوَركي ياسايةكة هيض كَيشة نية، بةآلم لةثَيناسةكة 
كة دةخيوَينينةوة وادةردةكةوَي كة تةنها ئةو حاَلةتة دةطرَيتةوة كة خانةنيشيين ثَيشمةرطة، ئةوثَيشمةرطة 

مابَي، واتا بةهَوي نةخؤشي بَيت يان بةهَوي تةمةن بَيت، خانة نشني بةهَوي مردن ناطرَيتةوة،  كة لةذيان
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ئةطةر وشةية  زياد بكرَيت كة مووضةي خانةنشني ئةو مووضةية كةلةو حاَلةتةي ثَيشمةرطةيش 
ثَيشمةرطةية  خانةنشينةكةيش بةهَوي مردن بطرَيتةوة، لة بَرطة بيست ثَيناسةي بَيسةرو شوَين كراوة، ئةو

كةبَيسةرو شَوين كراية، يةعين نابَيت بةدةستةواذةية  بةهةمان وشة، بةهةمان زاراوة ثَيناسةبكرَيت، 
ئةطةر سياغةكةي بطؤردرَيت باشرتة و ئايا مةسقوديش لَيرة ثَيويسو بةحوكم هةية؟ هةركةسَيك ئةو 

َيويسو بةبردياري مةحكةمة هةية؟ يان سيئةتةي تَيدابوو كة لةثَيناسةكة هاتووة بَيسةرو شوين كراية ث
 .؟ زؤر سوثاساثَيويسو بةبردياري مةحكةمة نية؟ كة ئةوة بردياربدرَيت بَيسةرو شَوينة يان نة

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 كا  رشاد سةرموو

 :بةردَين رشاد ابد ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةبَرطةي دووهةم، مةسروزة بةتةنها : ةي هاتووة رئيس االدليمدسةكاني من زؤري كران، بةآلم لةثَيناسةك
هو وةارة  :الوةارةرةئيس بَيت وتةعريف بكرَيت، نة  رةئيسي ئةدليم، لةبردطةي حةست و هةشتيش 

هو ادليم : ، نايةوَي، لةبةر ئةوةي لةثَيناسةكة لةسةرةوة هاتووة االدليمال يشمركة القليم كوردستان
بَيت و ادليم كوردستاني ناوَيت، لةبردطةي  وة ر ال يشمركةبةهةمان شَيوةدةبواية كوردستان، وةزيريش 

هو املدة اليت قضاها يف ا دمة : خدمات ال يشمركةحةظدةش باسي خةدةماتي ثَيشمةرطة دةكات و دةَلَيت، 
 .زؤر سوثاس. رةية  ئيناسة بكرَيت نودسانة لَي( الو)، واخلدمات الو، الفعلية يف الةضال يف صفوف النورة

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  دلَير سةرموو

 :بةردَين دلَير حممد شريف
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةطةَل ئةو رةئيةي دكتَورة رَوذانام كةتةعريئاتَيكي زؤرة، سيعلةن : من ضةند خاَلَيكم هةبوو يةكةم
م واية وشةي ثاراس ، حيماية لَيرانةيا ئةطةر هةندَيك زيادةي تَيداية، ئةطةر دةكرَيت البدرَيت، من ثَي

لةكورديةكة تةرجومةي كةين بةراسو وا نايةتةوة، يةعين حيماية بؤ ثاسةواني دَيت نة  ثاراس  يان 
من ثَيم واية هةر حيمايةي ئيقليم / بةرطري رةنطة باشرت بَيت لةوة، ضونكة لَيرة هاتووة ثاراستين هةرَيم

م هاتووة لةبةر ئةوةي لةوَيش هةر بوةتة ثاسةواني، ئةبَي تةوحيدي كةليمةكة ناوي بة ثاسةواني هةرَي
، نة  اندالع النورةبَيت باشرتة، سَيهةم شت، زةرورةت واية ئَيمة هةَلطريساندني شؤردش بةكار بهَينني، 

َيرة مةدسةد دةسثَيكردن، ئةوة باشرتة، ثاشان ئةبَي كَوتايي هةبَي، لةطةَل ئةو رةئيةي كا  عادل م ضونكة ل
ي رزطارخيوازي، دةسد لةكؤمةَلَي حقودة لةم ياساية بؤ كؤمةَلةَي خةَلك ةلةكَوتايي شؤردش نية، لةبنووتنةو

دياري دةكرَيت بةثَيي ئةو ماوة دياري كراوة، يةعين خةَلكَيك هةية لةثَيشي راثةردين ثَيشمةرطة بووة، 
هةر شتَيكي تر وة لةهةندَي شوَين لةياساكة ئيعتيبار دةكرَيت بةخيدمةي تةداعودي يان بة خيدمةي 

هاتووة ئيناسة ئةكرَيت، ساَلَيك بة دوو ساَل، ضونكة ئةبَيت تةحديد بكرَيت ساَلةكةي لَيرانةندا، بؤ ئةوةي 
بنانَيت ئةو كةسة ماسةكةي تاكو كوَييةو ئةو ماسة لةكوَي كَوتايي دَيت، كةليمةي جيوز بةراسو طوجناو نية، 

كة لةمادةي شازدة هاتووة، دةشكرَيت لة كورديةكةيش يان لة   ضافمت هةر دةبَي بكرَيتة منيش بةدةناعة
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عةرةبَيكةي جيوز ثَيم واية ئةمة ئةبَيت سيغةكة بطؤردَيت، ضونكة ئةمة حاَلةتي ئيحتيمالي تَي ئةكةوَيت، 
اشرتة نة  ئاوها، ثاشان دابنرَيت ب  ضافئيحتيمالة دةبؤَل بكرَيت يان دةبوَل نةكرَيت، لةبةر ئةوة ئةبَيت 

من ثَيم واية لةدوو، سَي شوَيين ترا دَيت خينمةتي سيعلي يةعين خينمةت سيعلي، ئَيمة سيعلةن 
تةعريئمان نة كردووة، زةرورةت واية تةحديد بكرَيت، خينمةتي سيعلي بةضي مةعناية  دَيت لَيرانة،  

رطةية  بةر لة راثةردين ضَوني ناو بنةيني؟ ضونكة تؤ كاتَيك كة باسي خنمةتي سيعلي دةكةَيت بؤ ثَيشمة
كَي ئةطرَيتةوة؟ ضةند ثرسيارَيك كرا سيعلةن ئيحتيمالة رَوذَيك لةرَوذان ئيشكالَيكي دانوني دروست 
كاتكةسانَيك هةبَي لةناو شؤردشدا سةر بة شؤردشة يان بة شَيوةيةكي جياجيا، يان لةمةجالَيكي جياي شؤردش 

ةرطةيةكي ضةكداري حةديقي نةبووة، لةبةر ئةوةي ثَيشمةرطايةتي ئةبَي بضَيتة ئيشي كردووة، بةآلم ثَيشم
سةر رةبَي ولةمةجالي سةربازي ناو كاري ثَيشمةرطايةتيا، لةبةر ئةوةي خينمةتي سيعلي بةدةناعةمت زةرور 

 .واية تةحديدي بكةين و ثَيناسةي بكةين و زؤر سوثاس
  :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةرموودلَير س. كا  د
 :دلَير امساعيل حقي شاوَيس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةراسو زؤربةي زؤري تَيبينيةكاا وتران، بةآلم ثَيم ضاكة لةخاَلي نَوهةما ئيشارةت بةوة بدةم نووسراوة، 

ردشي وة دةست ثَي دةكات، راستة شؤ 1111ئةيلولي  11شؤردش بنوتنةوةي رزطارخيوازي كوردستانية كة لة 
ئةيلول حةلةدةيةكي طرنطة لةبنووتنةوةي رزطارخيوازي نيشتمانيي كوردستان، بةآلم بنووتنةوةي 

ئةيلولةوة، لَيرة بؤ ئةوةي ئةو  11رزطارخيوازي نيشتمانيي لة سةدةي نَوزدةوة دةست ثَي ئةكات نة  لة 
زؤر . رةبَيكةيش ببَيتة اندلعتئيشكالة مَيذووية نةمَينَيت، ثَيم واية  بةكوردي ببَيتة هةَلطريسا و بةعة

 .سوثاس
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، احلركة التحرر ة الكوردستانيةئةو موالحةزةية دووبارة بوةتةوة، كا  زةعيم و كا  شَيردَل لةسةر نَوهةم، 
، ضونكة حةرةكةي تةحةروري كوردستاني زؤر 1111ايلول عام  11يف  ما شار خ اندالعهاسعلةن وايشة، 

 كا  مال انور سةرموو. م تريشة و كَونرتة، يةعين بؤ ئةوةي بةو شكَلة بطةردَيتةوةدةدي
 :بةردَين انور حممد غئور

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من دوو ثرسيارم لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطة هةية، بةنيسبةت بيدايةتي خاَلي نؤهةم، 

، ئةوة بيدايةتي كة دةست ثَي دةكات لةطةَل 1111ةيلولي ئ 11بيدايةتي هةَلطريساندني شؤردشي كورد لة 
خاَلي دووازدة كة باس لة راتب دةكات، تةبيعي لةو زةمانةدا راتب شتَيك نةبووة، كةسَيك هةبووة ساَلَيك، 
دوو ساَل ثَيشمةرطة بووةو شةهيد بووة، يان كةسانَيكي تر هةبوونة ئَيستا دانيشتوون لةو شؤردشةي ئةيلوال 

م لغ ما الةقود الذي  لرف لل يشمركة يف وقت احالته بووة، لةخاَلي دووازدة باس دةكات دةَلَيت، بةشدار 
، ئةوانة ضؤن؟ يةعين نازاا ضَون تةرتيب دةكرَيت لة طةَل ئةو كةسانةي كة راتبيان وةكو على التقاعد

ةم باسي بكةم، باسي ثَيشمةرطة نةبووة يان راتبةكةي كةم بووة؟ خاَلي حةظدةيش هةر ثرسيارة حةزئةك
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خةدةماتي ثَيشمةرطة ئةكات، هةموومان دةزانني حةركةي تةحةروري كوردي خةَلكَيك هةبووة ثَيشمةرطة 
َوتة دذي ثَيشمةرطة، يةعين هةَلطردايةتةوة، مةسةلةن ساَلَيك ثَيشمةرطة بووة و ببووة لةزةمانَيك و دوايي 

رتيب دةكرَيت، هةر بةية  حيساب دةبن؟ ضونكة باس دةساآلن دذي ثَيشمةرطة بووة، ئاية ئةوانة ضؤن تة
، يةعين خيدمةيةكي سيعلي هةبووة، بةآلم شو الةضال يف صفوف النورةباسي خيدمةي سيعلي ئةكات، باسي 

 .تريشي هةبووة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كا  جعئر سةرموو

 :ملطفى معروف جعئر بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مادةي ية  بردطةي شازدة ئةطةر ئةوة ضا  بكرَيت، ئةَلَيت بريتية لة : من دوو، سَي تَيبينيم هةية، يةكةم
ثَيشمةرطايةتي يان هةر خنمةتَيكي تري نيشتماني، ضونكة ئةطةر نيشتمانَيكةي لةطةل زياد نةكةي 

ة ئَيستا لة عَيراددا خةريكن جةيشي شةعة دةطرَيتةوة، ئةمن دةطرَيتةوة، ئيستيخبارات دةطرَيتةوة، ضونك
لة باتي ريشة هةَلكيشي بةعس ئةيهَيننةوة سةر كار، بةنيسبةت بردطةي حةظدة، ئةَلَيت ئةو ماوةية كة 
ثَيشمةركة خنمةتي تَيداكردووة لةماوةيةكي ديارَيكراودا، ضونكة راست دةكات كا  مال انور دوو ساَل 

، ئةطةر ئةو ماوة دياري كراوة ئيناسة نةكرَيت لَيرة، ئةو كاتة ثَيشمةرطة بووة، دةساَ ان بؤي حيساب كردووة
دوو ساَلةكة دةبَيت دةساَلي بؤ حيساب كةيت، بةآلم ماوةي دياري كراو ساَلَيك ثَيشمةرطة بووة يان دوو ساَل 
ثَيشمةرطة بووة، بردطةي شازدة دةبَيت ئةو ثَيشمةرطةيةي دةست بةسةر دةبَيت لة اليةنَيكي دةرةكي يان 
ناوخؤيي، ضونكة بةداخةوة ئَيمة شةردي ناوخَويشمان هةبوو، تائَيستايش ثَيشمةرطة هةية بةهَوي شةردي 
ناوخؤيةوة تائَيستا لةسجنداية، ثَيشنيارَيكي ترم هةية ئَيمة لةم ياساية ئةسةرَيكي رةجعي نةبَيت، ئَيمة كة 

تةداعوديشمان كردن، ئةطةر هةيةتي  واتا وةكو كا  عادل وتي ئةوانةي ثَيشوو ثلةي ضاكمان ثَييان داو
ئةبَيت خاَلَيك زياد كةين بؤ ئةوانةي كةثَيشرت تةداعود كراون جارَيكي تر بةسةريان بضَيتةوة بؤ ئةوةي 

 .زيادي ثَي دراوة لَيي كةم بكريتةوة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

م بة ليذنةي دانوني يان جةنابي وةزير، موداخةلةتةكان كؤتايي هات، ثَيش ئةوةي مةجالي دسةكردن بدة
 .كا  سرست هةندَيك موالحةزةي دانوني هةية، سةرموو كا  سرست

 :بةردَين سرست ابد عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من هةندَيك روونكردنةوةو وهةندَيك رةئيشم هةية لةسةر بردطةي حةظدة، بةنيسبةتي موستةَلةحات، ئةوة 
انة، ئةو كةليماتانة ئةوةي لةناو سوَلة دانونةكة هاتووة، يةعين مةسةلةن هةر تةعريئة بؤ ئةو وش

كةليمةية  لةناو دانونةكة نةهاتووبَيت نابَيت ئَيمة لَيرة تةعريئي بكةين، برادةران و كا  غئور باسي 
بَيت ئَيمة رَيكخستين نهَيين، ئةطةر موستةَلةحي رَيكخستين نهَيين لةناو سوَلة دانونةكة نةهاتبَيت نا

تةعريئي بكةين، ضونكة موحتاجيمان ثَيي نية، بةنيسبةت دةراري تايبةتي خوشكة سَوزان دةربارةي 
سةدةرة شازدة بردياري تايبةت مةعناي ئةوة ناطةيةنَيت، برديارَيكي ئيستسنائي بؤ يةكَيك بدرَيت، مةعناي 

موعامةلةيةكي عام نية لولي  ئةوة دةطةيةنَيت موعامةلةية  بة تةنها هني شةخسَيكي موعةيةنة،
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مةمجوعةيةكي خةَلكي زؤر بكات، لةبةر ئةوة مةسروزة برديارةكة تايبةت بَيت و بةشكَلَيكي وايشبَيت و 
و ( أ)دانون ئيجازةي بدات، ئةطةر دانون ئيجازةي نةدات نابَيت ئةو برديارة دةربضَيت، بةنيسبةت سةدةرةي 

زيادة، ضونكة عيالدةتي لةطةَل تةعريئةكة نية، سةدةرة ( ب)ة لة بردطةي حةظدة بةرةئيي من سةدةر( ب)
، هو الشخص الذي له حقوق استالم الراشب: املوستحقيش بَوشَيوةيةكي راست و دروست نةهاتووة ئةَلَيت، ( أ)

دةربارةي ئةم سةدةرة وةكيليش حةدي ئيستيالمي راتة هةية، بةآلم بة موستةحةق دانانرَيت، مةسروزة 
املستحق هو الشخص الذي  ستحق الراشب التقاعدي بعد وفاة : ن بةو شكَلة بَيت و تةعريف بكرَيتبةرةئيي م

، ئةوةي ئيستيحقادي راتة تةداعودي هةبَيت نة موستةحةق بَيت راتبةكة وةربطرَيت، ال يشمركة املتقاعد
كي نةبَيت لة ناو ئةو ضونكة وةرطرتن وةكيليش دةتوانَيت راتب وةربطرَيت، بةآلم بةخؤي دوور نية حةدَي

 .تةداعودية كة وةري ئةطرَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

داوا لة كا  شَيردَل دةكةم روون كردنةوةية  بدات لةسةر ئةو موالحةزاتانة و بةهةند وةريبطرَيت، 
ة بكةن ئةو ئةوانةي كة ئاماذةمان ثَي كرد و خؤشيان مواسةدةتيان كرد، من بةحةديقةت ثَيش ئةوةي دس

، دوايي النورة، احلركة التحرر ة الكوردستانيةموستةَلةحةي كة بامسان كرد لةسةر شؤردش ئةوةي نؤهةم 
هي مرحلة ما احلركة التحرر ة : شتَيكمان كرد و بةحةديقةت ئةطةر ديقةت تر بَلَيني، دةبَي بَلَيني

حةرةكةي تةحروري مةرحةلةية لة  ، ضونكة ئةو1111ا لول  11الكورد ة الكوردستانية اليت ش دأ يف 
ي ئةيلولةوة دةست ثَي كردني شؤردشي ثَيي دةوترَيت، بؤ ئةوةي حةرةكة تةحرورَيكة 11كوردستاني لة 

، سةرموو كا  ا لول 11هي مرحلة ما احلركة التحرر ة الكوردستانية اليت ش دا ما شامل ترو سراوانرتبَي، 
 .ونيةع

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة

ئَيمة لةليذنةي ياسايي و لة طةَل ليذنةي ثَيشمةرطة زؤر ديراسةتي ئةو خاَلةمان كرد، وامان كرد ئةو 
سةدةرةية بةو شَيوةيةي دابَرَيذرَي، بؤ ئةوةي تةنسيقيكي هةبَي لة طةَل دانونةكاني كؤن كة دةرمان 

َييش تةعريئي هةية، جطة لةوش دةراراتي ثةرلةماني كردووة، بةتايبةتي دانوني تةكرميي ثَيشمةرطة لةو
كؤن بةو شَيوة تةعريئي كردووة، ئَيمة ويستمان لةوة سةدةرةية ديقةت زؤر بَيت و نةسقَيكي هةبَيت لة 

 .طةَل دانونةكاني ثَيشوو، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةدانوني ترا نابَيت ئةو غةَلةتة تكرار بكةينةوة، دةزاني ئةطةر دانونةكاني ثَيشوو هةَلةيةكي تَيدا ببينني ل
ئةطةر ثَيمان باشرت بَيت ئةوة لةناحييةي لوغةوي و ناحييةي سياغةتيش هيض سةردَيكي وا ناكات، ضونكة 

لةبةر ئةوةي لةثَيشيش سةورةكاني  مرحلة ما احلركة التحرر ة،كةلَيمةيةكة ئيناسةي دةكةي، هي 
دروست بووة، حينبي  1141و وحةركةي ثارتي لة ساَلي دروست بو نيش هةبوونة، حينبي هيوابارزا

 .سةرموو كا  عوني, شؤردش هةبووة، ئةوانة بةشَيكني لة حةرةكةي تةحروري كوردستاني ماناكةي تةواوة
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 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ياني ئَيستا ضؤن دةبَيت , هةر هةستةيةكة, ثةرديوةدانونةكةمان كة دةرهَيناوة ماوةيةكي زؤري بةسةر تَي نة
ياني هيض , هةر نةسسي ئةنداماني ثةرلةمان ئةطةر موالحةزاتيان هةبَيت رةئيان بطؤردن لة ماوةيةكي كورت

داعيدةيةكي دانوني وانيية لة هيض ثةرلةماناتي عالةم كة لةماوةيةكي كورت ئةندامان رةئيان بطؤردَي 
تةعريئةكةش , تةعريئَيكة, تي بابةتةكة بابةتَيكي مةوزوعي نيية كة موئةسر بَيتبةتايبة, لةسةر شتَيك

 .سوثاس, ئةطةر بةو شَيوةية نَينَيتةوة بةرةئيي من خراة نيية, لةناو دانونةكة هاتووة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةورة , هاتووة لَيرةدا زؤر بةزةدي, و هةمان ماناش دةطرَيتةوة, نيية كا  عوني ضئةوةلةن تةنادو
تةعريئي سةورةكة دةكةي بة حةرةكةي تةحةروري كوردستاني , اتركة الكوردستانية, نودتةت نووسيوة

, حةرةكةي تةحرر لةطةَل شؤرش دةسو ثَيكردووة, كة ثَيشرت هيض نةبووة , ئةيلول 11ئيبتيدائةن لة 
من ئينتيباهم , وةكو عينوانَيك هاتووة ضونكة زؤر بةرووني وبةزةدي, بؤية لَيرة ئينتباهمان كردووة زياتر

ئةنداماني ثةرلةمانيش و ضةند , من ثَيم وانيية تةئسريَيكي هةبَيت, نةكردووة زؤر بةزةدي هاتبَيت
 .سةرموو كا  شَيردل, ةناعةمت وايةهةر خؤشم د, ئةندامَيك ئيشارةتيان بةوةدا

 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَيني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

شةرحةكةم لةوةداية كة ئةو ياساية واتَيدةطةن هةر هي , من لةسةرةتاوة كةباسي ياسايةكةم كرد
بةشي , بةشي دووةمي خنمةتة, ومت بةشي يةكةمي موستةالحاتة, ئةو ياساي خانةنشني نيية, خانةنشينة

كة بؤ ضوونة ئةوة دةرطاية, ئةو موستةلةحاتانة وةكو كا  سرسةتيش باسي كرد, سَييةمي خانةنشينيية
دوايي , مةسةلةن يةكَيك كتابَيك دةنووسي دوايي سةرهةنطؤكةية  دةنووسي, ذووةرةوةي ناو دانون

ئَيمةش ئةوةمان , هةندَيك وشة بةكاربَييَن ماناي لَيك دةداتةوة كة رةن  بَيت خوَينةرةكة نةينانيبَيت
كة هةر شتة لة كوَي , تةكان دةبيننيئَيستا كة دَيينة ناو دانونةكة لة ناو دانونةكة هةموو ش, كردووة
هةردوو  وةزير ثَيش , هةردوو بةردَينان, بؤ مةسةلةي جارَيكي تر جةوابي كا  ديليمان بدةينةوة, هاتووة

جةلسةكاني تر كة باسيان كرد كة ضةند  خؤيان و سةرؤكي هةرَيم و جةنابي سةرؤ  وةزيران و ئةوانة 
نةوةيان كردووة لةبؤ ئةوةي وةزارةتي ثَيشمةرطة تابعي ضةند جار كؤبوو, هةموويان ضوونة بةغدا

كة تابعي وةزارةتي دساع بَيت هةمان دانوني وةزارةتي دساع بةسةر عةسكةري عَيراق و , وةزارةتي دساع بَيت
, لةبةر ئةوة ئةوة دانونةكةي وةزارةتي دساعي عَيرادة, بةسةر ثَيشمةرطةي ئَيمةش جَيبةجَي دةكرَيت

ماددةيةكيشمان لةناو هَيناوة كة , ئَيمة ويستوومانة ئةو دانونة لةطةَل ئةوة بطوجنَي, ئةوةي الي منة
بةنيسبةتي زؤربةيان باسي ئةوة دةكةن , ئةوة ية , ثَيشمةرطة ئيستيئادة لة دانونةكاني بةغداش بكةن

خؤي , هةيةئةوانة سةرديان , سةرؤكي هةرَيم و سةرماندةي زَيرةظاني يان سةرماندةي هَينةكاني ثاراس 
, سةرؤكي هةموو كوردستانة, سةرؤكي هةرَيم ئةوةكةي خؤيةتي كةسةرؤكي جيهاتي مةدةنيشة هةمووي

ئةوة بة , ياني هةر شتَيك عايد بة ثَيشمةرطة بَيت, ياني دائيدي ثَيشمةرطة, دائيدي حةرةسي ئيقليم
دائيدي حيمايةي شتَيكي ديكةية كة , سيئةتي خؤي كة خؤي دائيدي حةرةسة و جَيبةجَيي دةكات
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ئةوة شتَيكي زؤر سراوان , ياني ئاسايش, ياني ثؤليس, حيمايةي ئيقليم ياني ثَيشمةرطة , ئيقليمة
حيماية و , ياني ئةوان خؤيان زؤريان مونادةشة كردووة لةطةَل بةغدا, ئةوة حيمايةكةية, دةطرَيتةوة

ةبينني لة بةعنَي شوَين حيمايةمان ئةوجا  كة بَيينة ناو دانونةكة د, حةرةسيان لَيك جودا كردؤتةوة
ضونكة ئةوة , لة هةندَي شوَين سةرؤ , لةهةندَي شوَين دائيدي حةرةمسان بةكارهَيناوة, بةكارهَيناوة

ضؤن باس , ئي شؤرش ئةوة بامسان كرد, هةموو ئةوة دةسةآلتي خؤي هةبوو بةكاري دَييَن, دةسةآلتن
لة ثَيشةوة ثَيتان دةَلَيني ئةوة مةسةلةي , نمةت دةكةينئَيمة كة باسي خ, هاتنة سةر  خنمةت, دةكرَيت

, لةناو عةسكةري هةندَي شت هةية بة موستةالحاتيشةوة سةردي زؤرة لةطةَل مةدةني, عةسكةرية
, ئةو رؤذةي واز دَييَن, مةسةلةن خنمةتي سعلي ضيية؟ خنمةتي سعلي ئةوةية ئةو رؤذةي دةبَيتة ثَيشمةرطة

ياخود كة ثَيشرت كة ثَيشمةرطة بوو بة , دةَلَين خنمةت كة داخلي شةرد دةبَيخنمةتَيكي تر هةية ثَيي 
لةبؤ , ئةوة خنمةتَيكة ئةوةي ثَيشوو ئةوةي كة خدمةي سعلية لةبؤ مووضة, موزاعئمان حساب كردووة

ئةوة خدمةي , يةعين مةعاشي ثَي زياد دةكرَيت, لةبؤ ئةو شتانة هةمووي بةكاردَيت, لةبؤ عةالوة, تةردية
بةس لةبؤ خدمةي , ئةوة لة بؤ خدمةي تةداعدي, خدمةيةكي ترة كة شةردو شو وا دةطرَيتةوة, سعلية

خدمةيةكي تر هةية لةناو ئةو دانونةي ئَيمة ئَيستا دوايي دَيينة سةري ئةو خدمة , تةداعودي بةكاردَيت
ئةويش ئةوةية , ة يةكيان لة صةالحيةتي دائيدي عام, ضؤنة؟ دوو شتة يةكيان لة صةالحيةتي وةزيرة

نة  , تةماشاي دةكةن لةكاتي تةداعودي, مةسةلةن يةكَيك حةدي ئةوةي هةية ئةطةر بَينة ناو خنمةتةكة
بةآلم ئةطةر ضواردة ساَل و شةش , ئةطةر ثازدة ساَلي هةبوو ئةوجا تةداعود دةكرَيت, لةكاتي خنمةت

كة دةَلَيني خدمةي ئوخرا , خدمةي ئوخراية ئةوة, دائيدي عام دةتوانَيت شةش مانطي بداتَي, مانطي هةبوو
لةبةر ئةوةي ئةو شتانة لةناو , ياني ضةندين خدمة هةية كة هاتينة ناو دانونةكة, ئةوانة دةطرَيتةوة

سةرديان , بةنيسبةتي ئةسري وموحتةجين و مةسقود, دانونةكة هاتووة لةطةَل موستةلةحاتةكامنان داناوة
موحتةجين ئةوةية كة يةكَيك لة ئيجازة دَيتةوة لة ردَيي , ةديل دةطريَيضونكة ئةسري ئةوة ديارة ب, زؤرة

رةهينة , لةوانةية نةزانن ئةوة ثَيشمةرطةية حجني دةكةن و مودابيلي شتَيك بةري دةدةن, بةغدا دةيطرن
ئَيمة نووسيتمان يان , ئَيمة نةمانويستووة شتَيكي تر بكةين, و موحتةجةزيش هةمان تةعريئيان هةية

حةرةسي ئيقليم ياني , ضونكة ئَيمة ئةوانة الي ئَيمة حةرةسي ئيقليمن, ي دوذمن يان لةاليةكي دةرةكيلةال
, كةواتة جاري وا هةية شةرديشمان نيية لةطةَل جريانةكامنان, دساع لة هةموو سنووري هةرَيم دةكات

َيكي واي دادةنَين وة  ئةسريَيك ئةوان بةشت, دةبينني يةكَيكي تر رَيي لَي غةَلةت دةبَيت و دةضَيتة شوَينَيك
من دبل )لةبةر ئةوة نووسيتمان ياني شةرت نيية , حسابي دةكةن يان بة موحتةجةزي حيساب دةكةن

يةكَيك هاتؤتة ناو , ةكة وا تَيدةطات(صديق)ضونكة , يش بَيت(بدل صديق)لةوانةية , بَيت( العدو
بةرداسو , هي نهَيين, هةرَيميشمان باس كردئةوةي سةرؤكي , حدودةكةم و حدودي بةزاندووة و دةيطرين

مةسةلةن باس , ئةطةر بَيينة ناو خنمةتةكةت دةنا نهَيين ناتوانني لة هيض جةيشَيك شو نهَيين باس ناكات
بةنيسبةتي زَيردةظان و , بةآلم ناَلَيت خنمةتي نةهَيين, لة ئيخبارات دةكات كة خنمةتي ئيستخباراتي هةبَيت

, ضونكة ثاسةوان ياني ثاسةبانة, من بة رةئيي خؤم زَيرةظانيةكة باشرتة, اسةوانئةوانة و بَلَيني ث
ياني ومتان ئةو كةسانة كة دَينة ( يلتحق)ئَيمة , (يلتحق)بةنيسبةت كا  روميو وتي , ثاسةبانيش سارسيية

لَيرة , ناويضونكة ئةوانةي ثَيش ئةوي راثةرين و ئةوةي دواي راثةردين لَيرة كة دَينة , رَيني ثَيشمةرطة
بةآلم ئَيمة ئيشمان بةو ياساية , بةندَيكمان هةية كة دةَلَيت ئةوانة دةطرَيتةوة ثَيشي ئةو ياساية دةرضَيت

ئةوة دةبَيت بةسةر ويش تةتبيق , لةبؤ دواي ئَيستا خةَلك دَيت ئيلتيحاق دةكات, لة بؤ دواي ئَيستاش هةية
مةسةلةن دةَلَين لة هةموو دونيا روتبةي , ةموو دونيابةنيسبةت روتبةي عةسكةري و ئةوانة لة ه, بكرَيت



 548 

ناَلَين خدمةي زابت و يانيش , يان دةَلَين خدمةي عةسكةري, بةآلم دةَلَين عةسكةري, عةسكةري هةية
لةجياتي بَلَيني سةرباز دةَلَيني , لةبةر ئةوة ئَيمة كة دةَلَيني ثَيشمةرطة, خدمةي رةئيس عورةساو شو وا

لةبةر , لةبةر ئةوة دةمانةوَي ئةوة هةر نَييَن, ة هةموومان سةخر بة ثَيشمةرطة دةكةينئَيم, ثَيشمةرطة
بردياري تايبةتيش لةبؤ سؤزان خانيش , ئةوة لَيرة لةهةموو شوَينةكان هَيناومانة ناتوانني ئةوة بطؤردين

مووضةو عةالوة  كة دةَلَيني مووضةي بنةردةتي و, مووضةش, دائيدي عاممان باس كرد, ئةوة بامسان كرد
بةآلم كة تةداعودي دةكةين جطة لة , كة دَيينة ناو دانونةكة ئَيمة مووضةمان هةية, ئةوانة تَييدا هةية

هي , دوايي هةندَي موخةصةصاتي عائيلي دةدةييَن, مووضةكة هةندَي موخةسةساتي تايبةتيشي دةدةييَن
ئيدي ثرسيارةكانيان , ئةوانة بةديار دةكةوَيت ئةوة كة هاتينة ناو دانوني تةداعوديةوة, خَيناني دةدةييَن

 .سوثاس, وابناا هةر ئةوةندة بوو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
عةجةب ئةو دانونة لولي ئةو كةسانة دةكات كة ئيلتيحاديان كردووةو , سةبارةت بة كا  انور كة دةَلَيت

, ئَيمة دةَلَيني نةخَير لولي ئةوانة ناكات, تةحةروري كوردستاني خيانةتيان كردووة لةطةَل حةرةكةي
ال شمل هذا القانون اي شخص ث ت بلورة قانونية )دةَلَيت  41ماددةي , لةبةر ئةوةي مادةيةكمان داناوة

كا  شَية جعئر ( اخل.......اشرتك يف ارائم القتل املؤسسات القمعية للةهام املةحل و ما كان له ظل  م 
بةتةئكيد واية , ارةتي بةوةدا عةجةبةن ئةو دانونة ئةسةر رةجعية لولي ئةو كةسانة دةكاتئيش

دانونَيكي نوَيشة بؤ , لولي ثَيشمةرطة كةونةكانيش دةكات, ماددةكاني دانون هةموو ئةسةري رةجعي هةية
 .زؤر سوثاس, داهاتووي كوردستان سةبارةت بة ثَيشمةرطة لةبؤ خدمةي تةداعوديان

 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
هةندَي موالحةزات بةجَيهَلدرا و هةندَيكيشي وةآلم , ئةطةر ئيجازة هةبَيت بَيجطة لةروونكردنةوةكان

ئةمن تةماشاي , (رئيس االدليم و القائد العام)دووةم و سَييةم , بةآلم هةندَيكي دةبَيت بيَلَيني, درايةوة
ستةَلةحة تةوحيد بكرَيت وةكو شَيوةي خوارةوة بنووسرَي باشرت واية ئةو دوو مو, ناوةردؤكةكةيم كردووة

ئةوها , (رئيس االدليم)هو دائد العام لقوات ترس االدليم : القائد العام وصئي دائيدي عام)بة عةرةبيةكةي 
, وةصئي دائيدي عام هاتووة, ئيشي دائيدي عام هاتووة, ضونكة رئيس ادليم لَيرة نةهاتووة, راسترتة

ئةوة , (رئيس االدليم)يدي عام لقواتي ثَيشمةرطة و حةرةسي ئيقليم دةوسَيك بكةوة كةدةَلَيي دائ
بؤية لة وةصئةكة دةبي بَلَيي , ضونكة ئةوةي لة دانون هاتووة باسي دةسةآلتي دائيدي عام دةكات,راسترتة

ياني ( االدليم رئيس)لةهةمان كاتدا دةوسَيك دةكةيةوة , دائيدي عام ليقواتي ثَيشمةرطة, دائيدي عام كَيية
, ئةطةر ثَيتان باش بَيت ثَيم واية ئةو دوو ماددةية رَيك خبرَيت, رةئيسي ئيقليم بةو ئيشة هةَلدةستَيت

 .سةرموو, برادةران ئةنداماني ثةرلةمانيش كة ئاماذةيان ثَيكرد
 :      بةردَين شَيردَل عبداه حةوَيني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
حيمايةش ومتان , حةرةسةكة ومتان ئةوة ثَيشمةرطةية, و حيماية سةردي هةيةجارَي لة بةيين حةرةس 
بةآلم , هةموو ضةكدارةكاني ناو هةرَيم, نووسيتيشمان هَينةكاني موسةلةحة, هةموو هَينة ضةكدارةكان
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سةرؤكي ئيقليم ياني ئَيستا ئَيمة كة سةرؤكي ئيقليم كة دائيدي عامة مومكينة بةعنَي جاران سةرؤكي 
يم ئيحتيمالة رؤذَيك بَيـت دائيدي عام نةبَيت كة سةرؤكي هةرَيمة ئةويش هةر صةالحيةتي تايبةتي ئيقل

بؤ منوونة , بةآلم صةالحياتي هةية, ئَيستا مةسةلةن رةئيسي مجهوري لة عَيراق دائيدي عام نيية, هةية
ةر ئةوة سةرؤكي هةرَيم لةب, تةشريئاتي هةيةو شو وا, ويسام دةدات, صةالحياتي بةعنَي مةراسيمي هةية

ئَيمةش لةبةر , لةطةَل دائيدي عامي حةرةس لةطةَل دائيدي عامي حيماية صةالحيةتةكان سةرديان دةبَيت
هةندَي دةمانةوَي سةرؤكي هةرَيم نَينَيتةوة ودائيدي حةرةسيش نَينَيتةوة و دائيدي عامي حيمايةش 

 .سوثاس, نَينَيتةوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كة نةهاتووة نابَيت , جَيطايةكم ثَي بَلَين توخوا, ة لة دانونةكةدا لة كَيندةر ناوي سةرؤكي هةرَيم هاتووةباش
كة نةهاتووة نابَيت تةعريئي , ئةطةر هاتووة ثَيم بَلَين من تةماشام كرد نةمديت, لة تةعريف هةبَيت

بؤ ئةوةي بناندرَيت دةوسَيك , مبؤية دةبَيت بَلَيت دائيدي عامي ثَيشمةرطة و حةرةس ئيقلي, هةبَيت
لةتةعريف , ئةطةر لة دانونةكة ناوي رةئيسي ئيقليم هاتبَيت, دةكرَيتةوة دةنووسرَيت رئيس ئيقليم

ئَيستا دووةم و سَييةم بةوشَيوةي لَي دَيت كة عةرزم , ئةطةر نةهاتبَيت نابَيت لة تةعريف هةبَيت, دةبَيت
رئيس )ودةوسَيك دةكةينةوة ( ام لقوات الثيشمةرطة وحرس االدليمالقائد الع)دائيدي عام دةبَيتة , كردن 
 .سةرموو, كا  غةسور تؤ خؤت ئيقرتاحت كردووة, (االدليم

 :مةمخوري سعيد طاهر غئور بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

د ضونكة ياساكةم تةماشا كر, من بؤية ثَيشنياري ئةوةشم كرد, سعلةن من لةطةَل رةئيي جةنابت دامة
ثَيشنيارةكةي من وابوو كة , دووش ئةو بةينة دةوسةي ناوَيت بةرةئيي من, ئةوة ية , رةئيسي تَيدا نيية

, ياني بَي دةوس( القائد العام لقوات باية ادليم كوردستان و هو رئيس ادليم كوردستان)بنووسرَيت 
 .زؤر سوثاس, ثَيشنيارةكةي من بةو شَيوةية بوو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةوسةكةي بكةيةوة ئةوة دانونيةن , رةئيسي ئيقليمة, لَيرة كةئينةهو دائيدي عامة, ئَيستا ثَيويست ناكات

بةنيسبةت نؤيةم كة دةَلَي شؤردش بة عةرةبيةكةي , بؤية ئةو صياغةم دا, من ثرسم بة كا  سرسةت كرد
, يةكَيك ثرسي كةي تةواو دةبَيت, 1111ايلول  11من اتركة التحررية الكوردستانية الو تبدع من ) دةَلَي 

 .سةرموو , ئةو مةرحةلةية لة شؤردشدا بةردةوامة, تةواو بوونةكةي نيية تا ئَيستا بةردةوامة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .لةوَيدا زيكر كراوة, لة ماددة بيست و حةوت رةئيس ئيقليم هاتووة

 :ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ
لَيرة ماددة , ئةوة ئةصلي دانونةكة غةَلةتة, دةَلي دائيدي عام نة  رةئيس ئيقليم, ئةوة غةَلةت هاتووة

ئةغالتي دةواعيدي هةية , بيست و حةوتةكة كة هاتووة بة صيئةتي دائيدي عام دةبَيت ئةوة ضا  بكرَيت
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سةر ئيقرتاحي كا  سرست سةدةرةي لة( ب),  دةضينة سةر ماددةي نؤزدة, ئةوة دوايي ضا  دةكرَيتةوة
, دةخيةمة دةنطةوة بؤ شةتب كردني, زيادة( ب)كا  سرست ئيقرتاح دةكات سةدةرةي , نؤزدة لة ماددة ية 

كَي لةطةَل ئةوةية ئةو سةدةرةية شةتب بكرَيت دةسو بَلند بكات تكاية؟ با بيخوَينمةوة بؤتان دةَلَي كة 
الشخص الذي  ستحق الراشب )يشي ضا  كردؤتةوة كة دةَلَي ئةليئةكة كا  سرسةت ئةو, ئةلف و باية

اذا ط  كا له خلف  عطى راش ه ملا  ؤله املتقاعد ق ل )دةَلَي  -ب (املتقاعد الثيشمةرطةالتقاعدي بعد وفاة 
ئةوة وةكو كا  سرست باسي كرد خارجيي ( وفاشه ما اولئك هلم مسؤلية اعالة مبواب قرار قضائي

 .سةرموو كا  عوني, ادة لَيرةبؤية زي, تةعريئيشة
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم هةندَي جار هةية , واريس ئةوة استحقادي حقودي تةداعودي دةكات, لَيرة دوو بابةتي جياوازة

هيضي ثَي  ئةطةر مرد ثَيشمةرطةكة ئةوة, ئةوة وارسي نيية, ثَيشمةرطةية  مةسيولة لة ئيعالةي شةخصَيك
بةآلم دةبَيت بة دةرارَيكي دةزائي حجةي ئيعالةي بؤ دةربضَيت لة مةحكةمةي ئةحوالي شةخصي , ناكةوَيت

مةبةسو , ئةو وةخو ئةو حةدةي وةردةطريَيتةوة, هةتا بَلَين ئةوة مةسيولة لة ئيعالةي ئةو شةخصة
 .سوثاس, مةشروعةكة كة لةحكومةت هاتووة ئةو شَيوةية

 :كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ
 .سةرموو, كا  سرسةت جارَيكي تر رووني دةكاتةوة

 :بةردَين سرست ابد عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة لة ماددةي , بةآلم ئةطةر موهيم بَيت جَيطاكةي ئَيرة نيية, موهيم نيية( ب)من ناَلَيم سةدةرة 

خارجيي , سالن كةس موستةحةدة, كةس مرد ئةوة باسي حوكمَيك دةكات كة سالن, تةعاريئي موستةلةحاتة
تةعريئي , ئةو ماددةية ماددةي تةعاريئة, مةسروزة بضَيتة جَيطايةكي تر, مودتةزةياتي ئةو ماددةية

ئةوة مةسروزة , كة يةكَيك مرد كَي موستةحةدة, لَيرة تؤ باسي حالةتَيك دةكةي, موستةلةحات دةكةين
 .سوثاس, خؤيبضَيتة جَيطايةكي تر لةطةَل زةروورةتي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو, هةردوو مودتةرةح, ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة, كا  عوني شةرحت كرد

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

واتة دةبَيت تةعريئةكة هةر , مةزموني دانونةكة لة ماددةكاني دانونةكة بةحسي موستةحةق كراوة
من , لَيرة تةعريئَيكي روون و ئاشكرا كراوة, ئةطةر اليبدةين ماناي واية نازانني موستةحةق كَيية, تهةبَي

 .سوثاس, هو ا ستحق
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

الشخص الذي )بوترَيت , ئةلف و با نةمَينَيت, كا  سرسةت مودتةرةحةكةي ئةوةية ببَيتة ية  سةدةرة
ياني ئَيستا دةبَيتة ية  سةدةرة ثَيكةوة دةخيةمة  (ة ال يشمركة املتقاعد ستحق راش ه التقاعدي بعد وفا
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املستحق الشخص الذي  ستحق راش ه التقاعدي بعد وفاة )دةبَيتة , شةتب دةكرَيت( ب)سةدةرة , دةنطدان
, تكةواتة ئةو سةدةرةية شةتب بكرَي, كا  زعيم هيض ئيعتريازَيكتان هةية لةسةر ئةوة( ال يشمركة املتقاعد

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

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةبَيت بضَيتة ناو ماددةي سي وية  كة باسي ئةو , ثَيويسو بة تةعاريف نيية( ب)ئةوة راستة سةدةرة 

 لَيرة, ماددةي سي وية  بنةبت باسي ئةوة دةكات كة كَي موستةحةدن و ضؤن دةبَيت, مةسةلةية دةكات
 .سوثاس, بةآلم لةبريمان نةضَيت ماددةكة لَيرة شةتب بكرَيت, شةتب دةكرَيت باشة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةعريئةكةش وةكو خوَيندمةوة واي ( ب)ئةو سةدةرةية الدةدةين سةدةرةي , ئَيستا دةخيةمة دةنطةوة, باشة
اتةوة؟ كَي لةطةَل نيية؟ بة ئةكسةريةت البربَيت دةسو بةرزبك( ب)كَي لةطةَل ئةوةية سةدةرة , لَي دَيت

 )ذمارةية  لة ئةنداماني ثةرلةمان ئيعتريازيان هةبوو كة دةَلَي ( االسري)لة سةدةرةي بيست و ية  , البرا
كاتي كة ئةسري ( اجلهة املعاد ة)يان , جيهةي خارجي ناوَي( هو ال يشمركة الذي مت اسره ما ق ل العدو

با ئةوة المان روون بَيت ياني مةدصةد ,(اجلهة املعاد ة)ئينجا دةطؤر َِِِيت , ييةدةكرَيت جيهةيةكي موعةيةن ن
سةرموو , نة  يةكَيك كة سنوور دةبةزَينَيت,  لةوةداية كة دةَلَيي ئةسري ياني ئةوةية كة لةشةرددا دةطريَيت

 .كا  زعيم
 :ثَيشمةرطة وةزيري(/علي زعيم)ابراهيم عنمان عمر بةردَين

 .ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ
, جاري واية سيشة  وشو ثَي نامَييَن, ئةسبابيشي زؤرة, ئةسري سعلةن ئةو كةسةية كة لة سةنطةر دةطريَي

ياني دوةتي دوذمن زياترة لةسةري ناتوانَي مقاوةمةت بكات يان , جاري واية تووشي شةبةكة دةبَيت
 .سوثاس, مةيداني شةرد ئينجا ئةسري ئةوةية كة لةسةنطةر دةطريَي لة, شَيوةية  لةشَيوةكان

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كا  عوني ئةو ( هو ال يشمركة الذي مت اسره ما ق ل اهة معاد ة) كةواتة ئةو صيغةية راسترتة بَلَيي 

وةَلآل من ثَيم باشة هةمووي , جارَيكي تر بيخوَينيةوة تاكو خبرَيتة دةنطدان, طؤردانكاريةي كة كرا
 .ةي نينام ضيية؟ سةرمووبةَلَي نودت, خبوَينيةوة

 :   مةمخوري سعيد طاهر غئور بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

احلركة التحرر ة , النورة)بةنيسبةت بردطةي نؤيةم ئَيمة ضوار ئةندام ثةرلةمان داوامان كرد كة ببَيتة 
كة ئايا ئةوة وا , ةكردباسي ئةو ثَيشنيارةتان ن(  احلركة التحرر ة الكوردستانية)بكرَيتة ( الكوردستانية

 .زؤر سوثاس, ي بؤ زياد دةكرَيت(الوطةية)دةمَينَيتةوة يان 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةوة وةتةنية تارخييةن لةسةر ناوي حةركةي تةحةروري كوردستاني هاتووة, بةَلَي جةنابت ئةوةت كرد
هةموو , كانيش وا هاتووةهةموو دةوانينة, حةرةكةي تةحةروري نيشتمانيي كوردستاني نةهاتووة
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بؤية ناوةكة , نةكردبؤية مونادةشة و داوام لةوان , ئةطينا ئينتيباهم كرد لة موالحةزةكان, ئةدةبياتةكةش
كا  عوني ماددةي دوو و سَي ئةوانةي تر كة , بنووتنةوةي رزطارخيوازي كوردستان, ضؤتة مَيذووة

, ة لةوةش تةبعةن هةندَيك ئةغالتي دةواعيديش هةيةجط, طؤردانكاريان بةسةردا هاتووة تكاية بيخوَينةوة
سةرموو , ئةوانة هةمووي ضا  دةكرَيتةوة, بَيت( الو)دةبَي ( شلك احلقوق الذي)مةسةلةن لة ماددةي ثازدة 

نة  زؤر كةيئمان , وة هاتووةاثهبؤ مةعلوماتيشت لة مري, موستةلةحَيكي دانونية ( خلف)بةعةرةبيةكةي 
 .سةرموو, ةبَيت بَلَيني كوردي

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة االوىل
 .اقليم كوردستان العراق: اقليم: اوال
 .رئيس االقليم, هو القائد العام لقوات حرو االقليم: القائد العام: ثانيا
 .حكومة اقليم كوردستان: حكومة االقليم: ثالنا
 . هي السلطة العليا ملكونات القوات املسلحة الكوردستانية: ت محا ة االقليمالقيادة العامة لقوا: رابعا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ئةوةي , ثَيشمةرطة ئيناسة بكرَيت( لقوات البيشمركة االدليم)ئةطةر ئيناسة بكةيت لة هةموو شوَينةكان 

هو القائد العام لقوات : القائد العام)َي  ناوةكة لة هةموو شوَينةكان حةرةس ئيقليم ثَيشرت ثَيشمةرطةكة بَل
 ( .رئيس االدليم)لةناو دوو دةوس ( حرس االدليم)البيشمركة 

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 (.البيشمركة)هو قائد العام لقوات حرو االقليم : القائد العام: ثانيا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (.رئيس االدليم )الدليم حرس ا –هو القائد العام لقوات البيشمركة 

 :بةردَين شَيردَل عبداه حةوَيني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ياني , بةآلم دائيدي حيمايةي ئيقليم, ئَيمة ثَيشرتيش ومتان دائيدي عامي حةرةس دائيدي ثَيشمةرطةية
ة حيمايةت لة دائيدي هةموو ئةو ضةكدارانةية ك, دائيدي ثَيشمةرطةية, دائيدي ثؤليسة, دائيدي ئاسايشة

ديادةي عامةي بايةي ئيقليمة كة , ديادةي عامة, لةبةر ئةوة ئَيمة ديادةي عامةمان هةية, ئيقليم دةكةن
ياني هةم ديادةي ثَيشمةرطة دةكةن كة , دةبينن هةموو جار كؤدةبنةوة ئةو دوو بةردَينة ئةندامن لةوَيدا

و كة رؤذَيك ئةطةر نةسري عاممان كرد لةوانةية هةم ديادةي ثؤليس و ضةكدار, لةوَي ئةندامي ئةو ديادةن
ياني هةندَي جار لةناو دانونةكة , ئةوة دائيدي عامي حيمايةي ئيقليمة, نيوةي كوردستان ضة  هةَلطرَي

ياني سةرماندةي حيمايةي ئيقليم دةبَيت , سةرماندةي هَين دةبَيت دةراري لةسةر بدات, هةندَي شت دَيت
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بةرةئيي من , لةبةر ئةوة ئةو دةرارةمان هَيناوة, ةرماندةي ثَيشمةرطةنة  س, دةراري لةسةر بدات
ئةوانيش , ضونكة ئةوانيش لةطةَل حكومةتي عَيرادي دسةيان كردووة, حيمايةكةي تَيدا نَينَيتةوة

 .سوثاس, حيمايةيان تةسبيت كردووة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة ثرؤذةي دةستووري , لة دةستووري عَيراق دا نية بةآلم لةرووي دانونيةوة ئةو كةليمةية, خؤي واية
حرس )ئينجا لةبةر ئةوة ثَيشمةرطة , هةر حةرةسي ئيقليمة, حيمايةي ئيقليم , كوردستانيشدا نيية

 .كا  زانا سةرموو( االدليم
 :(زانا)خضر سعيد دادر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم هيض , ئةوة مةوجودة, ئَيستا هةية, شتَيكة دروست كراوة ئةوة( القيادة العامة لقوات باية االدليم)

, لة دانوني ريياسةي ئيقليم نيية, دةبَي ئَيمة سةندة دانونيةكةي بؤ دروست بكةين, سةندَيكي دانوني نيية
, ئةي ثؤليس, ئةطةر دائيدي عام هةر دائيدي ثَيشمةرطة بَيت, روونكردنةوةكةي كا  شَيردليش زؤر راستة

بةس دةبَيت ماددةية  , بؤية دةبَيت لَيرة دروسو بكةين, ئةي هَينة ضةكدارةكاني تر؟, سايش ئةي ئا
لة ماددةية  ( ششكل القيادة العامة لقوات محا ة االقليم شتكون ما فالن و فالن)ئيناسة بكةين بَلَيني 

مةجليسةي ئَيستا  ئةطةر نا ئةو, بنووسني ئيحتيمالة ئةو سةندة دانونية بةو مةجليسة دروست دةبَيت
سةير دةبَيت ئةطةر تةعريئي , دروست بووة لة هيض دانونَيك ناوي نةهاتووة كة ئَيستا لَيرة ناوي بَينني

 .سوثاس, نةكةين
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة دانوني ثَيشمةرطة دةبَيت تةنيا , لةبةر ئةوةي ئةوة دانوني تةداعودة, ببورة لَيرة ناكرَيت ئةو ماددةية
 .سةرموو كا  زةعيمرة دانوني خنمةت وتةداعودي ثَيشمةرطةية، لَي

 :ثَيشمةرطة وةزيري(/عةلي زةعيم)ابراهيم عنمان عمر بةرَين

 .بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن

كوردستانة، خؤي لَيرة عينوان  خؤي سةرماندةى طشو هَينةكاني ثاسةواني يان ثاراستين هةرَيمي
وةزيري ناوةخؤ تَيدا عوزوة،  ،هةييةتةي وةزيري داخيلي ندراية، لةوئةوةية هةييةتَيكي بؤ دا ،ئةساسةكة

تَيدا عوزوة، دةبَي ئةمة كة ئَيمة ناوى لَيدَينني بطوجنَيت لةطةَل ئةو  مةسيول سةرماندةى ئاسايشي طشو
 سةرماندةى طشو هَينةكاني، تةبعةن هةموو هَينة ضةكدارةكاني ثاراستين هةرَيم ، يةعين موصتةَلةحةى،

طشو دةطرَيتةوة،  َينة ضةكدارةكان كَي دةطرَيتةوة؟ ثَيشمةرطة دةطرَيتةوة، ثؤليس دةطرَيتةوة، ئاسايشيه
لةبةر ئةوة دةبَي بة شَيوةية   سبةييَن ئةطةر دوةتةكي خاصيشت تةشكيل كرد، ئةويش دةطرَيتةوة، جا

 .سوثاس يةكرت بطرَيتةوة، زؤر َيذن لةو ئيتارةى دا دةرنةضَيت ودانونيةكان دايرد

 :بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ئةطةر وا بَي  ئاسايشيش  وةلآل ئةوة دةبَي تؤزَيك رووني بكةينةوة بةراسو ، مةسةلةن ئَيستا

 .سةرموو بطرَيتةوة و ناوةخؤش بطرَيتةوة ، كا  شَية
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 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروبارى ثَيشمةرطة/بةرَين شَية جعئر على

 .بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن
كة كا  سةريق عةلي و كا  شَيردَل  كة ئةَلَيني دائيدي عام، مةبةستمان كة ومتان دائيدي عام ئةبَي ئةوةى

يان  ،دائيدي ثَيشمةرطةش و دواتي هةموو موسةلةحة ئةَلَين ئةوةى بَلَيني، ضونكة دائيدي عام يةعين
د دوات حرس االدليم يان دوات ثَيشمةرطةى كوردستان، يةعين دائ سةرماندةى طشو هَيني :بَلَيني دائد

 ،ئةبَي ئةوة بكةى كة ئَيستا لَيرة نووسراوة ،باسي يان شةرحي دائيدي عام بكةى البيشمرطة، يان بتةوَى
دائيدي عام  ئةو تةعريئة بكةين، ئينجا ئةتوانَي ،هةرَيم يان ئةبَي بَلَيني دائيد دوات الثيشمرطة ثاراستين

يةعين ئةوةى كة ضةكي ثَي  ية ، ثؤليسة ، حةرةسي حدودة، ئاسايشة؟بة تةئكيد دائيدي دواتي موسةلةحة
يان كة وتت  ،دائيدي عامي دواتي ثَيشمةرطة َي بةبَي و هني بكات، لةبةر ئةوةى يان ئةوة دائيدةكة بطؤرد

 .دائيدي عام ئةبَي ئةوة تةعريئةكةى بَي

 :بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  سةريق

 :ثَيشمةرطة وةزيري(/عةلي زةعيم)براهيما عنمان عمر بةرَين
 .بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن

القائد العام لقوات الثيشمرطة  هو: ضونكة ئةو مةوزوعة تايبةت مةندة بة ثَيشمةرطة دةتوانني بَلَيني
 )حرس االدليم)

 :بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن

انةكةش دةطوجنَيت، هو القائد العام عينو زؤر سوثاس، ئةوة ئةو صيغةية باشرتة لةطةَل دانونةكة و لةطةَل
، زؤر باشة واي لَيدةكةين بؤ ئةوةى روون بَيتةوة، كا  (االدليم رئيس)حرس االدليم -لقوات الثيشمرطة

 .شَيروان

 :بةرَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةلةحة بَيت، ثَيشمةرطة موس سةرؤكي هةرَيم دائيدي عامي دواتي موسةلةحةية، كة دائيدي عامي دواتي
تريش هةية، مةسةلةن ديواي ئةمين  بةشَيكة لة ديادة عامةى دواتي موسةلةحة، جوزئَيكة، جوزئي

موسةلةحةنة، بةآلم لَيرةدا سةرؤكي هةرَيم  داخيلي هةية، ديواي شورتة هةية، ئةوانيش هةر دواتي
كايةتي هةرَيمةوة هاتية، القائد العام موستةَلةحة لة ياساي سةرؤ دائيدي عامي دواتي موسةلةحةية و ئةو

 .مةعناي ئةوةية هةمووي دةطرَيتةوة ، زؤر سوثاس للقوات ا سلحة،

 :بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةويش ئةوةية بة ثَيي  ،دةكاتةوة من شتَيكم بري كةوتةوة دسةكةى كا  زةعيم جارَيكي ديكة بةدوةت
هةية، بؤية ئَيمة لة دانونيشدا، رةئيسي ئيقليم  عاميشدةستوورى عريادي دواتي موسةلةحة هةية و دائيد 

ئةوةى ئةوة تةنادوز نةكات لةطةَل ئةوةدا، ضونكة بَلَيني دائيدي عام  بؤ ،دائيدي عامي دواتي ثَيشمةرطةية
جةيشي  موسةلةحة هةندَي شت هةية عايدي جةيشي عريادية لةوَى و لة هةرَيميشدا بةشَيكة لة بؤ دواتي
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حرس -البيشمركة قواتللة كةركووكيش هةية و لَيرةش هةية، القائد العام  ،ردة هةيةعريادي ، دوو س
ئةوة راسترتة، دوايي بَيجطة لةوةشدا  بؤ ئةوةى ئيشكا ان نةبَي لةطةَل دةستووريش،( رئيس االدليم)االدليم

وة دواتي تؤ بَلَيي ئة ؟ئةمين داخيلية و جياوازة دوةى ؟ئاساييش بةشَيك نية لة دواتي موسةلةحة
عايدي وةزارةتي داخيلية و ئةوى تر عايدي مةجليس وزراية، ئةطةر  ئةوة ؟موسةلةحةية نا جيا كرايتةوة

ثَيي ئةو  دادةنَين دةبَي بة ثرؤذة بَيت، ثرؤذة دانونَيكي بؤ دةردةضَي ، بةآلم ئَيستاكة بة هةييةتَيكي وا
ؤ بؤ عةوني برد تي راستة ، بؤية كا دوانينةى كة لَيرة دةرضووة، ئةو صيغةى كة كا  سةريق طو

، حةز (رئيس االدليم)حرس االدليم-القائد العام لقوات البيشمركة: سةدةرةكاني تر، ئةوة واي لَيهات بووة 
 .ياشَية ةكةى الدةبةين، سةرموو(رئيس االدليم)دةكةي 

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروبارى ثَيشمةرطة/جعئر على بةرَين شَية

 .جنومةنبةرَين سةرؤكي ئة

هو القائد العام لقوات  :بَلَيني ئةوسا ،ئةبَي ئةو دائيدي عامةى بكةين بة دائيدي دواتي ثَيشمةرطة
يشدا و لة هةر شوَينَيك بَلَيي دائيدي عام يةعين دلة عريا البيشمركة، نابَي بَلَيني القائد العام، دائيدي عام

 .ة، ئاسايشة ، هةمووي ئةطرَيتةوةدواتي موسةلةحةش يةعين ثؤليس دائيدي دواتي موسةلةحة،

 :بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو دائيدةية كة لةو دانونةدا باسي  ئةوة عةسوم دةكةى موستةلةحاتة، كة دةَلَيني دائيدي عام مةدصةدمان
دائيدي عامي سودان و ئةوانة، ئةو دائيد عامةية كة  و ناوى هاتووة، نة  دائيدي عامي بةغدا و هاتووة

تةعريئي كردووة، كَيية ئةو دائيدي عامة؟ دائيدي عامي دواتي  ة باسي دةكات، بؤيةئةو دانون
لة عةيين كاتيشدا رةئيسي ئةدليمة، ئةو تةعريئة راسترتة ئةوةى  ،حةرس االدليمة ثَيشمةرطةية كة ناوي

 .زةعيم طوتي، كا  شَيروان كة كا 

 :بةرَين شَيروان ناصح حيدرى

 .بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤ نابَي  ،بةو صيغةية بَيينة خوارَي دانون ريياسةى ئيقليم تةماشا بكةن بة ض صيغةية  هاتَة؟ دةبَيلة 
 .بَيت كة دةرمان كردووة بة صيغةية  بَيينة خوارَي موخاليئي ئةو دانونة

 :بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن

رياددا موةحةدة، هةر بؤيةش موسةلةحةى ع ض دةَلَي؟ دانوني سةرؤكايةتي ض دةَلَي؟ دائيدي عام لة دواتي
لة ناو دةستووري عرياددا تايبةمتةندي دراوةتة هَيني  ،ئيقليم بؤ ثَيشمةرطة ئيستيسنا كراوة بة حةرةسي

 جوزئَيك نةبَي لة دواتي موسةلةحة و ئةوة دةبَي رضاو بكةين، ئةطةر ئةوة نةكةين بؤ ئةوةى ،ثَيشمةرطة

دةَلَي راستة، ماددةى  حةل بوو، ئةوةى من دةَلَيم و كا  زةعيمئيعترياز دةطريَي، ئيشكالةكةمان  سبةييَن
ماددةى سَيندةم لة يةكةم، سةرؤكي هةرَيم  حةوتةم لة دانونى سةرؤكايةتي هةرَيم كا  شَيروان دةَلَي،

كوردستاني عرياق، ئةوة راستة و عةيين ئةو صيغةيةية كة كا   سةرماندةى طشو هَينةكاني هةرَيمي
 .هات كة وةكو خوَيندمانةوة، بةردةوام بة كاكةتةبةنام كرد، ئةوة ئَيستا واي لَي نيشزةعيم طوتي و م
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 :بةرَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة االوىل

 .العراق-اقليم كوردستان: االقليم-1

 (محرو االقلي)هو القائد العام لقوات ال يشمركة :القائد العام-2

 .حكومة اقليم كوردستان: يمحكومة االقل-3

 .ملكونات القوات املسلحة الكوردستانية هي السلطة العليا:حرو االقليم-القيادة العامة لقوات ال يشمركة-4

بيشمركة كوردستان ما اةدي  ع ارة عا كافة مكونات قوات(:حرو االقليم)قوات بيشمركة كوردستان -5
 .اىل اعلى رش ة عسكر ة

 .شمركة القليم كوردستانوةارة ال ي:الوةارة-6

 .وة ر بيشمركة اقليم كوردستان:الوة ر-7

  11/9/1961ما  مرحلة ما احلركة التحرر ة الكوردستانية اليت ش دا:النورة-8
الكوردستانية لتحقيق حقوق الشعب  هو ما التحق باحلركة التحرر ة(: حرو االقليم)ال يشمركة -9

 (.محرو االقلي)بقوات ال يشمركة  و  لتحقالكوردستاني الدخوقراطية و القومية، ا

 .القانون هو ال يشمركة الذي له حقوق شقاعد ة وفق احكام هذا:املتقاعد-11

 .التقاعد وفق احكام هذا القانون لل يشمركة لد  احالته على الراشب الذي  لرف :الراشب التقاعدي -11

 .مبواب دراته ومةل ه يا دمة الراشب االساسي الخر شهر  تقاضاه ال يشمركة املستمر ف-12

 .الراشب م  املخللات :ماالراشب الت-13

 .ورثته شلك احلقوق اليت  تقاضاه املتقاعد او:احلقوق التقاعد ة-14

 . ع ارة عا خدمة ال يشمركة او اي خدمة اخر :ا دمة التقاعد ة-15

 :بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن

احلقوق اليت  ستحقها ال يشمركة  هي:، احلقوق التقاعد ةالراشب التقاعدي : كا  عةوني ئةوةمان طؤردي
 .املتقاعد او ورثته

 :بةرَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .هي احلقوق اليت  ستحقها املتقاعد او ورثته:احلقوق التقاعد ة-14

ا عليه الغراض التقاعد اضافته ع ارة عا خدمة ال يشمركة او اي خدمة اخر  جيوة:ا دمة التقاعد ة-15
 .االقليم و مبواب قرار خاً للقيادة العامة لقوات حرو

الفعلية يف صفوف النورة و ا دمة اليت  هي املدة اليت قضاها ال يشمركة يف ا دمة: خدمة ال يشمركة-16
 .كوردستان و مبواب احكام هذا القانون  قضيها بعد النورة يف مكونات قوات بيشمركة

 .الشخلية و وارث ال يشمركة املتقاعد وفقآ الحكام قانون االحواله:ا لف-17

 .املتقاعد هو الذي  ستحق الراشب التقاعدي بعد وفاة ال يشمركة: املستحق-18

 .ملريه جمهول هو ال يشمركة الذي فقد بس ب ادااه لواا ه ك يشمركة و ان:املفقود-19

 .ا دمة او ما ارااها ة معاد ة اثةاا ادااهو ال يشمركة الذي مت اسره ما ق ل اه: االسري-21

 .هااداا ا دمة او ما اراااثةاا هو الذي حيتدي ما ق ل اهة خاراية او ارهابية و ذلك : احملتدي-21
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 :بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن
خدمة البيشمركة او اي خدمة : زيادة، اخلدمة التقاعدية( عبارة عن: ) كا  عةوني  15تةنيا سةدةرةى 

عبارة عن ئيناسةية، ، دةخيةمة دةنطةوة وةكو ئةوةى كة خوَينديةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسو  اخرى،
بَلندكا تكاية؟ سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةن  دبوَل كرا، زؤر سوثاس، موالحةزةي ضيتان هةية؟ 

ميواا هاتية، ئةطةر دواي ماددةى ثَينجمان ضاككردةوة كردمانة حةوت، جا ئةطةر ئيجازةم بدةنَي من 
 .خبةن، جا ض دةَلَين؟ بةردةوام بني؟ جةنابي وةزيريش سبةييَن لَيرة نية، سةرموو كا  زةعيم

 :ثَيشمةرطة وةزيري(/عةلي زةعيم)ابراهيم عنمان عمر بةرَين

 .بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئجيل بوو دةبَي بكرَيتة تةبعةن زؤر سوثاس بؤ ئةو جوهد و مانديبوونةتان، بةآلم جةلسة ئةطةر تة
حةستةى داهاتوو، ضونكة ئَيمة سةسةرَيكي بةغدا و ئةو اليةمان هةية، هةندَي ئيشي تر كؤبوويتةوة دةبَي 
بضني و مونادةشةي بكةين، كة هاتينةوة ئينشااه ئةو وةختة ئَيمة لة خنمةت داين و هةر كاتَيكيش ئَيوة 

 .داواتان كرد، زؤر سوثاس
 :جنومةنبةرَين سةرؤكي ئة

تا رؤذي دووشةمي داهاتوو بة ياساي رؤذنامةطةري مةشغولني، لةبةر ئةوة ثاش ئةو رؤذة ئاطادارتان 
دةكةينةو، دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةوةية دوا خبرَيتة هةستةى داهاتوو، ياخود كة ئيعالني دةكةين؟ 

ش بة عةيين شَيوة دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَلدا نية؟ بةئةكسةريةت دواخرا، هةروةها سةدةرةى دووةمي
خستنة روو وطئتوطؤ كردني ثرؤذةى بريارى ئةذماردني رداذةى : سةدةرةى دووةم لة بةرنامةى كار

سةرؤكةكاني يةكةى كارطريي بة راذةى دادوةرى كة لة اليةن ذمارةى ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش 
 بؤ كاتَيكي تر لة هةستةى داهاتوو، كَي لةطةَل ئةوةية كراوة، ئةوةش دةخةمة دةنطدانةوة بؤ دواخستين

ئةوةش دوا خبرَي دةسو بَلندكات تكاية؟ سةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بةئةكسةريةت دواخرا، كؤتايي بة 
 .كةم و سوثاسي يا شَية دةكةمدانيشتنةكةمان دَينني، زؤر سوثاسي كا  زةعيم دة

                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 

 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه   ست ابد عبداه                سر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سةني نيشتمانيي    َيري ئةجنومسكرت
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 ( 08)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 2/02/2112 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   3/10/0222رَيكــةوتي  شــةممة دوو رؤذيي ســةر لــة بــةياني  (11)كاتــذمَير   
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , َين عدنان رشـاد مئـو سـةرؤكي ئةجنومـةن و    بة سةرؤكايةتي بةردكوردستاني عَيراق 
, بةردَين سرست عبـد عبـداه سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤ  و( كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه

 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (08)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1110ي 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  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييساَلي  دووةميي خولي طرَيداني (08)
 :امةي كار بةم شَيوةية بَيتبةرن

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي دةدةغة كردنـي خةتةنـةي مَيينـة، كـة لـة اليـةن ذمـارةي ياسـايي          -1
 .ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةشكراوة

خســتنةردوو و طئتوطــؤ كردنــي ثــرؤذةي ياســاي رؤذنامةنووســان، كــة لــة اليــةن ئةجنومــةني وةزيرانــةوة    -0
 .ثَيشكةش كراوة

سةرؤكةكاني يةكةي كارطَيردي بـة راذةي   راذةى خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي بردياري ئةذماردني -3 
 .دادوةري كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, ان دةكةينةوةبةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤم
ي 1110ي 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  دوو ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ة كاتي خولي دووةمي هةَلبذاردن ل(08)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا3/10/0222رَيكةوتي 
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خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي دةدةغة كردنـي خةتةنـةي مَيينـة، كـة لـة اليـةن ذمـارةي ياسـايي          -1
 .ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةشكراوة

، كــة لــة اليــةن ئةجنومــةني وةزيرانــةوة  خســتنةردوو و طئتوطــؤ كردنــي ثــرؤذةي ياســاي رؤذنامةنووســان  -0
 .ثَيشكةش كراوة

سةرؤكةكاني يةكةي كارطَيردي بـة راذةي   راذةى خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي بردياري ئةذماردني -3 
 .دادوةري كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة

و بــةردَين عــدنان مـوسو ســةرؤكي ثةرلــةمان ناتــةواو بــوو،  ئـةم دانيشــتنة دواخــرا، ضــونكة بـاري تةندروســ  
جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانيش ئيلتينامـاتي رةمسـي   ( كةمال كةركووكي.د)هةروةها بةردَين حممد دادر عبداه
 .هةبوو، بؤية ئةويش ئامادة نةبوو

 .دواخرا 4/10/0222كؤبوونةوةكةش لةبةر ئةو هؤية بؤ رؤذي سَي شةممة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 
 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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 ( 21)شتين ذمارة ثرؤتؤكؤلي داني

 2112\02\2رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 01)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 2/02/2112 رَيكةوتي شةممةسَي 

مانيي ئةجنومـةني نيشـت    4/10/0222رَيكـةوتي   شةممة سَي رؤذيي سةر لة بةياني (11،45)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 )(دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :رنامةي كاربة
ي 1110ي 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  –ةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان    ةمي خولي هةَلبـذاردني دوو سَييساَلي  دووةميي خولي طرَيداني (01)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي دةدةغة كردنـي خةتةنـةي مَيينـة، كـة لـة اليـةن ذمـارةي ياسـايي          -1

 .ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةشكراوة
ةجنومــةني وةزيرانــةوة خســتنةردوو و طئتوطــؤ كردنــي ثــرؤذةي ياســاي رؤذنامةنووســان، كــة لــة اليــةن ئ   -0

 .ثَيشكةش كراوة
سةرؤكةكاني يةكةي كارطَيردي بـة راذةي   راذةى خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي بردياري ئةذماردني -3 

 .دادوةري كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

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

ي 1110ي 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

 سَي ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11،45)ذمَير ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(01)ذمارة  دانيشتين
 :بةم شَيوةية بَيت دا4/10/0222شةممة رَيكةوتي 

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي دةدةغة كردنـي خةتةنـةي مَيينـة، كـة لـة اليـةن ذمـارةي ياسـايي          -1
 .ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةشكراوة

ردوو و طئتوطــؤ كردنــي ثــرؤذةي ياســاي رؤذنامةنووســان، كــة لــة اليــةن ئةجنومــةني وةزيرانــةوة   خســتنة -0
 .ثَيشكةش كراوة

سةرؤكةكاني يةكةي كارطَيردي بـة راذةي   راذةى خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي بردياري ئةذماردني -3 
 .كراوةدادوةري كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش 
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سةرةتا بةخَيرهاتين براي بةردَين كا  سةلةكةدين كاكـةيي دةكـةين وةزيـري رؤشـنبريي و بـراي بـةردَين كـا         
سةعد وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان، بةخَيرهاتين طةرميان دةكةم، داواي لَيبووردنيش لة ئـةوان و  

ضـةند سـاتَيك دواكـةوت، بـةاَلم ئينشـائةَلاَل      لة ئيوة دةكةين كة دوَييَن دانيشـتنةكةمان دواكـةوت، ئـةمردؤش    
 .خَيري تَيداية، ئةطةر شتَيك هةية داواي عوزرمان كرد، ئةوة دةبولة، سةرموو سارا خان

 :ثريوت خضربةردَين سارا 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رؤذةي لةسةر بةرنامةي كارةكة ئةطةر ئيجازةم بدةن دسةم هةيـة، سـةرةتا دةستخؤشـي دةكـةم لـة دانـاني ثـ       
ياساي خةتةنة كردني مَيينـة لـة بةرنامـةي كـاردا، بـةاَلم مـن لَيـرةدا ثرسـيار دةكـةم بؤضـي دانـاني ثـرؤذة             
ياســاييةكان، ئــةو ياســايانةي كــة دةخوَيندرَينــةوةو دةخرَينــة بةرنامــةي كــار، بــةثَيي ريــن بةنــدي بــةرواري 

ة، ئَيمة وةكو ذناني ثةرلةمان تـا ئَيسـتا   ثَيشكةش كردن و طرنطي ياسايةكان لَيرة نيية، لَيرة منوونةمان هةي
ياسـاي  / دوو ياساي زؤر طرنطمان ثَيشكةش بة سةرؤكايةتي ثةرلةمان كردووة، كة لة الي ئَيوةية، يةكـةميان 

دةدةغة كردني مارة برديين كضي منداَل لة ماوةي دوو ساَلدا دةبَيت لةو ثةرلةمانة ئيشي لةسةر كراوة، ئـةو  
ــاي     ثرؤذةيــة ضــةندين خــةَلك و  اليــةنَيك هَيناويانــة ثةرلــةمان، لةوانــة وةزارةتــي مــايف مــرؤظ، كــة لــة رَيط

بةردَيوةبةرَيو مايف مرؤظي رانيـةوة ئيشـيان لةسـةر كـردووةو ليذنـةي ضـوار دؤَليـان ثَيـك هَينـاوةو يـةكَيو           
، لـة هـةمان   زانايان و يةكَيو ذنان و مةكتةبي كؤمةاَليةتي و بؤ خؤيان و ثرؤذةكـةيان هَيناوةتـة ثةرلـةمان   

كاتدا سةنتةري رؤناكبريي ذنان كة رَيكخراوَيكة داكؤكي لة مايف ذنان دةكات، ثرؤذةي هَيناوةو ئامـاري زؤري  
ــان        ــان ئامارم ــةمان ديس ــة ثةرل ــايف ذنــان ل ــة م ــردن ل ــؤكي ك ــو ليذنــةي داك ــداوة، ئَيمــةش وةك لةســةر ئةجنام

رة بـرديين كضـي منـداَل هةيـة لـة سـنووري       ئةجنامداوة ننيكةي ثَينج هـةزارو دوو سـةدو هـةذدة حاَلـةتي مـا     
 .ثشدةرو بيتوَين، ئينجا بَيجطة لةوةي كة لة سنووري كوردستانيش

ةوة ثَيشكةشـي سـةرؤكايةتي   0222ثرؤذة ياساي بـاري كةسـَيتية، كـة لـة مـانطي سـَيي       / منوونةي دووةميان
ضـــةند كَيشـــة  ثةرلـــةمان كـــراوة، هـــةموو خـــةَلك دةزانَيـــت كـــة طرنطـــي ئـــةو ياســـايةو هـــةموار كردنـــي   

كؤمةاَليةتيةكاني ذنان ضارةسةر دةكـات، بؤيـة مـن زؤر ثـَيم بـاش بـوو كـة ئاوردَيـك لـةو ياسـايانة بـدرَيت و            
 .ثةلةي تَيدا بكرَيت و خبرَينة بةرنامةي كار لة ثةرلةمان

ة  ئةوةية هةر ئَيستا لةو ثةرلةمانةي خؤمان، من بة ثَيويسـو دةزاا وةكـو بةرثرسـياريةتي   / خاَلي دووةم
لة كارةكةي خؤمان بةرامبةر بةم هةموو ذنان و كضان، كة ضـاوةردَين ئَيمـة كَيشـةكانيان ضارةسـةر بكـةين و      
كــة بــة منــداَلي مــارة بــرداون و ضــةندةها كَيشــةي ديكــة، دةمــةوَيت لَيــرةدا هةَلوَيســو خــؤم بةرامبــةر ئــةو   

مان و ض لـةوةي كـة لـة حكومـةت     مةسةلةية بةرداسو كة سسـو ثـَي دةدرَيـت، ض لـةوةي كـة دراوةتـة ثةرلـة       
نانَيرَيتةوة بؤ ثةرلةمان، يان وةاَلم نادرَيتةوة، من ئَيستا داواي لَيبووردنيش دةكةم، بة ثَيويسو نـازاا كـار   

 .لة ليذنةي ذنان لة ثةرلةماني كوردستاندا بكةم و داواي لَيبووردن دةكةم، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ت دةدةمةوةو هةندَيكيش بةجَي دةهَيَلم بؤ كا  سرسةت وةاَلم بداتةوة كة ثةيوةندي بـة  من هةندَيك وةاَلم
دانونيةوة هةية، يةكيان ئةوةية هةموو ثرؤذةية  بَيت تةدديرةكةي بؤ سةرؤكايةتي دةمَينَيت، تةحةمولي 
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ي ئةهميـةتي،  ئةو مةسيووليةتةش دةكات، كامةي دةخاتة بةرنامةي كار، كامةي ناخاتة بةرنامةي كار بـةثيَ 
هةندَيك ثرؤذةش دَين رةنطة ئةوةي كة تةدديم كراوة موالحـةزةي زؤر شـت ناكرَيـت، لةبـةر ئـةوة يـةعين       
ناَلَيني ئيهمال دةكرَي ، بةاَلم ئةو ئةهميةتةي نـابينني بـة حةديقةتـدا، ئةطـةر ضـي لـة رووي هينـةوة زؤر        

، مةسةلةن مارةبرديين منـاَل، يـاخود طـةورةتر،    موهيمة، بةاَلم ثَيويست دةكاتن ثرؤذةكاني تر موهيمرت بَي 
ئةوة دانون ضارةسةري كردووة، مةمنوعة مارةبردين، لـة رَيطـةي مـةالش مـارةبردين مةمنوعـة، لةبـةر ئـةوة        
دانونيةن ئةوة رَيطاي نيية، ئيعترياسى ثَي ناكرَي ، بضَيت شكايةت بكاتن، كضةكة بضَيت شكايةت بكاتن بَلـَي  

، مةحكةمة دةرار دةداتن تةسريقي دةكاتن، هةر ئؤتؤماتيكيةن موعالةجـة كـراوة، لةطـةَل    من مارةيان برديوم
ئةوةشدا زؤر شت هةية، زؤر دانون هةية، يان ثرؤذةي دانوني هةية كة باس دةكةن زيـاتر ثةيوةنـدي بـةوة    

هـةتا ئـةو    هةية رؤشنبري بـؤي بـاَلو بكاتـةوة، اليةنـةكاني ثةيوةنديـدار خـةَلك ئاطـادار بكـةن لـة مةترسـي،          
ئةنـدام  ( 18)ثرؤذةيةي كة هاتووة، ئةطةر بَيتو تةوعية نةكرَيت، بة تةوعية زيـاتر ئيجـاب دةكـاتن، بـةاَلم     

ئيمناي كردووة، ئةطةر نةخيةيتة بةرنامةي كار ديسان ئةوانةي لَيرة ئيمنايان كردووة، دةستيان هةَلـدةبرن  
بةرنامةي كار، بـةاَلم وةرة تةماشـاي بكـة لـة واَلتـاني      كةس ئيمنامان كردووة، بؤ ناخيةنة ( 18)دةَلَين ئَيمة 

ئةنـــدام ئيمـــناي كـــردووة، بـــة ناضـــاري هةرضـــةندة ( 18)تـــر ضـــؤن عـــيالج كـــراوة، مـــن لةبـــةر ئـــةوةي 
تةندروستيشم تةواو نةبوو، دوو رؤذة، سَي رؤذة بةدواي مةعلومات دةطةردَيم لة واَلتـةكاني ئيسـالميدا، ئـةو    

ئةوةلـةن بـؤم دةركـةوتووة ئـةو زاهريةيـة زؤر زؤر كؤنـة، هـيض رةبـو بـة           زاهريةية ضية؟ لـة مصـر، جـاريَ   
ئيسالمةوة نيية، لة مصر لة زةماني سريعةونيةكاندا هةبووة، لة ئيسالمدا لة زةماني جاهيلةت هةبووة، بـؤ  
مةعلوماتيشتان لة سوعدية كة مةركةزي حةجة، مةركةزي ئيسالمة، ئةو دياردةية نيية، لة كوردستانيشـدا  

ؤر زؤر كةمة، لة بادينان هيض نيية، لة شارة طةورةكان بة دةطمةنة، لة الدَي بةتايبةتي لة ننيكي سـنووري  ز
ئَيران و ئةوانة لةو مةنتيقانة بردَيـك شـائيعة، كةواتـة لـة كوردسـتانيش تـا حـةددَيك نامؤيـة، هةيـة، نـاَلَيم           

ةتـي تةندروسـتية، دامودةزطايةكانـة، ثَيويسـو     نيية، كَي دةتوانَيت بةوة هةَلستَي  وةزارةتي ئةوداسة، وةزار
كرد، ياساش ثَيويستة ناَلَيم نـةخَير، بـةاَلم دةرهَينـاني ياسـا بـؤ حاَلـةتَيكي وا دوا هـةنطاوة، بـةاَلم كـة ئَيـوة           

كةس ئيمناتان كـرد بَيـت دةخيةينـة ئَيـرةو دواتـريش كـة هاتـة رؤذي هـني مونادةشةشـي دةكـةين و           ( 18)
وةية بة تةئكيد، مةسةلةكاني تـر كـة لـة دسـةكاني تـردا هـاتبوو كـا  سرسـةت وةاَلمـي          بردياريش، بردياري ئَي

 .دةداتةوة سةرموو
 :بةردَين سرست ابد عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من تووشي دوو حاَلةت بوومية، هةندَيك جار برادةران دَين تةوديعي ثرؤذةيـة  دةكـةن، ئةطـةر ثةلـةي لـَي      
بؤ ثةلةتان لَي كرد، سةدةرة ية  يةكَيك لةوان بـوو، دوَيـيَن و ثَيـرَي مةمجوعةيـة  لـة       بكةين، دةَلَين كاكة

برادةران هاتن مورداجةعـةي منيـان كـرد، دةَلـَين كاكـة بـؤ ثةلـةتان لـَي كـرد، ئةطـةر ثرؤذةيـةكيش تـاخريي             
وابناا ئيعترياسيش ثَي بكةين دَين دةَلَين كاكة بؤ تاخريتان كرد، ئةوة حاَلةتَيكة برادةران بةخؤيان دةزانن، 

 .دةكةن
ثرؤذةكان سوَلتةيةكي تةدديري دةستةي سةرؤكايةتيية، بةخؤيان تةدديري زرويف مـةوزوعي دةكـةن،   / دوو

كامة ثرؤذة ثَيش خبةن و كامةي تاخري بكةن، ئـةويش حوريـةتَيكي موتَلـةدي نييـة، ضـونكة هةنـدَيك جـار        
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ة تـةحويلي ليذنـةكان دةكـةين، ليذنـة شـو طـرنطرتي       طئتوطؤ لةطةَل حكومةت دةكـات، هةنـدَيك جـار ثـرؤذ    
لةثَيشــة راثؤرتيــان ئامــادة نــةكردووة، ئةطــةر ليذنــة راثــؤرتي خــؤي ئامــادة نــةكات، ضــؤن ئَيمــة بيخةينــة    
بةرنامــةي كــار، هةنــدَيك ثــرؤذةش هةنــة، رةئــي حكومــةت بةنيســبةت ئَيمــة زؤر طرنطــة، مــةسروزة رةئــي    

يية تاخري بَيت، ئَيمة مةجبورين دواي خبةين، هةندَيك ثرؤذةش حكومةت وةربطرن، رةئي حكومةت دوور ن
دَين ديراسةتَيكي تةواويان لةسةر نةكراوة، ضونكة هةندَيك جار ئيشةكة سـةبةبي ئـةوة نييـة وةكـو دـانون      
نيية موعالةجةي بكرَيت، موشكيلةكة لة تةنئين داية، تةنئيني نةكردووة، ئةوةي ئةو خوشـكة باسـي كـرد    

 يتَيشانةية، دانوني ئةحوال شةخصية كَيشةي مارة كردني منداَلى ضارةسةر كردووة، تـؤ نايـة  يةكَيك لةو ك
ضارةسةري بكةيت بة بةرز كردنةوةي حةددي عقوبة، ئةطةر ية  مان  بَيـت، عقوبـةي سـجن يـة  مـان       

الدـةتى  بَيت و ضارةسةر نةكرا بَيت و تةنئين نةكرا بَيـت، بيكةيـة يـة  سـاَليش هـةر تـةنئين ناكرَيـت، عي       
لةطةَل شـو تـر هةيـة، مـةسروزة ئَيـوة بـؤ ئـةوة ئـيش بكـةن، لـة ناحيـةي دووةم بةنيسـةت ئـةو ثرؤذةيـة،               
ثرؤذةي سراوانرت لةوة هةية خوشكان تةددمييان كردووة، بؤ هةموار كردني دانوني ئةحوال شةخصية، ئـةو  

دني دانونَيك بة سَي ثرؤذة بَيتة ثرؤذةي ئةمردؤ باست كرد بةشَيكة لةو ثرؤذةية، نابَيت ثرؤذةي هةموار كر
ناو ثةرلـةمان، مـةسروزة تةوحيـد بكرَيـت، ثـرؤذةي سـةرةكي بـؤ حكومـةمتان رةوان كـردووة، رةئـي لةسـةر            
بدات، ضونكة ثرؤذةكة طؤردانكارييـةكي يـةكجار جةهةورييـة لـة دـانوني ئـةحوال شةخصـية، بـة رةئـي مـن           

بَي رةئي حكومةت و بَي جيهاتي موختةس، لةبةر ئةوة  ثةرلةمان بة تةنيا نابَيت ئةو هةموار كردنة بكاتن
سةبةبي تاخريي ئةو ثرؤذةية ئةوة بوو، وةكو بة جةنابتم طوت دانونةكة ضارةسةري كردووة، بةو ثرؤذةية 
جارَيكي تر ضارةسةر نابَيت، خؤتان موحاوةلة بكةن وة  ليذنةي ثةرلةمان وةعي و شعور بة مةسيووليةت 

خةَلكي ئةوةي ئةو كَيشانة ثةيدا دةكةن زيادي بكةن، ئيحتيمال هةيـة نيـوةي حةلةكـة    لةناو خةَلك و لةناو 
 .لةوةدا بَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي دةدةغة كردني خةتةنةي مَيينة، كة لـة  / خاَلي يةكةمرنامةي كار، بة
ن ثَيشكةشكراوة، بة خوَيندنةوةي ئَيمة لة سـةرؤكايةتيدا هةنـدَيك   اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةما

تةسسيالتي تَيداية، كة زؤر دابيلي هني دةكـاتن، بؤيـة ئيكتيئـا دةكـةين بـةوةي كـة ئيشـارةتي ثـَي بـدةين و          
ئيحالةي دةكةم بؤ ليذنةي ياسايي و ليذنةي تةندروسو و ليذنةي مايف ئاسرةتان و ليذنةي مايف مرؤظ، هـةر  

ة لة ئَيوة باية  بة ثرؤذةكةي بدةن، ئومَيد دةكةم بة واديعيانةو ذيريانة مونادةشةي بكةن، بةتايبةتي يةك
ليذنةي تةندروسو و ليذنـةي ياسـايي راثـؤرتي خؤيـان حـازر بكـةن، دواي ئـةوةي كـة حازريـان كـرد رؤذي           

ن لة شوَيين خؤيان دابنيشن، بؤ تايبةتي بؤ دادةنَيني بؤ مونادةشة كردني، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَي
خستنةردوو و طئتوطؤ كردنـي ثـرؤذةي ياسـاي رؤذنامةنووسـان، كـة لـة اليـةن        / بردطةي دوو لة بةرنامةي كار

ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة، كا  ئارَينيش سةرموو، ليذنةي رؤشنبريي ديارة هةر كا  ئارَينيان 
 .ةخويل كردووة با ئةويش بَيت،  سةرموو كا  غةسورتةخويل كردووة، ئةطةر كةسَيكي تريان ت

 :سعيد مةمخوري طاهر غئور بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو بةرنامـةي كـارةي كـة دوَيـيَن لـة سـندودةكةمامنان دانـرا بـوو ئـةوةي تَيدايـة ثـرؤذة برديـاري خنمـةتي              
 .سةرؤكى يةكةي ئيدارةكان، دووةم بردطةية
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 :مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو
بةرنامةي كاري دوَييَن دواخـرا، ئـةمردؤ بةرنامـةي كـار طؤردانكـاري تيـا كـردووة، لةبـةر ئـةوةي سـكرتاريةتي           
ثةرلــةمان طــوتي ئَيمــة ثــرؤذةي ياســاي رؤذنامةنووســي دةســتمان ثــَي كــرد بــوو، لةبــةر ئــةوة دةبَيــت ثــَيش  

ئةوةنـدة ثـَيش خـراوة، لةبـةر ئـةوةي       خبرَي ، بةاَلم لة بةرنامةي كارة، بةرنامةكـة نـةطؤرداوة، بـةاَلم بـةس    
دةستمان ثـَي كـردووةو تـةواوي بكـةين، ليذنـةي ياسـايي، سـةرموون لـة كـوَي راوةسـتاين لـةوَيوة دةسـت ثـَي              

 .دةكةين
 :بةردَين كريم حبري عبداه
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يـةن سـةرؤكايةتيةوة هـةردوو    ئَيمة ماددةي يةكةممان مونادةشة  كرد بوو، لةطةَل ئةوةش وا بردياردرا لـة ال 
ليذنة، ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةيوةنديةكان و رؤشنبريي ثَيكةوة دابنيشـني بـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان،     
بؤ ئةوةي ئةوانةي راو بؤضوونةكانيان يـة  خبـةن، ئـةوة بـوو هـةردوو ليذنـة بـة هاوبةشـي لةطـةَل بـةردَين           

يكاي رؤذنامةنووسـان و هـةروةها سـتاسةكة كؤبوونـةوةمان     وةزيري رؤشنبريي لةطـةَل بـةردَين نـةدية سـةند    
ئةجنام داو بة راثؤردتَيكي هاوبةش، ئَيستا دةخيةينة بةردةم ئَيوةي بةردَين، بؤ ئةوةي راي ثةسند لةسةر ئـةو  
ثرؤذةية بدةن، لة هةندَيك خاَل ئَيمة وةكو هةردوو ليذنة لة زؤر خاَلةكان طةيشتينة ية ، بةاَلم لـة ضـةند   

ك نةبَي ، كة ناكؤكي لةنَيوامناندا هةر ماوةتةوة تاكو ئَيسـتا، بـةو شـَيوةيةي خـوارةوة ئَيمـة دةتـوانني       خاَلَي
 .ثرؤذةكة خبةينة بةردةم ئَيوةي بةردَين

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمــة هينةكــةمان لــةو ماددانــة كــة هاوبةشــن، يــةعين بــابَلَيني رَيكــن لةســةري ئامــاذةي ثــَي بــدةن، ئــةوةي   
 .الستان هةية هةردوو رةئيةكة خبوَيندرَيتةوة، سةرموو كا  ئارَينخي

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ســةرباري ئــةو دســانةي كــا  كــةريم كــردي، منــيش تَيبينــيم هةيــة، ثَيموايــة ئــةوة لةبــةر ئــةوةي زؤرتــر     

  هةر لةو ثرؤذة ياساية، لة ثرؤذة ياسايةكاني ثةيوةندي بة ليذنةي رؤشنبرييةوة هةية، ليذنةي ياسايي نة
تريش زياتر تايبةمتةندن بة بواري ياسايي و داردشتنةوةي لة اليةنة سياسيةكان و ئاطادار بوون لة دةستوور 
و ئةوانة، بؤية من لة ئَيستاوة داوا دةكةم زياتر بوار بة ليذنةي رؤشنبريي بدرَيت، كة طئتوطـؤ لةسـةر ئـةو    

 .ئةوة ية اليةنة بكةين، 
بــةثَيي رةئيــةكي تــريش كــة ئَيمــة لةســةر مةنصــة دانيشــتووينة، مــن ســةرؤكي ليذنةكــةم برادةرةكــاني تــر 
ئةندامن لة ليذنةي ياسايي، دةبواية من ثَيشرت تةددميي ئةوةي بكةم، نة  ليذنةي ياسايي، هةر بـؤ ئاطـادار   

يكةم يةكَيك لةوانـةي كـة دوو هؤكـار    بوون لة دسةكان، ضةند دسةيةكي تريش هةية، بةزيادةوة دةمةوَيت ب
هةبوو، كة ئَيمة ثرؤذة ياسايةكةمان بؤ دواخست هةستةي رابردوو، هؤكارَيك ئـةوة بـوو، بـؤ ئـةوةي لةطـةَل      
ليذنــةي ياســايي و جــةنابي وةزيــري رؤشــنبريي و ســةنديكاي رؤرنامةنووســان بــة يةكــةوة كؤبوونةوةيــة    

يــك كردنــةوةو يةكخســتين بــريو بؤضــوونةكامنان، ئةوانــة بكــةين، بــؤ لــة يــةكرت ننيــك بوونــةوةو يــاخود نن
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ئةوة بوو طـوَي زيـاتر   / دةكرَيت يةكي خبةين، ئةوانةي ناكرَيت لة يةكي ننيك بكةينةوة، هؤكاري دووةميش
لة روونا  بريان و رؤذنامةنووساني تر بطرين، كة ذمارةيةكي زؤر داوايان كرد بوو، كـة ثَيويسـتة ئـةوانيش    

ةرضــةندة ماوةيــةكي زؤر بةســةريدا رؤيشــت بــوو دةرســةتيش درا بــوو، بــةاَلم هؤكــاري    دســةيان هــةبَيت، ه
دووةميش ئةوة بوو، هةر بؤ ئةوة جطة لةوةي كة براي بةردَينم كا  كةريم باسي كرد، ئَيمة لةطةَل جةنابي 

لـة   وةزيري رؤشنبريي و سةنديكاي رؤذنامةنووسـانيش دانيشـتني و كؤبوونةوةيـةكي تَيـرو تةسـة ان كـردو      
ــريو         ــان ب ــةنديكاي رؤذنامةنووس ــبةختانة س ــَيم خؤش ــرة دةَل ــن لَي ــةكرتو م ــتينة ي ــوون طةيش ــريو بؤض زؤر ب
بؤضوونةكاني لةطةَل بريو بؤضوونةكاني ليذنةي رؤشنبريي زؤر تةباو زؤر كؤ  بوون، جطة لةوةش ئَيمة لة 

ــان د    01 ــة نووس ــة ردؤذنام ــةكي زؤر ل ــةَل ذمارةي ــردوو لةط ــانطى راب ــتني، جاي م ــَيكي   نيش ــة بةش ــت ل ةنابيش
دانيشــتنةكة ئامــادة بوويــت لــة سةرنووســةري رؤذنامــة ئةهليــةكان و هــةروةها هةنــدَيك لــة روونــاكبريان و  
رؤذنامةنووسةكاني تري كوردستان، كة بةتايبةت دةعوةت كرا بوون لـة ثةرلـةمان، لـةوَيش ئَيمـة سـةرنج و      

انيش بـــةش بـــةحاَلي خؤيـــان ئةوةنـــدةي تَيبــيين زؤر بـــة نرمخـــان لةاليـــةن ئةوانـــةوة وةرطرتـــووةو ئـــةو 
سةريان لَي دةركرد بَيت، هـةوَليان داوة كـة ثـرؤذة ياسـايةكةي ئَيمـة دةوَلةمةنـد بكـةن، جطـة           يانتوانيبيان

لةوةش ئةو رؤذنامةنووسانة، ثةميانطايةكيش كة بارةطايةكةي لة كوردستان بـةناوي ثةميانطـةي كـوردي بـؤ     
لة ثسثؤردو رؤذنامةنووس راثؤردتَيكي تَيرو تةسةليان ناردووة بـؤ ئَيمـةو   هةَلبذاردن، لةوَيش ذمارةيةكي زؤر 

نوَينةريشيان لة كؤبوونةوةكة ئامادة بوو، جطة لةوانةش لةو كؤبوونةوةيةي ئَيمة لةطةَل رؤذنامةنووسامنان 
روو، كرد بة هاوبةشي كة بةشَيكيش لة برادةراني ليذنةي ياساييش ئامادة بوون، دةمةوَيت ئةمةش خبةمـة  

كة نوَينةري يؤنانيش ئامـادة بـوو، ئـةوانيش ئَيسـتا راثؤردتَيكيـان لةسـةر ثـرؤذة ياسـايةكة هةيـة، واتـا ئـةو            
ــاني      ــت، ض اليــةن و دامودةزطاك ــةندين اليــةوة ضــاوةدَيري دةكرَي ــرن  و هةســتيارةو لــة ض ثــرؤذة ياســاية ط

ة مـن ويسـتم ئيناسـةي ئـةو دسـانة      راطةياندن، ض لة اليةن يؤناني كة سةر بـة نةتـةوة يةكطرتووةكانـة، بؤيـ    
بكةم، كة ئاماذة بـةو شـتانة بكـةم، ئينجـا دَيينـة سـةر ئـةو راثؤرتانـةي كـة هةمانـة، ئَيسـتاش ئَيمـة ضـةند              
راثؤردتَيكمـان هةيـة، راثؤردتَيكمــان هةيـة هاوبةشـة لةطــةَل ليذنـةي ياســايي لـة هةنـدَيك خــاَل ئَيمـة كــؤكني،         

يذنـةي رؤشـنبريي، ليذنـةي ياسـايش راثـؤردتَيكي تريـان هةيـة، لـةناو         راثؤردتَيكي ترمان هةيـة، ئَيمـة وةكـو ل   
ليذنةي ياسايي و لةناو ليذنـةي رؤشـنبرييش، بَيطومـان لةسـةر بردطةيـة ، لةسـةر خاَلَيـك بـريو راي جيـاواز          
هةية، بؤية من داوا دةكةم لةسةر ئةو بردطةو خاَلة جياوازانة دةرسةت بدرَيت طئتوطؤ بكرَيـت، مـن ثَيموايـة    

و ياساية يةكَيكة لة ياسا هـةرة طرنطـةكان و هةسـتيارةكان، ضـونكة ئـةو ياسـاية لـة دوو رووةوة لـةناوةوة         ئة
رادةي بـردوا بـووني ئَيمــة بـة دميوكراســي و ئـازادي دةربرديـوةو ئــازادي بـاَلو كردنــةوة دةردةخـاتن، لةاليــةن        

ت، واتا لـة دةرةوة ضـؤن ئَيمـة ياسـاي     دةرةوةشةوة ثَيمواية ئاوَينةيةكة كة واديعي كوردستاني تيادا دةبينرَي
وةربـةرهَينان طرنطــة، بــؤ ئــةوةي ســةرمايةداري بيــاني بتوانَيــت لَيــرة بَيــت كــاري خــؤي بكــات، ثَيموايــة لــة  
دةرةوةش لةو روانطةيةوة سةيري ئَيرة دةكةن، من تةئكيد لةسةر خاَلَيك دةكةمةوة، يةكَيك لة هؤكارةكاني 

ودةوَلةتيمان هةية، كة ئَيمة هاوكاري دةكرَيني لةاليةن زؤر لة رَيكخراو و ئةوةي ئَيمة دؤست و ثشتيواني نَي
ثةرلةمان و حكومةتةكاني دنيا، ئةوةية كـة ئَيمـة ئاشـو خـوازين و هـةنطاو بـةرةو دميوكراسـيةت دةنـَيني،         

ؤكـي ئـةو   لةسةر ئةو ئةساسةش ئَيمة ثارَينطارميان لَي دةكرَيت، ثشتيوانيمان لَي دةكرَيت، ئةو ياسـايةش كر 
دميوكراسية دةردةخات، كة ئَيمة هةوَلي بؤ دةدةين، يـاخود دورلانـة ض وةكـو اليةنـة سياسـيةكان، ض وةكـو       
حكومةت، تكام واية، من تكاية  دةكةم كة هةموو اليةكمان زؤر بة وردي ئةو ثرؤذة ياساية هةَلسـةنطَينني،  
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ةي كة جيهاني دميوكراسي لةطةَل كوردسـتاني  بؤ ئةوةي ئةو هاوسؤزي و ئةو ثشتيوانية نَيودةوَلةتيةي، ئةو
ســتَينَيت، لةطــةَل عَيــراديش جيــا دةكاتــةوة نَينَيــت و ثــةرة ب  هةيــة، كــة كوردســتان لــة شــوَينةكاني ديكــة 

 .مةبةستم كة دةَلَيم كوردستان، مةبةستم كوردستاني عَيرادة، ئةوة ية 
را دةربــردين، ض وةكــو رةخنــة طــرتن   بــؤ ئــةوةي ئَيمــة مــايف تــا  لــةو ثــرؤذة ياســاية، ض وةكــو   / دووةمــيش

دةستةبةر بكةين، لةبةرامبةريش بةرذةوةندي طشو، واتا مـايف طشـتيش لةبةرضـاو بطـرين، بـةاَلم ثَيويسـتة       
ئَيمة لة بريمان نةضَيت هاوسةنطي بكةين، هاوسـةنطي لـةنَيوان مـايف تـا ، لـةنَيوان بةرذةوةنـدي طشـو، نـة         

ل بكرَيـت، نـة بةرذةوةنـدي طشـتيش بـة دوربـاني مـايف تـا  بكرَيـت،          مايف تا  بؤ بةرذةوةنـدي طشـو ثَيشـيَ   
 .لةطةَل رَينمدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كا  ئارَين دسةم ثَي نةبردي، بةاَلم حةق نةبوو، ئَيمة دةضينة سةر ماددةكان يةكة يةكـة، ئةطـةر ماددةيـة     
رةئيمـان يةكـة لـةوةي كـة دةمانـةوَيت      ثَيويسو كرد رةئي بدةيت، ئةو وةخو مونادةشة بكةن، هـةموومان  

ــة رووي       ــةَلطا ل ــَيوة دةربضــَيت، ببَيتــة هــؤي ئــةوةي ثَيشــكةوتين كؤم ــك و ثــَيكرتين ش ئــةو ثرؤذةيــة بــة رَي
ياساييةوة، ببَيتـة هـؤي ثَيشـكةوتين كـاري رؤذنامةطـةري لـة هـةموو روويةكـةوةو رَيكخستنيشـي، بؤيـة داوا           

كةس نودتةي نينامي نييـة، سـةرموو كـا  كـةريم، كـا  شـَيروان        دةكةم ئَيستا بضينة سةر ماددةكان، ئةطةر
 .نودتةي نيناميت هةية سةرموو

 :ريبةردَين شَيروان ناصح حيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نودتةي نيناميم نيية، بةس سةرؤكي ليذنةي دانونيمة دةمةوَيت دوو، سَي دسة بكةم لةو مةسةلةية، ئَيمـة  

ئةجنامدا بة بةشدار بووني ئةو بةردَينانةي كة براياا ئيشارةتيان ثَيدا، ئـةو   رؤذي شةمة كؤبوونةوةيةكمان
كؤبوونةوةيــة بــة ســةركةوتووترين كؤبوونــةوة دةزاا، ضــونكة شــةش ســةعاتي خايانــد، لــة هــةمان كاتــدا    
كؤبوونةوةيــةكي نينامــي بــوو، كــة جَيطــري ســةرؤكي ثةرلــةمان ئامــادةي كؤبوونةوةكــة بــوو، ئــةوةي خــؤي  

نينامي ليذنةي هاوبةش، كة سةرؤكايةتي ثةرلـةمان سةرثةرشـو بكـات، ئومَيـدةوارين لـة ئاينـدة       جةلسةي 
 .ئةو مةسةلةية رةضاو بكرَيت، بؤ ئةوةي ئيشةكان زؤر بة باشي بةردَيوة بضَيت، ئةمة ية 

هــيض ئَيمــة لــة ليذنــةي دــانوني راثؤردتَيكمــان هةيــة، ئــةو راثؤردتــة لــة اليــةن ليذنــةي رؤشــنبريييةوة   / دوو
ئيعتريازي لةسةر نيية، جانيبة ياساييةكاني موعالةجة كردووة، واتـا ئـةو راثؤرتـةي ليذنـةي ياسـايي وةكـو       

 .خؤي ماوةتةوة بؤ مونادةشة كردن، ئةمة دوو
ئَيمة لة كؤبوونةوةكة خاَلي هاوبـةلان هـةبوو موتـةسيق بـووين لةسـةري، خاَليشـمان هـةبوو خـياليف         / سَي

كة خيالسمان لةسةر هةبوو لةطةَل ليذنةي رؤشنبريي، ئةوانة دابيلي مونادةشـةية   لةسةر بوو، ئةو خااَلنةي
 .لَيرة، بؤ ئةوةي دوا رةئي ثةرلةماني لةسةر بدرَيت

ئَيمة وةكو ئةنداماني ليذنةي ياسايي هةر هةموومان لةطةَل راثؤردتةكةينة، بـةاَلم ئـةوة مانـاي ئـةوة     / ضوار
ةبوو وةكـو ئةنـدامَيكي ثةرلـةمان نـةتوانني بضـينة نـاو مةوزوعةكـة،        نيية، ئَيمة ئةطةر موالحةزةيةكمان ه

بــةَلَي ئَيمــةش وةكــو ئةنــدامَيكي ثةرلــةمان مــايف ئــةوةمان هةيــة بضــينة نــاو مةســةلةكان و رةئــي خؤلــان  
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دةربربين، بةبَي ئةوةي هيض تةنادوزَيكي لةطةَل ثَيردةوي ناوخؤ هةبَيت، هيض تةنادوزَيكي لةطةَل سيسـتةمي  
 .شة هةبَيت، زؤر سوثاسمونادة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  كةريم سةرموو
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دسةكاني من كا  شـَيروان وةكـو سـةرؤكي ليذنـةي ياسـايي ئامـاذةي ثَيـدا، ثـَيم باشـة ئَيمـة ئَيسـتا يةكسـةر             

ــا  دلَيــ      ــةردَينم ك ــراي ب ــة ب ــةكان، ك ــةر خاَل ــينة س ــةم     بض ــاددةي يةك ــوردي م ــاني ك ــة زم ــةوة ب ر دةخيوَينَيت
 .دةخوَينَيتةوة

 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ئةم طوزارشتانةي خوارةوة بةم مةبةستانة لةم ياسايةدا بةكار براون /ماددةي يةكةم

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيم
 .كوردستانسةنديكاي رؤذنامةنووساني : سةنديكا

 .نةدية رؤذنامةنووساني كوردستان: نةديب
 .ئةجنامداني كاري رؤذنامةنووسيية بة هةموو كةناَلة جياجياكانييةوة: رؤذنامةواني

 .هةر كةسَيكة كاري رؤذنامةنووسيي بكات: رؤذنامةنووس
يـة  و بـةردَيك و   هةر ضاثكراوَيك كة بة خولةكي و بةناوَيكي دياريكراو و ذمـارةي يـة  لـة دواي    : رؤذنامة

 .ثَيكي دةربضَيت و دابةش بكرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سَي كةس نودتةي نينامـي هةيـة، ئـةوة ئةسـَلي ثرؤذةكةيـة دةخوَينَيتـةوة، دوايـَي هينـةكان دةخوَينَيتـةوة،          
 ثاشــان رةئــي دوو ليذنةكــة كــة لةطــةَل جــةنابي وةزيــر ئيتييئاديــان كــردووة، لةبــةر ئــةوة ثةلــةي مةكــةن،  

 .دسةمان لةسةر كردووة برديارمان لةسةر نةدا، واتا نةماخنستة دةنطدانةوة، تكاية بةردةوام بة
 (:زانا)خضر بةردَين دادر سعيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 مشروع قانون العمل اللحفي يف كوردستان

 الفلل االول
 التعار ف وامل ادئ

 :مل يةة اةااها الغراض هذا القانون قلد بالتعابري االشية املعاني ا :املادة االوىل
 .العراق –اقليم كوردستان : االقليم
 .نقابة صحفي كوردستان: الةقابة
 .نقيب صحفي كوردستان: الةقيب
 .مياولة العمل اللحفي بقةواشة املختلفة: اللحافة
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ي كل شخص خمارو العممل اللمحفي و تموفر فيمه الشمروط القانونيمة مبوامب قمانون نقابمة صمحف           : اللحفي
 .كوردستان
 .املط وع الذي  لدر دور ا باسم مع  وبأعداد متسلسلة وبانتهام ومعد للتوة  : اللحيفة

 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ئَيمة لةو خااَلنةي كة لة ثَيناسةكةدا هةن

 [.ياساى رؤذنامةطةريى كوردستان] ناوى ياساكة بكرَيت بة  -1
 ـ:ثَيناسةى رؤذنامةطةريى لةماددةى يةكةمدا بةم شَيوةيةى خوارةوة بَىدارشتنى  -0
 .كارى رؤذنامةطةرية لةهةموو كةناَلةكانى رداطةياندندا:ثَيناسةي رؤذنامةطةريى  -3
هةر ضـاثكراوَيك كـة بةخولـةكىء بـةناوَيكى ديـارو يـة  لـةدواى يـة ء ردَيـكء ثَيـك           : ثَيناسةي رؤذنامة -4

 .ةوةدةربضآء باَلوبكرَيت
 .بةو شَيوةية رَيككةوتني بةثَيي تةعريئةكان

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .يةعين رؤذنامةنووس بؤتة رؤذنامةطةري، ئةوة مونادةشةمان كرد، ئيتيئادتان لةسةر ئةوة نيية
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بريي طئتوطؤمـان لةسـةر ثـرؤذة ياسـاية  كـرد بـة زمـاني        ئَيمة لة ليذنةي ثةيوةنديةكان و كاروبـاري رؤشـن  
كوردي لةبةردةسو ئَيمة دابوو، ليذنـةي ياسـايش لةسـةر ثـرؤذة ياسـاية  كـة بـة عـةرةبي بـووة ئـةوة مـن            
بناا، بةداخةوةش هةردوو ثرؤذةكة جياوازيان، هةية لة ثرؤذة كورديةكةدا هةندَيك خـاَلي تَيـدا نييـة، لـة     

ية، بةثَيضةوانةشةوة رةنطة وا بَيت، من ثَيم واية ئةطةر ئةو مةسةلةية لـة بةغـداوة   ثرؤذة عةرةبيةكة تَيدا
روويدا بواية دةمانطوت بؤ هةندَي وا دةكةن، بؤ ئةوةي مةسةلةي زماني كوردي نَيتـة ئـاراوة، ئـةو بةنـدةي     

ــة  ثــرؤذة      ــت ي ــةكرَيت، ئــةطينا ضــؤن دةكرَي ــاني كــوردي جــَي بــةجَيي ن ــة  ياســايي يكــة تايبةتــة بــة زم ل
حكومةتةوة بَي ، ئةوة لةبةردةستمان داية جياوازي هةيـة، جياوازيةكـةش خؤزطـة هـةر كورديةكـة بوايـة،       
يةعين ئةوةي كورديةكة زؤرتر لةطةَل بريو بؤضووني ئَيمة دةطوجنَيت، بةاَلم جيـاوازي هةيـة، خـاَلي زيـاد و     

 .خاَلي كةمي تَيداية، بؤ ئاطاداري ئةو بةردَينانةش، سوثاس
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

ئةوة موشكيلة نيية، ئَيمة ئيتيئادمان هةية ئةخريةكةي ضؤن ئيقرار بوو بةو شَيوةية، كورديةكةش وابناا 
عةرةبيةكةشـي هـةموو وا دةكرَيـت، ئَيمـة ئَيسـتا لَيـرة زيـاتر وابـناا لـةو ثرؤذةيـةدا سـةردي هةيـة لةطــةَل             

رؤذة مونادةشةمان كرد لةسـةر ئـةو ماددةيـة، بـةَلَي كـا       ثرؤذةكاني تر، كورديةكة ئةساسي ترة، ئَيمة ئةو 
 .كةريم
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 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ئةو راثؤردتةي ئَيستا خوَيندمانةوة، راثـؤردتي هاوبةشـة، هـي هـةردوو ليذنةيـة، هـةموولان ئيمنامـان        

ئيمـناي كـردووة لةسـةر، كـة ئـةو راثؤردتـة راثـؤردتَيكي        كردووة، ئةوةي ئَيستا لةبةردةستمة كا  ئارَين خؤي 
 .هاوبةشة، ض بة عةرةبي مونادةشةمان كرد بَيت، ض بة كوردي هةر يةكة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا جَيي ئةوة نيية مونادةشةكة بكةينةوةو بؤ ئةوةي ليذنةي ياسايي واي طوت و ليذنةي رؤشنبريي واي 
 .تؤ جةنابت دسةي خؤت كرد، ئةويش دسةي خؤي كرد، سةرمووطوت تةواو، 

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كا  كـةريم راسـت دةكـات، ئَيمـة ليذنـةي هاوبةشـةكة بةرثرسـيارة لةبةرامبـةر ئـةم نووسـينانة، مـن باسـي             
و رؤشنبريي، ض وةكو ياسايي، هاوبةشةكة ثرؤذةكة ثَيشرت دةكةم، ضونكة دوو راثؤردتي جيالان هةية، ض وةك

راستة، من باسـي ئةسـَلةكةم كـردووة، ئـةو دوو ثـرؤذةي بـؤ ئَيمـة هـاتووة جيـاوازة، لةطـةَل كـا  كـةريم لـة              
 .ليذنةي ياسايي ئَيمة جياوازميان نيية لةسةر راثؤردتة هاوبةشةكة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نــةي رؤشــنبرييش راثؤردتــة كؤنــةكان لــةبري بكــةن، كةسيشــتان تكايــة هــةردوو ليذنــة، ليذنــةي ياســايي و ليذ
 .ئاماذةي ثَي مةدةن، راثؤردتَيكي هاوبةشتان هةية ئاماذة بةوة بدةن بردايةوة ئيرت، بةَلَي كا  باثري سةرموو

 :بةردَين باثري كامال سليمان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ان لةسـةر صــيغةية  كـرد و راثــؤردتَيكي تايبــةمتان   ئـةو طرستــة بؤيـة كةوتؤتــةوة، ثَيشـرت ئَيمــة مونادةشــةم   

هةبوو لة ليذنةي رؤشنبريي، دوايَي كة ضووين رَيككةوتني، ئةو راثؤردتـة هاوبةشـة بـة رةئـي مـن كـاري ثـَي        
بكرَيت، ئةواني تر بةجَي بهَيَلرَيت، طرستةكةي نَيوان كا  كةريم و كا  ئـارَينيش مـن واي دةبيـنم، ئـةوةي     

 .ك تَي نةطةيشتنة سةرضاوةي لةوة وةرطرتوة، سوثاستَيك نةطةيشتنة، لَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، منيش وا دةَلَيم يةعين راثؤردتة هاوبةشةكة ئةساس دةبَي ، كا  عةوني سةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، ضـونكة زؤر حاَلـةت هةيـة لـةوَي موعالةجـة كـراوة، لـة        راثؤردتي كـؤن هـةر دةبَيـت ئيعتيبـاري ثـَي بكرَيـت      

راثـؤردتي هاوبــةش نييــة، راثــؤردتي هاوبةشــةكة بــةس ئيشــارةت بــةو نوداتانــة دةدات، كــة خيالسمــان لةســةر  
 .هةبوو بة تةنيا، زؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عـةسوم دةكـةيت مـةسروز وايـة      ئاخر مةسروز واية كـا  عـةوني ئةطـةر واتـان كـرد بَيـت غةَلـةتان كـردووة،        
ثرؤذةكة هاتووة لة الي حكومةتةوة، ليذنةي ياسايي راثؤردتي خـؤي نووسـيوة، ليذنـةي رؤشـنبريي راثـؤردتي      
خؤي نووسيوة، لَيرة برديارماندا كـة دانيشـتنَيكي هاوبـةش بكـةن، كـا  كـةمال سةرثةرشـو كـردو لـة ثـاش           

ةموو خاَلةكان، ئةطةر وا نـةبَي  ئيشـكال دروسـت دةكـاتن،     ئةوةدا مةسروز بوو راثؤردتةكان شامل بَي  بؤ ه
 .سةرموو

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة بيدايةتي راثؤردتةكةمان ئيشارةمتان بةو نودتةية داية تةحديدمان كردووة، ئةو نودتانةي كة خيالسمـان  

زائيدةن ئةو خيالسانة كة لة ليذنة ئيتيئادمـان لةسـةر كـرد     لةسةر هةبوو، ماناي راثؤردتي ثَيشيمان دةردوات
 .ماوةتةوة طومتان بؤ داعة بةجَي بهَيَلني حةسم بَي ، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

باشة ئَيستا كا  كةريم، عينواني ثرؤذةكة دةبَيتة ثرؤذةي ياساي كـاري رؤذنامةطـةري لـة كوردسـتان، ئـةوة      
ؤذنامةطةري لة كوردستان، كةس خياليف لةوة نيية، ثرؤذةي ياساي رؤذنامةطةري لة ئيشكا ان نيية، ياساي ر

مشـروع دـانون العمـل    )كوردستان، ثرؤذةي ياسـاي رؤذنامةطـةري كوردسـتان، باشـة كـةس خـياليف لةسـةرما،        
 .، ثةخشان خان سةرموو(يف كوردستان)دةبَيت لَيرة بَلَيي ( الصحئي

 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو ناوة، من مةتين هةردوو ئةو هينةم خوَيندةوة، كورديةكةو عةرةبيةكة، طةردام بؤ شتَيك لة دواييـدا كـة   
ئةو ناوة بةو نةوعة تَي نةطةيةنرَي، يةعين كة ئَيستا دةَلَيني ياساي رؤذنامةطةري كوردستان، يةعين تـةنها  

ةييَن ئةطةر دةناتَيكي سالن و سالن مةكتـةبَيكيان هـةبوو لـة هـةولَير،     سةحاسةي كوردستاني دةطرَيتةوة، سب
يان لة سلَيماني تةعامول ضؤنة لةطةَلياندا، ئةطةر ناوةكة وا بَيت دةبَيت دَيردَيك هةبَيت، كـة ئـةم ياسـايةش    
ئةوانة دةطرَيتةوة، ية  خاَلي ديكـة جـةنابي سـةرؤ ، لـة نوسـخة عةرةبيةكـة مةسـةلةن مـاددةي يـة  لـة           

، لـة كورديةكـة   (لمحفي  الو توفر فيه الشروط القانونية مبواب قانون نقابمة  )تةعريئي صةحةيف هاتووة 
 .ئةوةي تيا نيية، يةعين ئةوة سةردَيكي جةوهةريية، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جارَي تةنيا لةسةر عينوانةكة، دوايَي خاَل بةخاَل دَيينة سةري، كا  جةمال سةرموو
 :ن مجال حممد داسمبةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
/ تــةبيعي مــن تــةنها شــتَيك ناضــَيت بــة مَيشــكمدا لــةم عينوانــة، ئةمــة دوو شــو تَيكــةاَلو كــردووة، يةكــةم  

ووس مـةعلوماتي تايبـةتي خـؤي هةيـة، زؤر شـت      مةطةري لةطةَل رؤذنامة، رؤذنامةنرؤذنامةواني، يان رؤذنا
َيت تؤمار بكرَيت، ئَيستا لَيرة هيض شـتَيك تؤمـار نـةكراوة، لةبـةر ئـةوة بـة       هةية كة لة دانوني رؤذنامة دةب

دةناعةتي من ئةو خااَلنةي كة عيالدةي بة رؤذنامةوة هةية لةم مةوزوعة دةربكرَيت، تةنها رؤذنامةطةري، 
هَينـا  رؤذنامة، رؤذنامةنووس، ماسةكاني ضني؟ تةبيعي تةحليلَيكي زؤر رَيك و ثَيك هةية، نـاوي ئـةمريكات   
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بةردَينت، بةنيسبةت رؤذنامةنووسةوة دةَلَيت ئةو كةسةية كـة ئيختيـاري نووسـيين كـردووة، بـؤ ذيـان، ئـيرت        
هةر كةسَيك بَيت ثيشةكةي تةئميين نووسيين ئيختيار كردووة بـؤ ذيـاني، ثَيـي دةطوترَيـت رؤذنامـةنووس،      

ةكــات؟ ض مــاسَيكي هةيــة؟ ض  ئــةم مةوزوعــةش زيــاتر عيالدــةي بــة ماســةكاني رؤذنامةنووســة، ضــؤن كــار د   
ــةم        ــن ئ ــةت م ــةمردؤ، بــة حةديق ــو ئ ــة ئاس ــوانني بطةيةنين ــةوةي بت ــؤ ئ ــةين ب ــي بك ــة؟ ض ئازادييــةكي هةي
موالحةزةيةم هةية داواي لَيبووردن دةكةم، لةم ماددةية ئةطةر لـةوةو ثـَيش طوتبمـان ئَيمـة عيالدـةمان بـة       

هةموو دنيـاوة هـةبَيت، ضـونكة زؤر بـة ضـاوَيكي ورد      دةرةوة نيية، لةم ماددةية دةبَيت ئَيمة عيالدةمان بة 
سةيري ئَيمة دةكةن، كة ئَيمة ضؤن مامةَلةي رؤذنامةنووس دةكةين، ض ماسَيكي هةية؟ ض ئازادييةكي هةية؟ 
ئةمانة زؤر طرنطة، لةبةر ئـةوة ئَيمـة دةبَيـت خؤمـان ببةسـتينةوة بـة دةرةوة، ناكرَيـت ئَيمـة خؤمـان جيـا           

 .زؤر سوثاسبكةينةوة لة دةرةوة، 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

/ سوثاس، خؤي ئةوةلةن جةنابت ئةندامي ليذنةي رؤشنبريي دةبواية لةوَي حةمسي بكةيت، ية ، دووةمني
ئــةو تةعريئــةي كــة كــردووت، ئــةو كةســةية كــة نووســيين كــردووة بــؤ ذيــان، شــةرت نييــة وا بــَي ، ئــةوة   

ن لَيرةيـة، هـةر رؤذانـةش شـت دةنووسـَي  بـؤ ذيـانيش        مةشهورترين رؤذنامةنووس جةنابي كا  سةلةكةدي
نيية، مةسيووليةتي تري هةيـة، لَيـرة دةيـان ئةنـدامي ثةرلـةمان هةيـة رؤذنامةنووسـن بـؤ ذيـانيش نييـة،           
ذيانيان لة ثةرلةمانة، يـةعين ئـةوة شـةرت نييـة هـني بـَي ، بـة هـةر حـاَل ئَيسـتا ئَيمـة عينوانةكـة كـةس              

ــة هة   ــةر عينوانةك ــياليف لةس ــة      خ ــة واي ــةرة، عينوانةك ــة موالحــةزةي لةس ــة، عينوانةك ــرؤذةي ياســاي  )ي ث
 .، نودتةي نينام كا  كةريم هةيةتي سةرموو(رؤذنامةطةري كوردستان
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رؤشـنبريي و  ئَيمة ثَيناسةي ماددةي يةكةممان هـةمووي مونادةشـة كـرد بـة تَيـرو تةسـةلي، بـةاَلم ليذنـةي         

ليذنةي ياسـايي جياوازيـان هـةبوو لـة ثَيناسـةكاندا، ئَيمـة لـة كؤبوونـةوةي هاوبةشـدا طةيشـتينة سـةر ئـةو             
خااَلنةي كة ئَيستا لة ثرؤذةي هاوبةشدا هـاتووة، طةيشـتينة يـة  را، بؤيـة ثـَيم باشـة جـارَيكي تـر مـاددةي          

ةسـةر بـووةو خوَيندرايـةوة ئيكتيئـا بـةوة      يةكةم مونادةشة نةكرَيتةوة، ئـةو رايـة هاوبةشـةي كـة خـياليف ل     
 .بكةين و زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

باشة زؤر سوثاس، راستة ئيتيئادتان كردووة، بةس عةجةلةي مةكـةن، ئـةوةي ثةلةيـةتي دسـةيةكي هةيـة،      
ةنطـة يـةكَيك   بةاَلم كة دوو ليذنة ئيتيئادي كردووة، ماناي ئةوة نيية ئةنـداماني ثةرلـةمان رةئيـان نييـة، ر    

دسـةيةكي بكــاتن، رةئيــةكي مـةنتيقي بــداتن، رةئيةكــة دووبـارة بــؤوة، بــةس مـن ناوةكــان دةنووســم، ثــَيش     
ئةوةش ناوةكان بنووسم داوام واية مودةدميـةو موئـةخريةي دسـةكانتان نـةبَيت، تـةنيا بَلـَي ئـةو كةليمةيـة         

 .ئةوانة، دكتؤرة شوكرية سةرمووزيادة، ئةو كةليمةية نودصانة، نة  بضينةوة سةر نوداتةكاني ترو 
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من دةربارةي ناوةكـةي ثـرؤذةي ياسـاي كـاري رؤذنامةنووسـي دوو تَيبينـيم هةيـة، ئةطـةر بكرَيـت بـة كـارو            

ن خؤم لة سـَي  ثيشةي رؤذنامةنووسي لة هةرَيمي كوردستانةوة، بةس ثيشةكةشي بؤ زياد بكرَيت، ضونكة م
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طؤظاردا كارم كردووة وةكو سةرنووسةر، وةكو دةستةي هةييةي تـةحريرو جَيطـري سـةرؤكيش، كـاتي خـؤي      
داوام كرد لة نةدابة، كة لَيرة باسي نةديب و سةنديكا دةكات طوتيـان مـادام ميهنةكـةت مامؤسـتاي زانكـؤي،      

ووسان، كة ثيشةكةي ئةوةية، ئينجـا بؤيـة   دةبَيت ببيتة ئةندامي سةخري، نابيتة ئةندامَيكي وةكو رؤذنامةن
من ثَيم باشة هةم بؤ رؤذنامةنووسي ثيشةكة زياد بكرَيت بَلَي كارو ثيشةي رؤذنامةنووسي و هةم ناوةكةش 

 .لة هةرَيمي كوردستاندا، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيخةَلاَل سةرموو
 :بةردَين شَية اه ابراهيم شَية اه

 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
من هةر بؤ ناوةكة كة دةَلَيت لة كوردستان، منيش هةمان ثَيشـنيارم هةيـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان، ضـونكة       
ئَيمة ئةو ياساية بؤ هةرَيمي كوردستاني عَيراق دةردةكةين، بؤ هـةر ضـوار ثارضـةي كوردسـتان دةرناكـةين،      

 .زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ن سةرمووكا  شَيروا
 :ريبةردَين شَيروان ناصح حيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيســبةت نــاوي ياســايةكة، ئَيمــة كــة لــة ليذنــة دانيشــتووين لةســةر كارةكــة هــيض ئيشــكا ان نــةبوو، بؤيــة  
ــوو؟        ــوَي ب ــة ك ــكالةكة ل ــةاَلم ئيش ــراوة، ب ــي دان ــاري رؤذنامةنووس ــؤ ك ــايةكة ب ــونكة ياس ــةبوو، ض ــكا ان ن ئيش

وس، يــان رؤذنامةطــةر، خيالسةكــة لةســةر ئــةوة بــوو، ئَيمــة ئيتيئادمــان لةســةر ئــةوة كــرد، واتــا  رؤذنامــةنو
ياسايةكةش بةندةكاني خبوَينيةوة هةمووي مةسةلةي كاري رؤذنامةنووسـي عـيالج دةكـاتن بةرداسـو، نـة       

ان لةطــةَل ســةحاسة بــةو شــَيوة طشــتيية، بــةاَلم ئــةوةي كــا  ئــارَين طــوتي رؤذنامةطةرييةكــة ئَيمــة هــةمووم 
 .دابووينة، بةاَلم بة مانةوةي كارةكة، كاري رؤذنامةطةري، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثري خدر سةرموو
 :سليمان خليل خضر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ان و سةبارةت بة ناوي ياسايةكة، جةنابي كا  شَيروانيش ئاماذةي ثَي كرد، رؤذنامةطـةري بَيـت لـة كوردسـت    

بَيـت، ضـونكة نـة  بـؤ ئـةوةي كوردسـتانية، كـاري رؤذنامةطـةري كـارَيكي          ( يف كوردسـتان )لة عةرةبيةكةش 
سراوانــة و ســنووردار نينــة، ئــةوَي كــو غــةيري كــورد ذي، يــان غــةيري كوردســتان كــار دكــةن ئــةر  و مــايف   

ئــةر  و ماسَيــت وان  ئــةوانيش وةكــو بَيتــة دةســت نيشــان كــرن، ئةطــةر ئــةو بةرةَلاَليــة بــن و ســنوودار بــن  
 .ياسايةكة لةن  دبَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حاتةم سةرموو
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 :بةردَين حامت حممد جان حسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .منيش هةمان رةئي كا  شَيخةَلاَلم هةية كة كاري رؤذنامةطةري لة هةرَيمي كوردستاندا، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثاس، جةمال سةرمووسو
 :بةردَين مجال لعون ايليا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تَيبينيةكةم بةرداسـو لةسـةر دةدـة عةرةبيةكـة هةيـة، وشـةي صـوحةيف ببَيتـة صـةحايف، ضـونكة ميهنةكـة            
ــة        ــديش ب ــةحايف ثةيوةن ــة ص ــةر بؤت ــت، ئةط ــة بَي ــؤ ميهنةك ــت ب ــيبةكةش دةبَي ــو تةنس ــةحاسةية، بةرداس ص

 .ةية دةبَيتةوة رؤذنامةطةري، لةطةَل رَينو سوثامسداكورديةكةوة ه
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كا  بارزان سةرموو
 :بةردَين بارزان حممد دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمــة مونادةشــةي رؤذنامةطــةري دةكــةين بــة عــام، رؤذنامةطــةري دةبَيــت مودابيــل بــة ئيعالمــي عــام بَيــت 

روئة بةرداسو دةبَيت رؤذنامـةو رؤذنامةنووسـي بَيـت ئيشـكالةكة     دديا، ئةطةر مةكتوب و مةبةرامبةر بة مي
خـؤي  ( دار نشمر اللمحافة  )لةمة داية، ئَيمة ئةطةر بة ئيعالمي عام ئيش دةكةين، دةبَيت تةعريف بطؤردَيـت  

سـتا مونادةشـةمان   ضية؟ ناشر كَيية؟ مةتبةعة كَيية؟ تةداولي عام ضية؟ ئةمة زؤر شو تـر دةطرَيتـةوة، ئيَ  
ــة،         ــدياي عام ــة مي ــام، ب ــي ع ــة ئيعالم ــةر ب ــةنووس، ئةط ــان رؤذنام ــةري، ي ــة، رؤذنامةط ــةر عينوانةكةي لةس
ــت، بــةاَلم ئةطــةر صــةحاسةي      ــت رؤذنامةطــةري بَي ــةوة، دةبَي تةلــةسنيؤن و ئةنتــةرنَيت و ئةوانــةش دةطرَيت

ــدة    ــةوة وةريـ ــة خؤيـ ــة لـ ــتيقادي كةليمـ ــة ئيشـ ــة لـ ــة، رؤذنامـ ــةكتوب و مةدروئـ ــةنووس و مـ طرَيت، رؤذنامـ
 .رؤذنامةنووسي بَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عومسان سةرموو
 :ابد بد امني عنمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مودارةنةي ثرؤذة ياسايةكة بة زمـاني كـوردي لةطـةَل عةرةبيةكـةي زؤر طرنطـة، ضـونكة لةرداسـتيدا دةبَيـت         

ابيق بن، بؤية دانوني صةحاسةي ئيقليمي كوردستان، ضونكة ئةطةر دـةرارة رؤذنامةطـةري   هةردووكيان موت
ةكةش، تةبعةن ديقـةتَيكي جـددي تَيدايـةو، زؤر    (يف ادليم كوردستان)بَيت، رؤذنامةطةري صةحاسةية، ئينجا 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كا  حمةمةد صاحل سةرموو
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 : امساعيلبةردَين حممد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كا  شَيروان ئيشارةتي ثَيدا، من بة ضاكي دةزاا كاري رؤذنامةطـةري بَيـت، خـاَلي    / بةنيسبةت خاَلي يةكةم

ــة        / دووةم ــرة ل ــةاَلم لَي ــة، ب ــةموومان هةَلبةت ــةين ه ــتان دةك ــة كوردس ــناز ب ــة ئيعتي ــؤ ئَيم ــة، خ ــةو هةرَيم ئ
انة، نة  موجـةرةد كوردسـتان بـة تـةنيا، مـن ثَيشـنيار دةكـةم هـةرَيمي         دةستووردا هاتووة هةرَيمي كوردست

 .كوردستان بَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كا  حمةمةد سةرةج سةرموو
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سـةنديكاية، سـةنديكاي    من جاري ثَيشووش هةر ئـةو موداخةلةيـةم كـرد، يـةعين زؤربـةي ئةنـداماني ئـةم       

رؤذنامةنووسان راطةياندنن، يةعين هةموو بةشةكاني راطةياندني طرتؤتةوة، ئةطةر وشةيةكمان بؤ دروسـت  
نابَيــت، ئةمانــة هــةمووي يــةكرتي بطرَيتــةوة راطةياندنــةكان و رؤذنامةنووســان بطرَيتــةوة، مــن ثــَيم باشــة    

رؤذنامةنووسي، ئةم ياساية تةنها بؤ ئةوان بَيت كة بيكةين بة دوو بةش، ئةمة تةنها صةحاسة بَيت، يةعين 
سةنديكاشيان هةية، هةر لة ئَيستاوة بري بكرَيتةوة بؤ راطةياندنيش كؤمةَلَيك كاديري زؤر ئيشي تيا دةكةن، 
وتار دةخوَيننةوة، يان راثؤرت دةنووسن، هةمووي وةكو نووسني وايـة، ئـةم راثؤرتانـة بَيطومـان كاريطـةريان      

مايف خةَلك، مايف طشـو، مـايف تـا ، ئـةو كاريطةريـةي كـة نووسـينَيك ديـاري دةكـات و دروسـو           هةية لةسةر 
دةكات، هةمان وتار لة تةلةسنيؤن، يان لة راديؤ، هةمان كاريطةري هةية، لةبةر ئةوة ثَيشنياري ئةوة دةكةم، 

و بينـراو بطرَيتـةوة، بـا     ئةطةر ئةمة ناتوانن وشةية  هةمووي بطرَيتةوة، راطةياندن بة بيسرتاو و نووسراو
بةشي بكةين، بيكةين بة دوو بةش، ئةمة تةنها بؤ نووسراو بَيت، بيسـرتاو و بينراوةكـة ياسـايةكي تايبـةتي     

 .بؤ دابنرَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان غئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
َلي ثرؤذةكـة كـة هـاتووة، تـةنها ئيناسةيـةكي بـؤ بكرَيـت، ئةطـةرنا ئةسـَلي ثرؤذةكـة ضـؤن            من ثَيم واية ئةس

، ضــونكة بــة رةمســي هــةرَيمي (مشــروع دــانون العمــل الصــحئي يف ادلــيم كوردســتان)هــاتووة، ئــةوها باشــرتة 
، (انثرؤذةي ياساي كاري رؤذنامةنووسي لة هـةرَيمي كوردسـت  )كوردستانة، نة  كوردستان، بة كورديةكةشي 

يان ئةطةر رؤذنامةنووسي وشةيةكي تؤزَيك هينة، دةتوانني لـة جيـاتي رؤذنامةنووسـي رؤذنامـةواني بـةكار      
( العمل الصحايف)بَينني، نة  رؤذنامةطةري، رؤذنامةطةري لَيرة جَيطةي خؤي ناطرَيتةوة، بةس رؤذنامةواني 

 .نةوة باشرتة، لةطةَل رَينو سوثامسداعةينةن كاري رؤذنامةوانية، كاري رؤذنامةنووسي، ئةوةيان بةالي م
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  دكتؤر نوري سةرموو
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 :نوري مجيل تاَلةباني.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بؤضوونةكةم طوترا، تةنيا هةر بؤ بري خستنةوة ناوي ثرؤذةي ياساي كاري رؤذنامةطـةري بَيـت لـة هـةرَيمي     

كو ثيشة بة ماناي ثيشة دَيت، لةطةَل ئةو بؤضـوونةدام كـةوا كـاري ثيشـةطةري بَيـت،      كوردستان، لَيرة كار وة
 .بة عةرةبيةكةشي هةر بةو ماناية بَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو ظيان سةرموو
 :بةردَين ظيان سليمان حاجي بشار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بي و كورديةكة موتابق بن، بؤ ئةوةي تةرجومةكة دروست بَيـت،  بةنيسبةت ناوي ياسايةكة، دةبَيت لة عةرة

ي تةنسيب هـةموو  (يا)بة كورديةكة ببَيت بة ياساي كاري رؤذنامةطةري لة كوردستان، ضونكة بةرداسو ئةم 
، ئـةوها زؤر رَيكـرت   (مشروع دانون العمل الصـحايف يف كوردسـتان  )جار ماناي لة ناطةيةنَيت، لة عةرةبيةكةش 

 .سوثاسدةبَيت، 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو ظيان دزةيي سةرموو
 :ثاشا خضر بةردَين ظيان ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من هيض تَيبينيم نيية لةسةر ناوةكة، بةاَلم لةسةر ثَيناسةكة دوو رةئـيم هةيـة، نـازاا ئَيسـتا باسـي بكـةم،       

 .يان دوايَي، لةسةر ثَيناسةكان، بةَلَي، سوثاس
 :ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة

كةواتة لةسةر ناوي ياسايةكة ئةوةي كة هةردوو ليذنةكة مواسةدةتيان لةسةر كـردووةو جـةنابي وةزيـريش    
، بـةاَلم  (ثـرؤذةي ياسـاي رؤذنامةطـةري كوردسـتان    )مواسيق بووة، كؤبوونةوةي تايبةت كـراوة نـاوي كراوةتـة    

وة، تةئكيــد لةســةر ئــةوةي دةكةنــةوة، كــة دةبَيــت لــة ئَيســتاكة لــةو موالحةزاتانــةي كــة دران و دووبــارة بــؤ
هةرَيمي كوردستان بَيت، نة  كوردستان بة تةنيا، بؤ ئةوةي ئةو كةسانةي كة لة دةرةوةش دَين ئةو دانونة 
بيانطرَيتةوة، موراسيلي تريش بَين هي جةريدةي تر بـن دةيانطرَيتـةوة، ئـةوة حـةز دةكـةم هـةردوو ليذنـة        

ن، عةرةبي و كورديةكة تةئكيد دةكةنةوة، كة هةردووال دةبَيت وةكو ية  بَيـت، بـة   رةئي خؤيان لةسةر بدة
رةئـي وةكـو   % 122تةئكيد واية، ية  شت دةَلَيم، هيض مومكني نيية، نـة ئـةو دانونـةو، نـة هـيض دانونَيـك       

ر خـةَلكي كوردسـتان، يـاخود خـةَلكي هـة     % 122ية  بَيت، هيض مومكينيش نيية، هيض دانونَيك دةربكةين 
ــَيت   ــانون دةردةضـ ــة دـ ــةر   % 122واَلتَيـــك كـ ــة  هـ ــةر دذي دةبـــن، ذمارةيـ ــة  هـ ــدي بكـــةن، ذمارةيـ تةئيـ

َينن بة ئيجابيات و سلبيات، بةاَلم يةكةم ئةوةية ئَيمة وةكو ثةرلةمان بة مةسـيووليةتةوة ضـي   طهةَليدةسةن
دةدا هةر هةَلةيةكمان بة باش دةزانني بؤي دةكةين، تةحةمولي ئةو مةسيووليةتةش دةكةين، ئةطةر لة ئاين

ــدا بَيــنني و بــة دة ئةنــدام تةدــدميي ثرؤذةيــة  دةكــةن و      كــرد بَيــت، ئةوةنــدة جورئتمــان هةيــة دانــي ثَي
، يةعين شو وامان هةيـة بـة دة كؤبوونـةوةش    عامةكةن هةمواري دةكةنةوة، بؤية ئةوةندة تةرةدود لةسةر

ارة مونادةشـة دةكةينـةوة، مـن رةئـي ليذنـةي      تةواو نابَيت، مـاددةي يةكـةم لةسـةر ناوةكةيـة، ئـةوة دوو جـ      
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، كـة ذمارةيـةكي زؤر   (لـة هـةرَيمي كوردسـتان   )ياسايي و ليذنةي رؤشنبريي بؤ زياد كردني نـة  كوردسـتان   
 .ئاماذةيان ثَي كرد، ئةوة دةمةوَيت هني بكةم، سةرموو كا  كةريم

 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (.لة هةرَيمي كوردستان)نةي ياسايي الرميان لةسةر ئةوةي نيية، كة بكرَيت ئَيمة لة ليذ

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  ئارَين
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةش بـة  ئةمة هيض ئيشكالَيك دروست ناكات، بةاَلم سَي هؤكار بوونة هؤى ئةوةي كة ئـةوة دانـةنرَيت، مـن بـ    
ــة      ــةم نــةبوو، ي ــؤم كَيش ــاَلي خ ــاوي ســةنديكاي      / ح ــردووة، ن ــادة ك ــةنديكايةكة ثرؤذةكــةيان ئام ــاوي س ن

 .رؤذنامةنووساني كوردستانة، نة  هةرَيمي كوردستان، ئةوة ية ، ئةو رؤذةش لة كؤبوونةوة بامسان كرد
عَيـراق،   –رَيمي كوردسـتان  مان كردووة لةو الية، يةعين كوردسـتان، يـةعين هـة   ئَيمة ثَيناسةي هةرَيم/ دوو

 .يةعين كَيشةمان نيية، ئةوة خاَلي دوو
ئَيمة كة باسـي دةكـةين، بَيطومـان كاتَيـك كةسـَيك لـة دةرةوة دَيـت لَيـرة كـار بكـات، دةبَيـت مورداعـاتي             / سَي

ن بـؤ  دةوانيين ئَيرة بكات، يةعين ئَيمة دةَلَيني لة كوردستان، واتا ثةرلةماني كوردستانة ياسـاية  دةردةكـات  
هةموو ئةو خةَلكانةي لَيـرة ئـيش دةكـات، لةبـةر ئـةوة كَيشـة نييـة، بـةاَلم ئةطـةر زيـاديش بكرَيـت، ديسـان             
ئةويش كَيشة نييةو هيض ئيشكالي تَيدا نيية، بةاَلم موالحةزةيةكي تـرم هةيـة، حـةز دةكـةم لةسـةر خـودي       

َيتـة كـاري رؤذنامةطـةري، بَيطومـان     بكر( العمل الصـحئي )ناوةكةي، هةندَيك لة برادةران باسي ئةوةيان كرد 
دةبَيـت  ( مشروع دانون العمل الصحئي)يةعين ( العمل الصحئي)ئةطةر تؤ وا ديقةت دةدةيت سَي كةليمةية، 

( طةر)سَي كةليمةش بَيت لة كوردي، بةس شةرت نيية لة كوردي بةوة بَيت، ئَيمة كة طومتان رؤذنامةطةري، 
ية، هيض ثَيويست ناكـات عةمةلةكـةي بـؤ زيـاد بكـةين، ئـةو رؤذةش       يةعين ئيشة، يةعين كارة، يةعين ثيشة

دسةمان كرد، خؤلان وامـان نووسـي بـوو، دوايـَي كؤمـةَلَيك بـرادةر موالحةزةيانـدا لـة ليذنـةي رؤشـنبريي           
يانة خؤي كارة، لةبةر ئةوةي كاري بـؤ زيـاد   طوتيان طةري، ئاسنطةري، مسطةري، زَيردنطةري، هةموو ئةو طةرد

ةرت نيية لة عةرةبيةكة ضؤنة وا بَيت، ضونكة هةمان مانا دةطةيةنَيت، لةبةر ئةوةي ثَيمان واية نةكةين، ش
ياساي رؤذنامةطةري ماناكةي عةمةلي صةحةيف دةطةيةنَي ، كة لة عةرةبيةكةي هـاتووة، هـيض كَيشـةيةكي    

 .تَيدا نيية، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة بـا حةسـم بـَي ، بـةس ثـَيش ئـةوةي بيخةمـة دةنطـدان حـةز دةكـةم           زؤر سوثاس، من ئَيستا ئةو مةوزوع
 .جةنابي وةزيريش ئةطةر رةئيةيةكي هةية لةسةر ئةو مونادةشةيةي كة كرا لةسةر ناوةكة، سةرموو

 :وةزيري رؤشنبريي/بةردَين سلك الدين كاكةيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، بَيطومان لة هةرَيمي كوردستان بةثَيي ياسايةكة ئةويش ناوي ياسايةكة، ياساي رؤذنامةطةري باشة، ثةسندة

 .دةردوات، زؤر سوثاس
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 .زؤر سوثاس، كا  كةريم دةخيةمة دةنطدانةوة، ئةطةر شتَيكي وا نيية، سةرموو
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو وةكـو ئيتيئادمـان لةسـةر كـردووة نـةمان خوَينـدةوة، ثَيمـان         ئَيمة لَيرةدا ثَيناسةي رؤذنامةنووس،

 .باشة ثَيناسةي رؤذنامةنووس بةو شَيوةيةي لَي هاتووة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثـرؤذةي  )جارَي ناوةكةية، تةنيا ناوةكةية، كةواتة ئَيستا ناوةكةي وا لَي بكـةين كـا  كـةريم لـة الي خؤتـان      
، وةرة سـةر واذةكـاني تـر، بـؤ ئـةوةي دواتـر ماددةكـة هـةمووي         (ة هةرَيمي كوردسـتان ياساي رؤذنامةطةري ل

 :خبةينة دةنطدانةوة، ماددةي يةكةم
 .هةرَيمي كوردستاني عَيراق، ئةوة هيض طؤردانكاريتان لةسةر نةكردووة: هةرَيم

 .سةنديكاي رؤذنامةنووساني كوردستان، ئةوةشتان نةطؤرديوة: سةنديكا/ دوو
 .نةدية رؤذنامةنووساني، ئَيستا دةكرَيتة ضي، وةكو خؤيةتي: بنةدي/ سَي

 .طؤرداوة، باشة ئةوة بؤتة رؤذنامةطةري، ئةي ضي طؤرداوة لة تةعريئةكةي بيخوَينةوة: رؤذنامةواني/ ضوار
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ثَيناسةكةي بةو شَيوةيةي لَيهاتووة

 .كاري رؤذنامةطةريية لة هةموو كةناَلةكاني راطةياندن، تةنها ئةوةندة بةو شَيوةية: رؤذنامةطةري
 (.العمل الصحئي يف مجيب دنوات االعالم: )يةعين بة عةرةبيةكةي بةو شَيوةيةي لَيهاتووة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 رؤذنامةنووس ضي لَيهاتووة؟ كاري رؤذنامةطةريية لة هةموو كةناَلةكاني راطةياندن، تةواوة،: رؤذنامةطةري
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رؤذنامةنووس بةو شـَيوةية ثَيناسـة كـراوة، هـةر كةسـَيك كـة كـاري رؤذنامةطـةري بكـات لـة هـةر كـةناَلَيكي             

 .راطةياندندا، واتا ئةوةي بةثَيي ياسايةكاني نةدابةي صةحةيف و نازاا ضي، ئةو الدراوة
 (:زانا)خضر ةردَين دادر سعيدب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 (.كل شخص ميارس العمل الصحئي يف مجيب دنوات االعالم)بة عةرةبيةكةي دةبَيتة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةي رؤذنامة
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خولـةكي بـةناوَيكي ديـارو يـة  لـة دواي يـة  رَيـك و ثَيـك         رؤذنامة وةكو خؤي هةر ضاثةكراوةية  كة بة 

 .دةربضَيت و باَلو بكرَيتةوة
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 .ئَيستاكة هةمووي خبوَينةوة لة عينوانةوة، تاكو بيخةمة دةنطدانةوة، سةرموو دكتؤرة شوكرية
 :شوكرية رسول ابراهيم. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ســةي ثَيشــوو طوتــت هيــوادارم ئةمــة خؤتــان تَيــرو تةســةلي بكــةن و بةدواييــدا بطــةردَين، منــيش تــؤ لــة جةل

ــةواني،           ــبةت رؤذنام ــا، بةنيس ــؤم دامن ــةردةمي خ ــة ب ــتم هَيناي ــةَلَيك ش ــةوة كؤم ــة ماَل ــة طةردام ــو ك بةرداس
ؤذنامةوانيتان كرد بـة  تةعاريئةكاني، با ئَيمة بة دواي شتَيكي جوان و طوجناودا بطةردَيني، ئَيستا بةردَينتان ر

رؤذنامةطــةري لةطةَلتانــدام، بــةاَلم ضــؤن ثَيناســةيةكي طوجنــاوي ضــا  هةيــة، دةَلَيــت ئةجنامــداني، بــؤ كــَي     
 .ئةجنامي دةدةيت؟ غَير دةبَيت يةكَيك هةبَيت وةريبطرَيت، ئينجا كة ئةو ثَيناسةية من بة دواي دةطةردام

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــةماوة،   ــدان ن ــاري        ئةجنام ــة ك ــراوة، بؤت ــةتب ك ــداني الدرا، ش ــةري، ئةجنام ــة رؤذنامةط ــرا ب ــةواني ك رؤذنام
 .رؤذنامةطةري لة هةموو كةناَلةكاني راطةياندن

 :شوكرية رسول ابراهيم. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .رؤذنامةطةر كَي وةريدةطرَيت؟ ئَيمة وةريدةطرين

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .لَير سةرمووبةَلَي كا  د
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ روون كردنةوةية ، بؤ ئةوةي ئَيمة لة ياساي سةنديكاي رؤذنامةنووسان تةعريئي رؤذنامةنووس كراوة، 
ضواردة حاَلةتي داناوة، ضـواردة جـؤر، يـةعين تـةنها نووسـةر نييـة، ثـةيامنَيريش دةطرَيتـةوة، وةرطَيـرديش،          

ةوةريش، ئةوانةي كة لة ديناينةرة، ئةوانة هةمووي شةسةوين ئيعتيبار دةكرَين بـة رؤذنامـةنووس لـة    موص
ياساي سةنديكاي رؤذنامةنووسان، لةبةر ئةوة ئةمة هةر سَي مةجالي طرتؤتةوة، يـةعين نووسـراو و بينـراو    

هةية، ئيرت ثَيويست ناكات  و بيسرتاو، هةر سَي مةجالي طرتؤتةوة، ئةوة لة ياساي سةنديكاي رؤذنامةنووسان
 .ئَيمة جياي بكةينةوة بةو شَيوةية، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بؤ دوا جار بيخوَينةوة كا  كةريم، بؤ ئةوةي بيخةمة دةنطدانةوة، بة هةردوو زمان، سةرموو
 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 رَيمي كوردستانياساي كاري رؤذنامةطةري لة هة

 :ئةم زاراوانةي خوارةوة بةم مةبةستانةن كة لةم ياسايةدا بةكار دراون: ماددةي يةكةم
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيم
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 .سةنديكاي رؤذنامةنووساني كوردستان: سةنديكا
 .نةدية رؤذنامةنووساني كوردستان: نةديب

 .اَلةكاني راطةياندنداكاري رؤذنامةطةريية لة هةموو كةن: رؤذنامةطةري
 .هةر كةسَيكة كة كاري رؤذنامةطةري بكات لة هةر كةناَلَيكي راطةياندندا: رؤذنامةنووس

هةر ضاثكراوَيك كة بة خولةكي و بةناوَيكي ديارو ية  لة دواي يـة  و رَيـك و ثَيـك دةربضـَيت و     : رؤذنامة
 .باَلو بكرَيتةوة
 (:زانا)خضر بةردَين دادر سعيد

 .ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

 مشروع قانون العمل اللحفي يف اقليم كوردستان
 : قلد بامللطلحات االشية املعاني امل يةة اةااها الغراض هذا القانون: املادة االوىل

 .العراق –اقليم كوردستان : االقليم/ اوالا
 .نقابة صحفي كوردستان: الةقابة/ ثانيًا
 .نقيب صحفي كوردستان: الةقيب/ ثالنًا
 .مياولة العمل اللحفي يف مجي  قةوات االعالم: اللحافة/ عًاراب

 .كل شخص خارو العمل اللحفي يف مجي  قةوات االعالم: اللحفي/ خامسًا
 .املط وع الذي  لدر دور ًا بأسم مع  وبأعداد متسلسلة وبانتهام ومعد للتوة  : اللحيفة/ سادسًا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يف دنوات االعالم )ببةن لة عةرةبيةكة هاتووة، خؤي لة كورديةكة لة هةر كةناَلَيك، بَلَي ةكة ال(مجيب)ئةطةر 
 .نوداتي نينام هةية، كا  غةسور و دكتؤرة شوكريةو كا  بارزان، سةرموو كا  غةسور( ا ختلئة

 :سعيد مةمخوري طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ي جيـاي لةسـةر بـوو و مونادةشـةش كـرا، مـن ثـَيم باشـة بةرداسـو نـاوي           لةبةر ئةوةي نـاوي ياسـايةكة رةئـ   

ياسايةكة ئةوةل جار بةتةنها خبرَيتة دةنطدان، دواتر ماددةي يةكةم خبرَيتة دةنطدانةوة، بـؤ ئـةوةي ناوةكـة    
 .يةكاليي بكرَيتةوة، نة  هةردووكي تَيكةاَلو بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رية سةرموودكتؤرة شوك
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةبــةر ئــةوةي لــة مــاددةي ســَيدا دوو زاراوة هــاتووة، ئــةويش خــاوةن ئيمتيــازو سةرنووســةرة، لــة مــاددةي     
يةكةمدا ئةم دوانةي تيا نيية، بة رةئي من ثَيم باشـة ئةطـةر خبرَيتـة راوبؤضـوونةوة، ئـةو دوو زاراوةيـةش       

 .اد بكرَيت، وةكو تةعريئَيك، زؤر سوثاسزي
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 .لة ماددةي دوو و سَي هاتووة، كا  بارزان سةرموو
 :بةردَين بارزان حممد دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
و مةكتوبـة، يـان هـةموو دةنواتـة، ئةطـةر وايـة تـةعريف زؤر         امن دةمةوَيت الم وازيح بَيـت، بـةس مـةدرو   

ردَيت، كة دةَلَيت ئةمة دار نشر دَيت، مةتبةعة دَيت، دوايَي خؤي عةمةلي صةحةيف، عةمـةلي صـةحاسة   دةطؤ
 .ضية؟ ية  و دوو و سَي، دةبَيت دياري بكرَيت و تةعريف بكرَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةو دانونـة دـانوني    ئةوةندةي من تَيطةيشـتووم تكـام وايـة بـؤم راسـت بكةنـةوة، جـةنابي وةزيـرو ئةوانـة،          
رؤذنامةطةريية، يةعين واتا ئةوانةي لة رؤذنامة كار دةكةن، بةاَلم كة تـؤ تـةعريئت زاراوة دةكـةيت، دةَلَيـي     
سةنديكا ضية؟ نةديب ضية؟ رؤذنامةوان ضية؟ بة تةئكيد ناَلَييت ئةوةيـة، ئـيال دةبَيـت لـة رؤذنامـة ئـيش       

مـةواني، تـَي دةطـةيت ضـؤن، بـةاَلم كـة دةضـيت بـؤ نـاو          بكات، ضونكة ئةوة لة ئيعالميش ئيش دةكات رؤذنا
ياسايةكةوة، ياسايةكة تـةنيا رَيكخسـتين كـاري رؤذنامةنووسـانة كـة لـة رؤذنامـة كـار دةكـةن، ئةوةنـدي مـن            

 .تَيطةيشتووم، سةرموو كا  ئارَين
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وطؤمان لةسةر ئةوة بوو، ئايا هي رؤذنامةطةري بَيت، يـان هـي راطةيانـدن    ئَيمة لة دووشةممةي رابردوو طئت
بَيت، ئَيمة دوايي ساغ بووينةوة لة ليذنةي ياسايي و ئةوانة، كة ئةوة هي رؤذنامةطـةري بَيـت، حـةز دةكـةم     
 رووني بكةينةوة ئةو ثرؤذة ياساية ئةوةي رؤذنامةو شتةكاني وةكو رؤذنامةي ضـاثي رؤذنامـة دةطةيـةنَيت،   

بةاَلم رؤذنامةنووس لة هةر كةناَلَيك بَيت، هةمان ئةركي لةسةرةو هةمان مايف هةية، ئةوةي كة لَيـرة دايـة،   
واتا رؤذنامةنووس كاتَيك ئَيمة دَيني مايف رؤذنامةطةري ضاثكراوة، نة  هي كةناَلةكاني راطةيانـدن، ضـونكة   

اني راطةياندن تةلةسنيؤن و ئةوانة رَيـك خبـاتن،   ئَيمة ثَيويستمان بة ياسايةكي ترة، بؤ ئةوةي كاري كةناَلةك
بةاَلم لَيرةدا نيية، بةاَلم ئةوة تةنيا ضاثكراوة، رؤذنامةنووسيش لة هةر كةناَلَيك بَيت، هةمان ئةر  و مـايف  

 .بةسةردا دةسةثَيت، كة لةو ياسايةدا هاتووةو سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةو دسةيةي جةنابت راست بـوو، ئةطـةر ئيختـياليف لةسـةر هةبوايـة،      ئةوةي كا  غةسور طوتي، كا  غةسور ئ
هـةردوو ليذنـةش مانعيـان نـةبوو،     ( لـة هـةرَيمي كوردسـتان   )بةاَلم ضوار، ثَينج ئةنـدامي ثةرلـةمان طوتيـان    

كةواتة ئيشكالَيك نيية، نةخَير مانعيان نةبوو، دةَلَيت مانعمان نيية، بـةاَلم رةئيمـان وايـة، ئةطـةر وا بوايـة،      
 .ئةو وةخو دسةي تؤ بوو، وتت مانعمان نيية، سةرموو

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة طومتان هيض لة مةسةلةكة ناطؤردَيت، يةعين تَيدا بَيت، يان تَيدا نةبَيت، بةاَلم هؤيةكاني ئةوةي بؤضـي  
نةبَيت، لةبةر ئةو هؤكارانة بوو، سَي هؤكار هـةبوو كـة    تَيدا نةبَيت؟ ئَيمة كة ثَيكةوة دانيشتني بؤضي تَيدا

 .تيامان دانا
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

موالحةزةيةكيــدا طــوتي نــاوي ســةنديكاي رؤذنامةنووســاني كوردســتانة، بَلــَي وايــة، يــةكَيو كرَيكــاراني           
دةبَيــت لةطــةَل  كوردســتان، مامؤســتايان، هــةموو لةدةبةكــة وايــة، مــةوزوعيش وايــة دــانون كــة دةربكــةيت، 

 .دةستووري عَيراق بطوجنَيت، دةبَيت لةطةَل واديب بطوجنَيت، سةرموو كا  بارزان
 :بةردَين بارزان عبداه نصراه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة تةعريئي رؤذنامة هةر ضاثكراوَيك كة بة دةوري خولةكي دةربضَيت، باشة ئةو رؤذنامانةي كة بـةدةوري  

دا دةردةضن، بؤ منوونة لة يادي هةَلةجبة، ئةنئاَل، رؤذنامةي تايبـةت بـة يادةكـة دةردةضـن،     لة يادةوةريةكان
 .ئةمانة ئةم ياساية لوليان دةكات؟، ئةمة ية 

لة ماددةكاني دواي ئةوة باسي ئاسايشي نةتةوةيي دةكرَيت، ئاسايشي نةتةوةيي، بةرداسو يارمـةتيم  / دووش
 .بدةن باسي بكةم

 :ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

 .هَيشتا نةهاتووينة سةري، عةسوو، كةي هاتينة سةري باسي دةكةين، سةرموو سارا خان
 :ثريؤت خضر بةردَين سارا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة ماددةي يةكةم ثَيناسةي نةديب كراوة، بةس وابناا لةناو ياسايةكةدا نيية، ناوي نةديب نةهاتووة، هـةر  

 .سةنديكا هاتووة
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين

 .ئةطةر لة دانونةكة ناوي نةهاتبَيت، ثَيويست ناكاتن، نازاا، كا  دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان غئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ئيتيئادمان كرد كة ئةم ياساية ثةيوةندي بة كاري سـةحةيف هـةبَيت، بـة كـاري رؤذنامـةواني هـةبَيت،       

نامةطةري هةبَيت، بةس هةست دةكةم دةردةضني لةو ضوارضَيوةية، ئةمة عةمةلي صةحةسيية، بةكاري رؤذ
 .نة  شتَيكي تر، لةطةَل رَينو سوثامسدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كا  تارق
 :حممد سعيد جامباز طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
/ املط وع الدوري -4)ياساي ضاثةمةني، لةوَي لة ماددةي يةكةم  ثَيم خؤشة ئةنداماني ثةرلةمان بطةردَينةوة

، لـة سـاَلي   (كل مط وع  لدر باستمرار وبأعداد متسلسلة ويف اوقات معيةة كاجلرائد واجملالت ونشره اىل ذلك
ةوة، 1113ةوة حةل كراوة، ئةوةي مةتبوعة جةريدةو موجةالت دةطرَيتـةوة، ئـةوة تـةواو لـة سـاَلي      1113
 .سوثاس

 :ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة
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 .لة ناحيةي زمانةواني ضا  دةكةينةوة، نودتةي نينام كا  زرار سةرموو
 :امني طاهر بةردَين زرار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئـةو  / نـةديب لـة مـاددةي نـؤ هـاتووة، دووةم     / من وةاَلمَيكم ثَيية بؤ سارا خان و بؤ كـا  بـارزانيش، يةكـةم   

 .نةش بَيت، ئةويش دةورية، هةموو ساَلَيك جارَيك دةردةضَيت، زؤر سوثاسيادةوةريانة، ئةطةر سااَل
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دواتـر ناحيـةي زمانـةواني تةبعـةن هـةر خةلـةلَيك هـةبَيت ضـاكي دةكـةين، ثـَيش ئـةوةي دةربضـَيت، ئـةوة              
كةم، دسةت كرد ظيان خان موشكيلة نيية، ماددةكة لةطةَل ناوي ثرؤذةكة كة خوَيندرايةوة لةطةَل ماددةي ية

 .سةرموو
 :ثاشا خضر بةردَين ظيان ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من لةسةر تةعريئةكان راي خؤم هـةبوو، نـازاا بيَلـَيم، يـان نـةَلَيم، ضـونكة طوتـت دوايـَي، وامنانـي دوايـَي           

 .دةخرَيتة مونادةشة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي يةكةم بوو تةعريئةكان بوو، ئيرت دسةت نةكرد، سةرموو بناا ضيت خؤت داواي دسةت كرد لةسةر ماددة
 .هةية

 :ثاشا خضر بةردَين ظيان ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةسةر رؤذنامةنووس دوو ثَيناسةم هةية، ئةطةر رةئيتان لةسةر هةبَيت، هةر كةسـَيك كـاري نووسـني بكـات     

 .َيي بكات، زياتر لة ية  باَلو كراوةكاني رؤذانة، ئةوة ية بةشَيوةيةكي سةرةكي و رَيك و ثَيك و جَي بةج
لةسةر رؤذنامةطةري، ئةمة دةسةاَلتي طةلة، يةعين خةَلكة، بؤ كار كردن لةسةر ثةيامةكةي بة ئازادي / دوو

ــة         ــةش ل ــاني، ئةم ــريو راك ــتةكان و ب ــؤري ئاراس ــرديين جؤراوج ــؤ دةرب ــة، ب ــةتي كؤمةَلط ــة خنم ــراوة ل لَيثرس
 .ةماكاني كؤمةَلطةو حوكمةكاني دةستووري ياسا بَيت، سوثاسضوارضَيوةي بن

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــوة        ــاري ئَي ــةر بردي ــةش لةس ــةي هاوب ــةردوو ليذن ــةاَلم ه ــرد، ب ــةمان ك ــة زؤر مونادةش ــةن ئَيم ــوثاس، تةبع س
ن هةنـدَيكي  كؤبوونةوةيان كرد بة ئامادة بووني جةنابي وةزيرو ئةو مونادةشاتانةي ئَيوة، موالحةزاتـةكانتا 

بةجَي بوون هةردوو ليذنةكةش مواسةدةتيان كـردو خوَيندرايـةوة، دةخيةمـة دةنطدانـةوة، نـاوي ثرؤذةكـةو       
ماددةي يةكةم، كَي لةطةَلداية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـو بـةرز بكاتـةوة؟      

 .زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةن  وةرطريا، تكاية ماددةي دووةم
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي دووةم
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سانسؤر لةسةر رؤذنامةوانيي نييةو ئازاديي باَلو كردنةوة دةستةبةرة بؤ هةر هاوواَلتيية  لـة سـنووري    -1
 .ياساو لة ضوارضَيوةي ثاراستين ئازاديية تايبةتييةكاني تا  و داب و سيستةمة طشتييةكاندا

بة رؤذنامةنووس بؤ ئاطادار بوون لةسةر هةر بابـةتَيك كـة بـؤ كؤمـةَلطا لةسـةر ئاسـو نـاوخؤ و         بواردان -0
 .هةرَيمايةتيي و نَيودةوَلةتيدا

 .رَيطةدان بة باَلوكردنةوةي رةخنةو راو بؤضوون -3
ــاوة       -4 ــرنطن، لةسةرضــ ــان طــ ــة الي هاوواَلتيــ ــةي كــ ــةواَل و ئامارانــ ــاري و هــ ــةو زانيــ ــتهَيناني ئــ وةدةســ

جؤرةكانةوةو شيكردنةوةو دةسـتاو دةسـتكردنيان و بـاَلو كردنـةوةو را لةسـةر دةربردينيـان، هـةروةها        جؤراو
ثَيويستة هةر سةرمانبـةرَيك، يـان ئـةو كةسـةي راذةي طشـو ثَيرداسـثَيردراوة بـة حـوكمي كارةكـةي زانيـاري           

سـان بردةخسـَينَيت، مةطـةر    طشو ثةيوةند بة هةرَيم و كؤمةَلطاي الية بـواري بةدةسـتهَيناني بـؤ رؤذنامةنوو   
 .نهَيين بَيت، يان ثةيوةندي بة ئاسايشي هةرَيمةوة هةبَيت

بةنهَيين هَيشتنةوةي سةرضاوةي وةرطرتين زانياري و هةواَلة دةستكةوتووةكان، سةبارةت بـةو داوايانـةي    -5
 .دراونةتة دادطا، مةطةر دادطاى تايبةمتةند بردياري ثَيضةوانةي ئةوة بدات

طوشار خبرَيتة سةر سةرنووسةر، يان كةسي ديكة بؤ ئاشكراكردني نـاوي نووسـةري ئـةو بابةتانـة،     نابَيت  -1
يــان طرتنةبــةري هــةر رَيكارَيــك بــة مةبةســو طةيشــ  بــة زانــيين ئــةو ناوانــة، بــة مــةرجَيك رؤذنامةكــة     

 .بةرثرسيارَيو ياسايي لة ئةستؤ بطرَيت
وكمـةكاني ئـةم ياسـاية مـايف خاوةنـدارَيو رؤذنامــةو      هـةر كةسـَيكي سروشـو، يـان مةعنـةوي، بــةثَيي ح      -2

 .دةرضواندني هةية
نابَيت رؤذنامة رابطريَيت و رَيطة لة دةرضووني بطريَيت، يان دةسو بةسةردا بطريَيت، تةنها بة برديـارَيكي   -8

 .دادوةري نةبَيت
 (:زانا)خضر بةردَين دادر سعيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نوسخة عةرةبيةكة جيـاوازي هةيـة لةطـةَل نوسـخة كورديةكـة، بـةس ئـةوةي بـؤ ئَيمـة          منيش تَيبينيم كرد 

 :هاتووة، هةر ئةوة دةخوَينينةوة

 :املادة النانية
اللحافة حرة وال رقابة عليها وحر ة الةشر مكفولة لكل مواطا يف حدود القانون ويف اطمار احلفماظ علمى     -1

 .اماحلر ات ا اصة لالفراد واالداب والةهام الع
 . فسح اجملال لةشر الةقد واالراا -0
احللول على املعلومات واالخ ار واالحلائيات اليت شهم املواطة  ما ملادرها املختلفة وحتليلمها وشمداوهلا    -3

ونشرها والتعليق عليها وعلى كل موظف او مكلمف خبدممة عاممة يف حياةشمه معلوممات عاممة ركمم وظيفتمه         
شاحمة شلمك املعلوممات لللمحفية مماط شكما سمر ة او ماسمة بمأما االقلميم يف حمدود            شتعلق بااالقليم واجملتم  ا

 .القانون
ابقاا ملادر املعلومات او االخ ار اليت  تم احللول عليها يف سر ة بالةس ة للدعاوي املعروضة على احملاكم  -4

 .اال اذا قررت احملاكم املختلة خالف ذلك
ه حلمله على افشاا اااا كتماب املقماالت والقيمام بأ مة اامرااات بقلمد       ال جيوة اكراه رئيس التحر ر او غري -5

 .الوصول اىل معرفة هذه االااا اال بقرار قضائي على ان شتحمل اللحيفة املسؤولية القانونية
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 .حيق لكل شخص ط يعي او معةوي متلك اللحف واصدارها وفقًا الحكام هذا القانون -1
 .ها او ملادرشها اال بقرار قضائيحهر شعطيل اللحف ومة  صدور -2

 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

ئةوةى ثةيوةنديى بةماددةى دووةمـى ثرؤذةكـةوة هةيـة ليذنـة ثشـتطرييى دةكـات و ثَيشـنياز دةكـات تـةنيا          
 :ى بةم جؤرة دابرَيذرَيتةوة(4)بردطةى 

االخ ار اليت  تم احللمول عليهما يف سمر ة بالةسم ة للمدعاوي اال اذا قمررت احملكممة         ابقاا ملادر املعلومات او)
، بـةاَلم سـةبارةت بـة راثـؤرتي هاوبـةش دوو رةئـي جيـاواز دةربـارةي مانـةوةو الدانـي           (املختلة خمالف ذلمك  

ت بــة هةيــة، هــةروةها ســةبارة( الةهممام واالداب العامممة)رســتةي داب و نــةريو، واتــا سيســتةمي طشــو، واتــا 
 :بردطةي دووةم وة  ئةوةي خوارةوةي لَي بكرَيت

 (.ئازادى باَلوكردنةوةى ردةخنةو دةربردينى بريوردا)
يـان زيـان بةئاسايشـى هـةرَيم     )لةمةسـةلةى هَيشـتنةوة يـان البردنـى دةسـتةواذةى      ( 3)دةربارةى بردطةى  -3

 .(كة ئايا ئةو دةسةواذةية البدرآ يان، نا)دوو بؤضوون هةية ( بطةَينآ
 -:وة  ئةمةى خوارةوة دابردَيذرَيت( 4)بردطةى  -4

دةربارةى دةعواكان، سةرضاوةى زانيارىء هةواَلـةكانى وةدةسـت هَينـراو، بـةنهَينى نَيننـةوة، مةطـةر دادطـاى        )
 (.ثَيوةنديدار تةنيا بؤ يةكاليكردنةوةى دةعواكة برديارى ثَيضةوانة بدا

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

ئَيمة طومتان لة زؤر بردطةو ماددةدا، ئَيمة لةطةَل ليذنةي ياسايي جياوازميان نةبوو، بةاَلم جياوازيـةكاني ئَيمـة   
لَيرةدا بووة، لَيرةشدا دةردةكةوَيت، كة جياوازي ئَيمـة ضـية، لـة ماددةكـة لـة ضـةند بردطةيـة  جيـاوازي بـريو          

ةسـةلةي داب و نـةريت و سيسـتةمي طشـو، ئَيمـة ثَيمـان وايـة لـةو         لةسةر م/ بؤضوومنان هةية، لة هي يةكةم
ياســايةدا ئــةوة جَيــي نابَيتــةوة، ديــارة ئَيمــة هــةموومان لةطــةَل ئــةوةين داب و سيســتةمي طشــو بثارَينرَيــت،  
كةمسان كَيشةمان لةوةي نيية، يةعين بردوا دةكةم هةموومان لةطةَلني، بؤ ئـةوةي برادةرَيـك دوايـي كـة دةَلـَين      

َيمة لةطةَل ئةوةين نةنووسرَي ، ماناي ئةوة نيية ئَيمة لةطةَل نني، بةاَلم لَيرة ثَيويست ناكـاتن، لةبـةر يـة     ئ
هؤكار، هؤكارةكةشي ئةوةية ئَيمة لة الية  نةمانتوانيوة داب و نةريت و سيستةمي طشو ثَيناسة بكـةين لـةو   

 .ياسايةدا، ئةوة ية 
اوانــة، ئــةو سراوانيــة وا دةكــاتن، كــة دواتــر تةسســريي جؤراوجــؤري بــؤ  ئةوةيــة، ئــةوة زؤر سر/ هؤكــاري دووةم

بكرَي ، ثَيمان واية ئةو تةسسرية جؤراو جؤرةش لةو هةلومةرجةي كة ئَيمةي ئةمردؤي تَيداينة لة كوردسـتان  
ةبَيت، زؤر ئاسانة لة رابردوو بة ئةزمون بينومانة، رةنطة  بيبينني، بؤية ثَيمان واية ئةو مةسةلةيةي تَيـدا نـ  

كةسَيك كة دابو نةريت ثَيشَيل دةكات، كةسَيك كة سيستةمي طشو ثَيشـَيل دةكـات لـة ياسـاكاني تـري بـةركار،       
 .ئةوة جَيي كراوةتةوة

ــت ســةيري بكــةن، ئَيمــة       ــةم بــرادةران لــة ثَيشــيان بَي ــةي يةكــةم حــةز دةك ســةبارةت بــة جوملةكــةلان بردط
 .ةمال دةخوَينَيتةوةدامانردشتؤتةوة بةشَيوةيةكي تر ئَيستا كا  ج

 :بةردَين مجال حممد داسم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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سانسؤر لةسةر رؤذنامةطةري نييةو، راطةياندن و باَلو كردنةوةي بؤ هةر هاوواَلتيية  لة ضوارضَيوةي ياسـاو  )
 (.ثاراستين ئازاديية تايبةتييةكاني تا  دةستةبةرة

 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة

واتا لَيرةدا ئَيمة ئةوةي داب و نةريو سيستةمي طشـتيمان الداوة، تةئكيديشـي دةكةينـةوة كـة ئَيمـة بةرداسـو       
ثَيويستيمان بةوة نيية، ئةوة دَلنياشتان دةكةينةوة، دةبَيتة مايةي رةخنة لَي طرتنَيكي زؤر لةو ياسـا طرنطـةي   

 .ي دةكةين، ئةوة لَيرةدا يةكَيك لة جياوازةكامنانكة ئَيمة ئةمردؤ بؤي دانيشتووين و ثةسند
جياوازيةكي تر، لـة خـاَلي ضـوارةم لـة كورديةكـةي وابـناا ثَينجةمـة، ئَيمـة ثَيشـنيارمان كـردووة، ئـةو خاَلـة             
بكرَيــت بــة دوو بردطــة، واتــا ضــوارةم بكرَيــت بــة دوو بردطــة، ئــةويش لةبــةر دوو هؤكــار، هؤكارَيكيــان ئةوةيــة،  

 .هةروةها بردوا ناكةم رستةيةكي دانوني بَيت ،ي دوورو درَيذو لَيكدراوةبةرداسو رستة
ئةوةية، كة ئَيمة كاتَيك دةيكةين بة دوو بردطة هيض لة ناوةردؤكةكةي ناطؤردَيت، تةنيا ئةوةي ئَيمـة  / دووةميش

ــي رؤذنامةن       ــة باس ــوَينَيكيش ك ــة ش ــتؤتةوة، ل ــةوةلان دارش ــة ئ ــة ئَيم ــة، بؤي ــةر هةي ــان لةس ــان جياوازمي ووس
بردةخسَينَيت مةطةر نهَيين بَيت، يان ثةيوةندي بة ئاسايشي هةرَيمةوة هـةبَيت، ئَيمـة لَيـرةدا ثَيويسـتيمان بـة      
روون كردنةوة هةية، بردوا ناكـةم هاوواَلتيـة ، كوردسـتانية ، عَيراديـة  هـةبَيت لةطـةَل ثاراسـتين ئاسايشـي         

دةتوانَيــت ثَيناســةي ئاسايشــي هــةرَيم بكــات؟ ئةطــةر  هــةرَيم نــةبَيت، بــةاَلم ئايــا ئاسايشــي هــةرَيم ضــية؟ كــيَ 
دةتوانني بؤضي نةمان كردووة؟ يةعين ئاسايشي هـةرَيم، ئَيمـة لةطـةَل ثاراسـتنني، بَيطومـان لةطـةَل ثاراسـتين        
ئاسايشي هةرَيمني، لَيرةدا دةَلَيت نهَيين و ثاراستين ئاسايشي هةرَيم، بةياني هةر شتَيك دَيتة ثَيشـةوة، دةَلـَين   

ةوة نهَينية، بةياني هةر شتَيك دَيتة ثَيشةوة، دةَلَين ئـةوة ثةيوةنـدي بـة ئاسايشـي هةرَيمـةوة هةيـة، بؤضـي        ئ
ياسايةكةي ئَيمةش، كة ياسايةكة دةريدةكةين و بة ثَيويسو دةزانني مةسـةلةي ئـازادي را دةربـردين و ئـازادي     

بـووني داب و نـةريت، كـة هةنـدَي دةيـد دادةنـَيني و       باَلو كردنةوةية، بةاَلم لَيرة ئَيمة كاتَيك دةَلَيني بـةهؤي  
بةهؤي بووني نهَيين ئاسايشي هةرَيم، هةنـدَيك دةيـدي تـر دادةنـَيني، مـن بـةش بـة حـاَلي خـؤم ئـةو دسـةية            
ــة        ــةوة بووينــة، كــة ثَيمــان وايــة ئــةوة ل ــةرة زؤرمــان لةطــةَل ئ ــةي رؤشــنبرييش زؤربــةي ه دةكــةم و لــة ليذن

ةو ياساية كةم دةكاتةوة، ياسايةكة زيـاتر دةبَيتـة جَيـي رةخنـة طـرتن و تانـةو       ئةهميةتي، ياخود لة بايةخي ئ
تةشةر، دَلنياشتان دةكةمةوة بةش بة حاَلي خؤم و دَلنيام برادةرانـي تـريش مةترسـي ئـةوةيان هةيـة، دوايـي       

ربطريَيـت،  ئةو بردطانة تةسسريي جؤراوجؤريان بؤ بكرَيت، بؤية ئَيمة ثَيمان وايـة ئـةو مةسـةلةية بـة هةنـد وة     
بـة   نـةبووني ئةوانـة بةرداسـو  بةنـدة     ئةو دوو خااَلنةي كة ئَيمة باسي دةكةين جياوازي هةَلدةطرن و بوون و

ئاســو ثَيشــكةوتوويي و ثــَيش نةكــةوتوويي ياســاكة، دووبــارةي دةكةينــةوة، ئَيمــة لةطــةَل ثاراســتين ئاسايشــي  
ي طشـو داينـة، بـةاَلم ئَيـرة تـةنيا دةيـد دروسـت        هةرَيم و لةطةَل رَينطرتين داب و نـةريو طشـو و سيسـتةم   

كردنة بؤ ياسـايةكة، واتـا ئَيمـة بـة دةسـتَيك ئـازادي دةدةيـن و بـة دةسـتَيكي تـريش لَيـي دةطرينـةوة، ئةطـةر              
ئةوانةي تَيدا نَينَيت، ئيرت ئَيوةش خاوةني برديارن، لة كؤتاييدا من خاَلَيكي ترم هةية لَيرة طئتوطؤمان لةسةر 

ة كورديةكة هاتووة، دةَلَين سةرضاوةكاني داني زانياري، يان هةواَل بـة نهـَيين دةمَيننـةوة، تـةنيا بـؤ      كردووة، ل
يةكاليي كردنةوةي كَيشةكة، ئَيمة تةئكيد دةكةينةوة، بةاَلم لة كورديةكة تةنيا وشةي بةكارمان هَينـاوة، واتـا   

 ئةطــةر كَيشــةكة ثةيوةنــدي بــة يــةكاليي  هــةموو دادوةرَيــك ناتوانَيــت داواي سةرضــاوةي زانيــاري بكــات، ئــيال 
كردنةوةكة هةبَيت، يةعين يةكاليي نابَيتةوة ئةطةر ناوي سةرضاوةكة نةدات، ناكرَيت هةر لة خؤيـةوة بـدات،   
تــةنيا بــؤ يــةكاليي كردنــةوة، لــة عةرةبيةكــةش هــاتووة، بــةاَلم لــة كورديةكــة تــةنياي تَيدايــة، بــؤ ئاطــاداري     

 .ي كة ئَيمةش تَيدا كردوومانة، كا  جةمال دةخيوَينَيتةوة، سوثاسبةردَينتان، ئةو طؤردانكارية
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 .سوثاس كا  ئارَين، كا  جةمال ئةو جارة ثَيمان بَلَي لة ئةمريكا ضؤن تةعامول كراوة، سةرموو
 :بةردَين مجال حممد داسم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ان، مةوزوعي نووسـني و ئـازادي رؤذنامـةنووس، بةرداسـو مـةوزوعَيكي زؤر      تةبعةن براينة، ئةنداماني ثةرلةم

طرنطة، من هةروا بؤ ميسـال راثؤردتَيكتـان نيشـان دةدةم، سـااَلنة كؤمـةَلَيك مونـةزةمات هـةن، كـة شـت لةسـةر           
يـة؟  رؤذنامةنووس دةنووسن، دةوَلةت بة دةوَلةت باسي دةكـةن، لـةكوَي ئـازادي تيايـة؟ لـة كـوَي ئـازادي تيـا ني        

ئةم واَلتانة دةست نيشان كراون، كة بة باشـرتين شـَيوة رؤذنامـةنووس ئـازادي      0223هةروا بؤ وَينة، لة ساَلي 
مةمجوعةيــة  واَلتــي تــر ئيناســة بــووة   0224، نؤرمةنــدى، لــة ســاَلي نيوةالنممدهــةبووة، سيلةنــد، ئايســالند، 

ة نيوزالنـد، ئةنلـةتي يا، ئينجـا هاتؤتـة سـةر      دَينمار ، ئريلةند، سلؤظاكيا، سويسرا، يةعين لةسةرووي ئةمانـةو 
باسي ئةو واَلتانـةي كـة دميوكراسـي تيـا نييـةو باوةرديـان بـة دميوكراسـيةت نييـةو رؤذنامـةنووس رَيطـةي لـَي             
دةطريَيت و تةحديدي دةسةاَلتي دةكرَيت و دةطريَين، هةتا ية  هةبَيت، كة باسي ئةو واَلتانة دةكات، كة ضةند 

ة؟ ضةند كةس طرياوة؟ ضةند كةس ثارةي لَي سةندراوة؟ لةو واَلتانـةي كـة بـاس كـراوة،     كةس موحاسةبة كراو
هةروا بـؤ وَينـة، بـؤ ئـةوةي ئَيمـة نةضـينة ئـةو ليسـتة رةشـةوة، ئَيمـة ثَيويسـتيمان بـةوة هةيـة، كـة خـةَلكي                

ــةي ئة     ــونكة زؤرب ــي؟ ض ــةنطَييَن، بؤض ــة هةَلس ــةم هةرَيم ــيانة  ئ ــلوبَيكي دميوكراس ــة ئس ــو ب ــة بةرداس ــةي ك وان
دةيانةوَيت لة عالةمةدا شةريكات بكةنةوةو ئةوانـة، يـة  نودتـة زؤر طرنطـة لـة اليـان، تـا ض رادةيـة  ئاسـو          
نووسني لةو واَلتة كراوةية، ئةطةر ئازادي نووسني هةبَيت، يةعين نووسةر لةسةر طةندةَلي دةنووسَيت، يةعين 

ندةَلي هةبَيت و نووسراو بَيت، ماناي ئةوةية بري لـةوة  طةندةَلي دةخاتة بةرضاو، ئةو كةسة دةزانَيت ئةطةر طة
دةكاتةوة ثَيش ئةوةي ثارةكة بدات بة كوردستان، لة كوردستان ثرؤذةي خؤي بكات، خؤ ئةطةر نووسـةر ئـازاد   
بَيت هةموو شتَيك باَلو بكاتةوة، ئةو دةناعةت بَينَيت، كة لةسةر طةندةَلي و لةسةر شو خراة ئةو دةسةاَلت 

راسيةت هيض موشكيلة نيية، زؤر تةشجيب دةبن، كة دَين كارةكاني خؤيان لَيرة بكةن، ئةمة لة اليـة ،  و دميوك
لة اليةكي تر حةز دةكةم ية  نودتة هةية هةموومان بة نةزةري ئيعتبار وةربطرين، مايف كةسَيو دةبَيـت لـة   

طـةي ثَيـداوة، كـة بـة ئـازادي بـري       هةموو بوارةكاندا حيسـابي بـؤ بكرَيـت، كةسـَيك كـة ياسـاو دميوكراسـيةت ريَ       
بكاتةوة، بة ئازادي بنووسَيت، بة ئازادي هةَلوَيسو خؤي بكـات، بـة مـةرجَيك تةئسـريي نـةبَيت بـؤ سـةر مـايف         
كةسَيكي تر، لة هةمان كاتدا كة رَيطة دراوة دسة بكات، بنووسَيت، شت باَلو بكاتـةوة، بـةاَلم مـايف ئةوةشـي ثـَي      

ةكات بة كةسَيو مـايف ئـةوة دراوة، لـةم رؤذانـة، لـةم سـَي، ضـوار رؤذةي ئـةخري لـة          داوة، ئةطةر بيةوَيت دسة ن
كؤنطرَيسي ئةمريكي لةسةر مةسةلةي دةست نيشان كردني مةصدةري مةعلومات، لةطةَل ئةو شوَينانةي تـا ض  

نيـنام لـة   رادةية  ئةو شوَينانة كراونةتةوة، بؤ ئةوةي مةعلوماتي لَي وةربطرَيت، تـةبيعي بـةعام بةنيسـبةت    
زؤربةي دةوَلةتة دميوكراسيةتةكان بة هيض شَيوةية  سةرز ناكةن، هـةتا مةحكةمـة، لَيـرة باسـي ئـةوة كـراوة،       
دةَلَيــت مةحكةمــة داوا بكــات، دةبَيــت ئــةو نووســةرة مةصــدةرى مةعلوماتةكــةي ديــاري بكــات، ئةمــة شــتَيكي  

ات لـَي كـردووة، خـةَلكيش بةشـَيوةية      خراثة، تؤ سشارَيكت خستؤتة سةر نووسةر، نووسةرت هني كـردووة، و 
بري دةكاتةوة، كة هاوكاري نووسةر نةكات، نووسةر دةسو دةطريَيت، لةبةر ئةوة ئةو نودتةية، هةتا مةسـةلةي  
مةحكةمة تواناي ئةوةي نيية، يةعين نابَيت تواناي ئةوةي هةبَيت، ئَيمة نابَيت تواناي ئةوةمان هةبَيت رَيطـة  

 .نووسةر مةصدةرةكاني خؤي دةرخبات، بةاَلم كة هاتة سةربة مةحكةمة بدةين، كة 
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ئةطةر ئيجازةم بدةيت، ئةوة ضووية سةر رةئي شةخصي، لةبةر ئةوةي بـؤ رةئـي شةخصـي دوايـَي داواي دسـة      
 .بكة، بةاَلم ئَيستا نابَيت، كا  دكتؤر ناصح و كا  حمةمةد حةكميش نودتةي نينامي هةية سةرموو

 :بةردَين حممد حكيم جبار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من رَينم بؤ هةموو براية  هةية كة دةضَيتة ئةوَي، بةاَلم ثَيمواية دةبَيت شـو نووسـراو خبوَيننـةوة، يـةعين     
ليذنة، ئةوة ليذنةكةي خؤمانة، يةعين ليذنةيةكي تر كة دةضَيت، ئةطةر جةنابت رَيطةي بدةيَو، بـةاَلم ثـَيم   

 .ضي نووسراوة ئةوة خبوَينَيتةوة واية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، دسةكةت راستة، منيش هةر وام كرد، بةاَلم ئيحتريامم بؤ كا  جـةمال، بـؤ خيربةكـةي و لـة زؤر     
 .بواردا موحتاجينة، بؤية دسةم ثَي نةبردي، كا  ناصح سةرموو

 :رمضان غئور ناصح.بةردَين د

 .مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو
بةرداسو جةنابت مةجال دةدةيت شتَيكي باشة، بةاَلم دةبَيت سنوورَيكيش بؤ ئـةو مـةجال دانـة هـةبَيت، كـا       
ئارَين يةعين لة سنووري خؤي دةرضوو، هةروةها كا  جةماليش، كا  جـةمال نـة  لـة ئـةمريكا، ئةوروثاشـي      

 .طرتةوة، هةمووي دةركرد، يةعين ثَيويست ناكات، سوثاس
 :ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

ئةوةي لة سنوور دةربضَيت دسةي ثَي دةبردم، ئةطةر كةم دةربضَيت تةعليقَيكي لَي دةدةم، بة كا  ئارَينم طـوت  
حةماسةت طرتي، يةعين زياد رؤيشو، بة كا  جةماليشم طوت كاكة ئةوة رةئي شةخصي خؤتة، باشة دةيـدي  

 .ناكات، كا  حمةمةد صاحل نودتةي نينامي هةية سةرموو
 :بةردَين حممد صاحل امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نودتــةي نيــنام نييــة، بــةاَلم هــةر تــةوزحيَيك لةســةر ئــةو بابةتــة، عــةسوم بكــةن، ئَيمــة لــة ســةعات دوازدةوة   
دانيشــتووين تــا ســةعات شــةش، تــةدريرَيكي هاوبــةلان هةيــة، ئــةوةي كــا  ئــارَين لةطــةَل تةدريرةكــة نييــة، 

نبريي ضية، تـةنيا ئـةوة خبوَيندرَيتـةوة، نـة  ئـةو تةوزحياتـة دوورو درَيـذةي دةيـدات،         تةدريري ليذنةي رؤش
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .باشة، سةرموو كا  ئارَين
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن



 510 

بـةناوي ليذنـة دسـة دةكـةم،     ئةوةي كة لة سنووري خؤي دةردةضَيت، ئةوة كا  دكتـؤر ناصـحة، مـن نـيم، مـن      
هةندَيك خاَل هةية ثَيويستة روون كردنةوةي بؤ بدةم، ئَيمة لـة هةنـدَيك خـاَل نـاتوانني هـةموو شـتةكان بـة        
نووسني بنووسني، ئَيمة دةمانةوَيت بريو بؤضوونةكاني خؤمان بـؤ بـةردَينان روون بكةينـةوة، ضـونكة داكـؤكي      

بدةين دةناعةت بة زؤرترين خةَلك بَيـنني، بـؤ ئـةوةي ئـةو بـريو       لةبريو بؤضوونةكاني خؤم، بؤ ئةوةي هةوَل
 .بؤضوونانةي ئَيمة تةسبيت بكرَيت، ئَيمة بؤ ئةوةمان نيية زؤر بَلَيي بكةين لةسةر مةنصة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دمان نةكرد بوايـة،  دةزاني ضية كا  ئارَين، ئةطةر دسةكانت راست بوو، ئةطةر ئَيمة لة جةلسةي ثَيشوو ئيتيئا
كة هةردوو ليذنة دابنيشن و كا  كةماليش لةطـةَلتان دانيشـتووة، بؤيـة لَيـرة مـةسروزة تةئكيـد لةسـةر ئـةوة         
بكةنةوة، كة ئَيوة ئيتئادتان لةسةر ئةوةي كردووة، خيالستان هةية نودتةي خيالسةكة تةركين بكة، بَلَي ئةمة 

ةئيمان واية، دوايَي رةئـي ئةنـداماني ثةرلـةمان نيهايـةتي ثـَي دَيـ ،       رةئيمان واية، ليذنةي دانوني بَلَي ئَيمة ر
 .ئَيستا واي لَي ناكةين، ئَيستا خاَل بة خاَل، بؤ ئةوةي وةختمان لَي نةردوات،  سةرموو كا  غةسور

 :سعيد مةمخوري طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ينامي بَي ، نودتةكة نينامية، بؤ دروست دةبَي ، ئةطةر بَيتو ئةو بةرداسو ئةو شَيوازة، كة دةَلَيت نودتةكة ن

دوو رةئية جياوازةي كـة هةيـة لةسـةر دوو خاَلـة، هـةردوو ليذنـة بيَلـَين و بيخةيـة مونادةشـةوة، ئـةو شـتانة            
 .دروست نابَيت، ئةمة ية 

لةبـةر ئـةوةي دوو خـيال     ئَيستاش من ثَيم باشة بؤ مونادةشـة كردنـي ئـةم ماددةيـة خـاَل بـة خـاَل نـةبَيت،         
هةية، ماددةكة هةمووي ثَيكةوة بَيت، هةر كةس كة هةَلدةستَي  لةسـةر هـةردوو نودتـة رةئـي ضـية بيَلـَي ،       

 .جةلسةكة ئاسانرت بةردَيوة دةضَي ، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تا خوَيندرايـةوة، كـا  كـةريم    ثةسـندة، بـة هـةر حـاَل ئَيسـ     / خاَلي يةكةمت راستة، من خؤم طومت، دووةميشت
 .باست كرد، كا  ئارَينيش باسي كرد، ئةطةر تةوزحيَيكت هةية، دوايَي دةرطا دةكةمةوة بؤ مونادةشة

 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ب و نينامـي عـام،   ئَيمة بةرداسو لة نودتة خيالسةكان، ثَيم باشة تةوزحيَيك بدةم، وةكو رةئي دـانوني، بـؤ ئـادا   

نَينَيتةوة باشة، بؤ لة ئاسايشي هةرَيم كة داوامان كردووة نَينَيتةوة باشـة، ئَيمـة لَيـرةدا ضـةند ثرةنسـيثَيك      
ئـادابي عـام، واتـا شـعوري عـام، ئةطـةر لـة ئـادابي عـام          / هةية، بةرداسو ئَيمة ثابةندين و مـةحكومني، يةكـةم  

 ، ضؤن لة ياسا رَيطا بدةين صةحاسة، ئيعالم شعوري عـام برينـدار   دةربضَيت، واتا شعوري عام بريندار دةكرَي
 .بكات؟ ئةوة ية 

نينامي عام، واتا بةشَيكي طرن  لة ياسا، نينامي عام واتـا دـانون دوو نـةوع دةواعيـدي هةيـة، دةواعيـد       / دوو
نييـة خـيال  لـةو     ئامرية، دةواعيدي موكةميلة، يان موسةسرية، لة دةواعيد ئامريةكة دةَلَيت هـيض كـةس بـؤي   

دةواعيدانة ئيتيئاق بكاتن، مةسةلةن كوش  دةواعيد ئامريةية، كوش  جةرميةية دةواعيـد ئامريةيـة، كـةس    
ئةوةي دةكوذرَيت لةطةَل بكوذةكة ئيتيئاق بكـات بَلـَي   ( جمةى عليه)ناتوانَيت ئيتيئاق لةسةر ئةوة بكات، هةتا 
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تةمةن بـة هـةذدة سـاَل دادةنرَيـت، كـةس ناتوانَيـت لةسـةر        ( دسن رش)نكوذة تاوان نيية، ئةوة نينامي عامة، 
هةذدة سـاَل نييـة، بيسـت و يـة  سـاَلة، يـان بيسـت و ثَيـنج سـاَلة،          ( سن رشد)ئةوة ئيتيئاق بكات بَلَي نةخَير 

كةس ناتوانَيت ئيتيئاق لةسةر ئةوة بكات، ضونكة دةواعيد ئامريةية، ئةوة نينامي عامة، دةبَيت لَيرةدا بَي ، 
ئــةوة تةسســريةكة بــوو مةســةلةكة، ســوَلتةي تةدــديريش لــة مةســةلةي ئــادابي عــام و نينامــي عــام ســوَلتةي     
تةدديري بؤ دةزا دةطةردَيتةوة، نة هيض كةسَيك، هيض حنبَيك، هيض اليةنَيك بؤي نيية تةسسري لةو مةسـةالنة  

تـة ئَيمـة ئـةو ياسـاية ثَيضـةوانةي      بكات، ئةوةي لة هةمووي طرنطرت ئةوةية، ئةطةر بَيتو ئـةوةي البـدةين، كةوا  
دةستووري عَيرادي دةردةكةين، ئةحكامي دةستووري عَيرادي دةردةكةين، كة ئَيمـة ثابةنـدين ثَيـوة، دةنطمـان     

 :شكفل الدولة مبا ال ضل بالةهام العام واالداب)دةَلَيت ( 38)بؤ داوة، ماددةي 
 .حر ة التع ري عا الرأي بكل الوسائل: اوالا
 . ة اللحافة والط اعة واالعالن واالعالم والةشرحر: ثانيًا
 (.حر ة االاتماع والتهاهر السلمي وشةهم بقانون: ثالنًا

ئةو دانونة تـةنينيم دةكـةين، ضـؤن دةبـَي  ئَيمـة لـة ئـادابي عـام و ئةوانـة تَيـدا نـةبَي ، ئَيمـة لةسـةر ئـةو               
ينامــي عــام و ئــاداب، لَيــرةدا جــَيطري بَيــت و ئةساســانة، لةســةر ئــةو بنةمايانــة بةرداســو ئَيمــة ثابةنــدين بــة ن

 .نَينَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سـوثاس، ئَيسـتا هــةردووال روون كردنـةوةي خؤيـان دا لةســةر ئـةوة ئيختيالسـةكان، ئَيســتا ناوةكـان دةنووســم،        
 .سةرموو كا  خةليل

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وصـول اىل  )ةمة وازحية خيال  لةسةر ضةند شتَيك هةية، لةسةر ئـةمين هةرَيمـة، ئاسايشـي هـةرَيم، لةسـةر      ئ
ــات ــةش ئــةوة         (ا علوم ــةموويان، ليذن ــة ه ــد ل ــةريقن ئةكي ــة، دوو س ــةريت و ئةوان ــةر داب و ن ــة، لةس و ئةوةي

ك نودـاتي خـيال  دوو كـةس    سةريقَيكة، ئةوة سةريقَيكي ترة، لة هةر ية ، لة هةر مةوزوعَيك، لة هةر بةندَي
 .دسة بكات، موئةيد، موعارين، دوايَي خبرَيتة دةنطدانةوة، ئيحتيمالة باش بَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاست دةكةم، مواسيقن هةموو اليةكتان بة تةئكيد ئينشائةَلاَل، كوَيستان خان سةرموو
 :بةردَين كوَيستان حممد عبداه

 .مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

ثَيش ئةوةي بَيمة سةر ماددةكة، ية  ثَيشنيارم بؤ جةنابت و دةستةي سةرؤكايةتي هةية، تكـا دةكـةم كاتَيـك    
تةحديد بكةن بؤ ليذنةي ياسايي و ليذنـةي رؤشـنبريي، لةبـةر ئـةوةي ثَيشـرت زؤر مونادةشـةي ئـةو بابةتانـة         

دةتـوانن رةئـي ئَيمـة بطـؤردن، ثَيموايـة باشـرت        كراوة، ئةطةر ثَييان وا بَيت ئَيستا بةو تةصريح و بةو خيتابانـة 
ــوار      ديراســةمتان كــردووةو هــةموومان خــاوةن رةئــي خؤمــانني، لةســةر مــاددةي دووةم، مــن خــاَلي يــة  و ض
ثشتطريي ليذنةي رؤشنبريي دةكةم، لة بردطةي ثَينج من لةطـةَل ئـةوة دام مةطـةر دادطـاي تايبةمتةنـد برديـاري       

ت، هـيض تةعـديلَيكي لةطـةَل نـةكرَيت، ضـونكة ئةمـة وةكـو بـاس كـرا سةرضـاوةي           ثَيضةوانةي بدات هةر البربَي
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هةواَلةكان دةترسَينَيت، ئيرت هيض كةسَيك ناوَيرَيت هةواَل بدات بة هيض رؤذنامةية ، لةبةر ئـةوةي دةزانَيـت   
تةكان و هيض دادطاي تايبةمتةند بة هةر هينَيك بَيت، ئةو سةرضاوةية ئاشكرا دةكات، ئةمة وا دةكات هةموو ش

شتَيك شةسا  نةمَينَيت، دةطةردَيمةوة بؤ بردطةي ية  و ضوار، من بؤ خـؤم لةطـةَل مةسـةلةي داب و نـةريت و     
ئةوانةم، لةطةَل مةسةلةي هةموومان خـةَلكي ئـةو كؤمةَلطايـةن، لةطـةَل داب و نـةريتني، هـةموولان خـةَلكي        

هـةرَيمني، بـةاَلم ثَيموايـة ئةمـة بـؤ كـةم كردنـةوةي         نيشتمانثةروةرين، لةبةر ئةوة لةطةَل ثاراستين ئاسايشـي 
ئازاديية، بؤ ئةوة نيية كة داب و نةريت، ياخود ئاسايشي هةرَيم بثارَينرَيت، بؤية البردا ثـَي باشـرتةو، بؤيـة    
ثشتطريي ليذنةي رؤشنبريي دةكةم، لةسةر خاَلي شةشةم، نووسـراوة بةمـةرجَيك رؤذنامةكـة بةرثرسـياريةتي     

ةستؤ بطرَيت، بة هيض شَيوةية  من لةطةَل ئةوةم نابَيت طوشار خبرَيتة سةر ئةوةي ناوي نووسـةر  ياسايي لة ئ
ئاشكرا بكرَيت، دةبَيت لة هةموو حاَلةتَيكـدا رؤذنامةكـة بةرثرسـياريةتي بطرَيتـة ئةسـتؤ، ثَيويسـتة رؤذنامـة،        

ؤر دَلنيا بن لة راسو و دروسـو  سةرنووسةرو خاوةن ئيمتيازو دةستةي ئةوةي كة رؤذنامةكة بةردَيوة دةبات ز
سةرضاوةكة، زؤر دَلنيا بن كة ئةمة راستة، ئينجا بـاَلوي بكةنـةوة، بؤيـة ناكرَيـت بـة هـيض بيانوويـة  طوشـار         
خبرَيتة سةر ئاشكرا كردني ئةو ناوة، بةاَلم ثَيويستة ثَيشرت رؤذنامةكة ئيلنام بكرَيت بـةوةي كـة ئـةو مةرجـة     

 .ئةستؤي خؤي، سوثاس ياسايية رؤذنامةكة بيطرَيتة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خةمان خان سةرموو
 :بةردَين خةمان زرار اسعد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثشتطريي تةواوم بؤ كوَيستان خان بؤ هةموو ئةو بؤضوونانةي كة دةريربدي، من نةمناني لَيرة بردطـة بـة بردطـة    
دوو هةموو دسة بكةين، يان لةسةر بردٍِطـةي يةكـدا، مـادام بردطـة     دةبَيت، يان ئَيستا بؤمان هةية لةسةر ماددةي 

بة بردطةية، خؤي دوو جياوازي زؤر طةورة دروست بوو لـةنَيوان ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي رؤشـنبريي، بـةاَلم       
يــة  شــت بــا لــةبريمان نةضــَيت، ئــةم خيالســة ســةنديكاي رؤذنامةنووســان خؤيــان لةطــةَل نوَينــةراني هــةموو 

رؤشنبريي و راطةياندن و ئةو جةريدةو بَلَيني ئةو رؤذنامةو طؤظارانةي كة لـة كوردسـتانيش هـةن،    دةزطاكاني 
لةم كؤبوونةوة تايبةتيانةي كة جارَيك لةطةَل ئَيمة وةكو ليذنةي رؤشـنبريي هـةم سـةنديكاي رؤذنامةنووسـان     

اني ئةوة دةكةن، كـة ئـةم   خؤشي لة ليذنة هاوبةشةكةي ليذنةي رؤشنبريي و ليذنةي ياسايي هةموويان ثشتيو
سةدةرانة بةرداسو نةمَينَين، ضونكة لة الية  ئةمانة يةعين وةكو مةنتق بةتايبةت بؤ ليذنـةي ياسـا، ضـونكة    
خؤي دةَلَيت لة سنووري ياسا، كة دةَلَيي لة سنووري ياسا، يةعين خؤي ئةمانة هةن، وابناا ياسايةكاني ئَيمةو 

نـادات خــةَلك لـة داب و سيســتةمي طشـو دةربضــَيت، يـان بَلــَي لـة ئــةمين       ياسـاي هـيض واَلتَيكــيش رَيطـة بــةوة   
واَلتةكةي خؤي دةربضَيت، مادام ئَيمة طوتومان لة سنووري ياسا، مادام لة بردطةكاندا هاتووة لة سـنووري ياسـا،   

داب و  ثَيويست ناكات ئَيمة جـارَيكي تـر بَيينـةوة بـة بردطةيـةكي تـر، جوملةيـةكي تـر ئيناسـة بكـةين بـةناوي           
 .نةريت و بةناوي ئةمين ئيقليم و نازاا ضي سنوور بةندي كاري رؤذنامةطةري بكةين، ئةم لة الية 

لة اليةكي تر، سةنديكاي رؤذنامةنووسان ضةند جارَيك دووثاتي كردؤتةوة، با لَيـرةش دووثـاتي بكةينـةوة بـؤ     
ــةنديكاي رؤذن     ــاَلَيكة س ــةمووي س ــة ه ــةويش ئةوةي ــةمان، ئ ــداماني ثةرل ــة    ئةن ــدام ل ــة ئةن ــووة ب ــان ب امةنووس

ــَين ئةطــةر ئَيــوة ئــةم بردطانــة خبرَيتــة نــاو ياســايةكة،     سيدراســيؤني رؤذنامةنووســيي جيهــاني، كــة خؤيــان دةَل
بةرداسو رةنطة ئةمة رةصيدي ئةوان، با بَلَيني ناوي ئةوان خباتة مةترسيية  و كَيشةي طةورةيان بؤ دروسـت  
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اســيؤني رؤذنامةنووسـاني جيهــاني، هــةم لــة اليــةني رؤذنامةنووســاني  بكـات، هــةم لــة اليــةني ســةنديكاى سيدر 
خؤلانةوة، لةبةر ئةوة من بةو هيوايةم بةرداسو ئةنداماني ثةرلـةمان دةنـ  بـؤ ئـةوة بـدةن كـة سيسـتةمة        
طشتيةكان و ئةمين ئيقليمي و ئةوانة بة هيض شَيوةية  نةمَينن، يةعين حـةز  بكـرَين و دةنطـي بـؤ نـةدةن،      

 .سنوور بةندي كاري رؤذنامةطةري نةكرَيت، سوثاس بؤ ئةوةي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَيروان سةرموو
 :ريبةردَين شَيروان ناصح حيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئــةو ثرؤذةيــةي لــة اليــةن  / ضــةند خاَلَيــك هةيــة مــن دةمــةوَيت تــةوزحيي بكــةم، ئــةويش ئةوةيــة ئةوةلــةن   
ــان ئ  ــةنديكاي رؤذنامةنووس ــة الي      س ــة هاتؤت ــردووة، ك ــل ك ــةيان داخي ــةو خااَلن ــان ئ ــةوان خؤي ــراوة، ئ ــادة ك ام

حكومةتيش ثشتطريي لةو خااَلنة كردووة، ئينجا ئةو ثرؤذةية هاتؤتة ئَيرة، واتة رةئي سـةنديكا بـةو شـَيوةية    
يـدي  تةئ% 122نيية كة تةرح كرا، ئةمة ية ، ماناشي ئةوة نييـة، ئـةو ثـرؤذةي لـة حكومـةت هـاتووة، ئَيمـة        

بكةين، بةَلكو مواَلحةزامتان هةية، ئَيمةش ثَيشنيارمان هةية، بـةاَلم مةسـةلةي نينامـي عـام و ئـادابي عـام لـة        
زؤربةي دةستووري واَلتاندا هاتووة، ئَيمة لة دةستووري عَيراق هةروةكو براي بـةردَينم كـا  كـةريم ئيشـارةتي     

ني عَيـراق دةنطـي بـؤ داوة، ئـةم ثرةنسـيثة هـاتووةو       ثَيدا مةسةلةي نينامي عام و ئادابي عام، كة هةموو طـةال 
هةرَيمي كوردستانيش دةنطي بؤ داوة، ئةمة ية ، لة ثرؤذةي دةسـتووري هـةرَيمي كوردسـتان ئـةو ثرةنسـيثة      
هاتووة، لة ياسايةكاني ئَيمة رةنطدانـةوةي هةيـةو لـة اليـةن حماكميشـةوة جـَي بـةجَي دةكرَيـت، ئَيمـة لةطـةَل           

 .ي نينامي عام و مةسةلةي ئادابي عام لةناو ياسايةكةدا نَينَيتةوة، ئةمة ية ئةوةينة، كة مةسةلة
مةســةلةي ئــادابي طشــو، مةســةلةيةكة، دةبَيــت لَيــي ورد بينــةوة، ئَيمــة وةكــو نةتــةوةي تــر ميللــةتَيكي  / دوو

اتووة، لـة  موسَلمانني، ئَيمة ثابةنـدين بـةو ئادابـة طشـتيةي كـة لـة ثرةنسـيثةكاني ئـايين ئيسـالمي ثـريؤزدا هـ           
هةمان كاتـدا ثابةنـدين بـةو ئادابـة طشـتيةي كـة رةسـةنايةتي ميللـةتي خؤمـان دةثـارَينين، بؤيـة مـن لةطـةَل              
ئةوةدام، كة ئادابي طشتيش نَينَيتةوةو نينامي طشتيش نَينَيتةوة، دةَلَين وةَلاَل تةسسريي ئـادابي طشـو ضـؤن    

ةلةية بـةردَينان، مةسـةلةيةكة عيالدـةي بـة موحـاكم      دةكرَيت؟ تةسسريي نينامي عام ضؤن دةكرَيت؟ ئةو مةس
هةية، سوَلتةي تةدديري بؤ ئةو مةسةالنة، بؤ حماكم دةطةردَيتةوة، ضونكة مةحاكم هةروةكو بةردَينان دةزانـن  
وياليةتي عامةي هةية لةسةر هةموو كَيشةكان بيما سيهم نينامـي عـام و ئـادابي عـام، ئةطـةر تـةجاوز هـةبوو        

م، ياخود تةجاوز هـةبوو لةسـةر ئـادابي عـام، ئـةوة دةبَيـت حمـاكم ئـةو مةسـةلةية تةحديـد           لةسةر نينامي عا
بكات و يةكالي بكاتةوة، لة اليةكي تريشـةوة بةرداسـو مةسـةلةي ئـادابي طشـو مةسـةلةيةكة لـة الي ئَيمـةوة         

يـان لـة ئـةمريكا،     سةردي هةية، لة هةرَيمي ئَيمة سةردي هةية، لةطةَل ئةو ئادابة طشـتيةي كـة لـة ئةوروثايـة،    
يان لة جَيطاي تر هةية، ئادابي طشو لة الي ئَيمة خصوصيةت و تايبةمتةندي خؤي هةية، دةبَيـت ئَيمـة ئـةو    
ئادابي عامة طشتيةي كة هةمانة بيثارَينين، جطة لةوةش ئَيمة تةسةور ناكةم لة دنيادا هيض واَلتَيـك هـةبَيت،   
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ــةبَيت،     ــا ه ــازادي رةه ــةنووس ئ ــبةت رؤذنام ــةو     بةنيس ــان ئ ــانةي، ي ــةو كةس ــبةت ئ ــةم بةنيس ــةوريش ناك تةس
رؤذنامةنووسانةي كة تةعامول لةطةَل ئةو خةَلكة دةكةن ئازادي رةها هةبَيت، ئينجـا ئـةو كةسـة ض دةسـةاَلتي     
هةبَيت، ض تاكة كةس بَيت، ض دةزطاية  بَيت، واتا دةبَيت ئةو ئازاديةي كة هةية سنووردار بَيت، سنوورةكةش 

ا رَيــك خبرَيــت، مــن لةطــةَل ئــةوةدام كــة مةســةلةي نهَينيــةكان لــةو دؤناغــةدا ثــارَينراو بَيــت،   دةبَيــت بــة ياســ
مةسةلةي ئاسايشي هةرَيم ثارَينراو بَيت، لةم دؤناغةدا ئَيمة ثَيويسـتيمان بـةو دوو خاَلـة سـةرةكية هةيـة كـة       

اني ئَيمـة مةسـةلةي نينامـي عـام     بيثارَينين، بةردَينان، حةديقةتَيك هةيـة دةمـةوَيت ثَيتـان بَلـَيم لـة ياسـايةك      
هةية، لة ياسايةكاني ئَيمة مةسةلةي ئادابي عاميش هةية، بةاَلم رؤذانة خؤتـان لـة رؤذنامـةكان دةخوَيننـةوة،     
هةندَيك لة رؤذنامةكان و هةندَي لة رؤذنامةنووسةكان شو وا دةنووسن موخاليئي نينامي عـام، موخـاليف و   

ة بةرداسـو رؤذَيـك لـة رؤذان ئـةو رؤذنامةنووسـة هـةتا ئَيسـتا موالحةدـة         تةجاوزة لةسـةر ئـادابي عـام، ئةمانـ    
نةكراوة، باشة ئةطةر نينامي عام و ئادابي عام لة ياسايةكاني ئَيمة هةبَيت مةسةلةكة بةو شكلة بَيـت، ئةطـةر   

حةديقـةت   هةَليشي بطريت مةسةلةكة ضي لَي دَيت؟ ئةوة وةاَلمةكةي بؤ ئَيـوةي بـةردَين دةهَيَلمـةوة، بؤيـة بـة     
 .من لةطةَل ئةوةدام كة ئةو ثرةنسيثانةي ئيشارةمت ثَيدا حاَلي حازر نَينَيتةوةو زؤر سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــاخود ســةرؤ             ــةكردووة، ي ــةيان ن ــة دس ــةي ك ــة دةدةم بةوان ــةم دس ــةوة دةك ــةزةي ئ ــان موالح ــوثاس، ديس س
 .سراكسيؤنةكانن، كا  حمةمةد حةكيم سةرموو

 :ردَين حممد حكيم جباربة
 .بسم اه الربن الرحيم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيش ئةوةي بَيمة سةر مةلةسةي داب و نةريت، خاَلي دووةم ئةطةر واي لَي بكرَيت ثـَيم باشـة ثَيشـنيارةكة وا    
ني نـاو كؤمـةَلطا   رؤذنامةنووس ئازادة بؤ ئاطادار بوون لة هةر بابـةتَيك لةسـةر هـةواَل و دياردةكـا    )بنووسرَيت 

باَلو كردنةوةي رةخنةو راوبؤضوون ئازادة، ئةطةر ئـةوا بكرَيـت   )، جا خاَلي سَييةم (بةدواداضوون ئةجنام بدات
، ئةو كةسي ديكـة ئةطـةر بؤمـان بـاس بكـةن مانـاي ضـية،        (سةرنووسةر، يان كةسي ديكة)ضاكة، خاَلي شةشةم 

يةعين وةكو ثَيشةكية  دةواعيدي سـلوكة، دةواعيـدي    ماددةكةش بَي تةعريئة، يةعين ئةسَلي ماددةكة ضية،
ميهنةية، ئةطةر ئةوةش شتَيك بنووسرَيت، ئةو ماددةية يةكسةر هاتؤتة سةر ية  و دوو و سَي ثَيشـةكيةكةي  
ضية، ضونكة من شتَيكي عَيراديم الية شو جـواني نووسـيوة دةواعيـدي سـلوكي، يـان دةواعيـدي مـيهين لـةو         

شكلمف الدولمة مبما ال ضمل     )دةَلَيـت  ( 38)شان ئَيمـة تةبعـةن دةسـتووري عَيـراق مـاددةي      بابةتة بؤ نووسيوة، ثا
 .حر ة التع ري عا الرأي بكل الوسائل: اوالا: بالةهام العام واالداب

 .حر ة اللحافة والط اعة واالعالن واالعالم والةشر: ثانيًا
َيـرة دسـةي هـةموومان دةطوازرَيتـةوة، تةبعـةن      ، بة حةديقـةت ئَيمـة ل  (حر ة االاتماع والتهاهر السلمي: ثالنًا

جةلســةكة موباشــرية، ئَيمــة هــةموومان دان بــةوة دادةنــَيني كــة رؤذنامــةو رؤذنامةطــةري و رؤذنامــةنووس و    
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برايــاني ئــيعالم حنبــي و ئــةهلي رؤَليــان هــةبووةو تةئســرييان هــةبووة لــة بــةرةو ثــَيش بردنــي كؤمــةَلطا بــة   
ــراة و دَيــ   ــو خ ــدَيك ش ــتين هةن ــة   دةرخس ــاريان لةس ــي سش ــةر كردن ــؤ ضارةس ــةَلطا ب ــة كؤم ــؤ نةون ل ــةتا ب ر، ه

شاريان دروست كردووة، ئةوة هةمووي شـو ضـاكة سوثاسـيان دةكـةين و لـة شـوَينَيك       دةرخستين راستيةكان س
دادةنــَيني، بــةاَلم ثَيموايــة بــةثَيي ئــةوة دةخوَينينــةوةو تةماشــاي ســايتةكان دةكــةين و رؤذنامــةكاني خؤمــان   

ةوة لة هةموو دنيا داب و نةريت و سنوورَيك بؤ هةموو شـتَيك هةيـة، مـن هةنـدَيك منوونـةتان بـؤ       دةخوَينين
دةهَينمةوة، ئةو ماوةيةي ثَيشوو لة هنـد مومةسـيلةيةكيان مـةنب كـرد كـة سـاَلَيك سـةسةر بكـات عقوبةيانـدا،          

سـيلَيكي ئـةمريكي ماضـي    طوتيان لةبةر ئةوةي ئادابي طشو دةوَلةتي هند ئيخالىل ثـَي كـردووة، ئـةويش مومة   
كــرد بــوو، ماضــي مومةســيلةكةي كــرد بــوو، طوتيــان ئــةوة لــة عــور  و عــادات و ئــادابي طشــو ئَيمــةدا نييــة،  
طؤردانبَيذ ئةليسيا لة ثةرلـةماني ميسـر مـةنعيان كـرد بَيتـة ميسـر، مـةنعيان كـرد سـةسةر بكـات بَيتـة ميسـر،             

لة ئاداب التداوة، وات كردووة طةجناني ميسر بَينة سةر ضونكة طوتيان تؤ لة ئةداب التداوة بة جلوبةرطةكةت 
مةنصةو ماضيان كردووي، ئَيسـتا دةسـتوورى ئـاخريي يابـان خبوَينينـةوة تةماشـاي بكـةين بـةخؤي داضـؤتةوة          
ــي،       ــة مســتةواي عيلم ــةدةني هةيــة ل ــكةوتووة، وا عيلمــي بــةرةو دوا دةكــةوَيت ت ــردووة يابانــة ثَيش ســةيري ك

نــدا، كــة زاهريةكــةي دةبيننــةوة، هاتوونــة ســةر ئــةوةي كــة راثرســيان كــردووة لــةناو مســتةواي عيلمــي لــة يابا
تةلةبةكان، لةناو زانكؤيةكاندا، تةماشا دةكةن دةبَيت سنوور سانسؤر بؤ هةندَيك شت دابنرَيت، يةكَيك لةوانـة  

ةي حــدودو ســةتةاليت، مؤبايــل، هةنــدَيك كؤمةَلــة شــتَيك، ئَيمــةش لَيــرة بــة حةديقــةت ئةطــةر بــَيني مةســةل 
سنوورَيك دانَيني، كة دةستوور زةماني كردووة، يةعين باشة ئةطةر رةخنة لة ئَيمة بطريَيـت كـة لـة ياسـايةكان     
بنووسني نينامي عام، خؤ دةبَيت رؤذنامةنووس ثَيشرت بةطذي دةستووردا بضَيتةوة، ئةو دةستوورةي كة ئَيمـة  

رادــدا هــاتووة، ئَيمــة مورداعــاتي بكــةين و ســنوورَيك دةنطمــان ثَيــداوة، بؤيــة دةبَيــت ئــةوةي لــة دةســتووري عَي
هةبَيت، من بة حةديقةت لَيرةدا وةكو حةدَيك و ئينصاسَيك بَلـَيم رؤذنامـة ئةهليـةكان زؤر جـار ثابةنـدن بـة       
ئادابي طشو و لة حنبيةكان و لة حكوميةكان، ئةوة وةكو هينَيك، بةَلطةشم لةالية رؤذنامةكاني خؤمان، بؤية 

هَينا، ضونكة طةياندومةتة شوَيين خؤي، ئةطـةرنا ئَيسـتا، زؤر جـار لـة ئـادابي طشـو رؤذنامـةكامنان        بةَلطةم نة
الدةدةن بة بةَلطةو ذمارةي رؤذنامةكانيشم الية، ئةوانـة ئةطـةر خـةَلكي ديكـة ئيشـي لةسـةر بكـات ئيحتيمالـة         

نة بضَيت، ضونكة ئةو بابةتـة و  خةَلك موزاهةرة بكات، خةَلك تةزاهور بكات، خةَلك بةطذي ئةو رؤذنامةنووسا
ئةو ضةند جارة لَي دةدةين، ئَيمة لَيرة نوَينةري طةلي كوردستانني، بةحةديقـةت دةبَيـت ضـي لـة مةسـَلحةتي      
براياني رؤذنامةنووس و كاري رؤذنامةطةري هةيـة، ئَيمـة لَيـرة بةردـةراري بكـةين و ئَيمـةش دَلسـؤزو كةسـي         

 .ئيشي ئَيمة ئةوها بكةين، سوثاس ئةوانني و بنانني ضي باشة بؤ مةسريةي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ديلمان سةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةردَين حممد ابد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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بة تةسةوري من ئاماجني ئةو ياساية، كة كاري رؤذنامةطةري بةشَيوةية  رَيك خبرَي  بطـوجنَي  لةطـةَل ئـةم    
دةمةش، يــان ئــةم زةمةنــةش جيــاوازة لةطــةَل زةمــةنَيكي ثَيشــوو، لةبــةر ئــةوة كؤمــةَلَيك ســةردةمة، ئــةم ســةر

مةساهيم و موستةَلةحاتيش جياوازي و طؤردانكاري لةسةر هاتووة، لة سةحاسةدا ئةدةبي حيوار هةيـة، ئـةدةبى   
ةواعيدي ميهنة، رةد هةية، ئةدةبي تةحرير هةية، كؤمةَلَيك ئاداب هةنة كؤ دةبنةوة لة مةمجوعة دييةم و د

ئةمة ئةساسة كة شةرةيف ميهنةية، لـةو شـةرةسى ميهنـةدا رةنطـة ئـةوةي كـة دَيـ  وةكـو ئـةوة نـةبَي  وةكـو            
مواتنَيكي عـادي باسـي ئادابـة عامةكـة بكـاتن، يـان مورداعـاتي نينامـي عـام بكـاتن، لةبـةر ئـةوة بـة رةئـي مـن                

و عـادةت و تةداليـد كؤمةَلـة شـتَيك تَيكـةاَلو بووينـة        تَيكةاَلوية  هةية لةنَيوان ئادابي عام و نيـنام و عـور   
ال رقابمة علمى اللمحافة وحر مة الةشمر      )سةر لَيي دةرناضَي ، من لةطةَل ئةوةمة لة بردطةي يةكـةم كـة دةَلَيـت    

يف اطار احلفماظ علمى   )هةتا ئةوَي ئيكتيئا بكةين، ئةوي ديكة كة دةَلَيت ( مكفولة لكل مواطا يف حدود القانون
ئةوة حةز  بكةين، لةبةرضي؟ ضونكة لـة سةسـَلي ثَينجـةمي    ( ت ا اصة واالفراد واالداب العامة والةهاماحلر ا

هةنــة، ئــةوةي تــةجاوز لةســةر حوريــاتي شةخصــي و  ( االاممرااات القانونيممة واالحكممام العقابيممة )ئــةم دانونــة 
هةنـة، داعـي ناكـاتن لـةو      حورياتي خةَلك بكاتن، يان تـةجاوز لةسـةر نيـنام و ئـاداب بكـاتن عقوبـات لةسـةري       

ماددةية هةبَي ، لَيرةش عقوبة لةسـةر صـةحةيف دانـَيني و رةدابـة لةسـةر كـاري صـةحةيف دانـَيني، لـة خـاَلي           
مـن لةطـةَل ئـةو رةئييةمـة، كـة دةَلَيـت تـا        ( او ماسة بجمن االدلـيم )ئةوةي ثةيوةندي بة سريةت هةية / دووةم

، ئَيسـتا موهيمـةي هـةرَيم تةمنيـةي زيـاترة، تةمنيـةي هـةرَيم لـة         ئَيستا ئَيمة تةعريئي ئةمين هةرَيمان نييـة 
 .روحي بةشةري، يان ئيقتيصادي ئةولةويةت ترة، ضونكة ئيقليم ئةمنيةتي خؤي هةية

ئةمة دةَلَيت مةعلومات عامة، مورتةبيتة بة شةخصَيك كة موكليئة بة خدمـةي عامـة، يـةعين شـتَيكي     / دوو
ــود    ــة، م ــة نيي ــةو كةس ــو ئ ــة دةس ــاص ل ــن    خ ــراوة، م ــة دان ــو بةلةدي ــة  وةك ــبةييَن ميناني ــة س ير بةلةدياتَيك

صةحةسيمة دةضم لةطةَل موديري بةلةدية مودابةلة دةكةم، دةمـةوَيت تةساسـيلي ئـةو مينانيـة ضـؤن سـةر        
كراوة، بة من دةَلَيت ئةمة عيالدةتي بة ئةمين ئيقليمةوة هةيـة، واتـا عيالدـةي بـة تةمنيـة هةيـة، تـا ئَيسـتا         

ئَيمة رةنطة لة حاَلةتي سريةت دةبَيت، ضونكة هةر لةو ئيتارة دَي ، لةبةر ئةوة من لةطةَل ئةوةمة  موازةنةي
، يــةعين ئــةو شــتانة (ان ط  كمما حمضممورا بقممانون)لَيــرة ئةطــةر هــةر نَينَيــت عيبارةيــةكي بضــوو  هــةبَيت  

حمضمورة بقمانون   )نةنووسـني  دةزايةي عامن و مورتةبتة بة دةزايةي هاوواَلتي، بة مـةوزوعي خـةَلك، ئةطـةر    
 .ئةوة مةعلومة، ئةمةش دةمَينَي  و سوثاس( خاصة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  خةليل سةرموو
 :بةردَين خليل ابراهيم حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بـؤ   نابَيت هيض دانونَيك ئَيمة دابنَيني و سةيري واديعي خؤمـان نةكـةين، يـةعين نـةزرةي تةجريـدي     / يةكةم
هةر دانونَيك، ئةمة خراثة لة تةتبيق خراثة، لة سةهةم خراثة، لـة ئاسـاريش بـاش نابَيـت، ضـونكة ئةطـةر وا       
بَيت هةر بَلَيني دانون و موجةردةد دةتوانني دةوانيين زؤر دةوَلةتي موتةدةديم بَينني و ئيستينسا  بكـةين و  

ي دــانون شــتَيكي زؤر زةرورةو زؤر موهيمــة، تةصــويو لةســةر بكــةين و ئــةوة، واديــب بــووني ئَيمــة لــة دانــان  
بةنيسبةت ئادابي عامةو نينامي عام، برادةران تةئكيديان لةسةر كردةوة، كا  شَيروان و كـا  كـةريم منـيش    
لةطةَل ئةوةمة، ئةمة بنووسرَيت، يان نةنووسرَيت، هةر بؤ خؤي واية دةستووريةن وايـة، لـة دـانوني مـةدةني     
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ر واية، مةوزوعي تةسسريو حـدودي سيكـرةي نينامـي عـام و ئـاداب، ئـةوة بـؤ        هة 130و  131و 132ماددةي 
دةزايةو ئةوةش مةوزوعَيكي ديارة، لَيرة بوونةكـة زؤر زةرورة، ضـونكة كـالم موةجةهـة بـؤ سـوحةسةكان، بـؤ        
كاري سةحةيف، دةزانني زؤر ئينتيهاكات و خرودات لةو مةجالة هةية، كَيشـةي زؤريـش لةسـةر دروسـت بـووة،      

الزمة كـةس شـةرم نـةكاتن ئـةو جةريـدة بباتـة مـاَلي خـؤي،          ،هةر هاوواَلتيةكة جةريدة بباتة ماَلي خؤي مايف
هيض شتَيكي خةلةلي شعوري و ميناجي و عائيلةي تَيك نةدات، بوونةكة زؤر زةرورة، ئيناسةى ئةوة دةكةم كة 

نينامـي عـام ئـةوة موحـةدةدة،      لة دةستوور ئةوةي تَيداية، هةتا لـة دـانوني ئيـداري مـةوزوعي    ( 38)ماددةي 
عةناصريي ئةو باسي ئةمين عام و باسي سةكينة عامةية، باسي صحة عامةية، لـة دـةوانيين تـريش تـةعريف     
كراوة كة مةبةست لة ئاداب ضيةو مةبةست لة نينامي عام ضية؟ بةنيسبةت بردطةي سَي لـة ئـةوةي عـةرةبي،    

مـن حـةز دةكـةم لَيـرة بـاس بكـةم، ئةمـة مـاسَيكي هـةموو           (ما وصول اىل ا علومـات )لة ثرؤذةي عةرةبي باسي 
كةســة، كــة بطةيةنَيتــة زانيــاري، بتوانَيــت بطةيةنَيتــة هــةموو زانياريــةكان، موئةسةســات الزمــة شــةسا  بــن،    
مةعلوماتي خؤيان خبةنة بةردةمي هاوواَلتي ض بؤ صةحاسيةكان و ئةوانةي لة ميدياكان ئيش دةكةن، لَيرة لة 

جارنامـةي جيهـاني عالـةمي و لـة عةهـدي دةولـي هـةردووكيان بـاش تةَلـةبي ئـةوة دةكـةن،            لة ( 11)ماددةي 
ــةنبا      ــتيقاي ئ ــة، ئيس ــةدي هةموويان ــةعلومات ح ــةن م ــة دةك ــةو ماس ــي ئ ــةعين باس ــةموو   اي ــايف ه ــةخبار م و ئ

زمـة  هاوواَلتيةكة، لة ليذنةي حقودي ئينسان لة ئومةمي موتةحيدة موباشري تةَلةب دةكاتن لة هةموو دوةل ال
 0225تـا سـاَلي   ( حـق الوصـول اىل ا علومـات   )هةندَيك دةوانني دابنَين، بـؤ مـةوزوعي حـةدي مةعريئـة، ئـان      

شةســت دةوَلــةت ئــةو دانونــةيان هةيــة، ضــون بتوانيــت بطةيــة مــةعلومات، لَيــرة لــةو ماددةيــة باســي حــةدي    
ة نابَيـت ئةطـةر مـةعلومات    مةعلومات دةكات، تةبعةن هـيض حوريـةتَيك نييـة بـَي مـةعلومات، ئـازادي رؤذنامـ       

لةبةر دةست نةبَيت و ئينئيتاحي حكومةت، ئةطةر لةسةر جةماهري نةبَيت بة مـةعلومات، مـةعلومات نـةدات    
يةعين ئةوة مقياسَيكة، معيارَيكة بؤ ضؤنيةتي دميوكراتي بووني ئةو كؤمةَلطاية، ئةو ئينئيتاحـة شـتَيكي زؤر   

لَيرة دَيمة جانة عةمةلي، ئةمة ضؤن عةمةلي دةكرَيـت، بـةبَي ئـةو    باشة، شةساسيةت شتَيكي زؤر باشة، بةاَلم 
، ئَيمة ناتوانني ئةمة تةتبيق بكـةين، لـة هـةموو    (دانون حق ا عرسة)ئان ( دانون الوصول اىل ا علومات)دانونة 

يـةعين  دةوانني ئةوة موسةوةزيةتَيكي تايبةتيان بؤ دانراوة، يةعين ضؤنيةتي تةعامول لةطةَل ئةو مةوزوعـة،  
، ئـةوة هةيـة   (مفوضية عام للمعلومات الشراف على املعلوممات )موئةسةسات مةعلومات دةدةنة ئةو موسةوةزية 

لةو دانونة، من لَيرة تةبعةن زؤر موئةيدم، رؤذنامةنووس ئةو حةدةي هةبَيت، بةاَلم راسو نازاا عةمةليةن 
ة، ئيشكاليةتَيكي زؤريش دروست دةكـات، دوايـَي   ضؤن دةكرَيت؟ ض ئاليةتَيك تايبةت بةو دانونة نةدصَيكي زؤر

دانونَيك دادةنَيني، هةر سـيئةتي دـانوني نةوعـة شـتَيكي جـةزائي تَيدايـة، تـؤ دةضـيتة ئـةو دائريةيـة تةَلـةب            
دةكـةيت مـةعلومات بدةنـة تـؤ، ئةطـةر ئـةو وةزارةتــة نةيـدا سـةحةيف دةتوانَيـت شـكايةت لـةوة بكـات، ئةطــةر             

ئاع لة خؤي دةكات؟ بة ض دانون عقوبةي بدةيت، بة ئيناسةي ئـةوة زؤر دـةوانيين   شكايةت بكات، ئايا ضؤن دي
هةيـة،  ( سمر ة الوثمائق واسمرار الدولمة    )مـان هةيـة لـة عَيـراق، دـانوني      (سمر ة امللمرفية  )ترمان هةية، دانوني 

اَلم زؤر يةعين زؤر شو تر هةية، ئةو مةوزوعي مةعلومات وابناا ئةمـة راسـتةو خؤشـة، ئَيمـة لةطـةَلني، بـة      
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ئةطـةرنا ئـةوة تـةتبيق نابَيـت،     ( الوصـول اىل ا علومـات  )زةبةتة تةتبيق بكرَيت، الزمة دانوني ترمان هةبَيت 
، يةعين (مامل تكن سرية بقانون)لةطةَل ئاسايشي هةرَيم، بةرداسو منيش لةطةَل ئةو بردطة نيم، يةعين بَلَيني 

نييـة، ئـةمين نةتـةوةيي هةيـة، ئـةويش موحـةدةد نييـة،         و تا ئَيسـتا موحـةدةد   فضفاضةئةمين ئيقليم ئةوة 
ئـةوة شـتَيكي باشـة، زؤر    ( مـامل تكـن سـرية بقـانون    )تةعاريئي جيا جيا هةية، ئةطةر ئةوة نةبَيت، هةر بَلـَين  

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  بةَلَين سةرموو
 (:بةَلَين)بةردَين بد عبداه حممود

 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

دسةكاني من زؤربةي كران، هةر تةئكيد لةسةر ئةو شتانة دةكةمةوة، كة ثشتطريي لة هةنـدَيك را لَيـرة ئـةوة    
سةبارةت بة سةدـةرةي يةكـةم، ثشـتطريي لـة رةئيةكـةي كـا  ديلمـان دةكـةم بةرداسـو، لةبـةر           / كرا، يةكةميان

اوة لة شوَينَيكي تر لةو ياساية عقوباتي ئةوةي داب و نةريو طشو زؤر سراوانة، لةبةر ئةوةي عقوباتيش دانر
دانــاوة، ثَيويســت ناكــات لَيــرة دووبــارة بكرَيتــةوة، لةســةر سةدــةرةي دووةم و ســَييةم لةطــةَل رةئيةكــةي كــا     
حمةمةد حةكيمم، بةرداسو دوو كةليمة لة سةدـةرةي دووةم دةَلَيـت بـواردان، لـة سةدـةرةي سـَييةميش دةَلَيـت        

رَيطةدانة، كَي رَيطة دةدات؟ كَي بوار دةدات؟ لةبـةر ئـةوةي سـَييةميان بكرَيتـة ئـازادي      رَيطةدان، ئةو بواردان و 
باَلوكردنةوةو رةخنةو راوبؤضوون دةستةبةرة، يةعين ئةوةيان دانوني ترو مةنتيقةكي ئةوةترة، سةبارةت بة 

نَيـت، بـةاَلم شـتَيكي تـر     ئاسايشي هةرَيم من لةطةَل ئةوةم ئاسايشي هةرَيم بةرداسو شتَيكي طرنطـة دةبَيـت نيَ  
باس دةكات، دةَلَيت بواري بةدةستهَيناني بؤ رؤذنامةنووسان بردةخسـَينَيت، مةطـةر نهـَيين بَيـت، كَيشـةي ئَيمـة       
لَيــرة لةســةر مةســةلةي شــةساسيةتة، لةســةر زانياريةكانــة، كــة لــة كوردســتان تــا ئَيســتا شــةساسيةتة، يــان ئــةو   

نة هةية، بةرداسو شةساسيةت لة كوردستان تـا ئَيسـتا حـوزوري نييـة،     طومانةي كة ئَيستاكة لةسةر ئةو مةسةال
بؤية رؤذنامةنووسان ثَيويستيان بة زانياري زياد هةية مةسةلةن لةسةر مينانية، لةسةر كاروباري حكومةتـة،  

ؤر لةسةر كاروباري ثةرلةمانة، لةسةر كاروباري دةزطاكانة، يـةعين نـةبووني شـةساسيةت واي كـردووة، ئَيسـتا ز     
ثَيي لةسةردا بطريَيت لةسةر مةسةلةي ئةوةي كة دةَلَيت مةطةر نهَيين بَيـت، يـةعين مةترسـية  هةيـة لـةوة،      
كة رؤذنامةنووسةكان نةطةنة زانياريةكان، يةعين ئةوة زياتر زةختة لةسةر حكومةت و لةسةر دامودةزطاكـان،  

لةطةَل ئةوةم كة ئاسايشـي هـةرَيم نَينَيـت،    كة بؤ ئةوةي شةسا  تر بن، بةاَلم مةسةلةي ئاسايشي هةرَيم، من 
لةبةر ئةوةي مةسةلةيةكي زؤر زؤر طرنطة، لة هةموو واَلتـاني دنيـا كؤمـةَلَيك مةسـائيل هةيـة ثةيوةنـدي بـة        

 .ئةمين دةوميةوة هةية، مةسروزة لة ياسايةكة لةبةر ضاو بطريَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــةساسيةت، ئــ  ــةَلَين ش ــا  ب ــةمووي     ك ــتنةكامنان ه ــة، دانيش ــوَينَيكدا نيي ــيض ش ــة ه ــدا هةيــة ل ــة ثةرلةمان ةوةي ل
راستةوخؤ نةدل دةكرَي ، ئةندامي ثةرلةمان رؤذنامةنووس دةباتة نـاو حيسـاباتيش مـةعلومات داوا دةكـاتن،     
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ت ضاكي بةبَي ئةوةي دانونيش هةبَي  و حةديشي هةبَيت بةو شتة، لةبةر ئةوة ئةو مةوزوعة بةرداسو دةبَي
 .بكةيتةوة بةو شَيوةيةي كة طومت، نةسرين خان سةرموو

 :بةردَين نسرين حممد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من لة ماددةي دووةم لةسـةر خـاَلي هةشـت، ئـةم خاَلـة زؤر طرنطـة، دةبَيـت طرنطـي رؤذنامـةنووس نـةمَينَيت،           
لة اليةن دادطاوة بَيت، نةوةكو ئَيسـتا هـةر ئـةوة    نابَيت بطريَيت، جطة لة تةعوينات و غةرامة بكرَيت، ئةمةش 

 .دةزانَيت رؤذنامةنووس دةطريَيت لة اليةنَيك، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةعدةدين سةرموو
 :بةردَين مال سعدالدين عبداه مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مكئولـة مـن   )كةليمةيـةكي شـاميلة، بـةس بنووسـرَيت     دائيمـةن دـانون   ( يف حدود القانون)لة سةدةرةي يةكةم 
ئةوة باشرتةو زياتر لةطةَلي دةطوجنَيت، دةربارةي ئةوةي ئايا لةطـةَل كـام رةئـي دام زيـاتر رةئـي      ( دبل الدستور

ليذنةي دانوني ثةسند دةكةم، كة نَينَي ، يةعين ئاداب و نينامي عام نَينَيت، لةبةرضي؟ ئَيستا لةو دةوَلةتة 
ويانة نــنمرتين ئاســو بريكردنــةوة ثةرســتين بــةردة، كــةس نــاتوانَي  ننيكــي بــَي ، يــان شــو لةســةر    ئاســيا

 .بنووسَي ، ئةوة نودتةي يةكةم
هةر لةو ننيكانة لة ئيسثانيا كاريكاتَيرَيكيان لةسةر مـةليكي ئيسـثانياو خَينانةكـةي دروسـت     / نودتةي دووةم

دوونـة لةسـةر ئـةوةي كـة ئـةو ئيشـةي كـردووة، يـةعين دةبَيـت          كردووة، دانون سَي هـةزار يـؤرؤ تـةغرميي كر   
ئادابَيــك و نينامَيكــي عــام هــةبَي ، ئــةو ئــاداب و نينامــي عامــة، مةجتةمــةعي ئَيمــة زؤر جــار باســي ئــازادي  
دةكرَيت، يان باسي دميوكراتيـةت دةكرَيـت، تـؤ ناتوانَيـت دياسـي ئَيـرة لةطـةَل ئةمريكايـةكي بكةيـةوة كـة لـة            

دةوَلةتــة، بــؤ؟ هةنــدَيك شــت هةيــة واديــب و مــواتيين ئــةوَي تةدــةبولي دةكــاتن، بــةس لَيــرة    ةكانــةوة 1222
كابراية  لَيرةية بةو شَيوازةو بةو نةوعة بريكردنةوةية تةدةبولي ناكاتن، هةر ماوةية  لةوةو ثَيش كتابَيـك  

بـوو، يـةعين كةواتـة    دةرضوو ضي لَي دةوماوة، ضي لَي دروست بوو، موزاهةرات و خؤ نيشـانداني لـَي دروسـت    
دةبَيت حيساب بؤ ئةو شتانة بكرَيت، خاصةتةن لة ئةمين ئيقليم، يةعين ئةمين ئيقليم ماناي مينانية نيية، 
يةعين دياسي ئةمين ئيقليم لةسةر مينانية ناكرَيتةوة، يان كابرايـة  بـؤ خـؤي تةسسـريَيكي جيـاوازي هةيـة،       

اتصــول علــى / )بكرَيتــة دــانون، لــة سةدــةرةي ســَييةم يــان دســةية  دةكــات، مانــاي ئــةوة نييــة ئــةو دســةية  
حيـق للصـحئي اتصـول    )ئـةوها جـوانرتة،   ( حيـق للصـحئي  )لَيرة عيبارةتةكة كةمَيك كورتة، يـةعين  ( ا علومات

على كمل  )ئةوة ئةمرة، ضؤن ( كل موظفعلى )، (وعلى كل موظف)، يان لَيرة باسي ئةوة دةكات (على ا علومات
ئـةوها جـوانرتةو،   ( ميكـن للصـحئي  )، يـان  (كـن للصـحئيني يف اتصـول علـى ا علومـات     مي)ئـةوها باشـة   ( موظف

نودتةيــةكي تريشــم مــاوة ئةطــةر رَيطــام ثــَي بــدةيت، يــة  لــةو شــتانةي كــة زيــاد بكرَيــت باشــة، ئــةو رزطــاري  
رطةية  ئازادخيوازي كورد لَيرة لةو ثرةنسيثانة زياد بكرَي ، ضـونكة هـةر شةخصـَيك هةَلنةسـتَيتةوة ثَيشـمة     

خةباتي كردووةو خـوَيين رذاوة، يـةكَيك لةسـةري بنووسـَيت ئـةوة خائينـة، يـةكَيك لةسـةري بنووسـَيت ئـةوة           
خةباتي ئةو ثَيشمةرطة، يان ئةو رزطارخيوازية لةكةدار بكرَيت، ثَيويستة ئةوةش لَيرة بَي ، وةكو ثرةنسيثَيك 

 .و مةبدةئَيك، لةطةَل رَينمدا
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  غةسور سةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسـو لَيـرة ضارةسـةري كَيشـةكة كـراوة، كـة       / بةنيسبةت مـاددةي دووةمـةوة، سـةبارةت بـة بردطـةي يةكـةم      
يية  لة سنووري دةَلَيت سانسؤر لةسةر رؤذنامةوانيي نييةو ئازاديي باَلو كردنةوة دةستةبةرة بؤ هةر هاوواَلت

ــة        ــةوةي كــة ل ــةلةي ئ ــردووة، بةتايبــةت مةس ــاري ك ــةو مةســةلةيةي دي ــا، ئ ــنووري ياس ــة س ــوتي ل ــا، كــة ط ياس
ــةم        ــاددةي يةك ــة م ــادام ل ــة م ــتيةكان، ئةم ــتةمة طش ــا  و داب و سيس ــةكاني ت ــتين تايبةتي ــَيوةي ثاراس ضوارض

هـاتووة لَيـرة، كةواتـة تةسسـريي جيـا      ثَيناسةيةكمان نيية، بؤ داب و نةريتى سيستةمة طشتيةكان، كة ناويشـي  
جياي بؤ دةكرَيت، راستة سـوَلتةي دـةزائي تةدـديري بـؤ ئـةو مةسـةلةية هةيـة، خـؤي تةدـدير دةكـات داب و           
نةريو طشو ضية، بةاَلم ئَيمة بةرداسو كة لة كوردستاندا دةذين، تووشي كؤمةَلَيك طرست و كؤمةَلَيك حاَلةت 

ان تووشي ئةزيةتدان و تووشي طرتن و راونان دةبن بةرداسو، هةدة ئَيمة ئةو دَيني، رؤذانة رؤذنامةنووسةكامن
شــتانة خبةينــة بــةر ضــاوي خؤمــان، بؤيــة رؤذنامةنووســان بةشــيََوةيةكي زؤر، كــة ئَيمــة ئــةو ياســاية بــؤ            
ــةوة       ــةمَينَي ، ئـ ــة نـ ــةو بردطةيـ ــة ئـ ــةين، كـ ــةوة دةكـ ــةي ئـ ــة دةرةوة بانطةشـ ــةين لـ ــان دةردةكـ رؤذنامةنووسـ

ةكانيان كؤت و بةند دةكات، من لةطةَل ئةوةدام ئةو داب و نةريت و سيسـتةمة طشـتيةكان هـةَلبطريَيت،    ئازاديي
هـةر ضـةند داب و نـةريت خصوصـيةتي هـةر نةتةوةيةكـة، ئـةو ياسـايةش ياسـايةكة بـؤ ضـينَيكي وشـيار، بـؤ              

ت زؤر بة داب و نـةريت و  ضينَيكي رؤشنبري دةنووسرَيت، باوةرد ناكةين ئةو ضينة بَين، ئةطةر شتَيك مةس بَي
ــاري          ــةو ك ــؤنيش هةي ــةريو ك ــدَيك داب و ن ــةاَلم هةن ــةن، ب ــؤ بب ــةناي ب ــات ث ــدار بك ــة برين ــعوري نةتةوةك ش
رؤذنامةنووسيش ئةوةية، كة هةندَيك داب و نةريو كؤنيش بطؤردَي  و لةسةرى بنووسرَيت، مةسةلةن لَيرةدا 

ر هةيـة، ئـةوةي دذي نووسـيين ئـةو شـتانةن، ئيحتيمالـة       ذن بة ذنة، طةورة بة بضوو ، كؤمةَلَيك مةسائيلي تـ 
هةندَيك هةبَيت بيخاتة ضوارضَيوةي ئةو داوغةوة، بؤيـة مـن لةطـةَل نـةماني ئـةو بردطةيـةم داب و سيسـتةمة        

 .طشتيةكان هةَلسبتَي ، ئةوة ية 
ك كة بـؤ كؤمـةَلطا   بواردان بة رؤذنامةنووس بؤ ئاطادار بوون لةسةر هةر بابةتَي/ بةنيسبةت بردطةي دووةميش

لةسةر ئاسو ناوخؤو هةرَيمايةتيي و نَيودةوَلةتيدا، ئةوة تةواو نيية، لة كؤتاييةكةي بنووسرَيت جَيـي بايـة    
 .بَيت، بؤ ئةوةي بردطةكة لة رووي زمانةوانيةوة تةواو بَيت

مـن زانيمـة   كـة لـة عةرةبيةكـةي بردطـةي سـَييةمة، مةسـةلةي ئاسايشـي هـةرَيم،         / بةنيسبةت بردطـةي ضـوارةم  
ئاسايشي نةتـةوةيي هةيـة، ئاسايشـي نيشـتمانيي هةيـة، بـةاَلم ئاسايشـي هـةرَيم يـةعين ضـي؟ ئـةوةش ديسـان             
تةعريف نةكراوة، ئةوةش بةرداسو بؤضووني جيا جياي بؤ دةبَيت، بؤية دةبَيت ئَيمة كار بكةين لَيـرةدا، ئـةو   

كيد دةكةمةوة، كة ضينَيكي وشـيارو تَيطةيشـتووي   بردطةيةش لَيرة نةمَينَيت، دواتر رؤذنامةنووسان كة من تةئ
ئةو كؤمةَلطايةن، خؤيان هةموو الية  دةزانن، كة ضارةنووسي هةموو الية  بةسـرتاوةتةوة بـةو وةزعـةي كـة     
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ئةمردؤ لة كوردستاندا هةية، بؤية من لةطةَل ئةوةدا نيم رؤذنامةنووسَيك بَيت و بيةوَيت هةموو شتةكان تَيك 
كة نهَينيةكي زؤر طةورة بَي  بؤ دوذمنان و داطريكةراني كوردستان ئاشكرا بكات، دواتر وة  بدات، يان شتَيك 

مامؤســتا خــةليل باســي كــرد، ئةطــةر ئَيمــة ياســاي وةدةستخســتين زانياريــةكامنان هــةبَيت، لــةو ياســاية ديــاري  
َيم، بؤيـة ئـيش   دةكرَيت ضي دةدةغةية، ضي كاريطةري دةبَيـت بـؤ سـةر ئـةمين نةتـةوةيي، نـة  ئـةمين هـةر        

لةسةر ئةو بردطةية بكرَيت، من لةطةَل ئةوةدام، كة لَيرةش ئةوةي ثةيوةنديدارة بة ئاسايشي هةرَيمـةوة، ئـةوة   
 .نةمَينَيت و هةَلبطريَيت، بؤ ئةوةي رؤذنامةنووسان زياتر ئازاد بن بةرداسو شةساسيةت زياتر بَي 

ن لةطةَل ئةوةدام لة بردطةي ثَينجةم بةو شـَيوةية بَيـت،   بةنيسبةت بردطةي ثَينجةم و شةشةمي ئةو ماددةية، م
بــةنهَيين )هــةردووكيان يــة  خبرَيــت، بردطــةي ثَينجــةم و شةشــةم يــة  خبرَيــت، بــةو شــَيوةيةي لــَي بكرَيــت     

هَيشتنةوةي سةرضاوةي وةرطرتين زانياري و هةواَلة دةستكةوتووةكان سةبارةت بةو داوايانةي دراونةتة دادطا، 
ر خبرَيتة سةر سةرنووسةر، يان كةسي ديكة، بؤ ئاشكرا كردني ناوي نووسـةري ئـةو بابةتانـة، يـان     نابَيت طوشا

طرتنةبةري هةر رَيكارَيك بة مةبةسو طةيش  بة زانيين ئةو ناوانة، بة مةرجَيك رؤذنامةكة بةرثرسـيارَيو  
نـاوي مةصـدةرةكة بَلـَي ،     ، كة تؤ ناضـاري نةكـةيت يـةعين نـاوي نووسـةرةكة، يـان      (ياسايي لة ئةستؤ بطرَيت

شَيوةيةكي تؤماتيكي رؤذنامةكة ئةو دةزطاية بةرثرسيارَيو هةَلدةطرَي ، بؤية بةرداسو مـن لةطـةَل ئـةوةدام،    
ئَيستاش تةئكيد دةكةمةوة، كة دةبَيت لة بردطةي ضوارو بردطةي يةكةم، ئَيمة هةوَل بدةين بـة حـوكمي بـووني    

بؤ ئةو دوو دةستةواذةية داب و نةريو طشو، لة هةمان كاتدا ئاسايشي  بؤضووني جيا جياو تةسسرياتي خراة
 .هةرَيم هةردووكي لةو ماددةية نةمَينَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حمةمةد رةسعةت سةرموو
 :بةردَين حممد رسعت عبدالربن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ال رقابة على اللحافة وحر ة الةشر مكفولة لكل ممواطا يف  )رةئي من  بة/ لة ماددةي دووةم لة بردطةي يةكةم
، كة طومتان يف حدودي دانون، يةعين ياسا تةحديدي دةكات، تؤ نابَيت ثَيشَيلي حورياتي تا  و (حدود القانون

 .ربَيتنينامي طشو و ئاداب و ئةوانة بكةيت، بؤية ئةوةي دواي ئةوة زيادة، من لةطةَل ئةوةدام كة ئةوة الب
كَي ئةو بوارة بـة رؤذنامـةنووس دةدات كـة رةخنـة بطرَيـت و      ( فسح اجملال لةشر الةقد واالراا/ )لة بردطةي دوو

 بريو باوةردي خؤي باَلو بكاتةوة؟ ئةو كةسة كَيية؟
( ال ردابة علـى الصـحاسة وحريـة النشـر مكئولـة     )بردطةي دوو لةطةَل بردطةي يةكدا موتةعارين نيية، كة دةَلَيت 

 ة رةئي من ئةمة موتةعارينة لةطةَل ئةوةشدا، ئةطةر واش نيية دةبَيت تةحديد بكرَيت، كَيية ئةو مةجالة؟ب
رؤذنامـةنووس دةضـَيتة الي كارمةنـدَيك داواي مـةعلوماتي لـَي دةكـات، بـةناوي نهَينيـةوة دةَلَيـت نـادةم،           / سَي

ني سـردين بـؤ ئـةوةي نـةدةن، ئةطـةر      لةبةر ئةوة بة سريةت يـان دةبَيـت تةحديـد بكرَيـت، كـة ئـةو شـتانة ضـ        
كارمةندَيك ئةو مةعلوماتانةي نةدات بة رؤذنامةنووسةكة سناي ضي دةدرَيت، دةبَيت دياري بكرَيت بؤي، مـن  
لةطةَل ئةوةشدام كة ئةو سرديةتةو ئةو ئةمين ئيقليمة البربَيت، ضونكة ئَيمة ديارة هةموومان لةطةَل ئاسايشي 
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م هةموو هاوواَلتية  دةطرَيتةوة، بةاَلم لةطةَل ئةوةشدا لَيرة حوريةتي صـةحاسة  هةرَيم داين و ئاسايشي هةرَي
 .تؤزَيك هني دةكات دةست بةست دةكات، بؤية من لةطةَل ئةوةدام، كة ئةوةش البربَيت، زؤر سوثاس

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ئارام سةرموو
 :بةردَين ئارام رسول مامند

 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

من ئةندامي ليذنةي رؤشنبريي و ثةيوةنديةكاا، بةاَلم رةئي جياوازم هةية لةطةَل ئةو برادةرانةم لـة ليذنـة،   
ــاددةي دووةم         ــة م ــةبارةت ب ــةم، س ــؤم بك ــةكاني خ ــة رةئي ــاس ل ــة ب ــدةيت، ك ــَي ب ــةمت ث ــةم دةرس ــة داوا دةك بؤي

ووة، كؤمـةَلَيك شـو تَيدايـة، كـة     ثرةنسيثةكان بـة رةئـي مـن ماددةيـةكي زؤر طرنطـةو بـةو شـَيوةيةي كـة هـات         
بـرادةرانيش باسـيان كـرد لـة جَيـي خؤيـةتي، كـة هةَلوةسـتةي لةسـةر بكـةين، سـةبارةت بـة داب و سيســتةمة             
طشتيةكان، من لةطةَل ئةوةدام كة نَينَيتةوة، لةبةرضيش لةطةَل ئـةوةدام، ديـارة بـةردَينان ثـَيش منـيش روون      

بـة رةئـي مـن ئةمـة ثارَينطـاري كردنـة لـة        / ةصَيكي دةسـتووريية، دووةم كردنةوةياندا، بةاَلم ئةوةلةن ئةمة ن
بةها طرنطةكاني كؤمةَلطاي طةلي كوردستان، يةعين شـتَيكة ئةمـة جياوازييـةكي زؤري هةيـة لةطـةَل تةداليـد،       

ئَيمـةدا  هةندَيك لة بةردَينان باسي تةداليديان كرد، بة تةئكيد كؤمةَلَيك تةداليدي ئيسترياد كراو لة كؤمةَلطاي 
هةية، منـيش لةطـةَل ئـةوةدام كـة رؤذنامـةكان دةور ببيـنن لـة هوشـيار كردنـةوةي خـةَلك لـة بةرامبـةر ئـةو              
تةداليدانةدا، ئةمة ذن بة ذنيية، نازاا مارة برديين مناَلةو ضية، ئةو شتانةي كة بةردَينان باسـيان كـرد، بـةاَلم    

ؤر هـاتووة، ئَيمـة كؤمةَلطايـةكي موسـَلمانني، بـةاَلم      ئاداب و سيستةمة طشتيةكان جيـاوازة، منوونـةي جـؤراو جـ    
نةتةوةي تريش لةطةَلمان دةذين، سبةييَن بة تةئكيد ثَيمان خؤش نييـة كةسـَيك، رؤذنامةنووسـَيك هةسـتَيت،     

ي ثـَي دةطوترَيـت، يـان بـة     (كـرمسس )رةخنة ياخود بةشَيوةية  تةشهري بة جـةذني مةسـيح بكـات مةسـةلةن     
 .ئادابي مانطي رةمةزان، بؤية ثَيويستة ئاداب لَيرةدا جَيطري بَيت، ئةمة يةكةم هةمان شَيوة هةندَيك لة

سةبارةت بة ئاسايشي هةرَيم، ياخود ئاسايشي نةتةوةيي، جةنابي سـةرؤ ، بـةردَينان، ئـةمردؤ ئاسايشـي     / دووةم
نـاو ضَيشـت، ئةطـةر    هةرَيم، يان ئاسايشي نةتةوةيي با بَلَيني يةعين وشةيةكي ئةوةندة سةرةكية، بؤتة خوَيي 

ئَيمة تةماشاي تةصـرحيات و بؤضـوونةكاني نـاو سياسـةمتةداراني ئـةوروثي و بةتايبـةتيش ئـةمريكي بكـةين،         
دةبينني ئةطةر ئاسايشي نةتةوةيي لـة سـةرةتاي دَيـردي دسـةكاني نـةبَيت، ئـةوة دَلنيـا بـن لـة ناوةرداسـت و لـة            

ةين بؤضـي؟ ئـةمردؤ هةردةشـةيةكي زؤر طـةورة هةيـة      كؤتاييدا هةية، بؤضي؟ يةعين ئَيمـة دةبَيـت ثرسـيار بكـ    
لةسةر شَيوازو ذياني دميوكراسي لة جيهاندا، ئَيمةش لة هةرَيمي كوردستاندا بـَي بـةش نـني لـةو هةردةشـةيةو      
بينولانة، لَيـرة بـةو الوة بـة تةئكيـد صـةحاسةي واَلتـاني تـريش دَيتـة كوردسـتان و هـةوَل دةدةن كاروبـاري            

لة كوردستانيش ئةجنام بدةن، ئةم ياساية زياتر ئةوانيش ثابةند دةكـات، بـؤ ئـةوةي كـة     رؤذنامةطةري خؤيان 
ئاسايشــي هــةرَيم بثــارَينن و هةنــدَيك ســنوور هةيــة كــة نةيبــةزَينن و نةبَيتــة خةتــةريات بــؤ ســةر ئاسايشــي  

ن نـةبَيت، بـةاَلم   هةرَيم، باس لةوة كرا كة ئَيمة ثَيناسةمان نةكردووة، راسـتة لةوانةيـة ثَيناسـةيةكي دةديقمـا    
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بةرةو ئةوة دةردؤين كة ثَيناسةي بكـةين، لـةم ماوةيـة بينيمـان هةنـدَيك كَيشـة لةطـةَل توركيـا هـةبوو لةسـةر           
شــةردو ثَيكــداداني ثةكةكــة، بينيمــان راطةيانــدني واَلتَيكــي عــةرةبي دةضــوو بنةبــت لــةو شــوَينانة مودابةلــةي  

كاني ئَيمــة هةنــدَيك شــت بطةيــةنَيت، بؤيــة يــةعين هةنــدَيك كةســي دةكــرد، بــؤ ئــةوةي بــة ثَيضــةوانةي دســة
بةرداسو ئَيمة دةبَيت ئاسايشي هةرَيم جَيطري بكـةين، بـا ئَيمـة ئـةو طومانـة بردةوَينينـةوة، كـة هـةم لـة اليـةن           
رؤذنامةنووسانةوة، ياخود رؤذنامةطةريةوة بةرامبةر بة دةسةاَلت هةية، هةم لة اليةن دةسـةاَلتةوة بةرامبـةر   

طةري، من ثَيم واية بة دةركردني ئةو ياساية، ئَيمة بةرداسو هةنطاوَيكي زؤر ئيجابيمان نـاوة، ئـةو   بة رؤذنامة
ــردووة، لةطــةَل وةزارةت      ــةنديكا ك ــردووة، لةطــةَل س ــان ك ــةوةمان لةطــةَل رؤذنامةنووس ــة كؤبوون سةترةيــةش ك

شـةرة  كـرا، كـة سـةنديكاي     كردووة، كؤمةَلَيك ئارداي جيـاواز طـوَي بيسـت بـووين، بـؤ منوونـة باسـي ميسـادي         
رؤذنامةنووسان ساَلَيكة لةطةَل سيدراسيؤني نَيودةوَلةتي ئيمنايان كردووة، ئةطةر تةماشاي ئةو ميساق شةرةسة 

ئةو بةندانةي كة لةو ميسادةدا هاتووة بة طوجناندن لةطةَل ياساي ئةو واَلتانةي تَيـدا  )بكةن بردطةي نؤ دةَلَيت 
ت ئـةو ميسـاق شـةرةسةش كـة ثَيـي ثابةنـد بـوون، دةبَيـت لةطـةَل ياسـايةكاني ئـةم            ، واتـا دةبيَـ  (ئيمنا دةكرَيت

خاَلَيكي تر، كة من دةمةوَيت تةئكيدي لـَي بكةمـةوة هـةر لـة بردطـةي      .ي ئَيمة، ياخود عَيراق بطوجنَيتهةرَيمة
بةخشـيين  ضوارةم بةشي دووةمي هاتووة، ية ، دوو بةردَينيشي باسـيان كـرد، مـولنةم كردنـي سةرمانبـةرة بـة       

زانياري، باشة ئَيمة دةَلَيني با دةرطاكـان بـؤ رؤذنامةنووسـةكان بـة تـةواوةتي ئـاوةاَل بكرَيتـةوة، بـةاَلم ناكرَيـت          
ئَيمة لَيرة ثَيشَيلي مايف تاكة كةس بكةين، سةرمانبةر بة ياسا مولنةم بكةين، دةبَيت ئةو زانيارييةى لةاليـةتي  

هةيـة، يـةعين بتوانَيـت هـةم ئـةم      ( بـؤي )بطؤرددرَيـت بـة    (ويسـتية ثَي)بيبةخشَيت، بؤيـة مـن داوا دةكـةم ئـةو     
زانياريية بدات، هةم ئةطةر ويستيشي تةحةسوز بة رةئـي خـؤي بكـات و دسـة نـةكات، يـةعين مـولنةم نـةبَيت         
لةسةري، بؤية من جارَيكي تر تةئكيد دةكةمةوة داب و سيستةمة طشتيةكان بة رةئي من زؤر زةرورة نَينَيت، 

هةرَيم وةكو لة ثرؤذةكةدا هاتووة، دةَلَيت ئةوةي ثةيوةندي بة ئاسايشي هةرَيمةوة هـةبَيت، دروسـتة   ئاسايشي 
برادةران، بةردَينان دسةيان كرد و باسيان كرد، طوتيان ئةمة زؤر سراوانة، من ثَيشنيار دةكةم لـةجياتي ئـةوةي   

ي مةترسـيدار بَيـت، يـاخود هةردةشـة     بنووسرَيت ثةيوةندي بة ئاسايشي هةرَيمـةوة هـةبَيت، بنووسـرَيت ئـةوة    
 .بَيت بؤ سةر ئاسايشي هةرَيم، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  كةريم سةرموو
 (:جوتيار)بةردَين كريم بيد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةوةنـدة كاسيـة   سةبارةت بة بردطةي يةكةمي ئةم ماددةية، لةرداستيدا من ثشتطريي ئـةو رةئيـة دةكـةم، تـةنيا ئ     

سانسؤر لةسةر رؤذنامةواني نييةو ئازاديي باَلو كردنةوة دةستةبةرة بؤ هـةر هاوواَلتيـة  لـة سـنووري ياسـاو      
ــاية و        ــَيوةي ياس ــة ضوارض ــادام ل ــة، م ــةوة كؤتايي ــو ئ ــةكان، بةرداس ــة تايبةتي ــتين ئازاديي ــَيوةي ثاراس لةضوارض

ئةوة شتَيكي زيادةية، ضونكة بةرداسو شتَيكة تةسسـرياتي  ثاراستين ئازادي تاكيشي تياية، ئيرت داب و سيستةم، 
جيا جيا هةَلدةطرَيت، لة اليةكي تريش بةثَيي دؤناغ، بةثَيي تَيطةيش  طؤردان بةسةر سيستةمدا دَيت، بةسةر 
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داب و سيســتةمةكاندا دَيــت، لةناوضــةيةكةوة بــؤ ناوضــةيةكي تــر جيــاوازي هةيــة، ئَيمــة خؤمــان كــوردي ئــةو    
واديعي واَلتةكةي خؤمان دةزانني، كؤمةَلطايةكي موسـَلمانني، مـادام لـة ضوارضـَيوةي ياسـا دةسـت        كةلتوورةين،

نيشاني كردووة، هيض رؤذنامةنووسَيك ثَيم وا نيية تةجاوزي ئـةوة بكـات، ئـةوة لـة اليـة ، لـة اليـةكي تـرةوة         
لـة هـاوواَلتي، لـة ئاوَينـة، لـة      ئةمة بؤ رؤذنامةنووسان دةنووسرَيت، ئةو رؤذنامانـةي كـة رؤذنامـةي بـةرباَلون     

رؤذنامةي رؤذنامة، كؤمةَلَيك رؤذنامةنووسي موحتةريف هاتوون، ئةمةيان دةبولة بةو نةوعة بنووسرَيت، كة 
بةرداسو لة ضوارضَيوةي ياساو لـة ثاراسـتين ئـازادي تـا  بَيـت و داب و سيسـتةمةكاني لـَي البربَيـت، بةرداسـو          

 .ةي رؤذنامةنووسيان هةَلطرتووةئةوان رؤذنامةنووسن و ئةوان ثيش
بةرداسو بردطةيةكى ناردَيكة، مانايةكةي باش ديار نيية، من ثَيشنيار دةكةم ئةوهاي لـَي بكرَيـت   / بردطةي دووةم

بــواردان بــة رؤذنامــةنووس بــؤ ئاطــادار بــوون لةســةر هــةر بابــةتَيك لةســةر ئاســو نــاوخؤ و هةرَيمايــةتيي و  )
 .ا طرنطننَيودةوَلةتيدا كة بؤ كؤمةَلط

بةرداسـو ناوةردؤكةكـةي مةساهيمةكـةي لـةوان دةضـَيت رَيطـةدان بـة بـاَلو كردنـةوةو رةخنـةو           / بردطةي سَييةم
راوبؤضوون، مادام لة بردطةي يةكةم نووسراوة سانسؤر لةسةر رؤذنامة نييةو ئازادي باَلو كردنةوةي هةيـة، لـة   

طـادار بـوون لةسـةر رووداوةكـان، كةواتـة بردطـة سـَي        بردطةي دووةمدا بواردان بـة رؤذنامـةنووس دةدرَيـت بـؤ ئا    
 .تةدريبةن ناوةردؤكةكةي لةوان دةضَيت، رةنطة لةوَي زيادة بَيت

منيش هةمان دسةم هةية بةدرَيذي دسةي لةسةر ناكةم، نهَيين و ئاسايشي هـةرَيم  / سةبارةت بة بردطةي ضوار
  و بــريو را لــة ئاســو ئــةو دوو مةساهيمــة  لةرداســتيدا ئــةوةش بــؤ خــؤي شــتَيكي مةتاتييــة، رةنطــة تَيطةيشــ  

بطؤردَيت، ضونكة ضي نهَينية، لَيرة تةشخيص نةكراوة لة الية ، لـة اليـةكي تـرةوة ئاسايشـي هـةرَيم بـة رةئـي        
مــن، بــة تَيطةيشــتين مــن نةوعَيكــة، بــة تَيطةيشــتين دامودةزطايــةكي تــر رةنطــة بطؤردَيــت، بــة ئســلوبَيكي تــر     

يشـي هـةرَيم، ئـةوة لـة اليـة ، لـة اليـةكي تـريش، ئـةو ثرسـيارةي كـرا، بةرداسـو             تَيطةيشتين هـةبَيت بـؤ ئاسا  
ثرسيارَيكي زؤر مةنتيقية، ئةطةر سةرمانبةرَيك ئةو زانياريانةي نةدا، يـةعين سـنايةكةي ضـية، داوا دةكـات و     

 .شتَيكي رةواو رؤذنامةنووس حةدي خؤيةتي داواي بكات
سةر سةرنووسةر، بة رةئي مـن طوشـارةكة بكرَيـت بـة سشـار، ضـونكة        نابَيت طوشار خبرَيتة/ لة بردٍِطةي شةشةم

دةســتةواذةيةكي جــوانرتة، لــة ئــاخري ثــةرةطرا  بــة مــةرجَيك رؤذنامةكــة بةرثرســيارَيو ياســايي لــة ئةســتؤ   
بطرَيت، بة مةرجَيك ثَيويستة البدرَيت، ضونكة بةرداسو لة مـاددةي ضـوار بردطـةي سـَي هـاتووة سةرنووسـةرو       

 .رثرسيارَيو ياسايي لة ئةستؤ دةطرن، لةطةَل رَينمدا، سوثاسنووسةر بة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة رؤذان سةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
و لة بردطة يةكي ماددةكة ثَيشـنيار دةكـةم سـةرةتاي بردطةكـة بـةوة دةسـت ثـَي بكـات، كـة رؤذنامةطـةري ئـازادة           

 (.الصحاسة حرة وال ردابة عليها)سانسؤري لةسةر نيية، لة عةرةبيةكةش 
لَيرة زيادة، ضونكة لة بردطةي ية  ئازادي، ياخود حوريـةتي نةشـر، ئـازادي بـاَلو كردنـةوة، بـاَلو       / بردطةي دوو

د راو و كردنـةوة هـةموو ئـةو شـتانة دةطرَيتــةوة، كـة لـة بردطـة دوو هــاتووة، نةدـد دةطرَيتـةوة، رةخنـة، يــاخو          
 .بؤضوون، ثَيويست ناكات بردطةيةكي تايبةت هةبَيت
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هةندَيك لة ئةندامان ديارة رةخنةيان لةسةر سريةو ئاسايشي هةرَيم هةية، لَيرة دةبَيت شـتَيك  /بردطةي سَيش
ــةوة،      ــي بدات ــت وةاَلم ــة دةبَي ــات سةرمانبةرةك ــة  دةك ــة داواي زانياريي ــونكة ك ــةبَيت، ض ــنوورَيك ه ــةبَيت، س ه

بــةوةي كــة وةاَلمــي بداتــةوة، لةبةرضــي ئــةو زانياريــةت دةداتــَي، كــة تــؤ داوات كــردووة، لةبــةر ضــي مولنةمــة 
 .ناتوانَيت زانياريةكانت بداتَي، ئةطةرنا لَيرة سةرثَيضي ياسايةكة دةكات

 .بردطةي شةش و حةوت لَيرة زيادة بطوازرَيتةوة بؤ ماددةي سَي ثَيم باشة، زؤر سوثاس
 :ةنبةردَين سةرؤكي ئةجنوم

 .سؤزان خان سةرموو
 :بةردَين سؤزان شهاب نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرنامــةي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان، بةرنامةيــةكي مــةدةني لةبةردةســو هــةموومان دابــوو، هــةر لــةم   

ةد ذنَيكي نووسةري كتَيبى ئؤديانوسَيكي ثرد لة تـاوان كـة ضـوار سـ     َيشوودا بةردَين سةرؤكي حكومةتهةستةي ث
الثــةرة بــوو ثاداشتيشــي كــردةوة، كةواتــة ئَيمــة بــؤ ئــةم ياســاية دةبَيــت ســةيري تــةوةجوهي عــامي سياســةتي  
حكومةت بكةين، سياسةتي حكومةت ضؤنة، ئَيمة بةو ئيتيجاهـة دةردؤيـن، مـن ئـةم دةسـت ثَيشـخةريةم وةكـو        

ــرةدا د      ــة لَي ــة ك ــنانني ئَيم ــةوةي ب ــؤ ئ ــةوة، ب ــؤم هَيناي ــةكاني خ ــؤ راي ــةكية  ب ــازادي   ثَيش ــة ئ ــةين ل ــؤكي بك اك
رؤذنامةنووســي لــة ضوارضــَيوةي بةرنامــةي حكومةتدايــة، ضــونكة ئَيمــة مــولنةمني بــةوةي كــة لــة بةرنامــةي 
حكومةت دةرنةضني لة ياساكاندا مةبةستم، من تةواوي ثشتطرييم بؤ راثؤرتةكـةي ليذنـةي رؤشـنبريي هةيـة،     

ن لـة ضوارضـَيوةي ئازاديةكانـدا ضاكسـازي تيـا بكرَيـت،       ئةو برادةرة بةردَينانةش ئيرت كة باسيان لةوة كرد، ضؤ
هةر بة هةمان شَيوة ثشتطرييان لَي دةكةم، لَيرة ية  تاكة شت هةيـة، كـة زؤر سـةرجني راكَيشـاوم، كـة دةَلَيـت       
ثَيويستة هةر سةرمانبةرَيك، يان ئةو كةسةي راذةي طشو ثَي سثَيردراوة بة حوكمي كارةكـةي زانيـاري طشـو    

هةرَيم و كؤمةَلطايةكةي لةالية بـواري بـة دةسـتهَيناني بـؤ رؤذنامةنووسـان بردةخسـَينَيت، مةطـةر         ثةيوةند بة
نهــَيين بَيــت، ئةطــةر نهَينيةكــة دةبَيــت بــة ياســا رَيــك خبرَيــت، ئةطــةرنا ئَيمــة نــاتوانني ئَيســتا بــؤ منوونــة، لــة  

 .بدات بة هيض رؤذنامةنووسَيك وةزارةتي ناوخؤ هةموو وةزارةتي ناوخؤ مةنب كراوة لةوةي هيض زانيارية 
ية  شو تريش، كة دةَلَيت هةر كةسَيكي سروشو، يان مةعنةوي، دةتوانني ئةو كةسة سروشو و مةعنةوية 
لــة بردطــةي حةوتــدا بكــةين بــة هــةر كةســَيكي ئاســايي، ضــونكة هــةموو كةســَيكي ئاســايي دةتوانَيــت رؤذنامــة   

دةرضووني بطريَيت، يان دةسو بةسةردا بطريَيت، تةنها بة بردياري  دةربكات، نابَيت رؤذنامة رابطريَيت و رَي لة
دادوةري نــةبَيت، بــة برديــاري دادوةري البربَيــت، ضــونكة رؤذنامةكــة بــةردةوام بَيــت، بــةاَلم ئــةو كةســةي كــة    

 .خةلةلَيكي كردووة، يان شتَيكي ناياسايي كردووة سنا بدرَيت، بةاَلم رؤذنامةكة رانةطريَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سامل سةرموو
 :بةردَين سامل حممد علي
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت سةدةرةي يةكةم ئةز بينم يا درَيذة، ئو لةشـينا مـرؤظ دَيتـة حـدودي دـانون هـةتا دميايَيـت بَيـذين         

دابي عامــة شــةرعةن و دانونــةن و ، ضــونكة نينامــي عـام و ئــا (ةهممام العمام واالداب العامممة مماط شكمما خمالفممًا لل )
بَيـت، ض موخالةسـة بَيـت، ض     حدةستوورةن، ئةم هةمي دةزانني موخالةسةية، موخالةسـةش جةرميةيـة، ض جـون   

جينايةت بَيت، يةعين بؤضي خرابة تَيدا بَيت، خؤ ئةم شةرعيةتة نادةينة يةكَي بَيت جةرميـة بكـات، ئةطـةر    
 .تَيدا بَيت ض خراثة نينة

زةرورتـة نَينَيـت، هـةتا تـةحقيق     ( مماط شكما سمر ة   ( )ماط شكا سر ة)رةي ضارَي، دمياياهَي بةنيسبةت سةدة
كامل نةبَي  لة مةراحيلي تةحقيقي ئيحتيمالـة مـةجالي نةدةنـة ئـةو ثيـاوَي، يـا ئةسـراري تـةحقيقَي ثاشـي          

َيت، ئةمـة مـايف   تاوانبارة هةتا سناي خؤي نايتةطرتن، دةلةم سري بؤضي داواي هةي، هةندة  تشت هةن ناضـ 
ــدَي        ــؤ هةن ــةتا ب ــةي، ه ــةزا ه ــةي د ــت و مةجةل ــةي مــةعلومات وةربطرَي ــي ه ــةمي هةرض ــة صــةحةيف ه بدةين

( ع)موجةلةي دةزا هةي، ئةطةر بةحسَي جةرميـة بكـات ثـرد رمـوزة دةبَيـت بـةحس بكرَيـت، سـالن موتةهـةمي          
( مماط شكما سمر ة   )ة زؤر زةرورتة يةعين نايةتة ناو تةساسيل و ذي بةر هةندَي تةئكيد بكةم( ب) عليهجملنى 

 .ئةوذي نَينَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  سةردار سةرموو
 :بةردَين سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثرسيارَيك هةية، ئادابي عام ضيةو نينامي عام ضية، يةعين بـرادةران زؤر ئـةو ثرسـيارة دةكـةن، هةرضـةندة      

سَيــك لةســةري هةيــة، خيالسَيكــي سقهييــة، مــن لــة زؤر لــة برادةرانــي كوليــةي دــانوا ثرســي لــة     خــؤي خيال
موعمة مما   ع مارة عما جم  )نينامـي عـام دةَلَيـت    / عةميدةكان و دكتؤةكان، يةعين نيمضة ئيتقاسَيك هةية، ية 

لسملطة التشمر عية او   هيئة ادار ة او شةفيذ ة لتسهيل شةفيذ القوان  والتشر عات اللادرة مما ا  الضوابط شض 
شةهيم االعمال االدار ة واملالية هليئة او شخلية قانونية معيةة واالنهمة شكون مليمة لواضعها وشكمون نطاقهما   

جمموعة قواعد اخالقية غري مليمة  ضعها االنسمان لوضم  حمدود    / االداب العامة)ضية؟ ( االداب العام)(. حمدود
حمليطة به وهمذه االداب العاممة شتحمول احيانمًا اىل قموان  مليممة عةمد        معيةة لسلوكه م  االخر ا وم  ال يئة ا

، لَيــرةدا ئةطــةر (ششممر عها ممما ق ممل سمملطة ششممر عية وال شرتشممب علممى القواعممد و االداب ا ممة مسممؤولية قانونيممة 
حاَلةتَيك كرا موخاليف بَيت، كَي سوَلتةي تةدديري هةيـة؟ وةكـو كـا  شـَيروان باسـي كـرد، سـوَلتةي دـةزائي،         
لَيرة يةعين لَيمان شاراوة نيية، سوَلتةي دةزائي دادوةرانيش يةعين وةكو هةر ئينسانَيك سـةداسةتيان جيايـة،   
هةية موتةدةينة، هةية ليربدالة، لةوانةية هةية موحاسينكار بَيت، لةوانةية هةية موتةزةميتيش بَيـت، لَيـرةدا   

َلتةي تةشــريعي نابَيــت ئــةو رَيطايــة بــدةين حــاكم بــةثَيي دةناعــةتي خــؤي حوكمةكــة دةدات، ئَيمــة وةكــو ســو
بةرداسو، دةبَيت زميين دانون بَيت، هةروةكو كا  ديلمـان و كوَيسـتان خـان باسـيان كـرد، ئـةوةي لـة بيدايـةت         

كيئايةتة، مةسةلةن كا  ئارام باسـي ئـةوةي دةكـات، ئةطـةر برادةرَيـك سـووكايةتي       ( يف حدود القانون)هاتووة 
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بـة هـةر ئـاينَيكي تـر بَيـت، ئـةوة دـانوني عقوبـات موعالةجـةي كـردووة، مـاددةي            ، يـاخود  (كـرمسس )كرد بة 
مةسـةلةي ئـةمين عـام، مةسـةلةي ئـةمين      . رَيت، سـَي سـةد دينـاريش غةرامةيـة    سَي ساَل زينداني دةك( 320)

حــةثس هــةتا ثَيــنج ســاَل دةردوات، ( 012)عــاميش عةينــةن دــانوني عقوبــات موعالةجــةي كــردووة، مــاددةي  
، 421)، ئينجا برادةران سيكريان بؤضـي دةضـَيت موعالةجـة كـراوة لـة زميـين مـاددةي        فاضحسيعلي مةسةلةي 

عقوبةكةشي ية  ساَلة لة هةندَيك شوَين، لة هةندَيك شوَيين تر دوو ساَلة، لَيرةدا كة تؤ دةَلَيـي  ( 424، 423
ئةو خاَلةي تـر  . لةخؤي بطرَيت عامةكةش لةوانةية كيئايةتة، يةعين هةم ئادابةكةو نينام( يف حدود القانون)

لة عةرةبيةكة لة خـاَلي سـَييةمة، لـة كورديةكـةي     ( حق اتصول على ا علومات)ئةوةي كا  خةليل باسي كرد 
خاَلي ضوارةمة، ئةوة بة دانونَيكي ديكة دةبَيـت تـةننيم بكرَيـت، ئةطـةر بَيتـو سةرمانبـةر مـةعلومات، يـاخود         

ران هاوواَلتية  نةدات سناي تَيداية، ئةوةي من ئاطادارم هةندَيك برادة زانياري بة رؤذنامةنووس، يان بة هةر
ئةو برادةرانةي كة ثَيشنيار دةكةن ئةمين ئيقليم تَيدا بَيت، مـن ثَيموايـة بـؤ    . لةسةر ئةو ياساية ئيش دةكةن

تةبعـةن   ثَيشنياري خؤيان ئةوة شتَيكي خراثـة، لةبـةر ئـةوةي ئةطـةر بَيتـو ئـةوة بـة دـانون تـةننيم بكرَيـت،          
ماسـة  /)، دوو(مـامل تكـن سـرية   /)ئيستيسنائات زؤر سراوانرتة لةوةي، لَيرة تةنها دوو ئيستيسنائي دانـاوة، يـة   

، ئةوةي من بناا زؤربةي دةوانيين حةدي حصول لةسةر مةعلومامت خوَيندؤتـةوة، هـةتا يـازدة    (بجمن االدليم
نـة مةسـائيلي عيالدـات لةطـةَل دوةلـي دةرةوةو ئـةو       ئيستيسنائاتي تَيداية، لةوانة مةسـائيلي ئيقتيصـادي، لةوا  

شوَينانةي يةعين باَلو كردنةوةي نةبَيتة هؤي ئةوةي زةرةر ثَيداني، بؤية ئةطةر ئـةوة نةنووسـني نـة سـريةو     
 .ثَيمواية كيئايةتةو سوثاس( يف حدود القانون)نة ئةمين ئيقليم، بةس بَلَيني 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  زرار سةرموو
 :امني طاهر بةردَين زرار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من لة ماددةي دووةم لة خاَلي يةكةم لةطةَل كا  سةردار هاوردام، يةعين رةئيةكةي كا  سةردار تـةواوة، مـادام   
نووسراوة لـة سـنووري ياسـا، يـةعين كؤتـايي بـة كَيشـةكة هَينـاوة، بـةاَلم خـاَلي دوو و سـَي لـة مـاددةي دووةم،              

و هةردووكيان ية  مانايـان هةيـة، ئةطـةر خـاَلي دوو بنووسـني، ثَيويسـت ناكـات خـاَلي سـَي بنووسـني،           بةرداس
ئةطةر خاَلي سَي بنووسـني، ثَيويسـت ناكـات خـاَلي دوو بنووسـني، لةسـةر خاَلـةكاني تـريش بـرادةران دسـةيان           

 .كردو زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو سارا خان
 :ثريؤت خضر بةردَين سارا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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دةَلَيـت رَيطـةدان بـة بـاَلو كردنـةوةي      / خاَلي يةكةم دسةي زؤر لةسةر كرا دووبـارةي ناكةمـةوة، خـاَلي سـَييةم    
رةخنةو راو بؤضوون، بؤ رَيطـةدان بَيـت لـة جَيطـاي ئـةو رَيطةدانـة، دةبَيـت مـايف هـةبَيت، مـايف باَلوكردنـةوةو            

 .بَيت رؤذنامةنووسرةخنةو راو بؤضووني هة
ئةويش هةر دسةي زؤر لةسةر كراوة، مةطةر نهَينيةكة هـةر دةبَيـت البربَيـت، بـةاَلم ئاسايشـي      / لة خاَلي ضوار

 .هةرَيم، ئةطةر نَينَيتةوة دةبَيت ثَيناسة بكرَيت لةو ياسايةدا
هةواَلـة دةسـتكةوتووةكان    لَيرة دةَلَيت بة نهَيين هَيشتنةوةي سةرضـاوةي وةرطـرتين زانيـاري و   / خاَلي ثَينجةم

ــاي        ــةر ئــةوةي دادط ــت، لةب ــاَل دابنرَي ــةر خ ــةواوة يةكس ــرة ت ــا، تــا ئَي ــة دادط ــةي دراونةت ــةو داوايان ــةبارةت ب س
تايبةمتةند كة بردياري ثَيضةوانةي ئةوة بدات، يةعين دةمَينَيتةوة جارَيكي ديكة ماسةكةي لَي دةسـةندرَيتةوة،  

ت ئةو سةرضاوانةى هةواَل بة نهَيين بهَيَلدرَيتـةوة، يـةعين ئةطـةر بَيتـو     بةثَيي ئةخالدي رؤذنامةنووسي، دةبَي
دادطاي تايبةمتةند بردياري ثَيضـةوانةيداو سةرضـاوةي هةواَلةكـة ئاشـكرا بَيـت، يـةعين ئـةوة لةطـةَل ئـةخاَلدي          

 .رؤذنامةنووسي ناطوجنَيت
ةرضـووني بطريَيـت، يـان دةسـو بةسـةردا      نابَيت رؤذنامة رابطريَيت، ئةوة زؤر باشة، رَيطة لـة د / خاَلي هةشتةم

بطريَيت، ديسان بردياري دادوةري هَيناوةتةوة، ثَيضةوانةي دةكاتةوة، لةبةر ئـةوة بـا رؤذنامـة هـةر را نـةطريَيت،      
ــةو كةســةي بةرثرســيارة لــة باســةكةيدا، ئــةو            ــة بــؤ داخبرَيــت، دةكرَيــت سةرنووســةرةكة، يــاخود ئ رؤذنام

يان لَيثرسينةوة، بةاَلم رؤذنامة لة هيض حاَلةتَيكـدا ناكرَيـت بَلَيـي داخبرَيـت، زؤر     لَيثَيضينةوةي لةطةَل بكرَيت، 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  عومةر سةرموو
 :بةردَين عمر عبدالربن علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ن شـةرحَيكي باشـيان كـرد،    من ثَيمواية لةسةر مانةوةي ئادابي عام و نينامي عامة، كا  كـةريم و كـا  شـَيروا   

راستة نينامي عام يةكَيكة لةو داعيدة ئامريانةي كا  سـةردار شـةرحَيكيدا، بـةاَلم ثـَي دةضـوو ئـةو تةعريئـة        
بنةبت لةطةَل ئةوانة نَيتة رَي، نينامي عـام هةنـدَيك دةواعيـدي ئـامرية كـةس ناتوانَيـت سـةلبةن و ئيجابـةن         

وةم كة حوريةتي صةحاسة شتَيكي ثريؤزة، هـةموومان رَينيشـي لـَي    ئيتيئادي لةسةر بكات، من لةطةَل رةئي ئة
دةطرين و كؤمةَلطا بةرةو ثَيش دةبات، بةاَلم شت نيية لة دنيـا، هةرضـي ميهنـة هةيـة، هةرضـي دـانون هةيـة،        
هةرضي ئيش دةكةيت لة دنيا نيية سنووردار نةبَيت، وابناا بةس بة تةنيا ئيشةكاني خواو دسةكاني خوايـة  

وري بؤ دانةنراوة، ثَيويستة هةموو شتَيك سنوورَيكي دانوني بؤ دابنرَيت، ئةمة لة اليـة ، لـة اليـةكي    كة سنو
ديكة، ئَيمة هةر دانونَيك دةربكةين لة هةرَيمي كوردستان، لـة ثةرلـةماني كوردسـتان، نابَيـت لـة ضوارضـَيوةي       

( 38)وانيش باسـَيكيان لةسـةر مـاددةي    دةستووري عَيرادي بضينة دةرَي، براي بةردَين كا  كةريم و كـا  شـَير  
يةكَيكــة لـةو مـاددة ئامريانــة، كـة لـة دةســتووردا هـاتووة، دةسـتوور دايكــي دانونـة، ئَيمــة        ( 38)كـرد، مـاددةي   

ناتوانني لـة دةسـتوور بضـينة دةرَي، دانونَيـك دةربكـةين و لَيـرة موصـادةدةي لةسـةر بكـةين كـة موخالةسـةي            
بَيت، ضونكة خؤمان دةنطمان لةسةر داوة، داعيدةي سقيهيش بـاس لةسـةر    مةوادةكاني ناو دةستووري عَيرادي

، ئةطـةر ئَيمـة بـة ثَيضـةوانةي ئـةوة      (مما سمعى اىل نقمض مامتمت مما اهمة فسمعيه ممردود عليمه         )ئةوة دةكات 



 111 

بكةينةوة، ئةوة بة سةبري بةسةر خؤماندا دةشكَيتةوة، لةبةر ئةوة ثَيويست ناكات، ئـاداب و نينامـي عـاميش    
نـاو   ي ئةمة لة دنيـايي ثَيشكةوتووشـدا ئيتيبـاعي لةسـةر دةكرَيـت، ئـاداب ئـةو خورةوشتانةشـة، كـة لـة          تةبيع

بـدرَيت، لةبـةر ئـةوة بـؤ واديعـي       جـائين نييـة لَيـي ال   ، كؤمةَلطا بؤتة عور ، هةرضـيش ببَيتـة عـور  دةبَيـت    
ةكي ديكةشـةوة لـة دةسـتووردا    و ناوضـةي كـة ئَيمـةي تَيـدا دةذيـن، لـة اليـ        كؤمةَلطاي كوردةواري ئَيستاي ئَيمة

ئةطــةر بــَيني ســةيرَيكي بكــةين، دةبيــنني شــةريعةتي ئيســالمي بؤتــة يــةكَيك لــة مةصــدةرةكاني تةشــريب لــة   
عَيراددا، يةعين ئَيمة لة ضةند اليةكةوة رَيطامان لَي طرياوة، كة الببةين لة نينام و ئادابي عامـة، لةبـةر ئـةوة    

ؤيدا سنوورَيكة بةطوَيرةي دانونيش تـةننيم دةكرَيتـةوة، خـؤ شـةرت نييـة      ثَيمواية ئةوة نَينَيت لة شوَيين خ
هةموو صةحةسية  بة نينامي عام و ئادابي عامة بدرَيتة دادطاو مةحكةمة موحاسةبةي بكرَيـت، بةنيسـبةت   

ولـي  ئةمين ئيقليميشةوة، من ثَيمواية ئَيمة هَيشتا نةبووينة دةوَلةت، كة نةبووينة دةوَلةت هيض دـانونَيكي دة 
حيمايــةي ئــةمين وةتــةني و دــةوميمان ناكــات، نــاتوانني بــة هــيض ميســادَيكي ئومــةمي موتةحيــدة بــة هــيض    
دانونَيكي دةولي ديئاع لة خؤمان بكةين لة هيض مةحئةلَيكي دةولي، ئَيمة هَيشتا هةرَيمَيكني تازة كةوتونةتـة  

ضوار الشةوة خةَلك دةمي تَي دةطـرن  سةر خؤمان، تازة ئةماناتي موئةسةساتي خؤمان دروست بكةين، لة هةر 
و دةيانةوَيت هةرَيمةكةلان لـةناو ببـةن و لـة ذَيـر دةسـتماني دةربهَيـنن و بةردةكـةمان لـة ذَيـر ثـَي راكَيشـن،            
لةبةر ئةوةي بؤ ئةم كاتةي ئَيستا، من ثَيمواية حماسةزة كردني ئةمين ئيقليم، هةندَيك كةس رةنطة تةسسريي 

ةمين دةومي، راستة ئةمة ئـةمين وةتـةني، ئـةمين دةومييـة بـؤ دةوَلةتانـة، ئـةمين        بكات بة ئةمين وةتةني، ئ
ئيقلـيم بـؤ ئــةم هةرَيمـة كـة لةســةر ثـَيني تــازة دروسـت بـووين، مــن ثَيموايـة نَينَيتـةوة بــؤ ئـةو سةترةيــةي           

ا هـةرَيمي  هةتاوةكو تةبيعي ئةمة دانونـة دـابيلي طؤردانكاريـة، تـا كؤمـةَلطاي كـوردي بـةرةو ثَيشـرت دةضـَيت، تـ          
كوردستان تؤزَيك بةدوةترت دةبَيت، تا ناوضةكة هاديئ تر دةبَيتةوة لةطةَلمانـدا، بةنيسـبةت بردطةيـةكي ديكـة،     
هةندَيك لة برادةران باسيان لةسةر كرد، من تةئيدي ئةوة دةكـةم، ئةطـةر رؤذنامةنووسـَيك داواي مـةعلوماتي     

سـتة سةدةرةيـة  بـؤ ئـةوةش دابنرَيـت، ضـؤن موحاسـةبة        كرد لة شـوَينَيك مـةعلوماتي بـداتَي نـةدرايَي، ثَيوي    
كردني ئةو اليةنة دةكرَيت، راستة لة سةدةرةي ضوار كة صياغة كـراوة بـؤ غـةرةزي حـةمسي دةعـوا سـريةتي       
ئةو شتانة بثارَينرَيت، ئةمة بابَيكي ديكةية، ضونكة ئةمة بؤ دةعوا مةحكةمة داواي ئةو شتة سريانة دةكـات،  

هةتة مولنةمة وةاَلمي مةحكةمة بداتةوة، ئةطةر وةاَلمي مةحكةمة نةداتةوة موسائةلةي تةبيعي ئةوة ئةو جي
دانوني دةكرَيت، بةاَلم جائينة صـةحةسية ، رؤذنامةنووسـَيك داوا لـة شـوَينَيك بكـات نةيـدةنَي، لةبـةر ئـةوة         

 .ثَيويستة بردطةية  بؤ ئةوة دابنرَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو لسة سةرمووسوثاس، 
 :بةردَين لسة سعيد حممود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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زؤر سوثاس، بةرداسو كة هةَلدةسَيندرَيني راو بؤضووني خؤمان هةية، نة حةريف ئةلئني لةوَيوة سردةمان بَيت، 
َين خاَلــةكانتان نــة حــةريف ئــةخريين ســردةمان بَيــت، لَيرةشــةوة ســردةمان نايَيــت، بةرداســو دوايــَيش ثَيمــان دةَلــ

دووبارةية، يةعين ئةبارة ثَيشنيار دةكةم هيض نامب بـة مةسـيوولي سراكسـيؤن، يـةعين كـة بـة موتةنـةوةعي        
هةَلدةسندرَين حةدة رين بةندي بدرَيت بةو كةسانةي كة دسةيان نةكردووةو بؤ راو بؤضـوونةكاني خؤيـان و   

 .وة بةردَيوة بضَيتئةوةندةش تووشي مةلةل نةبن، هيوادارم ئنيشائةَلاَل ئة
لة ماددةي يةكةم تةئكيد دةكةمةوة لةسةر دسةي برادةراا، كة ئةوة ماددةيةكي دةستوورييةو ثَيويسـتة لـةو   

 .جوغنةدا بَيت، يةعين سيستةم و نينامي عام ثَيويستة لة جوغني دةستووردا بَيت و من تةئيدي دةكةم
نامةنووس بؤ ئاطادار بوون لةسةر هةر بابـةتَيك كـة بـؤ    بؤ بردطةي دووش، كة باس لةوة دةكات بواردان بة رؤذ

كؤمةَلطا، ئةوة لةوَي بوةسَو لة كورديةكةي كة رستةيةكي زؤر رةكيكة بةرداسـو خةبةرةكـةي نـةداوة، كـة بـؤ      
ئينجا ئـةم بردطةيـةش كـة    / كؤمةَلطا ضي بَيت، ئةوة لةوَي ثَيويستة راست بكرَيتةوة، بةنيسبةت بردطةي سَييةم

ة كورديةكةي، لة عةرةبيةكةي نةهاتووة، من وا موالحةزةي دةكةم، لة بردطةي سـَييةميش كـة دةَلَيـت    هاتووة ل
رَيطةدان بـة بـاَلو كردنـةوةي رةخنـةو راو بؤضـوون، بةرداسـو ئـةوة ثَيموايـة يـةعين مةجالةكـةي زؤر تةسـك            

شـةرمانة ئـةو ماسـة دةداتـة     كردؤتةوة، وةكو بَلَيي ضؤن خَيرَيـك دةكـات بـة رؤذنامـةنووس و شـةساسانة نييـة،       
رؤذنامةنووس و لةطةَل رةئي ليذنةي هاوبةشي ياسـايي و رؤشـنبرييم، كـة دةَلَيـت دةبَيـت ئـازاد بَيـت، ئـازاديي         
باَلو كردنةوة بَيت، لةبةر ئةوةي ئةو بردطة شةرمنانة، بةرداسو هةر باس لة دةست كرانةوةي نووسـني و ئـةو   

جوغنَيكي تةسك بةرداسو مامةَلة لةطةَل باَلو كردنـةوةي رةخنـةو راو    ئازادي بؤ رؤذنامةنووس دةكات، كة بة
و بؤضوونةكان دةكات، با ئَيمة بة كراوةترو شةساسيرت، بـة سـودلَيكي زيـاتر، بـة حـةمجَيكي بـةرسراوانرت رَيطـة        
 بةو دوو ثايةي رؤذنامةنووس  كـة رةخنـة طرتنـة لةطـةَل رَي دةركردنـي راو بؤضـوونيان دةكـات، كـة ئةمـةش         

بةرداسو لة ياسا نَيودةوَلةتيةكاندا بؤ كارو ضاالكية رؤذنامـةواني، ئةمـة ثَيـوةرَيكي سـتاندارة، لةطـةَل ئـةوةدام        
ئاماجني نووسني بكرَيتة ثرةنسي  و بكرَيتة مةباديئ هةر لَيرة لةو بردطةيةدا جَيي بكرَيتةوة، يـةعين لةطـةَل   

دةكـةين، بـةاَلم ئامـاجني نووسـينةكة ديـاري بكـةين، يـةعين        ئةوةي ئَيمة ئازادي بةرسراواني دةكةين و شةسايف 
ــةلةن        ــاودَيري مةس ــةنووس ض ــةركي رؤذنام ــتة ئ ــؤ راس ــة ت ــؤ منوون ــةبَيت، ب ــيندا ن ــاوي نووس ــة ثَين ــني ل نووس
دةسةاَلتة، رةخنةطرتنة، دسـة كردنـة لةسـةري، بـةاَلم ئةطـةر نةددةكـة كـارَيكي سياسـي هةيـة، ثَيويسـتة ئـةو            

سة لة ثَيناوي نووسيندا شتةكة نـةَلَيت، تـةرحَيكي بـةديل ثَيشـكةش بكـات، بـؤ ئـةوةي        كةسة، ئةو رؤذنامةنوو
زياتر بةدوايدا بضَيت، ئةطةر نةددةكةش مةسةلةن وةدةرخسـتين، يـاخود كةموكورديـةكي، يـاخود دياردةيـةكي      

بنـربدي بكـةين،    دزَيوي ناو كؤمةَلطا بَيت، دةمانـةوَيت ضـؤن كـورتي بكةينـةوة، يـاخود دةمانـةوَيت نـةيهَيَلني و       
بةرداسو ئَيمة دةبَيت حيساب بؤ ئةو نووسينانة بكةين، بؤ منوونة تؤ دةتةوَي لة ضةندين نووسيندا، كة باس 
كراوة دةمةوَيت هةر ئيشارةتي ثَي بدةم، لَيرة زؤر بة كراوةتريش ئيشارةتي ثَي بـدةم، مةسـةلةن دياردةيـةكي    

اسرةتان دةكات، يةعين بةرداسو تاكي نووسـةر دَيـت ئةوةنـدة ئـةو     دزَيوي ناو كؤمةَلطا بَلَي باس لة خةتةنةي ئ
مةوزوعة زل دةكاتةوة، ئةوةنـدة زةدـي دةكاتـةوة ئاسرةتةكـة خـؤي واي لـَي دَيـت لَيـرة دوربانييـة، ثياوةكـاني           
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واَلتاني ئَيمة رازين بةو ئاسرةتة ضةند وةختة، بـةاَلم ئـةم جـؤرة نووسـينانة بةرداسـو واي كـردووة، كـة نـة          
ةر دياردةكة بنربد بكرَيت، بةَلكو ثياوةكان ئةو ذنانةيان نةوَيت، يةعين ئةو خؤي بؤتة دورباني، جـارَيكي تـر   ه

ــت،           ــيةوة بَي ــدةكاني سياس ــة رةهن ــت، ض ل ــاري بكرَي ــني دي ــاجني نووس ــةوة ئام ــةر ئ ــاني، لةب ــةوة دورب دةكرَيت
ة بَيــت، ثــَيم باشـة ئامــاجني نووســني  كؤمةاَليةتيـةوة بَيــت، ئــابووري و رؤشـنبريي و بــادي رةهةنــدةكاني تـرةو   

ثرةنسيثَيك بَيت، لَيرة دياري بكرَيت، يـاخود لـة زؤربـةي نووسـيندا بـةناوي رؤشـنبريييةكي سَيكسـيةوة دَيـت         
ئةوةندة موحةرةماتي ناو كؤمةَلطا  زةق دةكاتةوة، كة طةجني واَلتي ئَيمة تؤ تووشي ئينحريا  دةبَيت، ئيرت تؤ 

رؤذنامةنووســة تــةغريم بكــةيت و تــةجريم بكــةيت بــة ياســا، ناتوانيــت تــةعويني  تــا ئَيــوارة مةســةلةن ئــةو 
كؤمةَلطاو بةها طشتيةكان و بةها بااَلكاني ناو كؤمةَلطا بكةيت، يةعين ضؤن شتَيكي موستةحيل و مةحاَلة، كـة  

سـني لـةناو ئـةم    ئَيمة رَيطة بةو شَيوازانة بدةين، لةبةر ئةوة جارَيكي ديكة تةئكيد دةكةمةوة، كة ئاماجني نوو
 .مةبدةئانة دياري بكرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس لسة خان تةواو، كا  حمةمةد سةرةج سةرموو
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كـة  من لةو خاَلةوة دةست ثَي دةكةم، هةست بةوة دةكةيت يةعين ترسَيك هةية، ترسَيك لـةنَيوان ئـةم توَيـذة    

رؤذنامةنووسة لةطةَل دةسةاَلت، يان لةطةَل بةشـَيك لـة كؤمـةَلطا، بةثَيضةوانةكةشـيةوة هـةر دروسـتة، يـةعين        
ئةوة ثَيويسو بة ضارةسةرَيك هةية بة دةناعةتي من، بةشي دووةم بـاس لـة ئيتيئاديـات دةكرَيـت، كـة ئَيمـة       

بةشة، بةشَيكيان مولنمين، هـةر ئيتيئاديـةتَيك   لةم رَيطايانةوة بضينة هةندَيك شوَين، ئيتيئادياتي دةولي دوو 
بكةوَيتة ذَير بةنـدي حةوتـةم، ئـةو ئيتيئاديـة مولنميـة، غـةيري ئـةوة هـةمووي دةتوانيـت بَلَيـي تةوصـياتة،            

َيتـة  يةعين هيض ئيلنامَيك بؤ كةسَيك دروست ناكات، تةنها ئةوة نـةبَيت، دةتوانَيـت ضـاكة دروسـت بكـات و بب     
خاَلَيكي تر، هيض طةل و نةتةوةية  بةبَي ثريؤزي نيية، بةتايبةتي ثريؤزي ديين . َلكةئيشَيكي باش بؤ ئةو خة

و نةتةوةيي، هيض طةل و نةتةوةية  لة دنيا نيية، كة ئةم دوانةي نةبَيت، كؤمةَلَيك شو ديـين هةيـة ثـريؤزة    
بةديلةكـةيان ضـية،    لة الي، كؤمةَلَيك شـو نةتـةوةيش هةيـة ثـريؤزة لـة الي، ئةمانـة يـةعين ئةطـةر بطـؤردين         

ئةمةية تايبةمتةندي ئةم طةلة دياري دةكات، ئةطةر سةيري واَلتَيكي زؤر ثَيشكةوتوو بكةين لـةم مةجالـة، لـة    
هةموو واَلتَيك ثَيشكةوتووتر بةريتانياية، مةسةلةن مةليكة بةدوو ئيعتيبار دةدةغةية خةَلك ناوي بَينَيت بة 

وةكـو ثاشـاي   / نطليكاني كة ئةو خاوةنيـةتي، ئـةو رةئيسـيةتي، دوو   وةكو رةئيسي كةنيسةي ئي/ خراثة، يةكَيك
ئةو واَلتة، بةم دوو ئيعتيبارة هيض رؤذنامةنووسـَيك، هـيض دةزطايـة ، هـيض اليـةنَيك ناتوانَيـت نـاوي بَينَيـت،         
بةجؤرَيك اليق نةبَيت بةو، نة  تةشهريي ثَي بكات، نة  بة خراة ناوي بةرَيت، ئةي ضؤن مةسـةلةن لةطـةَل   

ينــدا، لةطــةَل ثَيغةمبــةردا، لةطــةَل ئاينــدا، لةطــةَل ئــةم ثرةنســيثة ئةساســيانةي نةتةوةيةكــدا، كــة زؤر جــار    د
ــرَيت           ــةرةوة بنووس ــة لةس ــاددةي دووةم ــةم م ــةم ئ ــنيارَيك دةك ــت، ثَيش ــةر دةكرَي ــةي لةس ــؤن دس ــيين ض دةيب

ةكـات، يـةعين ديـاري بكرَيـت     ئاماجنةكاني ئةم ياساية، ضونكة ئةم ماددةي دووةمة باس لة كؤمةَلَيك ئامـانج د 
 .باشة، ثَيشنياري ئةوة دةكةم، كة ئةوةي تيا بنووسرَيت، ماددةي دووةم ئاماجنةكاني ئةم ياساية

خاَلَيكي تر، كة ثَيشنيار دةكةم ئةم كةسي رؤذنامةنووسةي ئَيمة ئةوةندة طرنطي ثَي دةدةيـن، نهـَيين دةدةينـة    
ت، بةرداســو يــةعين زؤر جــار دةبــيين ئــةم كةســة هــةر   دةســو، مةســةلةن بــة ئــازادي هــةموو دســةية  بكــا  
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البةالية  دةبَيت بةم ئيشة لة ثردَيكة حةزي لَيية، مةسةلةن من منوونةم لةالية حةرةسة، دواي ماوةية  بـوو  
بة رؤذنامةنووس، دوايَي لة تةلـةسنيؤن ئـيش دةكـات، لـةوَي ئـيش دةكـات دةي دةي سَيـري صـنعاتةكة دةبَيـت          

مة ئةطةر كةسَيك ئةوةندة طةورة بَيت نهَيين واَلتَيك خبةيتة بةر دةسـو بتوانَيـت لةسـةر    خؤي ثيا دةكات، ئة
هةموو كةسَيك بدوَيت، بة دةناعةتي من دةبَيت لَيرة جَيطةي شتَيك بكةينةوة بَلَيني هةَلطري بردوانامة بَيـت،  

يبار دةخوَينَيت، كة ئـةويش خـؤي   يان دةرضووي دةورية  بَيت، كة كؤمةَلَيك ياسا دةخوَينَيت، كؤمةَلَيك ئيعت
الدةدات، بةس ئَيستا ئَيمة تةجرميي بكةين بة شتَيك كة ئةو نةخيوَيندووة، لةبـةر ئـةوة ثَيشـنيار دةكـةم لـةم      
ياسايةو سةنديكاش جَيطاي بؤ بكةنةوة بةرداسو، كةسَيك يان هةَلطري بردوانامة بَيـت، يـان دةوريـةكي تايبـةت     

باسي ئةمين ئيقلـيم دةكـةين، مـن دةناعـةمت وايـة ئـةمين ئيقلـيم        . ويستة نةيكاتئةو شتانةي كة ثَي ببينَيت،
ئَيستا بؤ ئَيمة بةرامبةر بة ئةمين دةوَلةتة، هةم ئةمين دةوميشي تياية، هةم ئةمين نيشتمانيشي تياية، هةم 

ي بؤ دةكرَيت، ئةمين ئةم موئةسةسةيةشي تياية، ئةمة ئةزمونَيكة ئَيمة دةستمان كةوتووة، ضةند ساَلة خةبات
تا دةستمان كةتووة، ثاراستين ئةمة وةكو ئةمين دةوَلةت واية، راستة ئةمة ناتوانيت بيخةيتة ئيش لة برديـارة  
نَيودةوَلةتيةكاندا ديئاعي خـؤتي ثـَي بكـةيت، بـةاَلم دةبَيـت ثـارَينراويش بَيـت، دةبَيـت ثـارَينراويش بَيـت لـة            

 .ةكةمزميين ئةو دوةتةي كة هةية، زؤر سوثاستان د
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .شريين خان سةرموو
 :بةردَين شريين عبدالربن دينؤ

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هةرضةندة جارة ناظَي خؤ بنووسني ئةظ ماددةي ئيلغا كرَي، ذي بَيت ئان ض نامَينَيت، ئةز دبَيذم هةر تشتة  

ر بؤ نةبيت سةوزاية، ئةز طةل بة ئيختيصار هةبيت ذي حةدي دةربكاتن سةوزاية، هةر تشتة  هةبيت سنوو
ئةز طةل دةدي ماددةكةمة، ماددةي دوو، ئةز تةئيدي دةكةم كة نَينَي ، تةئيدي ئاخاستييَن مامؤستا عومةر 
دكةم، ضونكة ئاخاستيَن وي راسو خنمةتا نوكةي دكات، خنمةتا وةزعَي نوكة تَيدا وَي خنمةت دةكاتن، ئةز 

ر ئةم سةح كرنَي ض نةماية صةحاسية، ئان ئةز بَيذم رؤذنامةظانة، ض نةماية ئيسارة دبَيذم ض نةماية ئةطة
نةكةين، سةبةبَي طةلة  يةعين تشتة  طرن ، يةعين ئيسارة هاتية كرن، ئةطةر ئةم سةح مةسائيلي 

ادية ئيعالمَي، ئةم سةح لةسةر ظان جةريدة، ئةم سةح بكةين سةر ئةنتةرنَيَو، بيذم تشتة  زَيدةتريش ئاز
ئةز نناا ئازادي ضية، يةعين دةبَيت بناا ئازادي زَيدةتر ضية، بةس هيندة تشَو ماي ئةظ ئةمنيةت و ئةظ 
نوكة تَيداية، ئةظ ئازادية تَيداية، ئةظ ئاراميان و نوكة تَيدا، ئةظة حيماية نوكة دكةن بة وةزعي كوردستانَي 

ية سةر جةريدة، بةس ئةظ وةزعَي ماي، يةعين الزم ئةز هةرَيمَي نوكة، ئةظ بَيذَي بةس ئةوَي ماينة كة هات
سريةتَيك هةبَيت بؤ ئيقليمَي، الزم نهَينية  هةبَيت بؤ ئيقليمَي، نابَيت هةر تشتة  هةبَيت ئيال جةريدة، 
ظَيرَي ثرسيارَي من ئةوة، ئةرَي نةدابةي صةحاسيدا هةية هةر ثةيامنَيرَيك، يان صةحةسية  بضَيتة ض 

موئةسةسةية  مولنةمة الزم موعلومات بداتَي؟ يان نا، ئةوان طوتيان بةس تةسهيل دكاتن، دائريةية ، ض 
يةكَي طوتي تةسهيل موهيمةي صةحةيف، نةطوتيا مولنةمة ئيال بضَيتة ض دائريةية ، ض موئةسةسةية  ئيال 

َي طوتي موهيمةي ئةو مةعلوماتةي بَيت بباتن، ئةطةر ظَيرَي هةية باشة، بةس ئةطةر نينة، ئةز دبَيذم يةك
تةسهيل دكاتن، هي يدارم ئةم بةرضاو وةرطرن، يةعين وةزعي ئَيمة وةكي كا  عومةر طوتي وةزعي ئَيمة 
طةلة  هةر ئةم بَيذن ئةمريكا وةسايةو سةرةنساو ئيسثانيا وةساية، ئةز دبَيذم طةلة  دؤناغة دي طرن  و نة 

 .ئةو وةختة طةلةكة مةمنون
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، ئةطةر ئيجازةم بدةن تةنيا داوا لة جةنابي وةزير دةكةم لةسةر ئةو دوو، سَي نودتةيةي كة بـاس  
 .كرا رةئي خؤي بدات، ئينجا رةئيةكم هةية ثَيتان دةَلَيم، سةرموو جةنابي وةزير

 
 :وةزيري رؤشنبريي/ بةردَين سلك الدين كاكةيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
طومان حكومةتي هةرَيم كة ئةم ثرؤذةي نـاردووة، ديـارة ثةسـندي كـردووةو ناردوويـةتي بـةو       زؤر سوثاس، بَي

شَيوةيةي كة هاتووة، هةرضةندة لة ئةسناي طئتوطؤيةكان لةطةَل ئةسَلي ثرؤذةكة طؤردانكـاري بضـوو  هـاتووة،    
ين لةطـةَل هةنـدَي   بةس بة طشو ئَيمة وةكو حكومةت، مةبةستم حكومةتي هةرَيم ثشتطريي لةو ياساية دةكة

تَيبيين كة لة ئةسناي مونادةشةكاندا هاتووة، ضـونكة لةوانةيـة طؤردانكـاري بَيتـة سـةر ثرؤذةكـة، يـةكَيكي تـر         
ئةوةية كة حةز دةكةم بنانرَيت، كة مةسةلةي ئادابي عام و نينامي عامـة، لـة هـةموو ياسـايةكاني حكومةتـدا      

ي ثةرلةمانيشــدا هــاتووة، ياســاي ثَيكهَينــاني ئةجنومــةني  لــة دةستووريشــدا هــاتووة، تةنانــةت لــة دامةزرانــدن  
نيشتمانيي كوردستان، يةكَيك لة ئةركةكاني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان، ثةرلةمان ثاراستين ئادابي عام 
و ياساي طشتييةو ئاسايشيشة، هـةروةها هـي ئةجنومـةني وةزيـرانيش هـاتووة، هـةروةها لـة دةستوورةكانيشـدا         

نة تـةوازن  مةبةستم ئةوةية، ئةطةر طرميان ئةمانة نةمَينَيت، ضؤن دةتوانرَيت ئـةو هـةموو شـتا    هاتوون، لَيرة
ئَيمة وةكـو حكومـةت ديئـاع دةكـةين لـةو ياسـايةي دةرمـانكردووة، ئـةو ياسـايانةي كـة           . بكرَيت، ئةمة خاَلَيك

 .ثةرلةمان ئيلنامي حكومةتي كردووة، بؤ ئةوةي جَي بةجَيي بكات، ئةمة اليةنَيك
بؤ ئةوةي ئيلنامي هةر كارمةندَيك، يان هةر شةخصَيك ئةوةي هةر مةعلوماتَيك بـدات، ئةمـة   / اليةني دووةم

دذي ياساية، دذي مةبدةئَيكة مةبدةئي مايف بَي دةنطي ثَي دةَلـَين، ئَيـوة ئَيسـتا بـةردَينان، ئةنـداماني ثةرلـةمان       
نن تؤ بَلَيي هيض رووي نةداوة، واتا دسة نةكـةيت،  بضنة دةرةوة، ميدياية  لَيتان دةثرسَيت ضي روويدا؟ دةتوا

ناتوانَيت ميديايةكة سةرز بكات بةسةرتدا ئيال دةبَيت بَلَيي ضي روويداوةو ضي باس كراوة؟ ئَيستا من ضوومة 
دةرةوة ئيشم هةبوو، هاتن ثرسياريان كرد، طومت ناتواا دسة بكةم، تاكو جةلسةكة تةواو نـةبَيت، طـومت بـةَلَي    

ات هةية لةسةر رؤذنامةكان، ئةو مونادةشةي ئَيستا، بةاَلم تا جةلسـةكة تـةواو نـةبَيت، نـاتواا رةئـي      مونادةش
بدةم، باشة ئَيستا هةر يةكة لة ئَيـوةش كـة دةضـنة دةرةوة بـؤ منوونـة، ئايـا رؤذنامةيـة ، يـان تةلـةسنيؤنَيك          

يت، خـؤي مـةعلومات ئةوةيـة،    حةدي هةية ئيلنامت بكات تؤ هـةموو شـتَيكت لَيـرة بـاس كـردووة، باسـي بكـة       
مةعلومات هةر ئةوةية، دواي ئةوة مةسةلةي نهَيين هةية، ئَيمة لة واَلتاني تري ثَيشكةوتووتر نني، ئَيسـتا لـة   
ئــة انيا مةحاكمــة هةيــة هةنــدَيك كارمةنــد كتــَية نهَينيــان داوةتــة دةرةوة مةحكةمــةيان دةكــةن، ئَيســتا بــؤ  

انيا برديارَيكيان دةركرد، سانسؤري رةمسيان خسـتة سـةر ئةنتـةرنَيت، سـةر زؤر     راطةياندن دوَييَن، ثَيرَي لة ئة 
دةزطاي راطةياندن، سةر تةلةسؤن، بـة رةمسـي دةريـانكردووة بـةَلَي راسـتة لـة ئـةمريكا مـايف تاكـة كـةس زؤرة،           

سـتة، بـةس   تةبعةن ئةو ماسة تاكة كةسةي لة ئةمريكا هةية لة هيض جَيطاية  نيية، كةم واَلت هةية، ئـةوة را 
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لة ئةوروثا وا نيية، لة ئةوروثا ئةوةندةي ئـةمريكا مـايف تاكـة كـةس نييـة، مـن لةطـةَل مـايف تاكـة كـةس نـيم،            
مةدصدةم ئةوة نيية، ئَيمة دذي مايف تاكة كةسني، بةاَلم دةبَيت ئَيمة بنانني ئَيمة لة كوَي دةذين؟ لةبةر ئةوة 

طةَل ئازادي بريو را لةطةَل مايف رؤذنامةنووسيش، دةبَيت ئَيمة من دةَلَيم ئَيمة ئةو ثرةنسيثانةي كة هاتوون لة
بةاَلنسَيك دروست بكةين، هةم مايف تا  و كؤمةَل بثارَينين، هةم مـايف ئـازادي دةربـردينيش بثـارَينين، تـا ئـةو       

ة حةدةي دةتوانني، لةبةر ئـةوة ئَيمـة تةبعـةن بَيطومـان ئـةو خااَلنـة نـةبَيت كـةوا سـةرباري بردطـةي ضـوار كـ            
هاتووة لة دةدة كورديةكة، كة دةَلَيت ثَيويستة هةر سةرمانبـةرَيك، يـان ئـةو كةسـةي لـة ئـةخريي بَلـَيني بـؤي         
هةية، ثَيويستيةكة خبةينة بـؤي هةيـة، ثاراسـتين مـايف بـَي دةنطـي، بـؤ ئَيمـة ئيلنامـي بكـةين، مـن دووبـارةي             

كــة ضــي بــووة لَيــرة، ئةمــةش هــةر  دةكةمــةوة هــةر ئَيــوة بضــنة دةرةوة مةســةلةن دةتوانيــت دســة نةكــةيت   
مةعلوماتة دسة كراوة لَيرة، هةمووي مةعلوماتة، كَي دسةي كردووة؟ من ثَيم باشـة سـالن كوتلـة دسـةي كـرد،      
سالن كوتلة، سالن و سالن سراكسيؤن، سالن شةخص بريو راي ضي بوو؟ دةتوانيت باسي نةكةيت، تؤ مولنةميت، 

مـن سـةرؤكي    1113مةني، خاَلَيكي تر هةبوو كة دةرمانكرد لة سـاَلي  خاَلَيكي تر هةية دةربارةي ياساي ضاثة
ليذنةي رؤشنبريي بووم تياية ثاراستين ئاسايشي كؤمةَل مانايةكةي وا دَيت، يةعين ئةطةر يةكَيك شتَيكي واي 

لـة   نووسي، يان شتَيكي وت، كةوا دوو بةرةكي خباتةوة، شةرد خباتةوة، ستنة خباتـةوة لـة بـةيين دوو دةوميـةت،    
بةيين دوو دين، لة بةيين دوو تائيئـة، يـان دوو جةماعـةت، سـناي لةسـةرة، باشـة ئـةوة لـةكوَي دةمَينَيتـةوة؟          
يةعين دةبَيت ئَيمة ئازادي ئةوةش هةبَيت، بةَلَي تؤ دةبَيت بنووسيت، بةاَلم نابَيت تـؤ ئاسايشـي كؤمـةَل تَيـك     

طشـتيةكة ئاسايشـي خةَلكـة، تـؤ شـتَيك بـاَلو        بدةيت، لَيرة مةبةستم سيسـتةمي طشـتيةكة ئةوةيـة، سيسـتةمة    
دةكةيتةوة، شتَيكي زؤر درؤ، دةبَيتة ئاذاوة لةناو هةولَير بؤ منوونة، باشة ئةوة كَيية ئةو شتةي باَلو كردةوة؟ 
ــَي       ــة دةنَيتــةوة، خــةَلكي ل ــة موتابةعــةي ئــةوة بكــات؟ ستن ــان دــةزا حــةدي نيي كــَي بةرثرســة؟ ئايــا دادوةر، ي

ئةوة زؤر مةسةلة هةية بةرداسو من دةَلَيم ئةم ياساية، ئةم ثرؤذةية شو باشـي تَيدايـة بـؤ    دةكوذرَيت، لةبةر 
ثاراستين ئازاديي دةربردين و نووسني، بةاَلم رةضاوي هةندَي باري كؤمةاَليةتي بكرَيت، ياسايةكاني ترمان، ئةو 

ةريبكـةين، بـؤ ئاطاداريتـان ئـةم     ياسايانةي كـة دةرمـانكردووة، ئـةو دةسـتوورةي دةرمـانكردووةو دةمانـةوَيت د      
مونادةشةيةي كة ئَيستا لَيرة دةكرَيت، هةمان شتة كة لة بةغداش دةكرَيـت، رؤذنامةنووسـاني عَيـراق عـةيين     
موشكيلةيان هةية، عةيين ثرسياريان هةية، ئةم ثرسيارةي سؤزان خان كردي، ئَيوة ضيتان كرد لـة مةسـةلةي   

ةاَلمـم دانـةوة،   و ئـةو شـتانة، رؤذنامـةكان ضـةند هـاتوون بـؤ الم و       ئاداب و ئاسايشي طشو و سيستةمي طشـو 
كرد، تةبعةن لة نؤوةد و سَي لة ثةرلةمان عةيين مونادةشات بوو، يةعين عـةيين لـة    نؤوةدو سَي ئَيمة حة ان

وة نؤوةدو سَيش دووبارة بؤوة، بؤياا باس كرد، طومت ئةمة لة دةستووردا هاتووة، ئَيمـة دةبَيـت لـة دةسـتوورة    
موعالةجةي ئةوةية، ئَيمة نـاتوانني ثةرلـةمان دةسـتوور بطؤردَيـت، دةبَيـت بـة ئيسـتيئتا بَيـت، بـة شـتَيك زؤر           
مةزن بَيت، بةاَلم ئايا ئَيمة دةتوانني ياساية  دةربكةين، لةطةَل دةستوور نةطوجنَيت، ثرسيارةكة ئةوةيـة، مـن   

ت، بـةاَلم تـا ضـةند دةتوانَيـت لةطـةَل ياسـايةكاني تـر        ناَلَيم مةيطؤردن، ثةرلـةمان ئـازادة هـةموو شـتَيك دةربكـا     
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بطوجنَيت، لةطةَل دةستووريش بطوجنَيت، لةطةَل ثاراستين مايف ئازادي دةربردين، لةطةَل مايف تـا  و كؤمـةَليش،   
 .زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةييَن، ضـونكة ئَيسـتاكة هـةموو    زؤر سوثاس، ئةوانةي كة ناويان دةخوَينمةوة، داوايان كرد بوو دسـة بكـةن سـ   
كا  زانا، كا  دلَير، كا  هةردوو )ئيشارةت دةدةن وةخت نةماوة، ناويان دةخوَينمةوة هةر ئةوانة دسة دةكةن 

بارزان، ثةخشان خان، كا  جةعئةر، كا  جةمال، كا  حاتةم، دكتؤرة شوكرية، كا  تارق، كا  عومسان، ظيان 
حل، دكتــؤر ناصــح، خــاتوو نةســرين، بَيجطــة لةوانــةي لةســةر مةنصــة   خــان، ظيــان ســليمان، كــا  حمةمــةد صــا 

دانيشتوون، جا من لةرداستيدا ثَيش ئةوةي كؤتايي بة دانيشـتنةكة بَيـنني، ئـةم ياسـاية ياسـايةكي زؤر طرنطـة،       
سـة  بؤية ئَيمة لَيرة زؤر سينطمان سراوان بوو، سةبريشمان زؤر بوو و رَيطالان بةئَيوةدا، كة بة دَلـي خؤتـان د  

بكةن، برادةرَيك وةردةيةكي بؤ ناردم، هـةر دةمـةوَيت وةكـو موالحةزةيـة  ثَيتـان بَلـَيم وتـي ثرسـيار دةكـةم          
ئةطةر ئةو دانيشتنة داخراو بوايـة، ئايـا مونادةشـةكان وا دةبـوون؟ ثرسـيارةكةي جَيـي عةالمـةتي ئيسـتيئهام         

ــة، ئا     ــةكرا بواي ــةدل ن ــتةوخؤ ن ــةر راس ــةبوو، ئةط ــةوة ن ــةدي ئ ــوو، مةدص ــةت   ب ــةروا عةالم ــةكة ه ــا مونادةش ي
ئيستيئهامَيك و تةعةجوبَيكي داناوة، لة جَيطاي خؤيةتي ثرسيارةكةي، طرن  ئةوةية ئَيمة وةكو هـةموو جـار   
عةرزتان دةكةم، ضي بة باش بـنانني ئـةوة بكـةين، ضـي زةمريمـان و ويـذدامنان و مةسـيووليةمتان لةسـةرمان         

ئكيد سةري هةموو شتَيك، هةموومان سوَيندمان بةوة خواردووة لة سةرز دةكاتن، ئةوةي بكةين، تةبعةن بة تة
بةرذةوةندي طةل و نيشتمان دابني، ضةسثاندني دميوكراتيةت، هةدةيف هةموو اليةكمانة، كةس خياليف لةسـةر  
ئةوةدا نيية، بةاَلم ئيختيالسيش تةبيعيية، ية  رجاشم هةية، ئةويش ئةوةية ئةندامي ثةرلةمانَيك، كة رةئي 

ي دةدات، رةئيةكة هةر ضؤن بَيت بةردَينة، ئةنداماني ثةرلةماني تر بةدَليان نيية، لـة ثـَيش خؤيانـةوة بـة     خؤ
ئينئيعال رةدي نةدةنةوة، يان بة ثَيكةنني، يان بة ضرثة كردن، ئةوةش زاهريةيةكي جوان نيية، بؤ ثةرلةمان 

كةسَيك ئيحتريامي رةئي خـؤي دةطـرَي ،    ناطوجنَيت، هةموو كةسَيك ئازادة، هةموو رةئية  موحتةرةمة، هةر
دةبَيــت ئيحتريامــي رةئــي مودــابيليش بطــرَي ، لــة نةتيجــةدا زؤرينــة برديــار لةســةر دةداتــن، داوا لــة هــةردوو  
ليذنةي ياسايي و ليذنةي رؤشنبريي دةكةم تا بةياني تؤزَيـك بـة ثوختـةتر بـة رةئيـةكاني خؤيانـدا بضـنةوةو        

ي كة بيستيان، هةر يةكة بؤ اليةني خؤي، مةسةلةن رةئي هةبوو ثشتطريي لـة  دةوَلةمةندي بكةن بةو رةئيانة
رةئي ياسايي كرد، بةاَلم تةعديلَيكي بةسةردا كرد، ئـةو تةعديلـة بـة هةنـد وةربطـرَي ، هـةروةها بةنيسـبةت        

ان ليذنةي رؤشنبريييةوة، بةياني ثاش ئةوةي ئـةواني تـر دسـةيان كـردووة، ئـةو رةئيانـةي كـة دراون و دسـةي        
كردووة، ئةو براو خوشكانة، دواتر ضي دةكـةين بردطـة بـة بردطـة دةَلـَيني ئـةوة هاوبةشـة ئيختيالسيـان لةسـةر          
نيية، دةخيةينة دةنطدانةوة، بة دةوَلةمةنـد كردنـي بـة كةليمةيـة ، يـان بـة جوملةيـة باشـرت هـاتووة، ئةطـةر           

ند كرا بة رةئـي ئَيـوة بـةو شـكلة دةخيةينـة      خيالسيش هةبوو دةَلَين ئةوة ليذنةي ياسايي رةئي وايةو دةوَلةمة
دةنطدانةوة، ياخود بة ثَيضةوانةوة ليذنـةي رؤشـنبريي رةئـي وايـة دةوَلةمةنـد كـراوة بـةو شـَيوةية دةخيةينـة          
دةنطدانةوة، دواتر هةموو ماددةكة دةخةينة دةنطدانـةوة، بةشـَيوةية سـةبرتان هـةبَيت، هـةموومان سـةبرمان       

بري هـةبَيت لةطـةَلمان مانـدوو بـووة، ئومَيـدةوارين سـبةينَيش هـةر لةطـةَلمان         هةبَيت، جةنابي وةزيريش سة
سةبري هةبَيت و حازر بَيت لةطةَلمان زةروريية لةطةَلمان حازر بَيت، لَيرةدا كؤتايي بة كؤبوونةوةكة دةهَيـنم  

ــةعات   ــبةييَن س ــا س ــَيننةو     (11)ت ــاو خبش ــة ض ــارَيكي ديك ــان ج ــةكان خؤي ــةوةي ليذن ــؤ ئ ــةمطوت دة ب ــة ، ن ة ب
 .كارةكانيان، سوثاس
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 ( 32)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1/02/2112 رَيكةوتي ةممةشضوار 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     5/10/0222رَيكـةوتي   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( كمــال كــةركووكي.د)بةردَينحممــد دــادر عبــداه
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (32)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برديــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  دةســتةي , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي (32)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
ةن بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنةردوو و طئتوطــؤ كردنــي ثــرؤذةي ياســاي رؤذنامةنووســان، كــة لــة اليــ     -1

 ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي بردياري ئةذماردني راذةي سةرؤكةكاني يةكةي كارطَيردي بـة راذةي   -0 

 .دادوةري كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

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

ي 1110ي 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(32)تين ذمارة دانيش
 :بةم شَيوةية بَيت دا5/10/0222رَيكةوتي 

بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنةردوو و طئتوطــؤ كردنــي ثــرؤذةي ياســاي رؤذنامةنووســان، كــة لــة اليــةن      -1
 ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
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و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي بردياري ئةذماردني راذةي سةرؤكةكاني يةكةي كارطَيردي بـة راذةي   خستنةردوو -0 
 .دادوةري كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة

ــيَن لــة      داوا لــة هــةردوو ليذنــةي ياســايي و رؤشــنبريي دةكــةم بــَين لــة شــوَيين خؤيــان دابنيشــن، ئَيمــة دوَي
امنان ضـةند ناوَيكمـان خوَينـدةوة، كـة داواي دسـة كردنيـان كـرد بـوو، ئَيسـتا دسـة دةدةم بـةوان            مونادةشةك

 .لةسةر ماددةي دووةمدا، كا  دلَير سةرموو
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنـةي   من بةش بة حاَلي خؤم لـة ليذنـةي ياسـاييش كـة ئَيمـة كؤبوونـةوةمان كـرد رؤذي شـةممة لةطـةلَ         

رؤشنبريي بة ئامادة بووني بةردَين وةزيري رؤشنبريي و بةشَيك لة ئةنداماني سةنديكا، راسـو وةكـو دوَيـيَن    
موالحةزةم كرد واي لَي هات خيال  لة بةيين ليذنةي رؤشـنبريي و ليذنـةي ياسـايية، خـؤي راسـتيةكةي وا      

ة بـوو، لـةناو ليذنـةي رؤشـنبرييش هـةبوو      نةبوو، ضونكة لةناو ليذنةي ياساييش هةبوو لةطةَل ئـةو رةئيانـ  
موتةسيق نةبوون، بؤية بووة دوو بةشةوة، هـةردووال لةسـةر ئـةوةي ئايـا داب و نـةريت و سيسـتةمي طشـو        
لةناو ئةو ماددةية نَينَيت، بةتايبةتي لةو دةدي يةكةمة، بردطةي يةكةمة، من بـةش بـة حـاَلي خـؤم دوَيـيَن      

تةعريئي جيـا جيـا كـرا بـؤ مةسـةلةي داب و سيسـتةمي طشـو، لةرداسـتيدا         لَيرة موالحةزةم كرد، كؤمةَلَيك 
تاكو ئَيستا من موتابةعةم كردووة لة رووي مةجاالتي دانوني، هةتا لةناو سـايتةكاندا، تـاكو ئَيسـتا زؤربـةي     
سودةهاي دـانوني نـةيانتوانيوة تـةعريئَيكي موةحـةد، نـة بـؤ داب، نـة بـؤ سيسـتةمي طشـو بنووسـرَيتةوة،            

ــؤ      لةبــة ــؤ كؤمةَلطايــةكي تــر ســةردي هةيــة، لــة شارســتانيةتَيك ب ر ئــةوةي رةبــو هةيــة لــة كؤمةَلطايــة  ب
شارستانيةتَيكي تر سةردي هةية، لة جيلَيك بؤ جيلَيكي تـر سـةردي هةيـة، لـة زةمـةنَيك بـؤ زةمـةنَيكي تـر         

ةنـدَيك صـيغةي عـام    سةردي هةية، هةتا ئيحتيمالة لة شارَيك بؤ شارَيكي تر سةردي هـةبَيت، لةبـةر ئـةوة ه   
هةية، كة راستةوخؤ ثةيوةندي هةبووة بة ئةخالدي ئةو موجتةمةعةوة، كة وةكو عورسَيكي لَيهاتووة، بؤتة 
سابت الي خةَلكي و ئيتيئادي لةسةر كراوة، ئةمة ببَيتـة حاَلـةتَيك كـة ئـيرت خـةَلك نـارازي بـووني هـةبووة         

ةمي طشتيش ئةطـةر دةواعيـدي ئـامرية بَيـت، بـةاَلم لـة       بةرامبةري، بةاَلم لة ئةخريدا داب بةشَيكة لة سيست
هةمان كاتدا راستةوخؤ ثةيوةندي هةية بة سيستةمي ئيقتيصاديش و بة سيستةمي سياسي و رؤشـنبريي و  
بة هةموو كؤمةاَليةتيش، داب بةشَيكة لةوانـة، داب لَيـرة راسـتةوخؤ تـةعبري لـةو ئةننميانـة دةكـات، لةبـةر         

ا هـاتووة، دةَلَيـت سانسـؤر لةسـةر رؤذمانـةواني نييـةو ئـازاديي بـاَلو كردنـةوةي          ئةوة لة دةدةكـة بـة ئاشـكر   
دةستةبةرة بؤ هةر هاوواَلتيية  لة سنووري ياسا، بة دةناعـةتي مـن ئةمـة كاسيـة، لـة تـة  ئـةوة دةكرَيـت         

انني ئةم ئةطةر جوملةي ثاشرتي نَينَيتةوة لة ضوارضَيوةي ثاراستين ئازاديية تايبةتيةكاني تا ، ئةمة دةتو
صيغةيةش بطؤردين بةوةي كةوا بةثَيي بنةماكاني مايف مرؤظ باشرتة، لةبةر ئةوةي ئـةوة كؤمـةَلَيك شـو تـر     
دةطرَيتةوة، لةوانة جارنامةي طةردووني مايف مرؤظ دةطرَيتةوة، لةطةَل هةردوو عةهـدي دةولـي كـة تايبةتـة     

يةكَيكـة لـةو دةوَلةتانـةي كـة ئيتيئـادي مـؤر        بة ماسة مةدةني و سياسيةكان لة رابردوودا بوونةو عَيراديش
كردووة، ثَيمواية لَيرة ئةوة ثاراستين تاكيشي تياية، يةعين ثاراستين مايف هةردوو بةري تياية، لةبـةر ئـةوة   
داب لَيــرة بةرداســو ئَيمــة كاتَيــك ئــازادي بــؤ رؤذنامــةنووس دةســتةبةر دةكــةين، دةمانــةوَيت ياســاية  بــؤ    

صدمان لة كؤمةَلَيك حااَلت نيية، كة ئَيمة لَيـرة بامسـان كـرد دوَينَيكـة، زؤر جـار وا      رؤذنامةنووس، ديارة دة
كةليمةيـة،  / باس كرا رؤذنامةواني و كاري رؤذنامةواني ثةيوةنـدي بـة سـَي، ضـوار حاَلةتـةوة هةيـة، يةكـةم       
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دةطوترَيـت لـةناو   صورةية، يةعين وَينةية، ئةوانةي لةسةر شاشة دةردةضَيت، لةطةَل ئةو حااَلتانةي بـة دةم  
شاشةي تةلةسنيؤن، يةعين ثةيوةندي بةوة نيية، كضَيك دةردوات لة بازارددا داضي رووتة، يان يـةكَيك ذن بـة   
ذن دةكات، ئةمة حاَلةتَيكة دانونَيكي تر هةية عيالجي ئةوانـة دةكـات، يـان بـة دـانوني ئـةحوالي شةخصـي        

ذنامـةنوومسان دةوَيـت ئازادييـةكي هـةبَيت، بـةاَلم لـة       عيالج كراوة، يان بة دانوني عقوبات كـراوة، ئَيمـة رؤ  
سـو بةرامبـةر نـةكات و نةبَيتـة سـةبةبَيك بـؤ زيـان طةيانـدن بـة          بةضوارضَيوةي ئةو حاَلةتانةي كة بـة مة 

بةرامبةرةكةي خؤي، ئيرت ئةو بةرامبـةرة كةسـَيكي تايبةتـة، يـان دةزطايـةكي مةعنةوييـة، لةبـةر ئـةوة بـة          
ة كاسية، هيض ثَيويست ناكات كة ئَيمـة بـاس لـة داب و سيسـتةمة طشـتيةكان بكـةين،       دةناعةتي من لَيرة ئةو

ضونكة ئةطةر ئَيمة باس لة ئازادي بكةين لة اليةكي ترةوة كةلةثضـة بكةينـة دةسـت ئـةو ئازاديـة، ثَيموايـة       
ؤر وَيـران  ئَيمة لة بيدايةتي سـةرهةَلداني بنةمايـةكاني دميوكراتيـةت لـة كؤمةَلطايـةكي وَيـران كـراوي بـة ز        

كراو لة رابردوودا، كة ئَيمة ئَيستا دةمانةوَيت، ئةو كؤمةَلطاية تةبيعةتَيكي دميوكراتي و هةندَيك ئازادي تيا 
خبوَلقَي، بة دةناعةمت لةم سةرةتاية ئةطةر ئَيمة ئةم ئازاديانة بةم سةرةتاية بطرين، هيض ناتوانني بكةين و 

ر وايـة راي طشـو بَيـت و بتوانَيـت بةشـداري بكـات لـة دروسـت         ناتوانني ئةو دةسةاَلتة ضـوارةمةي كـة زةرو  
كردن و ثَيشخستين ئةو كؤمةَلطاية ناتوانني جَي بةجَيي بكةين، لةبةر ئةوة بة دةناعةتي من لةوَي كؤتـايي  

 .ثَي دَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هـةر ئةنـدامَيكي   / لـةن زؤر سوثاس، من رةدي دسةت دةدةمـةوة بـةنيو دةديقـة، بـؤ ئـةوةي هـني بـني، ئةوة       
بــةردَين دســة دةكــاتن دوو دةديقــة مــةجالي دةدةمــَي، لةبــةر ئــةوةي زؤر دســة كــراوة، تةحديــد بضــَيتة نــاو    
مةوزوعةكةو رةئيةكةي دةتوانَيت بة دوو دةديقة بةشَيوةيةكي باش بَلَيت، نيـو دةديقـةي تريشـي دةدةمـَي،     

 .بؤ ئةوةي ئاسايشي بَلَيي سةرموو
 :شريف بةردَين دلَير حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمـة لــة بردطــةي ضــوارةم لــة كورديةكـةدا كــة لــةماددةي دووةمــدا هــاتووة، لـة اليــة  لــة بيدايةتــةوة دةَلــَي    
وةستهَيناني زانياري و هةواَل و ئامارةكان، ئةم ئازاديةي داوة، بةاَلم لة كاتَيكي تردا ديسـان دةَلَيـت هـةروةها    

نيية، ضونكة لة ئاخريدا دةَلَيت دةبَيت بواري بةدةستهَينان بؤ ( جيب)لَيرة بةماناي  ثَيويستة، ئةم ثَيويستية
رؤذنامةنووسان بردةخسَينَيت، يةعين بواري بداتَي، نة  كراوةتة ئةمر لةسةري، ئةطةر ئةوةندةشـي لةسـةر   

َيـت هـةموو شـتَيك    نةبَيت سةرمانبةرَيك بوار بردةخسَينَيت، ئةوة بة ماناي ئةوة نيية تـؤ بضـيتة سـةري دةب   
بَلَيت، ئةمة شةخصَيكي تةبيعي نيية، من ئازادم بة تةنيا، هةر كةسَيك ثرسيارم لَي بكات وةاَلمي نادةمةوة، 
بــةس تــؤ دةرطــا دةكةيتــةوة بــؤ رؤذنامةنووســان، بــؤ ئــةوةي شــةساسيةت لــةم واَلتــةدا هــةبَيت، ئةطــةر ئــةو    

نَيت، ئـةي ضـؤن دةتوانَيـت رؤذنامـة لـةم واَلتـة       سةرمانبةرة لة حدودي كارةكةي خـؤي بـواري بـؤ نةردةخسـيَ    
طةشــة بكــات و ثــَيش بكــةوَيت و، ضــؤن ئَيمــة دةتــوانني شــةساسيةت لــةم واَلتــة خبــوَلقَينني، لةبــةر ئــةوة بــة  
دةناعــةمت ئةمــة لَيــرة دةبَيــت بكرَيتــة بردطةيــةكي تــر لــة جَيــي خؤشــي هــاتووة، هــيض زيــان و زةرةري بــة    

م لَيـرة ثةيوةنـدي بـة ئاسايشـي هةرَيمـةوة، ثَيموايـة بكرَيتـة ئةطـةر مةترسـي          سةرمانبةر نةطةياندووة، بةاَل
 .هةبَيت، نة  ثةيوةندي هةبَيت، ضونكة حاَلةتَيك هةرضةندة ئَيمة تةعريئمان نةبوو بؤ ئاسايشي هةرَيم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .زؤر سوثاس كا  دلَير تةواو، كا  زانا سةرموو
 (:اناز)خضر بةردَين دادر سعيد

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بَيطومــان دــانون يــةعين دةيــد، ئَيمــة كــة شــتَيك دــانوني بــؤ دادةنــَيني، دةمانــةوَيت لــة حاَلــةتي رةهــايي و    
بةرةَلاَليي دةربازي بكةين، ئازادي رؤذنامةطةري خؤي لة خؤيدا شتَيكي ثريؤزة، بةاَلم لةنَيوان كؤت و بةنـد  

ستنة سةر رؤذنامةطةري و لةنَيوان ئازادييةكي رةهـا شـتَيك هةيـة، كـة دـانون تـةننميي دةكـات، بـة هـيض          خ
شَيوةية  ئازادي رةها لة هيض شوَينَيك نيية، هةتا صةحاسة ئازادي رةها هةبَيت و موشكيلةي واَلتي ئَيمـةو  

وانن، مؤبايـل شـتَيكي جوانـة،    خةَلكي ئَيمةش خراة بةكارهَيناني شتةكانة، شـتةكان خؤيـان لـة خؤيانـدا جـ     
بــةاَلم خــراة بــةكار دةهَينرَيــت، ياســا شــتَيكي جوانــة، بــةاَلم جــاري وا هةيــة خــراة جــَي بــةجَي دةكرَيــت،   
سةتةاليت شتَيكي طرنطـة، بـةاَلم خـراة بـةكار دةهَينرَيـت، ئـازادي شـتَيكي زؤر ثـريؤزة، بـةاَلم مةترسـي لـة            

انيش كة ئادابي عامةو نينامي عاميان داناوة، خؤ ثاراستنة لـةو  خراة بةكارهَيناني هةية بةرداسو، ياساناس
مةترسيةي كة واديعة، ضـؤن واديعـة؟ ئَيمـة رؤذانـة دةبيـنني لـة رؤذنامةطـةري خؤمـان هةيـةو ديتومانـةو           
رؤذنامة هاني هةندَيك شت دةدات كة ثريؤزةكاني ميللةتي ئَيمة ثَيشـَيل دةكـات، هـةموو ميللـةتَيك ثـريؤزي      

ريؤزي ئايين هةية، ثريؤزي نةتةوةيي هةية، نابَيت ئَيمة ثريؤزميان نةمَينَيت، هيض سـنوورَيك  خؤي هةية، ث
نةمَينَي ، بينومانة رؤذنامة هـاني خيانـةي زةوجـي داوة، رؤذنامـة هـاني تيجـارةتي جنسـي داوة، رؤذنامـة         

ابـردوو زانيمـان ئاسرةتَيـك    هاني نَيربازي داوة، ئايا نابَيت سنوورَيك بؤ ئةو شتانة دابنرَيـت؟ لـة هةستـةي ر   
يةعين شتَيكي واي كردووة لة ظيستي الَيكي ئاسرةتان جوانيش نيية دةرثَيي ذنَيكي كوردةواري لةسةر شاني 
داناوةو هةَليطرتووة، يةعين ئةوة ئيهانة كردنة بة ئاسرةتي كوردةواري و بة ئادابي عامـةو لـة مةجليسـَيكي    

بَيت سنووري بؤ دابنرَيت، داب جيايـة لـة عـادات و تةداليـد رجائـةن،      طةورة نابَيت ئةو شتانة رةها بَيت، دة
عادات و تةداليدي كؤن هةية، هةندَي تةدليدي نوَيش هةيـة، ئـةمردؤ هـاتووة بـؤ واَلتـي ئَيمـة، شـةرت نييـة         

ي ئَيمة بة هةمووي رازي بني، ئَيمة لة واَلتَيك دةذين، لة موحيتَيك دةذين ئادابي خؤمان هةية، راستة ئاداب
ئَيرة لةطةَل ئةمريكا جياوازة، بةاَلم ئَيمة لـة واَلتـي خؤمـان دةذيـن، ض ئادابَيـك بـؤ ئَيـرة باشـة، ئَيمـة ئـةوة           
بةكار دةهَينني، بةرنامةي حكومةت ثرؤذةية، ئةندامَيك ثرسياري كرد دةَلَيت بـةثَيي بةرنامـةي حكومـةت    

ةية هاتووة، كةواتة ئةوان لةطةَل نينامي عام بردؤين، ئةو بةرنامةية لة ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤ ئةو ثرؤذ
و ئادابي عامة دانة، كة ئَيمة ئَيستا لَيـرة لةسـةري دةردؤيـن، موجتةمـةعي ئَيمـة شـتَيكي هةيـة زؤر طرنطـة،         
لةوانةية ئَيمة لة زؤر رووةوة لة دوا بني، ئيحتيمالة لة زانست لة دواوة بني، ئيحتيمالة لـة تةكنـةلؤجيا لـة    

م موجتةمةعي ئَيمة لة ديةم و لة ئاداب لة ثَيش ثَيشـةوةي كؤمـةَلطاكاني دنيـا دةذيـن، هـةر      دواوة بني، بةاَل
 .ئةوةمان هةية، ئةوةلان لَي مةستَينن، با ئةوة نَينَيت بؤ واَلتي خؤمان

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  زانا دوو دةديقةكةت تةواو بوو، زؤر سوثاس، كا  بارزان سةرموو
 :ان عبداه نصراهبةردَين بارز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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سةبارةت بة بردطةي يةكةم، دوَييَن ليذنةي ياسايي و جةنابي وةزيـريش و زؤرَيـك لـة ئةنـدام ثةرلةمانـةكان      
باسيان لةوة دةكرد، كة ئةمة مادام بنةمايةكي دةستووري هةيةو لة دةستووردا بةو شَيوةية هـاتووة، لةبـةر   

تةئكيدي لةسةر بكرَيتـةوة، مـن بـة ثَيضـةوانةي هـةموو ئـةو بةردَينانـةوة دةَلـَيم مـادام           ئةوة دةبَيت لَيرةش
بنةمايةكي دةستوورييةو دةستوور هةموو تاكَيكي كؤمةَلطاي نة  تةنيا لـة كوردسـتاندا، هـةموو عَيـراديش     

موو طةالني عَيراق مولنةمة ثَيوةي، ثَيويست ناكات لَيرة تةئكيد بَيتةوة، مادام بنةمايةكي دةستوورييةو هة
ال رقابة علمى  )ئيلتيناميان ثَيوة هةية، لةبةر ئةوة ثشتيواني لةو رةئية دةكةم، كة بةردَينَيك ئيشارةتي ثَيدا 

، ئةمـة بةسـة، ئـةويرتي مـادام لـة دةسـتووردا       (اللحافة وحر ة الةشر مكفولة لكل مواطا يف حمدود القمانون  
 .ئكيدي لةسةر بكرَيتةوةئيشارةتي ثَيدراوة، ثَيويست ناكات لَيرة تة

ال )، ئَيمـة لـة بردطـةي يةكةمـدا طوتومانـة      (فسح جمال الةقمد واالراا )هةر مةجالي / سةبارةت بة بردطةي دوو
سانسؤر نيية، ئةم بردطةية ثَيضةوانةي ئةوةية، كة رةدابة نةبَيت و بةو شَيوةية ئازادي هـةبَيت، ئـةم   ( ردابة

ات؟ بةرداسو ئةمة حةدَيكي دةستووريشة، ثَيويست ناكـات بةرداسـو   سةسحي مةجالة كَي بيكات؟ كَي بوار بد
 .هةر نَينَيتةوة

سةبارةت بةوةي كة باسي ئةمين ئيقليم، من لة دانيشتين دوَينَيدا ثَيشنياري ئةوةم كرد كة لة ثَيناسـةكاندا  
ئـةمين نةتـةوةيي و   ئةمين هةرَيم تةعريف بكرَيت، بةرداسو ئةمين هـةرَيم لـة طةلَيكـةوة بـؤ طـةلَيكي تـر،       

ئةمين دةومي لة واَلتَيكةوة بؤ واَلتَيكي تر تةسسريي جؤراوجؤرو ماناي جياواز دةبةخشـَيت، بـؤ منوونـة لـة     
ئيسرائيلدا مةننوومةي ضةكي ئؤتؤمي بةشـَيكة لـة ئـةمين نةتـةوةيي ئـةو واَلتـة، لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا          

مـادام ضـةمكَيكي سراوانـةو تـةحليلي زؤر طـةورة       بةشـَيكة لـة ئـةمين ئيقلـيم، ئـةمين ئيقلـيم       142ماددةي 
هةَلدةطرَيت، مةسروز بوو ئَيمة لَيرة تةعريئي بكةين، ئةطةر تةعريف نةكرَيت مـةسروز نييـة لـة ياسـاكةدا     
هةبَيت، بؤ منوونة لة كوردسـتاندا مةسـةلةن ئـةمين ئيقتيصـاد بةشـَيكة لـة ئـةمين ئيقلـيم، ئَيمـة دةزانـني           

ــرت   ــولَيكي س ــؤ مةحص ــةا و ج ــت     ط ــدة، دةكرَي ــةر بةن ــةي لةس ــادي ئَيم ــةمين ئيقتيص ــتانةو ئ اتيجي كوردس
رؤذنامةنووس بضَيتة سةر نةخؤشيةكي طةا و جؤ كيسةَلة، مةعلوماتَيك وةرنـةطرَيت، يـان ئةطـةر يـةكَيك     
باسي خراثةكاني طةا و جـؤ لـة كوردسـتاندا بكـات، ئةمـة مـةس بَيـت بـة ئـةمين ئيقلـيم، بةرداسـو ئةمـة             

سةبارةت بةوةي كة هةموو كارمةنـدَيك بـؤي هةيـة مـةعلومات بـدات، مـةسروزة لَيـرة بةرداسـو         نةطوجناوة، 
ــة          ــن ل ــةبَيت، م ــة  ن ــدَيك، بردطةي ــرة وة  بةن ــة لَي ــةر عقوبةك ــونكة ئةط ــت، ض ــاري بكرَي ــي دي عقوبةكةش

ر ياساناســةكان دةثرســم، ئايــا لــة دــانوني عقوبــاتي عَيراديــدا بردطةيــة  هةيــة بــاس لــةوة بكــات، كــة ئةطــة  
سةرمانبةر مةعلوماتي نةدا، بةرداسو ئـةوة بةسـةريدا جـَي بـةجَي دةبَيـت، تـا ئَيمـة لَيـرة ثَيويسـت نـةكات،           

 .ئةطةر هةية ثَيويست ناكات ئةمة بردطةية  ئيناسة بكرَيت، ئةطةر نيية، مةسروزة بردطةية زياد بكرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .اني دووةم سةرمووزؤر سوثاس، ئةسكارةكةت طةيشت، كا  بارز
 :بةردَين بارزان حممد دادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دسةكاني من هةمووي كرا نامةوَيت دووبارةي بكةمةوة، بةاَلم ئَيمة داب و نةريت لَيرةش دانةنَيني، خـؤ لـة   

 .دةوانيين ناسيندا هةية لة تةتبيقات لة مةحاكم هةية
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مين دةومي عَيراددا ضـيية، تـةعريف نـةكراوة، باسـي حـدودي      ئةمين دةومي ئَيمة لة ضوارضَيوةي ئة/ دوو
 .ئيرباهيم خةليليمان دةكردو لة كؤي جطةرة بَيت

خاَلي ية  و سَي بكرَيتة ية ، زيادةية، ية  و سَي لة كورديةكة، لة عةرةبيةكة ية  و دووة، بكرَيتـة  / سَي
 زانياري و هةواَلة دةستكةوتووةكان لة ية ، لة كورديةكة بردطةي ثَينجةم بة نهَيشتين سةرضاوةي وةرطرتين

ئاخريدا ئةمةي بؤ زياد بكرَيت، بـة مـةرجَيك رؤذنامـةنووس بةرثرسـيارَيو ياسـايي هـةَلبطرَيت ئـةوةي بـؤ         
ئيناسة بكرَيت، لة كورديةكة خاَلي ثَينجةم بـة مـةرجَيك رؤذنامـةنووس بةرثرسـيارَيو ياسـايي هـةَلبطرَيت       

تـردا صـةحيئة مةسـيووليات هةَلـدةطرَيت، بـةاَلم بـة هَيشـتنةوةي مةصـادري         بةرامبةر بةوة، لـة شـوَينَيكي   
 .مةعلومات لة مةحاكمدا، مةسروزة رؤذنامةنووس بةرثرسيارَيو دانوني هةَلبطرَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثةخشان خان سةرموو
 :بةردَين ثةخشان عبداه زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اسو زؤري رةئيةكاا طوترا، بةاَلم تةئكيد لةسةر هةندَيك شـت دةكةمـةوة، ثَيشـةكي ماددةكـة ثَيموايـة      بةرد

ثَيويسو بة جوملةية  هةيـة، وةكـو بنـةما، وةكـو ثرةنسـي ، وةكـو لـة راثـؤرتي هاوبةشـي هـةردوو ليذنـة            
 .ا دَيت ضيةهاتووة، كة دةَلَيت ثرةنسي  و ئاماجنةكان، بؤ ئةوةي بنانني ئةمةي كة بةدوايد

يف حمدود  .......... ال رقابة على اللحافة وحر مة الةشمر  )من لةطةَل ئةو رةئيانةم / سةبارةت بة خاَلي يةكةم
حر ة الةشر والتع ري واالنتقاد مكفولة لكمل ممواطا يف حمدود    )، ثَيشنيار دةكةم ئيناسةي بؤ بكرَيت (القانون
ن باسـيان كـرد، دـانون ئـةو مةسـائيالنة تةحديـد كـراوةو        هةتا ئةوَي بَيت، بـرادةران زؤر ثـَيش مـ   (. القانون

دانون هةية، ثَيويست ناكات ياساو داب و نةريت، ئينجا لَيرة من حةز دةكةم ية  شت باس بكةم، ئَيمة ئةو 
ثرؤذة ياسايةي دوَييَن كة تةرح كرا بؤ خوَيندنةوة نةخوَيندرايةوة، بـةثَيي ئـةم تـةعبرية رؤذَيـك لـة رؤذان      

ة خارجي ئادابة، لةبةر ئةوة نة  وةكو ثرؤذةيـةكي ياسـايي حـةرام دةبَيـت، بـاس كـردن حـةرام        ئةوة دةبَيت
دةبَيت لَيـي، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة بـا تـةحويلي نةكـةين بـؤ مـةحاكم، دـازي و مةحكةمـة تةحديـدي ئـاداب و              
نةريتةكــة دةكــات، يــةعين مةســيووليةتةكة لــة كــؤَل خؤمــاني دةكةينــةوة دةخيةينــة ســاحةي حــاكم و           

تـا ئـةوَي بَيـت، بـةو     ( يف حـدود دـانون  )لةطـةَل ئـةوةم   ( يف حـدود القـانون  )ةحكةمةوة، مـن ثَيموايـة هـةتا    م
 .ئةوة البربَيت( فسح اجملال لةشر االراا)ثَيشنيارةي كة كردم سةدةرةي دووةم 

 بةنيسبةت ئةمين دةومي، منيش لةطةَل ئةو رةئيانةم ئةمين دةومي مةبةستمان ضية؟ ئةوة ئةطـةر وازيـح  
بَيت، ئةوة من لةطةَلم، بةاَلم وازيح نيية لة المان ترسـي ئـةوةم هةيـة سـبةييَن بـةناوي ئـةمين دةوميـةوة،        

 .يةعين شتةكة بة خياليف ئةوة بردوات، كة مةبةستمانة، جةنابي سةرؤ ، دةمةوَيت ية  شت بَلَيم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ايَي دةَلَين سةرق و جياوازي دةكات لة نَيـوان ذن و ثيـاو،   دوو دةديقةكةت تةواو بوو ببوورة، زؤر سوثاس، دو
 .رَيطا دةدات بة ذنان، زؤر سوثاست دةكةم، كا  جةعئةر سةرموو

 :معرو  ملطفى بةردَين جعئر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ونكة من لةطةَل مانةوةي ئةو ئاداب و نينام عامةم، لةبـةر ئـةوةي نَينَيتـةوة، ضـ    / ماددةي دوو بردطةي ية 
ئةطةر ئَيمة ئادابي عام و نينامي عامة لَيرة هةَلبطرين مةشاكيلي كؤمةاَليةتي زؤر دروست دةبَيـت، ضـونكة   
كةس ئامادة نيية يةكَيك سووكايةتيت ثَي بكا، بةاَلم لة بازارددا ئيحتيمالة با رؤذنامةنووس بَيت، ئةي ئَيمـة  

 .ل ناكات، ئةمة ية ياسا دةربكةين، سووكايةتي كردن بة خةَلك، خةَلك دةبو
لة بردطـةي ضـواردا، جطـة لـة مةسـةلةي ئـةمين هـةرَيم، ئـةمين هـةرَيم ئةطـةر نـةبَيت رؤذنامـةنووس             / دوو

ناتوانَيت ئيش بكات، ئةطةر ئةمين هةرَيم الببةين، رؤذنامةنووس خؤي ماناي نامَينَيت، كـاتي سـةردةم كـَي    
يةتي نةبووة، لةبةر ئةوة ئةمنيةتةكة عيالدةي بة توانيويةتي بة ئازادي شت بنووسَيت، لةبةر ئةوةي ئةمن

رؤذنامةطةريةكة بةدوةترت دةبَيت، ئةطةر هةبَيت، لة هةمان خاَلدا ية  شو تر هةية كة باس نةكراوة، من 
خؤم ئةوةم بةسةر هاتووة، بؤية باسي دةكةم، لة خاَلي ضواردا لة كؤتايي بردطة كة دةَلَيت دةست ثَي كردن و 

، دةبَيت لَيرة بنووسرَيت ئةو ماددانةي كة تؤ دةيدةيت بة جةريدة، يان رؤذنامةيـة ، دةبَيـت   باَلو كردنةوة
وةكو خؤي باَلو بكرَيتةوة، ضونكة بةداخةوة هةنـدَيك كـةس دةضـَيت نيـوةي دسـةكةي تـؤ بـاَلو دةكاتـةوة،         

يان مةعنةوي لـة   دةَلَيت هةر كةسَيكي سروشو،/ نيوةكةي تر مانايةكةي خراة دةكات، لة بردطةي حةوتةم
كؤتايي بردطةكة ئةوانة دةبَيت بنووسرَيت بة مةرجَيك مةبةسو خيانةتي نيشـتمانيي لـة ثشـتةوة نـةبَيت،     
هـةر كةسـَيك بيـةوَيت بـة ئــازادي جةريـدة بـاَلو بكاتـةوة، يـان بنووســَيت بـةبَي ئـةوةي حيسـابي خيانــةتي            

هةن هةزار سوكايةتي بـة طـةلي كـوردو بـة سـةد      نيشتمانيي لةطةَلدا دةكةيت، وةكو ئةو سايدانةي كة ئَيستا 
ساَلي رابردووي ميللةتي كورديش دةكةن، ئةطةر لة كؤتايي بردطةي حةوت ئةوة زياد نةكرَيت، دةبَيت بَلَيـت  
خاوةنداريةتي رؤذنامة دةرضوواني هةية بة مةرجَيك مةبةسو خيانـةتي نيشـتمانيي لـة ثشـتةوة نـةبَيت،      

 .نة  هةر كةسَيك ئازادة بؤ خؤي ضي دةنووسَيت و ضي دةَلَيت، زؤر سوثاس يان ئةو كةسة ناسراو دةبَيت،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  جةمال سةرموو
 :بةردَين مجال لعون ايليا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ثَيشةكي بة ثَيويست دةزاا كة ماددةي دوو هةروةكو ماددةي يـة  عينـوانَيكي هـةبَيت، ثَيشـنيارم كـردووة     

 .ئينجا دةست ثَي دةكةين بة خاَلةكان، ئةوة ية (  ةهم العمل اللحايف وفق امل ادئ االشية)
ناوةكان كاتَيك مةدالـةكان  % 12ئاشكرا كردني ناوةكان، ئةوةي راستية لة ( افشاا االااا)بردطةي ثَينج / دوو

بــةناوي موســتةعار % 12 ناوةكانيــان ناســراوة نــاوي ســةرحيي خؤيــان دةنووســن، بــةاَلم ئةطــةر هــةبَي  لــة  
دةنووسن، ئةو بردطةية تةحديدة بؤ ئةوانةي كـة بـةناوي سـةرحيي خؤيـان دةنووسـن، ثَيويسـتة لَيـرة زيكـر         

 .بكرَيت بةناوي موستةعار
سةبارةت بة خاَلة طةرمةكان، مةسهومي ئاداب عامة، ئةوة دامسَيكي موشتةرةكة لةنَيوان هـةموو ديانـةكان و   

مةحصول نيية لة دينَيك و لة نةتةوةية ، بووني يان نةبووني ئادابي عامة، ئةوة  هةموو نةتةوةكان، تةنها
دةطةردَيتةوة سةر جياوازي سةداسةت، بةرداسـو مـةكان و زةمـانيش تةحـةكومي ثـَي دةكـات، بؤيـة ثَيويسـتة         

كَيك لـة  لَيرة البدرَيت، ضونكة سانسؤر ناكرَيـت، ئةطـةر ال نـةدرَيت، ثَيويسـتة تةحديـد بكرَيـت، ضـونكة يـة        
مةرجة هةرة طرنطةكاني داناني هةر ياساية  بردطةكان زؤر وازيح و ئاشكرا بن، ثَيويستة دابليـةتي تـةئويل   
نةبَيت، ثَيويستة زياتر لة ماناية  نةبةخشَيت، ضونكة ئـةوة لـة كـاتي تـةتبيق كردنـي تووشـي ئيجتيهـادي        

 .زؤر دةبَيت بةرداسو
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اراستين ئـةمن و ئاسـايش ئةولـةوياتي كارةكـاني ئةمـة بَيـت، هـةتا        لةسةر ئاسايش، ثَيويستة ث/ خاَلي دووةم
ئةطةر نينامي سياسيش بطرَيتةوة، بةرداسو خاصـةتةن لـةو دؤناغـةدا، دووبـارةي دةكةمـةوة لـةم دؤناغـةدا        
ئةمن و ئاسايش ئةطةر نةبَيت، ثارَينراو نةبَيت، ئةوة نة ئازادميـان ثـارَينراوة، نـة دةتـوانني ئـةو دانونـةش       

 .َيذين بةرداسودابرد
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس كا  جةمال، ئةسكارةكةت طةيشت زؤر سوثاس، كا  حاتةم سةرموو
 
 

 :بةردَين حامت حممد جان حسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يةكةم شت كة من دةسـو ثـَي دةكـةم، خـؤي ئـةو ياسـاية لـة حكومةتـةوة هـاتووة، ديـارة حكومـةت هـةموو             

ــتةكاني ــة          ش ــة ئَيم ــةمان، ك ــة ثةرل ــردووةو هاتؤت ــاري ك ــةو دي ــي تياي ــةو خااَلنةش ــة ئ ــردووة، بؤي ــاو ك رةض
 .مونادةشةي بكةين

بةنيسبةت بردطةي داب و نةريت، ئَيمة لةسةر مةزلوميةتي ميللةتةكةمان دةنووسـني، كـة ميللـةتَيكني    / دوو
انني، يـةعين ئـةوة هـةتا لةسـةر     خاوةني زمان و خاوةني كةلتورو كةلةثوري مَيذوو و داب و نـةريو خؤلـ  

مةزلوميةتي ميللةتةكةي خؤلان بنووسـني داب و نـةريت ئيشـارةتي تيـا دةبَيـت، بـة حةديقـةت ئَيمـة بـؤ          
 .خؤمان خاوةن داب و نةريو خؤمانني حةدة ئةو خاَلة رةضاو بكرَيت و ئيحتيئازي ثَي بكرَيت

مة بةردَينانة كة لَيرة دانيشـتووين بةرامبـةر بـة    بةنيسبةت ئةمين دةومي، ئَيمة هةموومان، ئةم ئةندا/ سَي
ميللةتي خؤمان، بةرامبةر بة دنيا سوَيندمان خـواردووة بـة دورئـان، كـة هةرضـي لـة بةرذةونـدي ميللـةتي         
خؤماندا بَيت دةبَيت ئةوة بكةين، با ئاسايشـي نةتـةوةيي، يـان ئاسايشـي هـةرَيمي ئَيمـةش، يـةعين يةكَيكـة         

تي كـوردي ئَيمةيـة، يـةعين بـة طشـت دةناعةتَيكمـةوة ئَيمـة خـاوةني ثـةجنا سـاَل           لةوانةي مةسَلحةتي ميللة
هةزار ئةنئالني، خاوةني شةهيدي هةَلةجبةو كيمياباران و جينؤسـايدو بـة كؤمـةَل     180خةباتني، خاوةني 

كوذين، يةعين بة حةديقةت حةدة زؤر بة جددي ئةمين دةومي خؤمان بطرين و ئيحتيئازي ثَيوة بكـةين،  
 .سوثاس زؤر

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية سةرموو
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو وةكـو هةسـتيش دةكـةم بـةردَينت ثَيـت خؤشـة دةنطَيـك كـةم بَيتـةوة، لةبـةر ئـةوةي شـتةكاني مـن              

 .هةموو طوتراو ثَيويست ناكات، زؤر سوثاس
 :ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

 .ظيان خان سةرموو
 :بةردَين ظيان سليمان حاجي بشار
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت ماددةي دووةم، بة رةئـي منـةوة لـة يةكةمـةوة دةسـت ثـَي بكـةم، ئَيمـة مةبةسـتمان لـةم ياسـاية            

ةم كة رَيطةدان بة رَيكخستين ئازادي باَلو كردنةوةي رةخنةو راو و بؤضوونةكانة، بؤية ثَيم باشة خاَلي سَيي
باَلو كردنةوةي رةخنةو راو و بؤضوون، رَيطةدانةكة البربَيت، هةروةكو لة راثؤرتي هاوبةشيش هاتووة، بؤتة 
ئازادي باَلو كردنةوةي رةخنةو راو و بؤضوون، ئةوة ببَيتة خاَلي يةكةم، ضونكة مةبةسو ياسايةكة يةكَيك 

اَلوكردنـةوةو رةخنـةو راو و بؤضـوونة، ئينجـا خـاَلي يةكـةمي       لة ئاماجنة هةرة طرنطةكاني ئةوةية ئـازادي ب 
ــةر           ــؤ ه ــتةبةرة ب ــةوة دةس ــاَلو كردن ــازاديي ب ــةو ئ ــةواني نيي ــةر رؤذنام ــؤر لةس ــاَلي دووةم، سانس ــة خ ببَيت
هاوواَلتيية ، بةثَيي ياسا، نة  لة سنووري ياسا، بةثَيي ياساو لة ضوارضَيوةي ئازاديية تايبةتيةكاني تـا  و  

ةمة طشتيةكاندا، ئةوةي كة ئَيمة دوو رؤذة مونادةشةي لةسـةر دةكـةين، ئـةو داب و سيسـتةمة     داب و سيست
طشتيةكان بة رةئي منةوة لَيرة تَيكةَل كردنَيك هةية لة داب و سيستةمة طشتيةكاندا، هةندَيك برادةر بـؤي  

ان باسي ئازاديـةكاني  ضووة داب و سيستةمة طشتيةكان هةر هةمووي، هةتا دوَييَن باسي ذن بة ذنيان كرد، ي
مةســةلةن جــل ثؤشــينيان كــرد، يــةعين باســي شــو وايــان كــرد، بةرداســو ئــةوة زؤر زؤر سةردــة لــة داب و    
سيستةمي طشتيدا، بؤ ئَيمة هةندَيك شت هةية وةكو رةمني نةتةوةيي خؤمانة، بؤ منوونة يـةكَيك بـةياني،   

نةوةكـةي ميللـةتي كـورد لـة رؤذي نـةورؤزدا      يان دوو بـةياني لةسـةر نـةورؤز بنووسـَيت، ئـةو ئـاطر هةَلكرد      
ئيهانةي بكات، يان  بة شتَيكي ثوض دابنَيت، ئَيمة ضي دةكةين؟ ئَيمة دذي رادةوةسـتني، يـان نـا، بـؤ منوونـة      
يان لةناو هةر هةرَيمي كوردستاني خؤماندا، ئَيمة لةبةر خـاتري بـرادةرة ئَينيديـةكان هةرضـةندة ئـةوةش      

لة حةديقةتدا وا نيية، ئةوان ئةهلي ئَيمـة بـة هَينَيكـي شـةرد دادةنـَين، الي ئَيمـة        تَيكةَل كردنَيكي بةرداسو
شةيتان هَيني ئةهلي شةردمانة بة داواي لَيبووردنةوة، بةاَلم ئةطةر لة الي ئـةوان باسـي شـةيتان بـة خراثـي      

 .بكةين، باشة ضؤن دةردةضَيت؟ يان الي برادةرة مةسيحيةكان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ظيان خان دوو دةديقةكةت تةواو بوو، لـة جيـاتي بـرا ئَينيديـةكان ئـةوة دةكـةم، تـةواو، زؤر سـوثاس، ظيـان          
 .دزةيي

 :ثاشا خضر بةردَين ظيان ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــةم        ــاَلي يةك ــة خ ــة ل ــةَل ئةوةدام ــيش لةط ــةاَلم من ــرا، ب ــة ك ــةم زؤر دس ــاَلي يةك ــةر خ ــةر  / لةس ــؤر لةس سانس

تا دةطاتـة سـنوورو بنـةماكاني حوكمـةكاني ياسـاو لـة ضوارضـَيوةي ثاراسـتين ئـازادي          ......... ...رؤذنامةواني
تايبةتيةكاني تا  بَيت، لة خاَلي دووةميش لةطـةَل ئةوةدامـة بـواردان بـة رؤذنامـةنووس بـؤ ئاطـادار بـوون،         

ا، ضـونكة ئـةوة   لَيرة دةمةوَيت ئةمة زياد بكةم رةخساندني كةش و هةواي ئـازادي بـؤ خنمـةت كردنـي ياسـ     
 .لةسةر رؤذنامةنووسة خاَلي بردطةي دووةم، هي يةكةم لةسةر رؤذنامةطةريية

من لةطةَل ئةوةدامة ماسدان بة باَلو كردنةوة، نة  رَيطةدان، ماسـدان بـة بـاَلو كردنـةوةو     / خاَلي سَييةميش
 .ازاديرةخنةو بؤضوون، بةاَلم ئةوةش زياد بكرَيت راستيةكان و طةياندني ثةيامةكة بة ئ

 .مةطةر دادطاي تايبةتي بة بردياري ثَيضةوانة ئةوة ال بدرَيت، ضونكة ئةوة مةتاتي تَيداية/ لة خاَلي ثَينجةم
نة بة مـةرجَيك، مةرجـة رؤذنامةكـة بةرثرسـيارَيو ياسـا لـة ئةسـتؤ بطرَيـت، لـة خـاَلي           / خاَلي شةشةميش

 .َيت، ئةوةش البربَيت، سوثاسهةشتةميش ثَيشنيار دةكةم تةنها بة برديارَيكي دادوةري نةب
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  شَية سةتاح سةرموو
 :بةردَين ستاح عبداه نقشبندي

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، ثَيشـةكي بةرداسـو ئـةوةي مـن تةسـةور دةكـةم هـةموومان لةطـةَل رؤذنامةنووسـني و ثَيشـمان           

باشة، ئةو مةشروعةية وةكو ثَيويستة بكرَيت، بةاَلم هةندَيك لة اليةني رؤذنامةنووس وا تَي دةطةن  شتَيكي
ئَيمــة لــة دذي ئــةوانني، هــةر ئــةمردؤ جةريــدةي هــاوواَلتي لةســةر ئَيمــةي ثةرلــةماني نووســيووة، كــة ئَيمــة 

َيك لـة رؤذنامـةنووس ئـةوة    رَيطرين لة زؤر خاَلةكان لةو بابةتة، بة حةديقةت ئـةوةي مونسـيئانةية، هةنـد   
باس ناكةن، جا بؤيـة مـن ثـَيم باشـة ئـاداب و نيـنام و ئاسايشـي هـةرَيم ئـةوة بـة خـاَلَيكي سـةرةكي رةضـاو              
بكرَيت، لةبةر ئةوة وا تةسةور دةكرَيـت كـة ئَيمـة خـوا نةخواسـتة دذيـن بـة هةنـدَيك شـت، نـةخَير، ئَيمـة            

ــؤ      ــةمان، ب ــؤ واَلتةك ــاكة ب ــو ض ــة ش ــةوةي ك ــتة ئ ــةر    ثَيويس ــؤ س ــةزيين ب ــةاَلم داب ــةين، ب ــةمان بيك ميللةتةك
مودةدةسات و ئاين و شةخصياتي ئَيمة حةق نيية لة رؤذنامةنووسدا ئـةوة بكرَيـت، ثَيموايـة شـتَيكي ضـا       
نيية، جا بؤية من داوا دةكةم ئادابي عام و نينامي عام و ئاسايشي هةرَيم لة جَيي خؤي نَينَيتةوة، ئـةوةي  

اي دةكــةم ثــَيم باشــة ئــةوةي دةبَيــت بــة رؤذنامــةنووس لَيــرة بــةو الوة ليذنةيــةكي    دووةم، ئــةوةي مــن داو
ئيختيباري هةبَيت، كة ثةيوةندي بة وةزارةتي رؤشنبريي و خودي جةنابي وةزيـر ئيختيبارَيـك هـةبَيت بـؤ     

ةمـةد  ئةو كةسانةي دةبن بة رؤذنامةنووس، وةكو دوَييَن هةندَيك لة برادةران باسيان كرد، وابـناا كـا  حم  
سةرةج بوو، هةر يةكَيك لة خؤيةوة مةدالةيـةكي دَيتـة بةرضـاو و دةضـَيت دةيكاتـة رؤذنامـة دذي خـةَلكَيك        
دةنووسَيت، كة حةق نيية، ئةوةي كة زؤر ثَيم باشة تةئكيدي لةسةر دةكةمةوة، ئةوةي دوَييَن كـا  عومـةر   

ان رةضــاوي بكــةن، تكــا دةكــةم  باســي كــرد، ثَيموايــة شــتةكان هــةمووي عيلمــي بــوون، ثــَيم خؤشــة جــةنابت  
ئةنداماني ثةرلةمانيش تةئكيد لةسةر ئةو خاَلة بكةنةوة، ئاداب و نينام شتَيكي ضاكة، كة هةبَيت ئاسايشي 
هةرَيم ئةمردؤ ئَيمة هةموومان موحتاجني بةو ئةمن و ئاسايشة سةدان ساَلة ئَيمة هةوَلي بؤ دةدةين، ئَيستا 

 .كي ديكةمان لةطةَلدا دةكةن، لةطةَل رَينمداكؤمةَلَيك لة رؤذنامةنووسان شةردَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كا  عومسان سةرموو
 :ابد بد امني عنمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو باسة باسي دةسةاَلتي ضوارةمة، ديارة خؤ نكؤَلي لـةوة ناكرَيـت، كـة هةنـدَيك لـة رؤذنامةنووسـان وةكـو        

كي زؤر ضاوساغ ثَيشان خنمةتَيكي طةورةيان بة كؤمةَلطةي كوردسـتان و بـة ئـةو شـتانة كـردووة، كـة       توَيذَي
ثَيويســتة رؤذنامةنووســي جــةريئ بيكــات، باســةكة لةســةر ئازادييــة، ئايــا رؤذنامةنووســان ئــازادي رةعايــان   

طشـو لةرداسـتيدا لـة    سيسـتةمي  هةبَيت؟ ياخود زةوابتَيك ئةو ئازاديية زةبت بكـات، دسـةكة لةوةيـة، داب و    
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ئيجتيماع، لة زانسو كؤمةَلناسـي داب و نـةريت لـة مودـةوةماتي بنـةما سـةرةكيةكاني طةلَيكـة، وةكـو          عيلم
ضـؤن زمـان و مَيــذوو و سـنووري جوطراسيـاو خــةَلك لـة بنـةما ئةساســيةكانن، داب و نـةريتيش يةكَيكـة لــة         

دةوةماتانـة دةناسـرَيتةوة، بؤيـة تَيـك شـكاندن و      مودةوةماتي هةر طةلَيك، كاتَيك طةل دةناسرَيتةوة بـةو مو 
ثاراستين داب و نةريت بةناوي ئازادييةوة شكاندني ثايةيةكي بنضينةي بنةماكاني طةلـة، لةرداسـتيدا نابَيـت    
رؤذنامةنووسان كؤت بكرَين و دةست و ثَييان ثَيوةند بكرَيت، بةاَلم ناكرَيت بة رةهـا بـة جؤرَيـك ئـازاد بـن،      

َيت دةبول بكةن، ضونكة بةرداسو طةلي كوردستان طةلَيكة مودةوةمات و خةسلةتي تايبةت هةر خؤشيان ناب
بةخؤي هةية، طـةلَيك لـة ئـةوروثاو لـة واَلتـاني ديكـة تايبـةتي و مودـةوةماتي خؤيـان هةيـة، خصوصـياتي            

ريت لـةناو  خؤيان هةية، طةلي كوردستان ئةطةر دةَلَين داب و نةريت تةعريئي لةكوَيية، تةعريئي داب و نة
طةلي كوردستاندا ئةوةية كوردستان ئيتيئاديان لةسةر ئـةو شـتانةية كـة بةاليانـةوة ثـريؤزو بـةردَينن، ئـةوة        
مودةدةساتة لة رووي ئاينيةوة، ئةوة مودةدةسات و ثـريؤزة لـة رووي داب و نـةريت و كؤمةاَليـةتي، هـةموو      

ة سةري هةر ئةوةية، ثَيويستة رؤذنامةنووس ئـازاد  شتَيك ثارَينيان لَي بكرَيت، وةكو بَلَيي هجوميان نةكرَيت
بَيت لةناو كؤت و ثةيوةندار ناكرَيت، ئينجا بةرداسو ئاسايش و نةتةوةيي لة شتة زؤر زؤر زةرورةكاني ئـةو  

 .دؤناغةي طةلةكةمانة، بؤية ثَيويستة هةموو ئةوانة زةبتَيكيان بؤ دابنرَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كا  تارق سةرمووزؤر 
 :حممد سعيد جامباز طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كةرستةي سةرةكي رؤذنامةنووس زانياريية، لَيرة ضةند ماددةية  هةية كة باس دةكات، بةداخَيكي زؤرةوة 

كة لةسـةر سـَي   مان نيية، (حرية اتصول على ا علومات)يان ( اتصول)وةزيري رؤشنبرييش لَيرةية دانوني 
ــتَيت، يـــة   ــةساسية، روون و ئاشـــكرا، دووةم/ كؤَلةكـــة رادةوةسـ ــَييةميش / شـ ــائةلة، لَيثَيضـــينةوة، سـ / موسـ

موحاسةبة، سنادان، لة بنضينةي سةرةكي ئةو واَلتانةي كة دميوكراتني، ئةو ياساية هةبَيت، بؤ ئةوةي كـةوا  
َيم دةطةردَيتةوة سـةر ئـةوةش كـة طةنـدةَلي لَيـرة      لة ضوارضَيوةيةكي ياسايي ناضار بكةين، لَيرةش دةتواا بَل

ئةطــةر بَيتــو داوا بكــات ئــةو ثرؤذةيــة ضــةندي تَيضــووة، ضــةندي تــَي نةضــووة، مةبةســتم رؤذنامةنووســة،   
هــةروةها هاوواَلتيــانيش ئــةو ماســةيان دةبَيــت كــة ئــةو زانياريانــةي ثَيويســتيانة وةربطــرن بــة ئاســاني لــة     

 .بَيت هةبَيت، سوثاسضوارضَيوةي ئةو ياسايةي كة دة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كا  دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان غئور ناصح.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيش ئةوةي دةست بة هينةكة بكةم، تةبعةن ئةم ثرؤذةية لـة ئةساسـدا بـة زمـاني عـةرةبي هـاتووة، بـةاَلم        

اتر لةسةر دةدـة كورديةكـة دةكرَيـت، بـةاَلم لةطـةَل رَينمـدا بـؤ دةدـة         بةداخةوة من دةبينم مونادةشةكة زي
كورديةكةي ئةوةي تةرجومةي كردووة، بةاَلم دةدة كورديةكةي دةت تةعبري لة دةدـة عةرةبيةكـةي ناكـات،    
جياوازيةكي زؤر هةية لةنَيوان دةدـة عةرةبيةكـةو دةدـة كورديةكـة، بؤيـة تكـام وايـة ثـَيش هـةموو شـتَيك           
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ةوة سةر ئةسَلي دةدةكة كة بة عةرةبي هاتووة لة اليةن سةنديكاي رؤذنامةنووسانةوة، هةروةها لـة  بطةردَيين
اليةن حكومةتةوة، ئةم ثرؤذةية وة  طـومت لـة اليـةن سـةنديكاي رؤذنامةنووسـانةوة هـاتووةو هـةروةها لـة         

واتة دةبَيت ثريؤزييةكي اليةن حكومةتةوة هاتووة، كة تةعبري لة بريو باوةردي رؤذنامةنووسانيش دةكات، كة
هةبَيت بةنيسبةت رؤذنامةنووسانةوة، بةنيسـبةت ئـازادي، راسـتة هـةموومان ئـازادين، بـةاَلم هـةر يـة  لـة          
ئَيمة ئازادة تا ئةو كاتةي كـة تةعـدا لـة ئـازادي يـةكَيكي تـر نـةكات، كـة مـن ئـازادم، جـةنابت ئـازادي، هـةر              

ادي يـةكَيكي تـر نـةكات، دَيمـة سـةر ئـةوةي بابـةتي داب و        مرؤظَيك ئازادة، تا ئـةو دةمـةي كـةوا كـار لـة ئـاز      
نةريت، زؤر باسي داب و نةريت كرا، من نامةوَيت ئةوانـة بَلـَيم، بةتايبـةتي ياساناسـةكان، ببـوورة ئةوانـةي       
كةوا دةرضووي ياسان لَيرة، ئةو بةردَينانة هةر هةموويان تةئكيـديان لةسـةر داب و نةريتةكـة كـردةوة، بـؤ؟      

ت، هةروةها سيستةمي طشـو، ئةمـة كـَي دـةراري لةسـةر دةدات؟ ئـةوةي دـةراري لةسـةر دةدات،         داب و نةري
عور  جارَي بةشَيكة لة ياسا، بةاَلم كَي دةراري لةسةر دةدات؟ ياسـاناس، دادوةر دـةراري لةسـةر دةدات، كـة     

رسـة، دادة، لةبـةر ئـةوة    دادوةر دةراري لةسةردا، دةبَيت بة بةشَيك لة ياسا، يةكَيك لة سةرضاوةكاني ياسا عو
 .زؤر زؤر زةروريية ئةمانة نَينَيتةوة

خاَلَيكي تر، دةربارةي ئةوةي كةوا ديسان دةطةردَيمةوة سةر ئةسَلةكةي، تةبعةن من بؤ ئةسَلي ماددةكة ية ، 
بةنيسـبةت مـاددةي دووةم   / دوو تَيبينيم هةية هةموار بكرَيت، طؤردانكارييةكي بضووكي تَيدا بكرَيـت، يـة   

يف حمدود  )باشرتة، نة  ( ال رقابة على اللحافة وحر ة الةشر مكفولة لكل مواطا وفق القانون)ردطةي ية  ب
 .، ئةوة ية (القانون

فسمح اجملمال   )ثَيويست ناكات هةمووي، بةس ئةوةندة بطوترَيـت لةطـةَل سـَييةمدا تَيكـةواَلو بكرَيتـةوة      / دوو
فسمح اجملمال لللمحفي للحلمول علمى      )تـةواو بكرَيتـةوة    يـةعين دوو و سـيَ  ( لللحفي للحلول على املعلومات

املعلومات واالخ ار واالحلائيات اليت شهم املواطة  يف ملادرها املختلفة وحتليلها وشمداوهلا ونشمرها والتعليمق    
 .ئةمة هةمووي دةطرَيتةوة( عليها

دوو و سَي تَيكةاَلو بكرَيت ئةوة بكرَيتة سَي، يةعين ( للموظف او املكلف)بةشةكةي تري بكرَيت بة سَي / سَي
 .ببَيت بة بردطةي دوو، بةو شَيوةيةي كةوا ئاماذةم ثَيدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس كا  دكتؤر ناصح، ئةسكارةكةت طةيشت زؤر سوثاس، خاتوو نةسرين سةرموو
 :بةردَين نسرين حممد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ة ثشتطريي ئازادي رؤذنامةطةري دةكـةم و ثشـتطريي راثؤرتةكـةي ليذنـةي     دوَييَن من رةئيةكةي خؤم طوت ك

 .رؤشنبرييش دةكةم، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  حمةمةد صاحل سةرموو
 :بةردَين حممد صاحل امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ـــ  ةبَيت لَيـــي، يـــان دذي هةَلبةتـــة جةوهـــةري مـــايف ئـــازادي رؤذنامةنووســـي، ثَيمـــوا نييـــة كةســـَيك الري ه

بوةستَيتةوة، دسة لَيرة لةسةر ئةوةية لةكوَي ئَيمة دةيد دابنَيني لةسةر ئةو ئازاديةي كة هـةموومان رَيـني   
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لَي دةطرين، هةموومان بة ثَيويسو دةزانني، بةتايبةتي بؤ كؤمةَلطةي كوردةواري، كـة كؤمةَلطةيةكـة رةنطـة    
ئةو ماسةي بؤ رةخسا بَيت، لَيرة دسـة لةسـةر ئـادابي طشـو و نينامـي      سااَلنَيكي زؤر نةبَيت، كة لةو بوارةدا 

عام و زانيارية نهَينيةكان، ئةوانةي كة مةترسي دروست دةكةن لةسةر ئةمين ئيقليم دسةي لَيـوة دةكرَيـت،   
بة حةديقةت براي بةردَينم كا  عومةر بة شـَيكردنةوةي ياسـايي و لَيكدانـةوة مةنتيقيـةكاني سـةبارةت بـة       

ووكيان بوارَيكي بؤ من نةهَيشتةوة بة تةواوي ثشتطريي دةكةم و ئةمردؤش كا  زانا زؤر بـة راشـكاوانة   هةرد
 .ئيشارةتي ثَيدا، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كا  ثري خدر سةرموو
 :سليمان خليل خضر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةجبورم دسة بكةم دةربارةي طـران بَيـت، ثَيشـةكي ظيـان خـان منوونـةي       من ناظَي خؤ نةنووسي بوو، بةس م

ئةز وة  رؤذنامةن يس سـةر نووسـةرَيك بـة سـي و ثَيـنج      / هَينانة سةركةسو بوو، ئةز حس دكةم، يا دوَي
ستـوي حـةالل كردنـي كوشـ  لـة       1121ساَلة كَين كةس حازرين وةكي مـن بـاجَي دةَلـةمَي خؤدايـة، سـاَلي      

جةعةيةي ئَينيدياندا، ضونكة كتَيبَيكم ضاة كرد بوو، ثَيش ضةند مانطَيك لةسـةر وتارَيـك   طةورةترين مةر
هةردةشةم لة ئة انيا لَي كرا، لَيرةش هةردةشةي كوشتنم لَي كرا لةسةر ئةو نووسينة، بةاَلم لةطةَل ئةوة هـةر  

ةر ثةيامنَيرَيك لة كةناَلي جةزيرة كارَيك ئةطةر سنووردار نةبَيت بة دانونَيك راسو دةبَيتة بةرةَلاَليي، ئةط
بــةري ضــةند هةستةيةكــة، ضــونكة رَييــان نــةدا بضــَيتة دةنــديل بــاري ئَيمــة طــرانرت نــةكات، خــةريك بــوو     
دةعوةية  لةسةر ئَيمة تةسجيل بكات، ئةمنة هـةرَيمَي، ئةمنـة نةتةوايـةتي ئَيمـة طةلـة  كةسـةرة، بـةثَيي        

نيـنام كـَي رؤذنامةظانـة؟ ثرؤذةيـةكيش بـؤ ئَيمـةش سـةنديكاي        دانونَيك دياري بكرَيت، دةلةميش ئةطةر با 
رؤذنامةظان هاتووة، لة رَيي حكومةتةوة، بيذام بَينم مالَيكي تر ئةوة، هةر تشتة  دانون سنووردار بكات لة 

 .بةرذةوةندي طةلي ئَيمة داية، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  جةمال سةرموو
 :بةردَين مجال حممد داسم

 .ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب
من تَيبيين خؤم هةية لةسةر خاَلةكان بة حةديقةت ثرداوثرد ثشتيواني لة بردطةي يةكي ماددةي دوو دةكةم، 
لةبةر ئةوةي لة ياسا دةبل ستاندةرد نيية، لة ياسا هةموو كةسَيك وةكو ية  دةبَيت مامةَلـة بكرَيـت، ئَيمـة    

ةكان لةسةر هةموو كةسَيك بَيت، رؤذنامةنووس بطرَيتةوة، لـة هـةمان   ئازادميانداوة بة تا ، مةسروزة ئازادي
كاتدا سةرمانبةرَيكيش بطرَيتةوة، رؤذنامةنووس ئةطـةر مةسـةلةن حـةدي ئـةوةي هـةبَيت كـة دسـة نـةكات،         
سةرمانبــةريش دةبَيــت حــةدي ئــةوةي هــةبَيت كــة دســة بكــات، بــةاَلم لــة ياســاي دوةلــي و لــة ضوارضــَيوةي    

ركردن، ئةو كةسةي كـة مةسـيووليةتي يةكـةمي هةيـة بةشـَيك لـة حةصـانةي خـؤي ال         مةعمولي ئيش و كا
ــات، بــةس مــةرج نييــة       ــة بك ــيووليةتي هةيــة حــةدي ئــةوةي هةيــة كــة دس ــةوةي كــة مةس دةدات، لةبــةر ئ
موحاسةبة بكرَيت، ئةطةر دسةي نةكرد، بةنيسبةت خاَلي ية  و دوو و سَي بة هـةر حـاَل مـن هـةمووي لـة      

دةبينم، لةبةر ئةوة ئةو دوو خاَلةي تر زيادة، ضونكة سانسـؤر لةسـةر رؤذنامـةواني نييـةو      بردطةي يةكةمدا
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ئازادي باَلوكردنةوةي دةستةبةرة، ئةمة هةمووي دةطرَيتةوة رةخنةو هةر بابةتَيك كة بيةوَيت، بةنيسـبةت  
ة ئيناسةي شتَيك، ضونكة ئةوةي خاَلي بَلَيني بردطةي ضوار، تةبيعي من لةطةَل ئةوةم بة ثرداو ثردي، ضونكة ب

هةتا مودةرةراتي ئومـةمي موتةحيـدةو زؤربـةي دةوَلةتـةكان رَيطـةيان داوة، كـة حكومـةت بةشـَيكي نهـَيين          
هةبَيت، ثارَينراو هةبَيت، بةثَيي زرويف ئةو دةوَلةتة، بةاَلم دةَلَين دةبَيت حكومةت دياري بكات، ضي نهَينية، 

وة دةبَيت لة اليـةن حكومةتـةوة ديـاري بكرَيـت، بـؤ ثاراسـتين ئـةمين        ضي دةبَيت باَلو بكرَيتةوة، يةعين ئة
 .دةومي ئةو شوَينة

من تةبيعي تَيبينيم هةية لةسةر ئةوة بة نهَيين هَيشتنةوةي سةرضاوةي زانياري و هةواَلة / بردطةي ثَينجةم
ا، ضونكة نابَيت دادطا دةستكةوتووةكان سةبارةت بةو داوايانة دراونةتة دادطا، من تا ئَيرة بة ثةسندي دةزا

بةرداسو زؤر لة رؤذنامة، يان رؤذنامةنووس بكات، كة مةصدةري خةبةرةكةي بدركَييَن، ئةوسـا شـةرعيةتي   
رؤذنامةواني نامَينَيت، لةم خاَلة تةبيعي داواي ئةوة دةكـةم، كـة دادطـا ئـةو برديـارة نـةدات، ئـيرت تةدريبـةن         

 .ت بادي شتةكاني ترمةسةلةي رؤذنامةنووسي جَيطةي خؤي نامَينَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس كا  جةمال، كا  ئارَين دوَييَن ناوي نووسي بوو لةبريم ضووة، بةاَلم ئةطـةر تـةرخاني بكـات بـؤ     
خوَيندنةوةي ئةو هينةي ئومةمي موتةحيدة، وابناا لة اليةتي وةسيقةي ئومةمي موتةحيدة لةسةر ئةوة 

 .كة دوَييَن دسةي كردو مةمنوني دةبني ئةطةر ئةوةي خبوَينَيتةوة، سةرمووزؤر باشرت دةبَي ، ضون
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيش ئةوةي من دسة بكةم، دوو، سَي دسةم هةية، حةز دةكةم دةرسةمت بدةيت وةكو ئةنـدام ثةرلـةمانَيك و   

 .وةكو سةرؤكي ليذنةي رؤشنبريي
 :رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة

 .عةسوم دةكةيت، ئةمردؤ وةكو ئةندام ثةرلةمان دسةي دةكةيت، حةدي دوو دةديقةت هةية، سةرموو
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ــؤ         ــوونةكة ب ــةردوو بؤض ــة ه ــان نيم ــة طوم ــؤم ب ــةحاَلي خ ــةش ب ــن ب ــرة، م ــة لَي ــاواز هةي ــووني جي دوو بؤض

، بــةاَلم جيــاوازي لــة بــريو بؤضــوونةكان هةيــة، ئايــا كــامي بةرداســو بــؤ بةرذةوةنــدي  بةرذةوةنــدي طشــتيية
طشتية؟ ئةوة ثَيمواية دواردؤذ دياري دةكات، دوَييَن ئةو برادةرانةي كة دةيانويست داب و نةريت و مةسةلةي 

ايان بؤ ضوار خاَل ئاسايشي هةرَيم نَينَيتةوة، بة تةئكيد ثةيوةندي بة سيستةمي طشو و دابةوة هةية، ثةن
يـةعين كلتـوور، ديـارة ئَيمـة وةكـو ديـن       / بةرذةوةنـدي طشـو، ضـوار   / ديـن، سـيَ  / دةستوور، دوو/ برد، ية 

بةخؤمان ئةوةي موسَلمانني و ئةوةي مةسيحينة ثابةندين بة دينةكةي خؤمانةوة، كـةس طؤمامنـان لـةوةي    
وا ناكـةم كـةس طومـاني لـةوة هـةبَيت، ئَيمـةش       نيية، بةتايبةتيش زؤرينةي واَلتي كوردستان موسـَلمانة، بـرد  

 .ثابةندين
ئةوةي مةسةلةي دةستوورة، منيش ية  بردطـةي دةسـتوورتان بـؤ دةهَينمـةوة، خـوا رةبـي كـردووة،        / دوو

ئةوةي ثةنا بؤ دةستوور دةبات، دةسـتوور دائيمـةن بةشـي ئةوةيـة ئَيمـةش ثـةناي بـؤ ببـةين، دةَلَيـت هـيض           
لةطةَل ثرةنسيثةكاني دميوكراسي نةطوجنَيت، باشة، دميوكراسي خؤمان دةزانـني،  ياساية  نابَيت دةربكرَيت 

دميوكراسي بةبَي ئةوةي ئازادي هةبَيت دميوكراسي نابَيت، دميوكراسي بةبَي ئةوةي ئازادي بـريو را هـةبَيت،   
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ة بـؤ ئـةوةي   نابَيت، بـةبَي ئـةوةي دةسـةاَلتي ضـوارةم هـةبَيت، نابَيـت، مـن ثَيموايـة راي طشـو زؤر ثَيويسـت          
دميوكراســي هــةبَيت، راي طشــتيش بــةبَي دةســةاَلتي ضــوارةم نابَيــت، دةســةاَلتي ضــوارةميش ثَيموايــة بــةبَي  
ئازادي دةربردين و رةخنةطرتن و باَلوكردنةوة نابَيت، بؤيـة ثَيمـان وايـة دةق ئـةو بةنـدة لـة خنمـةتي ئـةو         

 .ثرةنسيثة دةستووريية داية كة هاتووة، ئةوة لة الية 
يةكي تريش، ئـةوةي ثةيوةنـدي بـة ئاسايشـي هةرَيمـةوة هةيـة، بةداخـةوة يـةعين واي لَيهـاتووة وةكـو           لة ال

ئةوةي هةندَيك لة برادةران دذي ئاسايشي هـةرَيم بـن، هةنـدَيكيش لةطـةَل ئاسايشـي هـةرَيم بـن، مـن حـةز          
ت، لةبـةر ئـةوةي   دةكةم ئةوة روون بكةمةوة، ئةوةي كة دسة دةكات و ديئاع لةوة دةكـات ئـةو وشـةية نـةبيَ    

نييــة دذي ئاسايشــي هةرَيمــة، بــة ثَيضــةوانةوة، ئَيمــة دةمانــةوَيت ئاسايشــي هــةرَيم بثــارَينين، بةشــَيوةية   
بثارَينين كة بة دانون دياري كراو بَيت ئاسايشي هةرَيم ضية؟ ئَيمة ثَيناسةمان نةكردووة لـة دةسـتوورةكة،   

اسةمان كرد بواية باش بوو، ئَيمـةش لةطـةَل ثاراسـتين ئاسايشـي     هةتا بَيني بَلَيني لة ياساكةماندا، ئةطةر ثَين
هةرَيمني لة برييش نةكةن، من ثةخشان خان لة ثَيش ضاومة، يةكَيكة لةوانـةي لـة تةمـةني خـؤي لـةثَيناو      

 .دابني كردني ئاسايشي ئةو واَلتةي خؤمان خةباتي كردووة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ديقةكةت تةواو بوو، سيكرةكةت طةيشت، كا  حمةمةد حـةكيم وةرةدةيـةكي   زؤر سوثاس، كا  ئارَين دوو دة
ناردبوو من داوام لة كا  ئارَين كرد، كا  حمةمةد حةكيم بؤ خوَيندنـةوةي وةسـيقةي ئومـةمي موتةحيـدة     

 .تةنيا بَي تةعليق و بَي رةئي خؤت، وةسيقةكة خبوَينةوة سةرموو
 :بةردَين حممد حكيم جبار

 .جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة
دةخوَينمةوة لة ئيعالمـي عالـةمي حقـودي ئينسـان زؤر جـار      ( 01)سوثاست دةكةم، من بةس تةنها ماددةي 

على كل فرد واا ات حنو اجملتمم   )دةَلَيت ( 01)تةبعةن دةيهَيننةوة، هةر يةكَيكمان بة مةبةستني، ماددةي 
رد يف ممارسمته حقوقمه لتلمك القيمود الميت      الذي  تاح فيه وحده لشخلية ان شةمو منوًا حرًا كاملة، ضض  الف

 قررها القانون فقط يف ضمان االعرتاض حلقوق الغري وحر اشه واحرتامها ولتحقيق مقتضميات عادلمة للةهمام    
العام وامللملحة العاممة واالخمالق يف اجملتمم  المدمقراطي ال  لمح رمال مما االحموال ان متمارو همذه احلقموق             

 (.املتحدة وم ادئهاممارسة شتةاقض م  اغراض االمم 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، خةمان خان ضيت ثَيية، بَي تةعليق و بَي رةئي خؤت بيخوَينةوة
 :بةردَين خةمان زرار اسعد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
( 11) خـاَلي يـة  و مـاددةي   ( 11)دةَلَي لة ستانداردي بنةردةتي جيهاني سةر ئازادي را دةربردين لة ماددةي 

، كـة  (لـة ثـةمياني مـايف مـةدةني و سياسـيةكاندا دةبينرَيـت، كـة عَيـراق بةشـَيكة لـةم ثةميانـةدا           )خاَلي سـَي  
دةسةاَلت دةبَيـت وردةكـاري ديـاريكراو ثشـت ثـَي بةسـرتاو       )خاَلي سَي دةكةين، دةَلَيت ( 11)سةيري ماددةي 

وةكو ئاسايشي نةتةوةيي و سيستةمي طشو ثَيشكةش بكات، بؤ ئةوةي داوايةكاني جَيطري بَيت، دةستةواذةي 
، ئةمـة لـة الي يونـاني و يونسـكؤ     (ئةمة بيانوويـةكي ناتـةواوة بـؤ سـنوور دانـان لةسـةر ئـازادي را دةربـردين        

 .هةردوواليةن
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

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

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
لةرداسو ئَيمة ئةو ياساية، هةر ياساية  كة دةينووسني، بؤ بةرذةوةندي خةَلكي كوردستانة، ئةم كوردستانة 
ئةطةر نةيثارَينين بةردَيطايةكي باش و طـرن  نـاتوانني ثرؤسـةي دميوكراسـي بضةسـثَينني و بـةرةو باشـرتي        

م هةموو ئازاديية  دةبَيـت لـة سـنووري ياسـا بَيـت، هـيض       ببةين، بؤية ئازادي سةحاسة زؤر زؤر طرنطة، بةاَل
شتَيك لة سنووري ياسا دةرضوو، لة سيستةمي ئازادي دةردةكةوَيت، دةضَيتة بوارَيكي ترةوة، ئةو بوارةش بة 
ــت      زةرةري ميللةتةكــةمان و هةرَيمةكــة دةطةردَيتــةوة، بؤيــة مــن جــارَيكي تــر دةطةردَيمــةوة كــة بــاس دةكرَي

بار بكرَيت مةعلومات بداتن، ئةمة تةشـويهَيك دةخاتـة نـاو ئـةو ئيدارةيـةوة، ئـةوجا هيضـت        سةرمانبةر ئيج
لةسةر هيض نامَينَيت، مةسةلةن دوو وةزارةتي ثَيشمةرطةت هةية، وةزارةتي ناوخؤت هةية، وةزارةتي ناوخؤ 

ئــةمردؤ لــة  سيســتةمَيكة بــؤ ثاراســتين ئــةم هةرَيمــة، دةزطــا ئةمنيــةكان هةيــة، ئــةو ئةمنيةتــةي كــة ئَيمــة  
ــةموو           ــةَل ه ــة لةط ــة هةمان ــة، ك ــةو دةزطايانةي ــاري ئ ــةي ك ــة نةتيج ــةين ل ــَي دةك ــاري ث ــتان ئيئتيخ كوردس
كةموكورديةكي كة لة كوردستان هةبَي ، هةموومان ثَيي سةربةرزين، ئةوجا واي لَي نَيت هـةر اليـةنَيكي دذ   

او وردةكاريـةكان و هـةموو شـتةكامنان    بةم هةرَيمـة خـةَلكَيك بـةكار بهَينَيـت بـةناو صـةحاسةوة بكةوَيتـة نـ        
لةسةر مَين بَيت، كة ئةمة لة هيض سةر كوردةي سةر ئةرز وجودي نييـة، لةسـةر كـوردةي ئـةرز يـة  واَلتَيـك       
بهَينة هةموو كةسَيك ئيجبار بكة، هةرضي دائريةية  هةيةتي بيداتة دةست صـةحاسةوة، سـةرموو بيهَيـنن،    

م وجـودي نييـة، بؤيـة كـة باسـي ئاسايشـي هـةرَيم دةكرَيـت، ئاسايشـي          ئةطةر هةبوو، ئَيمةش دةيكةين، بـةالَ 
هةرَيمي كوردستان زؤر وازحية، من ثَيم غةريبـة بـةردَينَيك هةَلبسـتَيت ئيحـتريامم بـؤ رةئـي هـةموو كـةس         
هةية بَلَي ئاسايشي هةرَيم ضية، ئاسايشـي هـةرَيم ثاراسـتين ئـةم كيانةيـة، كـة ئـةمردؤ ثةرلـةمانَيكي هةيـة،          

َيكي هةية، سةرؤكايةتي هـةرَيمي هةيـة، ثَيشـمةرطةي هةيـة، وةزارةتـي نـاوخؤ و ئـةمن و ئاسايشـي         حكومةت
هةية، كة حيمايةي دةكاتن، ئةوة ئاسايشي ئَيمةية شتةكامنان نةكةوَيتة دةسـت نـةيارةكان، بـةياني بـة ياسـا      

ــيض و       ــةحاسةوة، ه ــت ص ــة دةس ــة بيدات ــي هةي ــَيك هةرض ــةموو كةس ــة ه ــةين، ك ــار بك ــة ئيجب ــك ئَيم ةزارةتَي
ناهَيَلدرَيت كار بكرَيت، دوذمنةكةمان سةدان صةحةيف بؤت دةنَيرَيـت، ثـَيش ئـةو سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان و      
حكومةت و ئةو وةزيرة، ئةو لة دواي ئةو نةشيكات شكايةتي لـَي دةكـات، دةبَيـت وةزيـر لـة دواي وةزيـر لـة        

عقو ان هةبَي  كة خنمةتي صـةحاسةش بكـات،   دادطاوة دةربضَي ، بؤية ئَيمة دةبَيت سنوورَيكي ياسايي مة
خنمةتي صةحاسةي واديعي بكاتن، صةحاسة لة دنيا كة ئازادة، بـةاَلم ئازاديةكـةي مةحـدودة، صـةحةسية      
ــي لــةبوارَيكي تايبــةت هــةبَيت، حــةدي نييــة بــردوات لــةبوارَيكي دي بنووســَيت، بــةثَيي ئــةو           ئيختيصاص

ان دةكرَيت لةسةر وةرزش بنووسـَيت، لةسـةر سـوت بـؤَل، تـةنيا      ئيجازةيةي ثَيي دةدرَيت، صةحةسية  تةرخ
ياساييش شكايةتي لَي بكةن و عيقابي بكةن، ئَيمـة   لةسةر سوت بؤَل دةنووسَيت، باوةرديش ناكةنةوة دةتوانن

لَيرة هةر شتَيكمان هةيـة، هـةر كةسـَيك بـؤ صـةحةيف، كـة صةحةسيةكانيشـمان هيضـي لـة بـوارَيكي عيلمـي            
لةطـةَل  % 122وةو ضةكيش نةكراوة، كة ئةم صةحةسية ئايـا ضـةند خنمـةت دةكـات؟ مـن      زانسو دةرنةضو

ئةوةم صةحةيف ئازاد بَيت، سانسؤر لةسةر كارةكةي نابَيت، بةاَلم دةبَيت لة سنووري دانون بَيت، بةنيسـبةت  
كي طـةلَيك  دةَلَين دادطا حةدي نةبَي  بثرسـَي  سةرضـاوةي ئـةو نووسـراوة كَييـة؟ ئةمـة زؤر زؤر خةتـةريَ       

طةورةية، بؤ؟ بةياني مةدالةية  دةنووسرَيت، صـةحةسية  دةينووسـَيت، جةرميةيـةكي لـَي ثةيـدا دةبَيـت،       
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خةَلكَيكي لَي دَيتة كوش ، مةحكةمة حةدي نةبَيت بطاتة سةرضاوةكة، ئيحتيمالة صةحةسيةكةش بَي تاوان 
ــةكي      ــة ثارةي ــةبَي  ب ــةكَيك ه ــةحةسيةكةوة ي ــت ص ــة ثش ــةاَلم ل ــت، ب ــةحةسية   بَي ــةو ص ــَي  ئ ــواني ب زؤر ت

ئيستيغالل بكات، بيخاسَلَييَن مةدالةيـة  بنووسـَيت كـة كوشـتاري لـَي ثةيـدا دةبَيـت، بؤيـة بـؤ دادطـا نابَيـت            
سـنووردار بَيـت، دادطــا دةبَيـت بتوانَيــت بطاتـة جوزئيــات، بـةاَلم دةتـوانني بَلــَيني دادطـا، ئــةو ئةسـرارة بــاَلو         

، بةاَلم سنوور بؤ دادطا دابنَيني، بةرداسو ئةوة طوناحَيكي طةورةيـة ئةطـةر   نةكاتةوة، ئةوة مةسةلةيةكي ترة
 .بيكةين، بؤية دةبَيت ئةوة نةبَي 

وةزارةتَيكت هةية، دةيةوَيت لة حاَلةتَيكي حةربدا بَيت، لة حاَلةتَيكي نائاسـايي حـةربَيكي ئيعالمـي دةكـات،     
ة دةردةضـَيت مـةعلوماتَيك بـاَلو دةكاتـةوة لـة سـالن       شةرت نيية حةديقةت بَلَي، بةياني وةزارةتي ثَيشـمةرط 

شوَين ئةوةندة دوةمت هةية، بةاَلم دوةتي نيية لةوَي، ئيحتيمالة ثَينج، شةش نةسةري ئيسـتتاَلعي هـةبَي ،   
بةاَلم حةربَيكي ئيعالمي بؤ دةكـات بةرامبـةر دوذمنةكـةت، صـةحةسية  بضـَي ، لةوانةيـة مةسـيوولةكةي        

دانون مـةجبورة حةديقـةتي ثـَي بَلَيـت، حةديقـةتي ثـَي طـوترا دةكرَيتـة سـةر كاغـةز            ئةطةر ئَيمة بيكةينة
هةموو ثالنةكةي ساشل دةبَيت، بؤية من تكام ئةوةية بة ضاوَيكي زؤر بريَيكي زؤر دول سةيري بكةين، ئَيمة 

سـنووريان   لة مةرحةلةيةكني هَيشـتا زؤرمـان مـاوة بطةينـة هةنـدَيك واَلت، كـة ئـةوانيش دانونيـان دانـاوة،         
داناوة، هيض كةسَيك لة هيض شوَينَيك نابَيت لة ياسا بةرزتر بَيت، ئَيمة لة سةرؤكي هةرَيمةوة بطرة هـةتاكو  
ئاخري كةس لةناو ئةم هةرَيمة، دةبَيت ئيحتريامي ياسا بطرين، ئينجا لة هـةر بوارَيـك كـار بكرَيـت، دوايـيش      

داخلي حيمايةي ئةو نينامة دةكات، نابَيـت بيشـكَينني،    سيستةمَيكي تايبةت، نينامَيكي عام هةية، وةزارةتي
نابَيت لة موناسةبةيةكي موعةيةن خـةَلكَيك بـردوات بـة ئـارةزووي خـؤي تـةحريكي هةنـدَيك كـةس بكـات،          
ئيحتيمالة هةندَيك نةياري ئةم هةرَيمة، هةندَيك صةحةيف دابنَي  تةحريكي مةشاعريي نةتةوةيي، ئايين، 

لَيكدان ثةيدا بكاتن، بؤية زؤر زؤر بة وردي سةيري ئةمانة بكةن، زؤر سوثاسيش بؤ  كلتووري بكاتن، شةردو
 .هةمووتان و بؤ هةموو ئةو بةردَينانةي كة بريو راي خؤيان دةربردي، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ــة دويَ      ــةن ل ــةخَيرهاتين، تةبع ــرداي ب ــات وَي ــة بك ــوو دس ــرد ب ــريش داواي ك ــةنابي وةزي ــوثاس، ج ــوة زؤر س نَي
بةخَيرهاتنمان كردووة، دائيمةن بةخَير بَي  لةطةَلمانة، تا كؤتايي ئةم ثرؤذةية، سـةرموو كـا  سةلةكـةدين    

 .بؤ تَيردوانيين خؤت
 :وةزيري رؤشنبريي/بةردَين سلك الدين كاكةيي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةَلـَيم، تةبعـةن ئـةم ياسـاية كـة هاتـة       بة حةديقةت من دسةكاني دوَييَن دووبارة ناكةمةوة، تةنها دوو خاَل د

ئَيرة زؤر دواكةوت، وةزارةتي رؤشنبريي دةبواية زووتر، ئةو برادةرة كة طوتي ثَيويست بة ياساي تـر هةيـة،   
بةَلَي، دة، دوازدة ياساي تر ثَيويستة لة هةرَيمي كوردستان هةبَيت، هةتا ريكالممان ئامادة كردووة بينَيرين، 

ديعي ئةساسية، ئةمة دةبَيتة ئةساس، لةبـةر ئـةوةي جـَي بـةجَي نـةكراوة، تـا ئَيسـتا        بةس ئةوةية ئَيمةي وا
ضاوةردَي دةكةين، وابناا شةش، حةوت وةزيري ثَيشووي بةريتانيا لة مةسةلةي رؤذنامةطةري يـة  مليـؤن   

لــة  دؤالري بــردةوة لــة دادطــا، لةبــةر ئــةوةي تةشــهريي ثَيكــرا، ســةرؤ  وةزيرانــي ثَيشــوو تةشــهري ثــَي كــرا   
رؤذنامةنووسَيك شكايةتي كرد، ية  مليؤن دؤالري بؤ دةرضوو، تةغريم كرا ئةوةي كةوا تةشـهريةكةي كـرد   
بوو، كةواتة سنوورَيك هةية، لَيرةدا ثرسيارَيك هةيـة، لَيـرة لـةم ياسـاية تةبعـةن باسـي مـايف رؤذنامـةنووس         

ذنامةنووسـة، زؤربـةي زؤري، بـةس    كراوة، منيش لةطةَل مايف رؤذنامةنووسم، هةمووشي لة بةرذةوةنـدي رؤ 
من دةَلَيم با برادةراني رؤذنامةنووسان دةَلَيم، ئةطةر ئَيمة ئةوةندة جَي بةجَي بكةين، زؤر شتمان كـردووة،  
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ةوة تا ئَيستا ياسامان نيية، تةنها ياسايةكي ضاثةمةنيمان هةية، هـيض نـةبووة، ضـواردة سـاَل     1113لة ساَلي 
َيت هةر عةيين شتة، يةعين مومارةسةي ئيشي خؤيان دةكةن، من تـَي ناطـةم   هيضمان نةبينوةو ياسامان نةب

شــتةكة لةكوَييــة، ترســةكة، ترســةكة طومانــة، ئــةم دةَلَيــت ئيحتيمالــة رؤذنامــةنووس وا بكــات، ئــةو دةَلَيــت  
لةوانةية رؤذنامةنووس وا بكات، خؤي دةبييَن لة شـو عةمةليـةوة دسـة بكـةين، دادطـا جـارَي ئَيمـة نابَيـت         

اسي دةزا بكةين، دةزا خؤتان ثَيش ماوةية  ثةرلةماني بةردَين ياساي دةسةاَلتي دةزائي ثةسند كـرد، دـةزا   ب
سةروةرة، ئازادة، سةربةخؤية، حةدي هةية لة هةموو شتَيك بثرسَيتةوة، حةدي هةية لة هةموو شـتَيك لـة   

ووسيش، لة هاوواَلتيش، لةبةر سةرؤ  هةرَيميش، لة سةرؤكي ثةرلةمانيش، لة وةزيرةكانيش و لة رؤذنامةن
ئةوة دةزا ئازادة، لةبةر ئةوة نابَيت هيض شتَيك، دةيدَيك بَيت، بؤ ئَيمة كةس حةدمان نيية كؤس  دابنَيني 

 .لةبةردةمي دةزا، ئةمة مةسةلةيةكي دةستووريية
نووس بــة حةديقــةت، ئــةوةي بــاس نــةكراوة لَيــرةدا هــةوَل دةدرَيــت باســي مــايف رؤذنامــة / مةســةلةي دووةم

ــاردنةوةي        ــةلةي ش ــؤ مةس ــك ب ــؤي جارَي ــةخَير، خ ــوراوة، ن ــةنووس خ ــايف رؤذنام ــي م ــو بَلَي ــت، كــة وةك بكرَي
مةعلومات، يان زانيين حةدي مةعريئة، لةم زةمانة هيض شتَيك شاراوة نةماوة، بـة حةديقـةت هـيض شـتَيك     

ةر ضـاوي رؤذنامـةنووس   لة هةموو دنيا شاراوة نةماوة، ئَيمة بؤضـي ئينكـاري ئـةوة بكـةين، ضـي هةيـة لةبـ       
بشارَيتةوة، ئةوة لَيرة مةسةلةن دةَلَيت سالن طؤظار لةبةر سالن شت داخراوة، هةموو شتةكاني باس كردووة، 
ــت،          ــاراوة مابَيـ ــة شـ ــتَيك نييـ ــيض شـ ــة هـ ــتم ئةوةيـ ــةعين مةبةسـ ــت، يـ ــاراوة بَيـ ــة شـ ــتَيك نييـ ــةعين شـ يـ

شـةساسيةتة، زةمـاني عةولةمةيـةو زةمـاني      رؤذنامةنووسانيش دةزانن، ئَيوةش دةزانـن، ئـةم زةمانـة زةمـاني    
ئَيوةيــة، بــةاَلم لَيــرةدا ئةوةيــة، كــةوا كؤســ  نــةخرَيت، لَيــرة بــةس لــة هــةمان وةختــدا ئيلتينامَيــك هةيــة   
بةرامبةر بة رؤذنامةنووسان، لَيرةدا لةم هـةموو ثرؤذةيـة بـة وازحيـي ئيلتيـنام نـةهاتووة، رؤذنامةنووسـان        

ذةية ضةندين كؤبوونةوةمان كرد، يةكَيك لةو كؤبوونةوانة يؤنامي بةشـدار  ئةركيان ضية؟ ئَيمة بؤ ئةم ثرؤ
دةبوو، كؤمةَلَيك رؤذنامةنووس بةشدار دةبوون، وةزارةتي رؤشنبريي لةطةَل يؤنامي ضةندين رؤذ دانيشتني، 

ي بـةثيَ ( عخالديـات عمـل االعـالم   )يةكَيك لةوانة يؤنامي ثَيشنياري كرد، بردطةيةكي لة ئومـةمي موتةحيـدة   
كاري راطةياندن، مةسةلةن ئَيستا وشةي داب و نةريت بوو، وشةي سيستةمي طشو، وشةي ئاسايشي هةرَيم، 
هيضي نةبَيت، سةرز بكة هةمووشي دةربكات لة واديعةكـة ناطؤردَيـت، ئةطـةر ئَيمـة رؤذنامةنووسـةكة ئيلـنام       

اتـةي كـة نةتـةوة يـةكطرتووةكان     بكةين، كةوا بة ئةخالدياتي عةمةلي ئيعالمي مولنةم بكات، ئـةو ئةخالدي 
دايناوة، هةر ئةوةندة يةعين سةرز بكة ئةوةي سرَي بدة، هيض شتَيكي مةَلَي، بةَلَي هةموو ئازادييـة  هةيـة،   
بة مةرجَيك رؤذنامةنووس ئيلنام بكـات بـة ئـةخالدياتي عةمـةلي ئيعالمـي كـة لـة نةتـةوة يـةكطرتووةكان          

تـةوة، يـةعين بةرداسـو زؤر سادةشـة، ئـةو ئةخالدياتـة بـردوا بكـة         هاتووة، هةر ئةوةندةية مةسـةلةكة دةبرديَ 
ئةوةندة شتةي تَيداية، زؤر لةمةي زيـاتري تَيدايـة، تةحديديشـي دةكـات، لَيـرة بـةس وشـةي داب و نـةريت         
ــاتر رؤذنامـــةنووس     ــاتر لةســـةري دةردوات، زيـ ــاتووة، بـــةس لـــةوَي زيـ هـــاتووة، وشـــةي ئاسايشـــي طشـــو هـ

دياتَيكي وا كة مورداعاتي ئاسايشي كؤمةَلطا بكـات، تةبعـةن ئاسايشـي كؤمـةَلطا داب و     دةبةستَيتةوة، بة ئةخال
نةريت بكات، ئةخالديات بكات، هةمووي تَيداية، من دةَلَيم ئةوة كاتي خؤي يؤنـامي ويسـو داخيلـي بكـات،     

ت، ئةطـةرنا  بةداخةوة ئةو برادةرانـةي ئـةم ثرؤذةيـان دانـا دـةبوليان نـةكرد، دـةبوليان نـةكرد داخـل بكريَـ          
ئةخالديات لة ثرؤذةي دووةم كة بةردَيطاوةية، كة ناردوومانة بؤ ثةرلةمان ثـرؤذةي ياسـاي راطةياندنـة، ئـةو     
شتانةي تَيدا هةية، يةعين مةسةلةكان زؤر سادة دةبردَينَيتةوة، ئةركي دةسةاَلت ثيشـان دةدات، ئـةركي دـةزا    

ركي هةية بةرامبةر بـة كؤمـةَل، ئَيمـة تةبعـةن كـة      ثيشان دةدات، ئةركي رؤذنامةنووسيش ثيشان دةدات، ئة
دانون دادةنَيني بةرذةوةندي هةموومان لةبةرضاوة، بةرذةوةندي تاكة كةس، كؤمـةَل، حكومـةت، ثةرلـةمان،    
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ــةوةي        ــؤ ئ ــرين، ب ــاو بط ــةر ض ــةمووي لةب ــةر ه ــدي ه ــة بةرذةوةن ــت ئَيم ــة، دةبَي ــاي ميللةتَيك ــةمووي دةزط ه
مةسةلةكة بـة كـورتي ئةطـةر بَيتـو رؤذنامةنووسـان لـة سةدةرةيةكـدا تـةنها         تةوازونَيك هةبَيت، لةبةر ئةوة 

ثابةند بن بة هةموو ئةو شتانةي سردَي بدرَيت، ثابةندن بةوةي كةوا ئةكيد كاري رؤذنامةطةري ئةخالديةت 
 .وةكو يوئَين تةرحي دةكات، بةس ئةوةندة وابناا شتةكة دةبردَيتةوة، زؤر سوثاس

 :مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

زؤر سوثاس، من سةرةتا زؤر ثَيم خؤشـة ئـةو طئتوطؤيـة، ئـةو جياوازيـة لـة رةئيـدا بـؤ دةوَلةمةنـد كردنـي           
ثرؤذةكةية، ثَيمواية ئةطةر بضينة ناو تةسسيالت باوةرد ناكـةم خيالسَيكـي طـةورة هـةبَيت لـة بـةيين هـةموو        

ووة، ئةوةي كة دةَلَيت نابَيـت ئـادابي   ئةندامان كة دسةيان كرد، ئةطةر خيالسَيك هةبَي  لةبةر مةترسي هات
عامةي تَيدا بَيت، ياخود نينامي عامةي تَيدا بَيت، ئةوة خـوا نةخواسـتة مةبةسـو ئـةوة نييـة ئيسـائة بـة        
ئادابي عامة بكات، يان مةبةسو ئةوة نيية، ئةطةر رؤذنامةنووس بَيت دذي نيـنام بَيـت بـة تةئكيـد، بـةاَلم      

ــةو نــ   ــةوةدا ب ــي ئ ــة مةترس ــَي    رةنطــة ل ــرَي  ب ــَيل بك ــاوواَلتي ثَيش ــايف ه ــو م ــي، وةك ــايف رؤذنامةنووس اوةوة م
مةحكةمة، بَي دانون موحاسةبةي هةر كةسَيك بكرَي ، ئةو كةسةي كة دةَلَيت دةبَيت ئاسايشي هةرَيم تَيدا 

ة، بـة  هةبَي ، ئادابي عام تَيدا هةبَيت، بة تةئكيد مةبةسو ئةوة نيية ئازادي رؤذنامةنووسي تةسك بكاتةو
ة، بةاَلم مةترسي لةوةدا هةية، كة ئةو ئازاديةي داوا دةكات بَي ئةو ديودة، ببَيتـة هـؤي   %122تةئكيد ئةوة 

ئةوةي سةوزاية  دروست ببَيت، ئيسائة بكرَيت بؤ مايف مرؤظ، ئيسائة بكرَيت بؤ تاكة كةس، ئيسائة بكرَي  
ــةر تة      ــة، ئةط ــةم واَلت ــةتي ئ ــة، ئةخالدي ــةم واَلت ــةريو ئ ــؤ ن ــة     ب ــةين، ك ــادانة بك ــةو ميس ــةموو ئ ــاي ه ماش

رؤذنامةنووسان خؤيان نووسيويانة بَي دةيد، بةبَي زةختَيك كةس لةسةريان بكاتةوة، خؤيان كؤبوونةتةوة، 
لة ميسر، لة بةجليكا، لة ئينطلرتا، لة دانيمار ، لة ئةمريكا، لـة كةنـدا، تةماشـاي ئـةو وةسـائيقانة بكـةن لـة        

بوونــةوةيان كــردووة، ميســادَيكي شــةرةسيان ئيمــنا كــردووة، لــة موختةلــةيف   ئةنتــةرنَيت هةيــة، خؤيــان كؤ 
ئيتيجاهاتي رؤذنامةنووسي لة ضةثي توندةوة تا راسو توندةوة، ئةو مةبادييانةي كة بـؤ خؤيـان ئيمنايـان    
كردووة، خؤيـان دـةبوليان كـردووة بـةبَي ياسـا، خؤيـان ئيلناميـان ثَييـةتي هـةر ئةوانـة بَينـة بيخةنـة ئـةو              

ساية، هيض ئيشكالَيك نيية، لةبةر ئةوة ئَيمة بؤضي ئةوةنـدة برتسـَيني؟ ثَيويسـت ناكـات ئـةو كةسـةي كـة        يا
مةترسي هةية، ئةو مةترسية دةبَيت البباتن، شتَيك ناتوانني بيكةين دذي دةستوور بَيت، دةستووري عَيراق 

تي تَيدايـة بـؤ ئيحتريامـي ياسـا،     دةنطمان بؤ داوة، ثرؤذةي دةستووري خؤلان ئامـاذةم ثـَي كـردووة، ئيشـارة    
ئيحتريامي مايف تاكة، ئيحتريامي مايف مرؤظة، ئيحتريامي ئاسرةت، ثاراستين ماسةكانيان، هيض شتَيك ناكرَي ، 
هيض ئازادية  ناكرَي  بـدرَيت بـة دـانونيش بَيـت دذي دةسـتوور بَيـت، ئـةوة دةبَيـت هـةموومان لـة ثـَيش            

ــيَ     ــةيرم ث ــةوة س ــةر ئ ــت، لةب ــاومان بَي ــدَيكي       ض ــة دذي بةن ــاتن ك ــك دةك ــةس ئيقترياحَي ــدَيك ك ــت، هةن دَي
دةستووريية، ناكرَي  تؤ مةسةلةي ديئاع لة وةتةن، سيادةو ئةوانة لـة مةسـيووليةتي خـؤت نـةطريت، ئـةو      
مةترسية كة هني دةكرَي ، دةبَيـت هـةموو اليـةكمان هـةوَل بـدةين ئـةو مةترسـية نـةهَينن بـةوةي دـانون           

سةاَلتي دانون هةبَي ، ضةند هةستة لةوةو ثـَيش دةسـةاَلتي دـةزامان لَيـرة ثةسـند كـرد،       سةدامطري بَيت، دة
باشة دةسةاَلتي دةزا كة ئازادمان كرد، وةكو دةسةاَلتَيكي سةربةخؤ خؤي نينامَيكـي نييـة، حـاكم ئـازادة بـة      

و نينامـة جـَي   كةيئي خؤي حوكم بداتن، يان ئةويش نينامَيكي هةية لةناوخؤيـدا، سيسـتةمَيكي هةيـة، ئـة    
بةجَي دةكاتن، هةروةها رؤذنامةطةري دةسةاَلتي ضوارةمة بة دانون ئـازادي دةكـةيت، بـةاَلم دةبَيـت خؤشـي      
لةناوخؤيدا نينامَيكي هةبَيت، ئةو نينامة ئةطةر بةثَيي هةندَيك واَلت، لة هةندَيك واَلت سةنديكا تةننميي 

، سةنديكا تةننميي دةكاتن، لة هةندَيك واَلتـدا نـةخَير   كردووة، هةم رؤذنامةنووسَيك ئةندامة لة سةنديكادا
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ئةم ميسادة شةرةسة باَلو دةكرَيتةوةو ئيلتينامـي ثَيـوة دةكـةن، هـةر يةكـة لـةوة دةربضـَي  بـةثَيي ئـةوةي          
دةستةية  هةية موحاسةبةي دةكاتن، بؤية من ثَيمواية ئَيمة لة سـةرةتاي دؤنـاغي ئـازادي رؤذنامةطـةرين،     

نةبني، ثَيمان وا نةبَيت كة ئَيمة ثَيشرت لـة واَلتـاني ثَيشـكةوتوو دةبَيـت ضـؤن بَيـت وا بَيـت        دةبَيت مةغرور 
لةوةشدا نةترسَين، من هةر ئةوةنـدة يـة ، دوو سةدـةرةتان بـؤ دةخيوَينمـةوة ميسـادي الئيحـةي دوةلـي بـؤ          

جـَي بـةجَي    1121دةرضـووة لـة سـاَلي     1111ماسةكاني مةدةني و سياسي وةسيقةي دووةمة، كة لة سـاَلي  
و ئةوانـة لـة   (ميكـن ممارسـة حـق دسـاع حـق حريـة      )وَينمـةوة  خيكراوة، دةَلَيت مومكينة بة عةرةبيةكـةي دة 

مــن اجــل احــرتام حقــوق االنســان ومسعــة   )هةنــدَيك جــار تؤزَيــك تةحديــدي بكــةيت زميــين دــةوانني بــؤ؟   
وةوة ناكرَي  تؤ اليبـةيت و  ، طرنطة ئيحتريامي حقودي ئينسان و سومعةي ئاخرين، يةعين بةو نا(االخرين

ئازادي بدةيت و بةبَي ئةوةي ئيلتينامَيك هةبَيت لة اليةن رؤذنامةنووسةوة، مايف مرؤظ طـرنطرتين ماسـة لـة    
دةستووردا هاتووة، نابَيت بةناوي ئازادي رؤذنامةطةري ئةو ماسة تةجاوز بكرَيت، لة هةمان كاتيشدا بةناوي 

دةم رؤذنامةنووسَيك، بؤ ئةوةي بطاتة راسـو، كـة راسـو هـةدةيف هـةموو      نينام نابَيت حدود دابنرَيت لةبةر
اليةكمانةو دةمانةوَيت لة هةموو دةناتةكانةوة بطةينة راسو، بةبَي طةيش  بة راسـو، نـاتوانني خنمـةتي    

 .طةلةكةمان بكةين
و ئـةخالدي  نودتةية  هةية هيين دةوليـة، حيمايـةتي ئـةمين دـةومي و نينامـي عـام و هـةتا تةندروسـو         

عــاميش، ئــةوة وةســيقةيةكة ئَيمــة نــةمان كــردووة، هــةموو واَلتــاني ثَيشــكةوتوو ئيمنايــان كــردووة، هــيين   
ضـي دةَلـَي    ( الدول االمر كية عا حقوق االنسان)لة الئيحةي ( 13)ئةمريكي تةماشا بكةن دةَلَيت ماددةي 

ر ممة السمعي واالسممتالم ونقمل املعلومممات   لكمل انسممان احلمق يف حر ممة الفكمر والتعمم ري و شممل هممذا احلمق ح      -1)
واالفكار بكل انواعها بغض الةهر عا اللعوبات عا طر ق املخاط ة والكتابة والط اعة وعلى الشكل الفمين او  

 .ما خالل ا ة وسيلة ضتارها االنسان
اسم ة الميت   ان ممارسة هذا احلق املشروع يف الفقرات التالية جيمب ان ال ختضم  للرقابمة، لكةهما عرضمة للمح      -0

احرتام / )، يةعين حوريةتةكةو دةوانينةكان زةبو كردووة، ية ( فرتض انها الواردة يف القاوان  املستوا ة
 (.حقوق االخر ا واعتهم

، ئينجـا مـن لَيـرة ئةطـةر ئيجـازةم بـدةن       (محا ة االما الوطين والةهام العام واللحة واالخالق العاممة / )دوو
دةوَلةمةنديشتان كرد، تا سةعات يـة  كؤبوونةوةكـة دوا دةخـةم، لـةو بةينـةدا      زؤر مونادةشةتان كرد، زؤر 

داوا لة هةردوو ليذنة دةكةم دابنيشن، ئةطةر توانيـان تةوحيـدي ماددةكـة بكـةن، باشـة، ئةطـةرنا هةريةكـة        
مودتـةرةحي خـؤي، ئـةوة ثَيشـنيارة، ضـونكة نوداتــةكان وردن، لـة هةنـدَيك دَيـر حـةرسَيكي دةوَيـت شــةتب           

يت، هةندَيك ئيقترياحات هةية دةَلَيت سةدةرة ية  و دوو تةوحيد بكرَيت، ية  دةَلَيت سةدةرة يـة  و  بكة
دوو و سَي تةوحيد بكرَيت، لَيرة خؤمان مةشغولي ئةو شتة بكـةين بـة دوو سـةعات، سـَي سـةعاتيش تـةواو       

 .نابني، بؤية من وا هيين دةكةم، ئةطةر ثَيتان باش بَي ، كا  شَيروان سةرموو
 :ريبةردَين شَيروان ناصح حيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمردؤ سبةييَن دانيشتنَيك هةبوو من ئاطـام لـَي نـةبوو بةرداسـو، ضـووم دانيشـتنم لةسـةر ئةساسـي ئـةوةي          
جــةنابت دــةرارت داوة ئــةمردؤ دانيشــ ، ئــةم بةيانيــة دانيشــتنةكة بــوو، بــةاَلم لةســةر ئــةو خااَلنــةي كــة      

و لةطـةَل ليذنـةي رؤشـنبريي نةطةيشـتينة هـيض حـةَلَيك، بؤيـة مـن حـةز دةكـةم دةسـتةي            جياوازميان هةبو
سةرؤكايةتي ئةو مةسـةلةية كـؤنرتؤل بكـات، مةوزوعةكـة موهةيةئـة بـؤ دةنطـدان و بدرَيتـة دةنطـدان، زؤر          

 .سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كا  ئارَين سةرموو
 :بةردَين ئارَين عبداه ابد

 .ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

منيش ثشتيواني دسةكاني كـا  شـَيروان دةكـةم، بةرداسـو ئَيمـة هـةروةكو دوو بؤضـووني جيـاواز ماينـةوة،          
بةاَلم ئَيستا جةنابي وةزير ثَيشنيارَيكي نوَيي هَينا ئاراوة، من بردوا دةكةم ئَيمـة دةتـوانني هـةموو اليـةكمان     

 .ي باش و كؤتايي ثَي بَينني، سوثاسلةسةر ثَيشيناري جةنابي وةزير بطةينة نةتيجةيةك
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مودتةرةحي منتان ثَي باشة، كا  حمةمةد سةرةج سةرموو
 :بةردَين حممد سرج ابد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من وادةزاا هةردوو ليذنةكة دسـةي خؤيـان كـرد، كـة ليذنـة دسـةي خـؤي كـرد ئـيرت تـةواو، دةمَينَيـت بـؤ             

، يةعين ئَيستا دوو رةئي هةية، ئايا ئةم دوو شـتة نَينَيـت؟ يـان نـةمَينَيت؟ مـن دةَلـَيم جـةنابتان        ثةرلةمان
 .بيخةنة دةنطدان و تةواو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

باشــة مــادام نيــو ســةعات دانيشــتنةكة دوا دةخــةم، ئَيمــة خؤمــان دــةرارَيك دةدةيــن، دوايــَي دةخيةينــة            
 .دةنطدانةوة
 سةعاتدواي ثشووي نيو 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةينـةوة، ثـَيش ئـةوةي بضـينة سـةر كارةكامنـان، هـةر        
كؤبوونةوةيةكي تايبـةت دةكـةين،   ( 11)حةز دةكةم ئاماذة بةوة بكةم رؤذي ية  شةممةي داهاتوو سةعات 

، كــة لــة بةغــداوة دَيــن، تكــا دةكــةم 142ين لــة ليذنــةي بــااَلي جــَي بــةجَي كردنــي مــاددةي ثَيشــوازي دةكــة
هةمووتان لَيرة ئامادة بن، هةروةها دةمةوَيت ئاطادارتان بكةمةوة، كة بةرنامةي ثةرلةمان، جطة لـةوةي كـة   

زر بكــةن، رؤذنامةطــةري لةبةردةممانــة، خانةنشــيين ثَيشــمةرطة، دةبَيــت بــؤ ثرؤذةكــاني تــريش خؤتــان حــا 
كــة لــة اليــةن ئةجنومــةني وةزيرانــةوة بؤمــان هــاتووة،  )( ثــرؤذةي ياســاي هاتووضــؤ كردنــي عَيــراق ذمــارة  

ثرؤذةي ياساي صندودي هاوكاري خانـةوادةي شـةهيدان لـة هـةرَيمي كوردسـتان، كـة لـة اليـةن ئةجنومـةني          
بـؤ ئـةوةي ئـةو طلةييانـةمان لـَي      وةزيرانةوة بؤمان هاتووة، خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة، كـة لـة التانـة،    

نةكةن، كة دائيمةن دةَلَين ئاطامان لـَي نييـة، لـة ئَيسـتاوة خؤتـان بـؤي ئامـادة بكـةن، كـة خرايـة ئةجنـدةي            
ثةرلةمان ئامادة بن، ثرؤذةي ياساي رَيكخستين مايف بةكارهَيناني زةوي كشتوكاَلي لة هةرَيمي كوردستان، كة 

َيمي كوردسـتانةوة ثَيشـكةش كـراوة، ثـرؤذةي ثاسـةواناني ئةجنومـةني       لة اليةن ئةجنومـةني وةزيرانـي هـةر   
نيشتمانيي كوردستان، كة لةاليـةن ذمـارةي ياسـايي ئةنـداماني ثةرلـةمان ثَيشـكةش كـراوة، ثـرؤذةي ياسـاي          
رَيكخستين خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكاني طشو لة هةرَيمي كوردستان، كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانـةوة  

راوة، ئةوانة هةمووي كؤثي ثرؤذةكةتان لةاليـةو خوَيندنـةوةي يةكـةمي بـؤ كـراوة، ثـاش تـةواو        ثَيشكةش ك
بووني ثرؤذةي ياساي رؤذنامةطةري لة بةرنامةي ئـةمردؤي ثـرؤذةي ياسـاي ئـةذماردني راذةي سـةرؤكةكاني      
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و ثرؤذانـة،  يةكةي كارطَيردي، تا ئَيستاش حكومـةت جـوابي نـةناردووة، ثـرؤذةي خانةنشـيين ثَيشـمةرطة، ئـة       
ضونكة خوَيندمانةوة، ئةوانة ئينشائةَلاَل ثَيشي كؤتايي ساَل تةواوي دةكةين و ئَيستا ئةوةي كراو مـا ئـةوةي   
مومكينة، ئومَيد دةكةين، ضونكة تةمـةنيات شـتَيكة، واديعـيش شـتَيكة، ئةطـةر هيمـةت هـةبَي  دةتـوانني،         

 .ةسور سةرمووئةطةر هيمةت نةبَيت، دةَلَيني ضي بكةين، بةَلَي كا  غ
 :سعيد مةمخوري طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشنياري ئةوة دةكةم، لةجياتي ئةوةي رؤذي دوو شةمم و سَي شةم و ضوار شةم، رؤذاني ية  شةمةو 
ثَينج شةمةش دانيشني ئةوانةي ماوة تةواوي بكةين، بؤ ئةوةي سرياي هةموو ياسايةكان بكةوين، 

ر لة هةولَيريشني سرياي هةموو ياسايةكان دةكةوين بةو شَيوةية، ئةطةر هةر تاخري دةبني، هةموومان هة
 .زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ئيقترياحة باس كرا، ئيقترياحَيكي تر ثةسند كرا دةخيةينة بةردةمتان رؤذي ية  شةم، ئةويش ئةوةية 
و ئَيواران، باشة ئةوة دةنطةكة ديارة، دةخيةمة دةنطدانةوة، بَي هةر سَي رؤذ بَي ، بةاَلم دانيشتين بةياني 

، خوانةخواستة ئةطةر نةيانتواني 142دةنطدان ديارة مواسيقن، كةواتة رؤذي ية  شةم تايبةتة بة ماددةي 
بَين، ئَيمة بة سريدؤي نابةين بةرنامةي كاري خؤمان هةية لةسةري دةردؤين، لة رؤذي دوو شةممةوة 

اني و ئَيوارةمان دةبَي ، بؤ ئةوةي خياللي هةستةي دادَي، بتوانني ئةوةندةي بؤمان بكرَيت جةلسةي بةي
تةواوي بكةين، بةَلَي كا  دلَير سةرموو، عةسوم دةكةي كا  دلَير، من داوايةكم لة ئَيوة هةبوو، داوايةكم 

د مانطَيكة خوَيندراوةتةوةو هةية لة ليذنةي دارايي و ليذنةي ياسايي، ثرؤذةي ياساي ديواني ضاودَيري ضةن
دراوةتة ليذنةي ثةيوةنديدار، ثرؤذةكة حازر بكةن، بؤ ئةوةي ئةو ثرؤذةية دةربضَي ، ئةو هةنطاوة 
طرنطةش بنَيني بؤ يةكطرتين هةردوو ديواني ضاودَيري، جطة لةوةش هةر هةموولان جارَيكي تر دةنطمان 

ترين كات بودجةي هةرَيممان بؤ بنَيرَي ، هةر بةرز دةكةينةوة، بؤ ئةوةي حكومةتي هةرَيم بةزوو
وةختَيك هات عوتَلةلان بَي  عوتَلةكة دةتب دةكةين، كؤبوونةوةي نائاسايي بؤ دةكةين، تاوةكو بودجةكة 

 .تةواو دةكةين، بةَلَي كا  دلَير سةرموو
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ر ثَيويست بوو، ئَيمة كؤمةَلة كؤبوونةوةيةكمان بكردابواية، نة  كؤبوونةوةية ، سةبارةت بةرداسو زؤر زؤ
دَينة ئَيرة، دةبواية  142، ئةوة رؤذي ية  شةممة ليذنةي بااَلي بةدواداضووني ماددةي (142)بة ماددةي 

رةئيةكمان هةبواية  ئَيمة ثَيشرت كؤبوونةوةيةكمان بكرداية، بؤ ئةوةي بريو بؤضوونَيكمان هةبواية، ضؤن
بةرداسو، سةبارةت بة ضاودَيري داراييش، بةرداسو دوو ثرؤذة هةبوو، دةبواية يةكَيكيان هةبواية، دوايَي 
نازاا، بةَلَي برديار وا بوو طؤردانكاري تيا بكةن، بةاَلم خؤيان سةحبيان كردةوة، جا نازاا دوايي بةضي 

 .سوثاسطةيشتووة، ئَيمة دسةي لةسةر بكةين، زؤر 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كا  دلَير وابناا جةنابت ئيجازة بووي، هاتن لَيرة كؤبوونةوةمان كردو خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كرا، ئةو 
زؤر مونادةشةي  142ثرؤذةي كة خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كرا ئةو ئةساسة، بَيجطة لةوةش ماددةي 

ان مةعروسة، ئةوان دَين باسي دوا هةنطاوةكانيان دةكةن، دوا لةسةر كرا، طتئوطؤي لةسةر كرا، ئارائةكامن
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ثَيشنياريان ضية، طةيشتنونةتة ضي، شةرحَيكة بؤتان، ئَيوةش ثرسيارتان هةبَيت بيكةن، سةرموو كا  
 .كةمال باسي دةكات
 (:كةمال كةركووكي.د)بةردَين حممد دادر عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةكة دةعوةت كراون بؤ ئَيرة، دَين روون كردنةوة دةدةن لةو تارخية هةتاكو  142بةنيسبةت ماددةي 
نوسخة بؤ طشت ئةنداماني ثةرلةمان تةوزيب دةكرَيت،  111ئَيستا ضيان كردووة، هةرضيان كردووة بة 

لَيرةش لةسةر شاشة دةهَينني دايدةنَيني، لة ثاوةر ثؤينت رووني دةكةينةوة، كة ضيان هةيةو ضيان 
ووة، هةم بة نووسراو، هةم بة سلؤثي دةدةينة ئَيوةي بةردَين، بؤ ئةوةي بنانن ليذنةكة لةو وةختة ضي كرد

رؤذي ثَينج شةمة كؤبوونةوةية  دةكةين، ئةو شتانةي كة تاكو ئَيستا  142كردووة، خؤمان وة  ليذنةي 
ازري دةكةين، بؤ ئةوةي ثاش ئةوان كردوويانة، كة سورةتَيك لة المانة، ئَيمةش دةخيةينة بةردةستتان و ح

 .روون كردنةوةكانيان، ئةطةر ثرسيارمان هةبَيت لةسةريان، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، دَيينةوة سةر بةرنامةي خؤمان، ئَيمة لة سةرؤكايةتي دانيشتني، تةبعةن دواتريش لةطةَل 
ةنابي وةزير، هةموو ئةو رةئيانةي ئَيوةمان سةرؤكي ليذنةي رؤشنبريي و سةرؤكي ليذنةي ياسايي و ج

خستة بةردةم مونادةشة، لةبةر رؤشنايي مةسيووليةتي خؤمان، طةيشتينة صيغةية  بة هةموو اليةكمان، 
يةعين بة هةردوو ليذنةكةوة، ئَيمةش سةرؤكايةتي مواسيقن لةسةري، كة شتة عامةكان ثَيمواية زؤرينةي 

لَيرةو لةوَي صياغة كرا بةشَيوةية ، كة هةم ئازاديةكة بثارَينَي ، هةرة زؤريتان ثشتطريي لَي دةكةن 
هةميش ئةو مةترسيانةي كة باس كرا لة ئازادي سنووردار بكرَي  بةثَيي دانون، من ئَيستا خاَل بة خاَل 

 :وةبة عةرةبيةكةي دةخوَينمةوة، داوا لة برايان دةكةم بة كورديةكة خبوَيننةوة، دواتر دةخيةينة دةنطدانة
 :املادة النانية

اللحافة حرة وال رقابة عليها وحر ة التع ري والةشر مكفولة لكل مواطا يف اطار احرتام احلقوق  :أواًل
واحلر ات ا اصة لالفراد وخلوصية حياشهم واالداب العامة والةهام العام وفق القانون وااللتيام مب ادئ 

 .دةاخالقيات العمل اللحفي وفق مواثيق االمم املتح
 .كورديةكةي با خبوَينَيتةوة

 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئةو ثرةنسيثةي لةسةري رَيكةوتني بةم شَيوةية
رؤذنامةطةري ئازادةو هيض سانسؤرَيكي لةسةر نييةو ئازادي را دةربرديين باَلو كردنةوة دةستةبةرة بؤ -1

نطرتن لة ماسة ئازادي و تايبةتيةكاني تاكةكان و تايبةمتةنديةكاني طشت هاوواَلتيان لة ضوارضَيوةي رَي
ذيانيان و ئادابي طشو و سيستةمي طشو بةثَيي ياساو ثابةند بوون بة ثرةنسيثةكاني رةوشو 

 .رؤذنامةطةري بةثَيي ثةمياننامةكاني نةتةوة يةكطرتووةكان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .وَيندمانةوة يةكةم و دووةم تةوحيد كرا بوو بةوةزؤر سوثاس، تةبعةن ئةوةي كة خ
لللحفي احللول على املعلومات اليت شهم املواطة  املرش طة باملللحة العامة ما ملادرها املختلفة  :ثانيًا

 .ماط شكا ماسة بأما االقليم
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 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو زانياريانةي كة لة الي هاوواَلتيان طرن  و ثةيوةس  بة بةرذةوةندي رؤذنامةنووس بؤي هةية، : دووةم
 .طشتيةوة لة سةرضاوة جؤراوجؤرةكانةوة بة دةست بَينَيت، ئةطةر ئاسايشي هةرَيم نةطرَيتةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
حللول عليها يف سر ة لللحفي ابقاا ملادر أو االخ ار اليت  تم احللول على املعلومات اليت  تم ا :ثالنًا

 .بالةس ة للدعاوي املعروضة على احملكمة إال إذا قررت احملكمة املختلة خالف ذلك
 .ئةوة وةكو خؤي هاتؤتةوة، تكاية بة كورديةكة بيخوَينةوة

 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة نهَيين دةمَينَيتةوة، بؤ ئةو داوايانةي كة سةرضاوةي زانياري و هةواَلةكان كة دةست دةكةون ب: سَييةم
 .لةبةردةم دادطان، مةطةر دادطاي تايبةت برديارَيكي جياواز بدات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .حيق لكل شخص ط يعي أو معةوي متلك اللحف واصدارها وفقًا ألحكام هذا القانون :رابعًا

 :بةردَين كريم حبري عبداه

 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

هةموو كةسَيكي سروشو، يان ئاسايي خاوةن رؤذنامةية، بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية مايف : ضوارةم
 .دةركردني هةية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةبعةن ثَينجةم شةتب كراوة، لةبةر ئةوةي لة يةكةمدا باس كرا بوو، لة ماددةي ثَيشرت باس كرا بوو، كة 
رئيس التحر ر او غريه حلمله على افشاا اااا كتاب املقاالت القيام بأ ة اارااات بقلد ال جيوة اكراه )دةَلَيت 

، لة ماددةي (الوصول اىل معرفة هذه االااا اال بقرار قضائي على ان شتحمل اللحيفة املسؤولية القانونية
 ثَيشرت موعالةجة كراوة، لَيرة شةتب كرا، شةشةم

 (.ملادرشها إال بقرار قضائي حهر شعطيل اللحف ومة  صدورها أو)
يةعين بةكورديةكةي وا دةبَي ، ناكرَيت هيض رؤذنامةية  داخبـرَي ، يـاخود رَيطـاي لـَي بطريَيـ  لـة ضـاة        

 (.كردني، يان موصادةرة كردني، تةنيا بة برديارَيكي دادطا نةبَي 
كــراو تةوحيــد كــران، بــةو   كةواتــة ئَيســتا ئــةو ماددةيــة كــة خوَيندرايــةوة، كــة تَييــدا دوو سةدــةرة شــةتب  

صيغةيةي كة زؤرينةتان ئاماذةتان ثَي كرد بوو، ئَيمة دانيشتني هـةم سـةرؤكايةتي، هـةم سـةرؤكي هـةردوو      
ليذنةكةو جةنابي وةزيريش ئةوة بوو كة خوَيندمانةوة، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة دةسـو بـةرز    

بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة زؤرينـةي دةنـ  وةرطـرياو        بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـو  
يازدة دةن  لةطةَلدا نةبوو، دةستتان خؤش بَي  و زؤر سـوثاس، ديـارة تةبعـةن ئـةو ثرؤذةيـة، ثرؤذةيـةكي       
ــدوو بــوون،           ــوو زؤريــش مان ــةكي طــرن  ب ــونكة مــاددةي دووةم، ماددةي ــتان هــيالكن، ض ــة، هةمووش طرنط

ةطةَل سةدةرةكةي تر، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةيـة دواي خبـةين   ثَيشنيارَيك هةية دواي خبةين ل
دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسو بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينـةي دةنـ    
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دواخرا، ية  شةممة ئةو كؤبوونةوةيةمان هةية، ئةطةر تةواو بوو رؤذي دوو شةممة، ئةطةر ية  شـةمةش  
 .يذنةكة نةهاتن، رؤذي ية  شةممة لةسةري بةردةوام دةبني، لَيرةدا دَيينة كؤتايي دانيشتنةكةمان سوثاسل
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