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 ( 31)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 9/31/1002 رَيكةوتي شةممةيةك 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   9/10/0222رَيكــةوتي  شــةممة يــةك رؤذيي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير   
 بـةِرَيز  ئامـادةبووني  بـة , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (31)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1990هـةمواركراوي سـاَلي    ي(1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييساَلي  دووةميي خولي طرَيداني (31)
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت

 .ي دةستوري عَيراقي فيدراَل(152)ةنداماني ليذنةي باآلي جَيبةجَيكردني ماددةي مَيوانداري ئ -1
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

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

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

شةممة  يةك ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(31)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا9/10/0222رَيكةوتي 

 .ي دةستوري عَيراقي فيدراَل(152)ري ئةنداماني ليذنةي باآلي جَيبةجَيكردني ماددةي مَيواندا -1
سةرةتا بةناوي سةرؤكايةتي ئةجنومةن وبةناوي هةموو ئةنداماني ثةرلةمان بةطةرمي بةخَيرهاتين وةفدي 

ادةن دةكةين كةبةسوثاسةوة ثَيشوازيان لَيدةكةين ئام( 152)ليذنةي باآلي جَيبةجَيكردني ماددةي 
لةطةَلمان، هةروةها سةرؤكي ئةجنومةني ثارَيزطاي كةركووك لةطةَل ئةنداماني ثارَيزطا، بةخَيرهاتنيان 
ئةكةم بةعةرةبي، بؤ ئةوةي ئةم دانيشتنةمان تَيرو تةسةل بَيت ولةوةختةكةش ئيستييتادة بكةين، 

ئَيمةوة، بةنيسبةت برا  بةزماني عةرةبي موناقةشةكان ئةكةين، ضونكة، ئةوان كوردي نازانن بةنيسبةت
توركمانةكانيشةوة كةلةطةَلماندا بةشدارن، بةنيسبةت ئاشوريشةوة هةموومان عةرةبي ئةزانني، ئةكرَيت 
ئةطةر برادةرَيك عةرةبي نةزانَيت بةكوردي قسة بكات، موحةدةد بَيت ثرسيارةكة ئةطةر نةيتواني تةعبيري 

 .بكات
 .بسم اهلل الرمحن الرحيم

من الدستور العراقي ( 152)برنامج العمل، استضافة اعضاء اللجنة العليا لتنفيذ املادة نفتتح اجللسة  
بدءًا باسم رئاسة الربملان واعضاء الربملان ارحب ترحيبًا حارًا بالسادة رئيس واعضاء الوفد املؤلف من  ،الفدرالي

حممد، احسان االستاذ . زير داالستاذ رائد فهمي رئيس اللجنة، السيدة الوزيرة نرمني عثمان، السيد الو
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يز هاشم حتسني كهية، االستاذ بابكر صديق واالستاذ اشور يلدا واالستاذ حممد خليل والعميد الركن عبد العز
ارحب بهم ترحيبًا ( 152)مجيع اعضاء الوفد واعضاء اللجنة العليا لتنفيذ املادة و ثابت ممثل وزير الداخلية

يدة ومثمرة وبناءة كما ارحب باالخوة االعزاء رئيس واعضاء جملس حارًا وامتنى ان تكون جلستنا مف
علي رئيس اجمللس، االستاذ حممد كمال واالستاذ آوات واالستاذ شريزاد  رزطارحمافظة كركوك واالستاذ 

واالستاذ صاحب الذين يشاركوننا يف هذه اجللسة، ارحب ايضًا باالستاذ سعد وزير االقليم لشؤون الربملان 
يف ( 152)سعدي الربزجني عضو اجمللس النواب العراقي ورئيس جلنة متابعة املادة . ارحب باالستاذ دوكذلك 

جملس النواب العراقي الذي ايضًا يشاركنا يف هذه اجللسة، ارحب ايضًا باالخوة االعضاء الذين يرافقون الوفد ال 
غة الكردية ان املناقشة ستكون باللغة قلت يف بداية كالمي بالل. اعرف امسائهم، ارحب بهم ترحيبًا حارًا

العربية باعتبار ان رئيس اللجنة واعضاء من اللجنة ال يتكلمون اللغة الكردية او الرتكمانية او االشورية وحنن 
نتكلم مجيعنا اللغة العربية ومن حق اي عضو يف الربملان ان يتكلم باللغة الكردية لكي يقول رايه اذا مل 

غة العربية ، نعقد هذه اجللسة حبضور اللجنة العليا ملسألة مهمة جدًا وهي تنفيذ املادة يستطيع الكالم بالل
املادة الدستورية الواجبة التنفيذ والذي ينتظره شعبنا منذ اليوم االول للتصويت على الدستور، ال ( 152)

( 152)راحل تنفيذ املادة نريد بالنسبة لي، ال نريد العودة اىل املاضي النين اعتقد كلنا مجيعًا تابعنا م
والعقبات اليت اعرتضتها واملراحل احلالية اليت نفذت لكين اود ان اشري مع التقدير باجلهود الكبرية اليت بذلتها 
اللجنة يف الفرتة االخرية وكانت يف سباق مع الزمن ال نريد ان حنمل هذه اللجنة وهذا التشكيل كل الصعوبات 

النها ال تتحمل كل التبعات، جزء من التبعات ( 152)ات اليت رافقت تنفيذ املادة اليت اعرتضتها او كل السلبي
تعود اىل اللجان السابقة واجلزء االهم تعود اىل طبيعة العمل السياسي يف العراق وحساسية املسألة، لكننا مجيعًا 

من احلكومة العراقية  متفقون انها مادة دستورية ومهمة وضرورية للتنفيذ وملزمة على مجيع االطراف بدءًا
وجملس النواب العراقي واقليم كوردستان وحمافظة كركوك وكل مواطن عراقي ايًا كان انتمائه وجنسيته 
ولونه يتابع اعمال اللجنة، الن بناء العراق الدميقراطي الفدرالي الذي نريده ال ميكن االطمئنان اىل هذا البناء 

يني كردًا وعربًا وتركمانًا وكلدانًا واشوريني مسلمني او مسيحيني واىل هذه الدولة اليت هي جلميع العراق
يعين اعادة االوضاع اىل طبيعتها، يعين رفع الظلم عن كل فئات الشعب ( 152)وأيزيديني فتنفيذ املادة 

قي العراقي اينما كانوا، لذلك فمن واجبنا ان ندعم اعمال هذه اللجنة وان نقدر ما اجنزته ونأمل ان تنجز البا
اطلب من . لكي نبدأ املسرية التالية وهي خدمة الشعب العراقي وحتقيق اهدافه يف احلرية ويف الدميقراطية

رئيس اللجنة السيد رائد فهمي ان يتفضل وان جيلس يف مكانه لكي يقدم لنا ما اجنزوه وما هي تصوراته 
واطلب ايضًا من الدكتور حممد (.152)ة للفرتة الباقية من هذه السنة اليت ميكن ان نعمل معًا لتنفيذ املاد

احسان والسيدة نرمني وأطلب ايضًا من السيد حتسني والسيد اشور لكي يكون التمثيل منوعًا وشاماًل ان 
تشمل كركوك واملناطق االخرى املتنازع ( 152)طبعًا انا مل اشري اىل كركوك الن املادة .جيلسوا يف املنصة ايضًا
ليس هذا التنازع الن اعادة احلق اىل وضعه الطبيعي واجب على مجيع االطراف فلذلك  عليها او املختلف عليها

 .ليس هناك تنازع على ذلك ارجو من االستاذ رائد فهمي ان يتفضل اللقاء كلمته
 :السيد رائد فهمي

 .السيد رئيس الربملان
يف كوردستان املوقر انه فخر كبري السادة اعضاء جملس رئاسة الربملان ، السيدات والسادة اعضاء جملس النواب 

 0225وشرف كبري ان اكون مع زمالئي اعضاء اللجنة لنعرض عليكم ما قامت به جلنتنا منذ تشكيلها يف اب 
ولنتداول ايضًا معكم فيما حتقق يف العوائق اليت اعرتضتنا ويف تصوراتنا الجناز هذه املهمة حتى نهايتها وحنن 
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فنا وهو شرف لنا مبسؤولية تنفيذ هذه املادة الدستورية فكما تفضل السيد نشعر مبسؤولية كبرية وحنن كل
رئيس الربملان فقد ذكر ان هذا املوضوع من املواضيع اهلامة لعموم الشعب العراقي وليس فقط الهالي 

ن كوردستان واهالي كركوك وغريها من املناطق املتنازع عليها فحل هذه املشكلة، حل هذه املسألة رمبا ستكو
حمطة كبرية على طريق بناء العراق الدميقراطي الفدرالي املوحد فلذلك فهي مسألة تهم العراقيني مجيعًا 
وكل حريص على مستقبل هذا البلد واعادة األمن واالطمئنان واالستقرار اليه ووضعه على سكة التطور 

اليمه ويف كل مكوناته عانوا الكثري من واالزدهار وبلدنا غين بالثروات وابنائنا يف كل نواحي العراق ويف كل اق
السياسات واالضطهاد والتمييز اليت طالت حقيقة مكونات شعبنا مجيعًا وشعبنا الكردي يف كوردستان كان له 
حصته الكربى من هذه الظلم وكذلك ابناء القوميات االخرى سواء يف كركوك او مناطق اخرى كلها ناهلا ما 

ات مجيعًا من سياسات قمعية للنظام املباد وهذه املادة وحنن نفيدها هي ايضًا ناله ابناء شعبنا يف احملافظ
هي تعبري عن توافق ( 152)من قانون ادارة الدولة ومن ثم كرست يف املادة ( 42)التزام دستوري فاملادة 

ه من خالل عراقي حلل هذه املشكلة وهو جتسيد ملرحلة من املراحل للتوافق العام الذي الحقًا انه من تصديق
مليون عراقي وهو بالتالي التزام عام على كل احلكومة والسيما  10االنتخاب العام حيث صوت على الدستور 

حنن يف اقليم يف بلد يشيد املؤسسات الدستورية ويعتمد املنطق الدستور وكل حكومة امام التزام الدستور يف 
أ فهو أواًل التزام دستوري ومن ثم هو ايضًا التزام سياسي تنفيذ هذه املادة وشكلت جلنتنا انطالقًا من هذا املبد
وهذا االلتزام السياسي ( 152)على تطبيق املادة ( 00)فحكومة االستاذ املالكي يف برناجمها نصت يف البند 

الذي التزمت به برنامج احلكومة وكانت آنذاك حني تأسيسها حكومة تتمثل فيها القوائم الرئيسية يف بالدنا 
هناك قائمة االئتالف العراقي املوحد وقائمة التحالف الكوردستاني والتوافق والعراقية اضافة اىل  فكانت

املستقلني شاركوا مجيعًا يف احلكومة العراقية عند تأسيسها فاذًا اللجنة تستند اىل الشرعية الدستورية تستند 
ناحية املستقبل بل انها تستند اىل  اىل شرعية سياسية واضافة اىل هذا كله ورمبا من ناحية حضارية ومن

بان ( 42)شرعية اخالقية فواجب اللجنة وعملها ينصب على رفع الظلم وهذا الظلم مشخص وحمدد يف املادة 
هناك ظلمًا قد طال املناطق اليت تعرضت اىل سياسات التعريب وتغيري الطابع الدميوغرايف الهداف سياسية 

لرئيسية اليت طاهلا ظلم النظام ولكنها مل تكون ايضًا املنطقة الوحيدة، وكانت منطقة كركوك احدى املناطق ا
كما تفضل السيد رئيس الربملان تشمل مجيع املناطق املتنازع عليها ومن ضمنها كركوك مهمتنا ( 42)فاملادة 

 تشمل حقيقًة طيفًا واسعًا من مناطق يف عموم العراق ولكن هناك خصوصية لكركوك، النه ذكرت نصًا يف
الدستور، فاذًا هناك جانب اخالقي ومسؤولية ازاء ارواح مجيع اولئك الذين فقدوا حياتهم وممتلكاتهم 
وتعرضوا لشتى صنوف التمييز نتيجة السياسات القمعية للنظام املباد، وحنن هنا الجل ان نساهم يف هذه 

قول هذا متهيدًا الن هناك من يشعر املهمة النبيلة، فهي مهمة اذًا عادلة منصفة دستورية شرعية واخالقية وا
ومن يثري القلق واملخاوف لدى اقسام من ابناء هذه الطائفة او تلك من هذه املكونة او ذاك فانا اعتقد ال يوجد 
عراقي حريص على ان يكون العراق قائمًا على اساس الدميقراطية واحرتام حقوق االنسان ومشاركة اجلميع 

وف من تطبيق هذه املادة فنحن نطبق لرفع الظلم واالحقاق حق والطريقة ومن يشعر ينبغي ان يشعر باخل
اليت نعتمدها لرفع هذا الظلم هي ايضًا طريقة دون ان يقابله ظلم آخر، حنن ال نود وال نرغب وال نعمل من 

ق اجل رفع الظلم عن فئة بتسليطه على فئة اخرى وال نقابل ظلم سابق بظلم قادم، فطريقة احقاق هذا احل
ورفع هذا الظلم هاجسنا االكرب املساواة والعدل واالنصاف وهذه املبادئ العامة اليت حكمت آلية عمل اللجنة 
هي رمبا تفسر يف بعض االحيان جزء من البطئ، اقول جزء من البطئ الذي رافق عملها الننا عملنا بدقة 

لة ومنسجمة مع هذه املبادئ وان تكون شديدة بان تكون الضوابط اليت نقرتحها واحللول اليت نطرحها متكام
ايضًا فاعلة وقابلة للتحقيق وهذه املعادلة ليست دائمة باليسر الذي يتوقعه البعض فهناك حق مشخص ولكن 
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عند التطبيق هناك قوانني وآليات ومقاومات على واقع االرض ينبغي تواجزها فنحن واجهنا يف عمل جلنتنا 
نقاش سيعرضون ما هي هذه املشاكل ، اختاذ القرار سهل وتشخيص املهمة سهل ورمبا االخوة الحقًا رمبا يف ال

ولكن عندما ترتجم اىل ضوابط عملية تنفذها آليات دولة وعندما  يكون املعنيون اطراف متعددة فهذه 
تستغرق وقت، تستغرق تقتضي مقاومة على عادات قائمة وعلى امناط تفكري موروثة قد تفسر انه تقدمنا 

بالسرعة اليت نبغيها ولكن هذا البطئ حقيقًة قد يكون من هذه الناحية من ميزة انه عمل متني  مل يكن
رصني راسخ قابل ان يدافع عنه ليس امام ابناء شعبنا اآلن وامنا حتى مستقباًل سيشهد اىل ما نقوم به انه 

النصاف والفاعلية ورفع الظلم كان مؤسسًا على أساس من الشفافية واحلوار واالنفتاح وجيمع ما بني العدل وا
عمن حلقة الظلم فاذًا هذا كان هاجس اللجنة ، اللجنة ايضًا تشكلت يف الشهر الثامن اي بعد ثالثة اشهر من 
تشكيل احلكومة وبالتالي هذا احد انواع اول عمل تأخري اصاب عمل اللجنة وتنفيذ املادة ومنذ تشكيله 

مبهامته رمبا سارق شهرًا او اكثر فنحن من الشهر الثامن وحتى اآلن  بالشهر الثامن اىل ان عمل فعليًا باشر
اجتماع واذا الحظتم رمبا اعتقد قد وزعت عليكم الكراسات ان االجتماعات األوىل  02اعقدنا ما ال يقل عن 

( 152)ومن ثم ( 42)كرست لوضع الظوابط األوىل والقرارات األوىل واليت تتعلق مبراحل تنفيذ املادة 
راحل للتذكري حنن امامنا مرحلة اوىل هي تطبيع ومن ثم لالحصاء واالستفتاء وانا أقول مراحل وال اقصد وامل

مراحل تتم بالتعاقب حقيقة يف عملنا الالحق ستالحظون اننا عاجلنا هذه املراحل بالتوازي وليس بالتعاقب 
اعتقد مت التوصل اىل  0225عاشر اي حاولنا ان نتصدى لكل هذه املهمات يف آن واحد فنحن حلد الشهر ال

القرارات االربعة االوىل من قبل اللجنة ملعاجلة موضوع التطبيع وموضوع التعويضات ويف هذا املوضوع اعتقد 
يستحق التوقف عنده املبدأ كان ان نطلب من كل جاء اىل واحتدث اآلن على كركوك حتديدًا وهذا املبدأ رمبا 

يما يتعلق بكركوك املتنازع عليها واليت كانت موضع اهتمام اللجنة يف ميكن صح على مناطق اخرى ولكن ف
تلك املرحلة ان كل من جاء ضمن سياسات التعريب وعندما نقول جاء ضمن سياسات التعريب مبعنى هناك 
وثائق تثبت ذلك كأن تكون قرارات جملس قيادة الثورة ان تكون قرارات من جلنة شؤون الشمال وغريها من 

لنظام املباد فعندئذ هؤالء يكونون مطالبني ان يتم اعادتهم اىل املناطق اليت جائوا منها ولكن حرصًا اجهزة ا
على مبدأ االنصاف مت اعتماد مبدأ الطواعية مبعنى هؤالء يعودون اىل مناطقهم ليس باالرغام ليس بالقسر 

اآلليات اليت اعتمدت هناك  وامنا يثبت موضع الطواعية لذلك كانت يف الظوابط اليت وضعت ومن ثم يف
التثبيت ملوضع الطواعية عن طريق االستمارة اليت طلب من كل وافد ان ميألها استمارة الطلب ، انا ارغب يف 
ان اعود اىل املنطقة اليت جئت منها ومقابل هذا ايضًا يف الطواعية ثبت ايضًا مبدأ آخر هو مبدأ التعويضات 

يف ظل ظروف قد ترتب عليه ظلم على ممتلكات واناس موجودين يف مبعنى هذا الذي جاء رمبا قد جاء 
منطقة كركوك ومناطق غريها اليت جائوا اليها ضمن سياسة التعريب ورغم ذلك اعتمد مبدأ التعويض فاذًا 
مبدأ التعويض ومبدأ الطواعية هي مبدئان جيسدان فلسفة عمل املادة واملبادئ اليت اشرت اليها وكان هناك 

ق ايضًا مبدأ التعويض للمرحلني الذين فرض عليهم ضمن سياسات النظام املباد ان يرتكوا مناطقهم طبعًا طب
فاستغرقنا اذًا استغرقت اللجنة شهرين او اكثر لصياغة هذه القرارات يف اربع قرارات وانا اعتقد ان القرارات 

شر اذا مل اكن غلطان ولكن مل يتم يف متناولكم وعرضت هذه القرارات اىل جملس الوزراء اعتقد بالشهر العا
مبعنى مر ما بني مخسة  0222املصادقة على هذه القرارات اال يف الشهر الثالث يف نهايات الشهر الثالث من 

اشهر اىل ان متت املصادقة عليها وبالتالي مل يكن هناك غطاء قانوني لعمل مل تكن اللجنة قادرة على الشروع 
ت يف هذا االطار ملاذا هذا التأخري هذا يعين جزء من واقع السياسي العراقي االن بعمليات التطبيع رغم هي كان

حنن لسنا بصدد اخلوض باالسباب رمبا هناك عوامل عديدة لكن هذا عنصر من العناصر الذي يفسر التأخري 
ال االستاذ هاشم فيما اجنزته اللجنة الحقًا وعندما مت اقرار هذه القرارات واعتقد انها اقرت بالرابع من استق
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الشبلي الذي كان رئيس اللجنة حني تأسيسها وعملية االستقالة اعتقد انها متت يف الثالث او الرابع فاذًا أمضت 
اللجنة حوالي مخسة اشهر ورئاسة اللجنة شاغرة ، نعم اللجنة خالل هذه الفرتة مل تقف مكتوفة اليد واصلت 

ها ارضية قانونية الن القرارات اقرت فقامت بتوزيع االستمارات اللجنة عملها خالل هذه الفرتة الن كان لدي
الف  42الف استمارة للوافدين واعتقد ما ال يقل عن 24على نطاق واسع واعتقد انها وزعت ما ال يقل عن  

استمارة للمرحلني ويف منطقة كركوك فقط هناك اعداد يف اجلداول موجودة امامكم يف منطقة خانقني ويف 
ار ايضًا مت توزيع االستمارات ولكن مل يكن يف فرتة الشغر وغياب الرئاسة مل يكن امامها ان تتخذ منطقة سنج

كان هناك حقيقة تراكم  0222قرارات رئيسية بهذا االجتاه وعندما كلفت برئاسة اللجنة يف الشهر الثامن 
اع يف سباق مع الزمن الجل ان العمل املهمات املرتاكمة فواصلنا ومثل ما تفضل السيد رئيس الربملان يف صر

ننجز اكثر ما ميكن يف الفرتة املتبقية قبل التوقيت احملدد يف الدستور فكان هناك تكثيف يف عملية االسراع 
الجناز عملية التطبيع والتكثيف هذا كان ينصب اساسًا يف توفري اآلليات املناسبة للتطبيق النه مثل ما تعرفون 

لوافدين كان يستلزم ان تنقل مثالًًُ سجالت نفوسهم اىل املناطق اليت جائت منها، الجل ان يتم عملية طلبات ا
ينبغي ان تنقل البطاقة التموينية ايضًا وكل من هذه العمليتني كانت تستدعي آليات استثنائية وليست 

األمنية يف احلكومة اآلليات االعتيادية املعتمدة هذه اآلليات االستثنائية كان ينبغي ان تتم بالتشاور مع اجلهات 
وبشكل خاص مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة وهذا جهد مت بشكل مكثف واتصاالت كانت ولقاءات تتم على 
اعلى املستويات وحقيقة انه ينبغي التأكيد على ذلك كنا جنابه باستعداد طيب وتعاون جيد من قبل 

وانا اعتقد حوالي شهرين اىل اقرار اآللية أواًل ومن  الوزارتني للتوصل اىل اآلليات املناسبة وهذا استغرق وقت
ثم تطبيقها واقرارها هذا معناه تصدر وتوزع اىل دوائر الوزارات املعنية ورمبا موظف يف دائرة ما يف مكان ما 
له اجتهاد خاص ميكن يأخر ويلكئ التنفيذ فاضطررنا حتى يف هذا املوضوع ان نؤكد على مراكز الوزارات ان 

تنفيذها وان يشددوا على دوائرهم بتطبيقها ومت ذلك ولكن هذا ايضًا استغرق وقت لذلك عملية  يتابعوا
التطبيع وعملية التنفيذ الفعلي ونقل هذه املستمسكات والشروع بعملية صرف التعويضات هذه العملية مل 

مليًا واصبحنا متمكنني من تتم فعليًا اال تقريبًا نهاية الشهر العاشر، شهر تشرين الثاني يعين حتى بدأنا ع
صرف التعويضات ومنذ ذلك الوقت وحتى اآلن العملية تتم بوترية متسارعة ألن األهم قد اجنز، لذلك اآلن 
تواجهنا فقط املتطلبات الالزمة للتدقيق يف هذه الطلبات وأود ان اشري ان اللجنة اضافة اىل كل ما تقدم 

الطلبات ويف تدقيق امللفات وهناك آلية داخلية تكون معقدة  حريصة جدًا على ان تكون دقيقة يف استقبال
وضرورية الن كل طلب مير بعدة مراحل وينتهي بلجنة تقصي احلقائق اليت تتأكد من هذه املستمسكات قبل 
ان يتم اقرار الطلب ومن ثم احالته اىل اللجنة املالية واليت بدورها ايضًا جتري تدقيقًا اخري الن يصار اىل 

ملبلغ، نعم هذه العملية جيب ان تستغرق ولكنها ضرورية الزالة اي لبس اي اتهام اي شك بشأن عدالة صرف ا
وقانونية االجراءات اليت نتخذها ولذلك اآلن حنن قطعنا شوط غري قليل، عدة آالف من الصكوك مت حتريرها، 

شهر قليلة الن ننجز كل هذه املعامالت املعامالت املنجزة اكثر من ذلك ونعتقد انه على هذه الوترية حنتاج اىل ا
النه األهم قد مت بالتوازي مع هذه املسألة اآلن موضوع االستفتاء وموضوع االحصاء، موضوع االحصاء كان 
هناك جدل كبري كما تعرفون ان احلكومة يف بغداد وزارة التخطيط اجلت التعداد العام للسكان السباب أمنية 

 موعد آخر وكان الكالم يدور كيف ميكن تطبيق املادة والتعداد مؤجل، فكان هناك اىل السنة القادمة ورمبا اىل
اجتماع عقد حبضور وزارة التخطيط وهيئة املفوضية العليا لالنتخابات باعتبارها اجلهة االكثر خربة بالعراق 

الداخلية يف هذه  بتنظيم االستفتاءات واالنتخابات اضافة اىل اعضاء اللجنة وحبضور طبعًا ممثاًل عن وزير
اللجنة وحبثنا هذا املوضوع وتوصلنا يف النهاية ان ما هو مطلوب هو حقيقة اعداد سجل للناخبني مبعنى 
اعداد سجل يضم مجيع اهالي كركوك االصليني كما مؤشر وهذا السجل هو الذي يتم االستناد اليه يف اعداد 
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املداوالت حنن نتحدث عن اهالي كركوك االصليني االستفتاء فاين جند قاعدة البيانات هذه فكانت حصيلة 
او يف االحصاءات اليت سبقتها مع تعديالت هلذه قاعدة  1942ونعرفهم مبن كان مسجاُل يف احصاء عام 

وهذه البيانات  1942البيانات حبذف وسقط املتوفني منهم ونضيف اليهم ذرية من كان مسجاًل يف احصاء 
يف وزارة التخطيط وكان هناك اتفاق على هذا املبدأ واملفوضية العليا  موجودة يف وزارة الداخلية وليس

لالنتخابات قالت انها مستعدة للشروع بكل االجراءات العملية لتنظيم هذا السجل شريطة ان يأتيها تكليف 
كل رمسي من جملس الوزراء وان تتوضح امامها عددًا من النقاط وعددًا من االسئلة وطلبنا منهم ان يرفعوا 

ذلك يف وثيقة رمسية الجل ان نتعامل معها وفعاًل قامت اهليئة العليا لالنتخابات بتقديم رسالة وجهتها اىل 
رئاسة جملس الوزراء واليت احيلت الينا وهي تعرض اربعة نقاط نعتربها ضرورية الن تباشر عملها، السؤال 

تنفيذ االستفتاء اليت جيري االستفتاء عليها،  األول من هو الناخب، النقطة الثانية ما هي املناطق اليت يتم
السؤال الثالث ماهو السؤال الذي سيعرض يف االستفتاء والسؤال الرابع بأي نسبة نقر هذا االستفتاء كما 
تالحظون ان هذه االسئلة حقيقة لو متت االجابة عليها نكون قد حللنا املشكلة اصاًل الن فيها كما تعلم فيها 

امامنا اذا تتوفر االجابات فانا اقول مل تعد هناك مشكلة سوى االجراءات الفنية فقط فقسم اذا احنا كلجنة 
من هذه االجابات ذات طابع فين وقسم منها ذات طابع سياسي، فاحنا فيما يتعلق بالسؤال األول اعتقد هناك 

مع بعض  1942درجة واسعة من االمجاع بتعريف الناخب وكما ذكرت ان هو من كان مسجاُل يف احصاء 
التعديالت اليت ميكن االتفاق عليها ولكن عندما نتحدث ما هي املناطق هذا يقودنا اىل مسألة احلدود االدارية 
ولذلك حنن ايضًا هذا امللف عاجلنا بالتوازي وهناك كانت جلنة فرعية تعمل على تهيئة التوصيات والتوصيات 

ريات اليت اجراها نظام صدام حسني النظام املباد ولكن ليس بشأن احلدود االدارية والتغيريات وازالة التغي
فقط يف كركوك وامنا يف املناطق املتنازع عليها فكان هناك مالحظة مسجلة على اللجنة انتم عرفتم وفسرمت 

تتحدث عن املناطق املتنازع عليها ومن ضمنها ( 42)املادة وكأنها تنطبق على كركوك فقط ولكن املادة 
ينبغي تناول مناطق اخرى فلذلك مت تشكيل جلنة فرعية اخرى لتبحث يف مشاكل احلدود  كركوك، فاذًا

االدارية يف مناطق اخرى من العراق وبشكل خاص مثاًل يف كركوك ويف كربالء ورمبا يف بغداد و غريها من 
س الوزراء ومن ثم املناطق، فاذا هذه التوصيات احنا اخذنا التزام على نفسنا ان نرفعها اىل رئاسة دولة رئي

تقر بان موضوع احلدود ( 42)بدوره قد يرفعها بعد ان كان متفق عليها ان ترفع اىل هيئة الرئاسة ، املادة 
تفصل يف اآللية اذا كان هناك امجاع ترفع ( 42)االدارية يأتي عرب توصية ترفع من هيئة الرئاسة واملادة 

وهناك استعصاء بالتوصل اىل اتفاق فيصار اللجوء اىل حمكم مباشرة اىل جملس النواب واذا كان هناك اختالف 
هذا املوضوع البعض قيل لنا انكم تتجاوزون صالحياتكم وتتناولون وتبحثون يف موضوع احلدود االدارية 
فليس من صالحيات اللجنة وكان جوابنا اواًل كان هناك طلب من دولة رئيس الوزراء وثانيًا حنن ال نقرر يف 

للجنة ليست صاحبة قرار يف هذا املوضوع حنن حناول ان نيسر عملية اختاذ القرار، مبعنى ان نوفر هذا االمر ا
كل املتطلبات الفنية، كل املستلزمات حبيث عندما يصار املوضوع يتم الرتكيز فقط على اجلوانب السياسية 

عنصر، استفادة من الوقت  واجلوانب االخرى اليت تتناوهلا هيئة، الرئاسة فنحن عنصر تيسري، عنصر تسهيل
وهناك الوقت ايضًا هدف والتزام أمام اجلميع وطبعًا هذه املسألة ترتبط مبهام اللجنة ككل، اللجنة ليست من 
مسؤوليتها وضع سياسات جديدة اللجنة تنفذ التزامات دستورية والتزامات سياسية وهي جاءت كأداة بيد 

وحنن يف هذا الشأن نضم طائفة من ( 152)يتعلق باملادة  احلكومة االحتادية لتنفيذ التزاماتها فيما
االختصاصيني املختلفني يف اجملاالت املختلفة ويف القضايا العقدية اذا جاز التعبري اذا اردنا تيسري القرار فنقدم 

لق توصية، فنقدم رأي والرأي مرتوك األخذ به او عدم األخذ به من قبل اهليئات السياسية، فاذًا هذا ما يتع
مبوضوع االحصاء واالستفتاء اآلن التقدم خطوة اخرى حقيقة من الصعب ان تقوم به يف هذا اجملال من قبل 
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اذا مل يصار اىل تقديم اجابات بهذا الشأن حنن نستطيع ان نعرض اجابات اذا ما مت ( 152)جلنة املادة 
حتظى مبوافقة جملس الوزراء ومن ثم التوافق عليها، هذه االجابات تبقى مقرتحات من قبل اللجنة ينبغي ان 

تأخذ السياقات السياسية والقانونية املناسبة، فلذلك اقول ان البعد جزء من املعوقات لعمل اللجنة الالحق يف 
احللقات االخرى هو ذات طابع سياسي حنن فيما يتعلق بهذا االمر ايضًا لنا مسؤولية ونشعر وال حناول التملص 

ز عملنا بأهمية عالية وبروح بعيدة عن اي نوع من التحيز الغري العادل اىل هذا منها، حنن بقدر ما ننج
الطرف او ذاك وبروحية تنسجم مع نص روح الدستور ومبدأ االنصاف بقدر ما نسهم يف خلق اجواء افضل 

يشكك  هناك من( 152)ملعاجلة القضايا العقدية، نعم هناك قضايا ختتلف فيها وجهات النظر مبا فيها املادة 
حنن لسنا ندخل بهذا اجلدل، هذا على مستوى آخر ولكن يف كل ما يتعلق بها حنن ننجزه بطريقة .بها اخل

تثبت لكل من حياول ان يثري خماوف غري مربرة بأن تنفيذ هذه املادة ال يصيب ضرر ألي مكون آخر وال رفع 
تنازع عليها، فطريقة التنفيذ مهمة الظلم سيتسبب فيما يدعو الي مكون من مكونات شعبنا يف املناطق امل

وحنن يف هذا املوضوع حناول ان نلجأ اىل اخلطاب اهلادئ، اخلطاب الفين باعتبار اجلانب السياسي واجلدل 
السياسي ليس يف داخل اللجنة، اجلدل السياسي مبستويات اخرى وحناول ان نزيل املضاربات الفكرية 

طريق املعرفة، عن طريق غري املعرفة عن قصد او عن غري قصد  والسياسية اليت قد يتم اللجوء اليها عن
هناك بعض املخاوف عن نقص باجلهل، هناك بعض املخاوف عن نقص باملعلومة ويوجد هناك قلة قليلة 
حتاول ان تثري املخاوف يف االجندات رمبا سياسية وحنن لسنا يف معرض اخلوض يف الصراع على هذه الساحة 

لخص بهذا املوضوع فاذًا اللجنة تنجز عملها مبهنية عالية بوضوح كبري باعتماد مبدأ فاذًا عمل اللجنة ي
الشفافية، والشفافية نقصدها انه حنن بعد كل اجتماع من اجتماعات اللجنة نصدر بيانًا تفصيليًا مبا تأخذه 

ريد االطالع عليها اللجنة من قرارات وحنن كل معامالتنا وكل مكاتاباتنا وكل اجراءاتنا مفتوحة لكل من ي
سواء من االجهزة الرقابية يف جملس النواب يف بغداد او يف جملس النواب يف اقليم كوردستان ويف اية جهة 
اخرى حنن مستعدون لوضع كل ما تقوم به اللجنة وحنن هنا ليس هناك اي شئ خيفى النقطة االخرى 

قادة السياسيني، قادة الكتل وقادة التيارات حاولنا مداولة مجيع السياسيني بهذا الشأن والتقينا بكل ال
الرئيسية املؤثرة والفاعلة يف البالد وأوضحنا هلم نهجنا وعربنا عن استعدادنا لتلقي اي مالحظات اي وجهات 
نظر، اي آراء تسهم يف اسراع عملنا او يف توجيهه مبا يؤمن حتقيق مهمته بالوجهة االفضل وحنن هذا نهجنا ال 

نسعى لنشرك كلهم يف اعمالنا ولسنا وال نقوم باي شئ يستهدف اية جهة من اجلهات وقلنا ان يزال مستمرًا و
مرجعيتنا الدستورية والقانونية والسياسية واضحة املعامل بقي املستقبل حنن راح ننظر اىل االمور من ناحية 

بيع وال يزال هناك آالف من اطلقنا سلسلة من االعمال اليت بعضها حيتاج اىل زمن لكي تنجز، حتدثنا عن التط
الطلبات اليت حتتاج اىل ان تنفذ وتدقق ومن ثم تصرف هذا حيتاج اىل زمن بالشك ان الفرتة القليلة القادمة 
سوف لن تكون كافية الجناز هذا املوضوع، حنن حتدثنا على موضوع االستفتاء وعلى موضوع تنظيمه اذا ما 

ما متت االجابة حتى لو متت االجابة غدًا فاذًا حتتاج اىل وقت لوضع ذكرت انا االسئلة املطروحة امامنا اذا 
الرتتيبات احلالية الالزمة لذلك فاذًا هناك زمن فين مطلوب الن تنجز اللجنة عملها وانا اعتقد انه هناك نوع 

م على من الضمانة للجميع وخاصة انا اعتقد يف كوردستان الناس هلم تركة ثقيلة من الوعود اليت اطلقت هل
مدى طويلة ومت النكث بها سواء من السلطات يف بغداد او رمبا من قبل جهات دولية انا اعتقد اآلن هناك 
مسات ختتلف قلياًل عن الوضع يف السابق هناك آلية قائمة وهناك اجهزة قائمة وهناك عملية على االرض 

هناك عمل جاري ومستمر وانا وليس احلديث والطرف الكوردستاني حاضر فيها وليس بعيد عنها فلذلك 
اعتقد من املهم ان تؤخذ وهناك أمور تقدمت حتققت كركوك األن وحبضور مجيع االطراف السياسية 
املوجودة احلاضرة يف كركوك هناك ادوات عديدة متاحة ألجل معاجلة مشاكل خمتلفة انا احتدث عن املزاج 
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جانب عناصر تؤدي بعض االحيان اىل االحباط حنن وعن الوجهة املستقبلية وهناك ايضًا عناصر تفاؤل اىل 
مجيعًا كعراقيني رمبا واجهنا نوعًا من االحباط مبا واجهه البالد ومبا انغمر وانزلق اىل انواع الصراع املسلح 
واىل االحتقان الطائفي واىل االرهاب والدمار الذي احلقه وكل هذا الوضع الغري مستقر اكيد ترك بصمات كبرية 

ديد من امللفات اليت تهم ابناء شعبنا سواء لرفع الظلم السابق والعيش بشكل آمن لألخذ باسباب النمو على الع
والتطور هذا كله ميس العراقيني مجيعًا ولكن اىل جانب هذه اللوحة رمبا اجلزء الغامق من اللوحة اجلزء 

لة هناك عملية بناء دميقراطي االسود من اللوحة هناك عناصر امل البالد تشهد عملية تطور تارخيية هائ
مؤسسي حيل اشكاالت البلد الكربى وحنلها على اساس الرتاضي  على اساس التعايش وفق مبادئ حقوق االنسان 
واحرتام احلقوق القومية جلميع املكونات واحرتام مجيع احلقوق هذه العملية الشك هناك من يقاومها هناك 

جاح وهناك من يعرقلها ولكن اقول بتصميم ابناء الشعب بقواه من يشجعها هناك من يهيئ هلا اسباب الن
السياسية الوطنية بيد انها اصحاب حق فهناك اذًا ما يدعونا مع عناصر التفاؤل ايضًا قائمة وهذا ينطبق 
على هذه املادة هذه املادة ذكرت واعتقد تشاركوني باالعتقاد اجنازها ركيزة لبناء البلد الدميقراطي العادة 

من واالستقرار الزالة بؤبؤة التوتر الكربى وحنن نقول انه ينبغي ان حتال على اسس دائمة حنن نبحث عن األ
حل دائم بناء على ان مجيع االطراف تشعر بان هذا احلل يستجيب ملصاحلها لذلك رمبا نأخذ مبدأ التشاور 

وقت األن ولكن مردوده كبري على مبدأ التداول والتأني بعض الشئ ولكن هذا التأني قد يستغرق منا بعض ال
صعيد الثبات واالستقرار وانا اقول كلميت اآلن واعتذر لالطالة وحنن حاضرون الي استفسارات واعتقد ان 

 .األخوة يف اللجنة سوف يستكملون جوانب اخرى لكم مع الشكر
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

ي االيضاحية املسؤولة وقد اشار اىل اجلوانب املختلفة املتعلقة بعمل شكرًا جزياًل على كلمة االستاذ رائد فهم
ارجو اذا كان هناك من اعضاء اللجنة نقطة قد نسي االشارة اليها او ( 152)اللجنة، اللجنة العليا لتنفيذ املادة 

اشري اىل ان حيبون ان يضيفوا اىل ما تفضل به فاعطيهم كالم اذا كان هلم رأي اخر او اضافة اخرى فاود ان 
برملان كوردستان ومنذ بداية عمله يف الدورة احلالية بعد االنتخابات وانطالقات من مسؤوليته يف متابعة 

وان مل تكن هذه املسؤولية مسؤولية تنفيذية فامنا هي مسؤولية وطنية، مسؤولية ( 152)تنفيذ املادة 
كل عضو من الربملان هو االلتزام بالدستور العراقي  االنتماء اىل هذا الوطن واىل القسم الذي اداه امام اجمللس

والدفاع عن مصاحل الشعب، فلذلك منذ البداية كان هناك جلنة يف برملان كوردستان ملتابعة تنفيذ املادة 
كمال كركووكي، هذه اللجنة تضم عدد كبري من اعضاء الربملان وقد عملوا .هذه اللجنة برئاسة االخ د( 152)

واملراحل املختلفة اليت اعقبت التصويت على ( 152)فرتة املنصرمة ملتابعة تنفيذ املادة جاهدين خالل ال
ان يلقي كلمته، ( 152)كمال كركووكي رئيس جلنة متابعة تنفيذ املادة .الدستور العراقي، فارجو من االخ د

 .واتصور ان كلمته طويلة لذلك سوف خيتصرها باللغة الكردية فليتفضل
 (:كةمال كةركوكي. د) ادر عبداهللبةِرَيز حممد ق

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة دةستوري عَيراقي فيدراَل ( 152)ثَيشةكي بةخَيرهاتين بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي جَيبةجَيكردني ماددةي 

ئةكةين، لةطةَل وةفدة بةِرَيزةكةي ياوةري، هةروةها بةخَيرهاتين بةِرَيز ثارَيزطاري كةركووك وئةندامة 
زةكاني لةطةَلي ولةطةَل ئةنداماني تةحاليتي نيشتماني كةلَيرةن، ئةنداماني ثةرلةماني بةِرَيز ثَيش بةِرَي

ئةوةي موختةسةرَيك بةكوردي لةسةر ئةو ثالن و وةعودي بَيبنةماي رابردوو بةميللةتةكةمان وثاشان 
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ام بَيت، سبةي سةعات خةَلةتاندنيان بؤتان روون ئةكةمةوة، ثَيشنيار ئةكةم سبةيش ئةم جلسةية بةردةو
سةرلةبةياني دووبارة بَيتةوة، ضونكة ئةمانةوَيت طيتتوطؤيةكي زؤر تَيرو تةسةل لةطةَل ئةم بةِرَيزانة  12

بكةين، ئةمة رؤذةكاني دوايي هاتنيانة بؤ ثةرلةماني كوردستان، بةِرَيزان هةرضةندة مرؤظ لةم سةردةمةدا 
لةخؤي ئةكات، لةحةقيقةت شةرم لةخؤمان ئةكةين كة لةكردةوةي بةرثرساني عَيراقي فيدراَل شةرم 

ئيمِرؤ ئيدارةيةك هةبَيت بةناوي عَيراقي تازة، عَيراقي دميوكراتي، عَيراقي فيدراَلي، عَيراقي عةدل 
ومةساوات وموسوَلمان، بةآلم هةوَل بدةن كارةكاني ناياسايي ِرذَيمي طؤِر بةطؤِري بةعس بضةسثَيننة 

 ميللةتَيك كة بةتةئري،، بةجوطرافيا ئاشكراية هي  لوززَيكي لةسةر نية، سةرمان، هةوَل بدةن مايف
ماددةيةكي بؤ دابنَين وبَين رييتراندؤمي لةسةر بكةين ئايا ئيدارةكةي لةطةَل ئَيرة بَيت يان لةوَي بَيت، 

ناوضانة لةطةَل ئةوةشدا كةميللةتي ئَيمة، ئةوةي قبوَلكردووة ئينجا قبوَلي ئةوة كراوة كة خةَلكي ئةو 
بةئازادي، بةدميوكراتي خؤيان بِريار بدةن لةطةَل ض اليةك بن، بةآلم  ئةو مةجالةشيان ثَي نةدرَيت، زؤر 
زؤر جَيطاي سةرسوِرمانة ئةمرؤ لةناو ئةو عَيراقةي كةئةذين هةوَل بدرَيت وةعدمان ثَي بدةن لةناو ئةم 

ؤي جَيبةجَي ئةبَيت، نامة بنووسرَيت، بةطشت فةقةرةكانيةوة وةكو خ 42ثةرلةمانة، كة ئةو ماددةي 
وعود بدرَيت، قةسةم خبورَيت ض لةثةرلةماني عَيراق، ض لة ئةجنومةني وةزيراني عَيراق، دوايي هةوَل بدةن 

كردووة ئةو  152ةوة ئةجنومةني وةزيراني عَيراق داواي لة ليذنةي 5لة مانطي  فَيَلمان لَي بكةن،
رةوةئةو داوايان كردووة لةم ثةرلةمانةدا، ئةوانةي كة ئامادة بوون 5نطي رييتراندؤمة ئةمساَل ناكرَيت، لةما

ئَيمةش بانطهَيشت كراين لةكةركوك من و رَيزدار كاك رزطار علي كة ئَيستا بةرثرسي ئةجنومةني ثارَيزطاي 
كةركووكة، ئةو وةعدة بةئَيمة دراو، وةعديش درا لةاليةن قيادةي سياسي كوردستانيةشةوة ئةطةر 

ةجَي نةكرا ثةرلةماني كوردستان لةداهاتوو هةَلوَيسس ئةبَيت، بؤية ئيمِرؤ ئَيمة ئةبينني ثةرلةماني جَيب
كوردستان نوَينةري خةَلكي كوردستانة، نوَينةري شةخصي خؤمان نني، نوَينةري خةَلكي كوردستانني، ئةم 

نن جَيبةجَيي بكةن ئةطةر نيةتيان ماددةية ثَيويستة بةسةريدا باز نةدةين، ثَيويستة جَيبةجَي بَيت، نةتوا
سافة، فَيَل لةبن بةِرة نية با ئةو شوَينانة بةئريادةي خةَلكةكةي خؤي ئةجنومةني ثارَيزطاكانيان بطةِرَيتةوة 
سةر هةرَيمي كوردستان، بةردةوام بَيت ليذنةكة لة جَيبةجَيكردني كارةكاني خؤي، بةآلم مباخنةَلةتَينن 

كةن بةياسا ئةيهَيننةوة، ناهَيَلن بَيتةوة، ضاوتان لَيية لةناو ئةجنومةني نوَينةراني وِرامان بطرن و تةوةقوع ب
عَيراق ضؤن قسة ئةكرَيت، ض ئاستةنطَيك لةاليةني ئةجنومةني وةزيران و وةزارةتي ناوخؤ ئةخرَيتة ثَيش 

بةِرَيزانة هةية، ، بؤية نةكةوينة دواي كآلوي بابردوو، من تكام لةو 152ليذنةي جَيبةجَيكردني ماددةي 
كة باش طوَيمان لَي بطرن ئةمة زؤر زؤر جديية و خةَلكي كوردستان لةو شوَينة كَيشةدارانة رؤذ بةرؤذ 
وةزعيان بةرةوخراثرت ئةِروات، ئيستقراريان تَيك ئةضَيت وةزعي ذيانيان خراثة، تةحةمولي ضي بكةن، 

 1904س بيكؤ ، سان رميؤ، سيظةر، لؤزان، ئَيمة لةتةئرخيةوة وةعدمان ثَيدراوة لة ئيتييتاقيةي سايك
هةتاوةكو ئيمِرؤ موئتةمةري لةندةن مةمجوعةيةك وةعدي دامةجلسي حوكم، حكومةتي عةالوي، 
حكومةتي جةعيتةري، حكومةتي مالكي كة موسوَلمانن بةقورئان قةسةم ئةخؤن، شيعةو سونة و ئةنداماني 

رد، ئةجنومةني وةزيرانيش بةقورئان قةسةميان خؤمان وثةرلةماني عَيراقيش بةقورئان قةسةميان خوا
خوارد كةجَيبةجَيي ئةكةن، ئيمِرؤ ئةبينني بةشَيك لةوة جَيبةجَيكراوة، بؤية خةَلكي سةربةرزي 
كوردستان ئةجمارة ناهَيَلَيت خبةَلةتَيندرَيت، بؤية نةختَيكيش بةعرةبي بؤ ئةوةي ئةو بةِرَيزانة كةمَيك 

 .َينمةوةطوَييان لَي بَيت بؤتان ئةخو
ان تاريخ كوردستان حافل باالحداث ومليء بالتجارب املختلفة امتدادًا من الغنب والالعدالة واالتفاقيات 
والوعود عدمية االساس اليت اسعدت شعبنا احيانًا وصواًل اىل الويالت واملآسي وحماوالت حمونا وصهرنا ، لقد 
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ضي شعبنا وندقق فيه ونتذكره دومًا ونضعه نصب حر بنا مجيعًا ان نتفحص ونتمحص جيدًا يف ماضينا وما
اعيننا وعلينا ان نلتفت اىل املاضي قبل ان خنطو اية خطوة اىل االمام باجتاه تدقيق هدف معني وحينما نؤكد 
على استذكار ماضينا وجعله رهنًا باملستقبل فان ذلك ال يعين ان نكون اسرى املاضي لنثأر وننتقم الن هذا 

ائمًا اىل احلروب ونعكف عن عمليات االنفال والقصف الكيمياوي واستخدام اسلحة النابامل االمر سيقودنا د
تواقة للدميقراطية شعبنا والفسفور وكافة االساليب االخرى وهذا ما هو بعيد كل البعد عن اخالق شعبنا، 
عنيه هنا فحسب هو ان ال واحلرية، حنن ضد ان نقوم باالنتقام ولكن علينا ان نأخذ العربة من املاضي، ان ما ن

مع اني اكن هلم كل االحرتام وباألخص ( 152)يتحايل علينا وال اعين بهذا اعضاء ورئيس جلنة تطبيق املادة 
السيد رائد فهمي الذي اخذ هذه املسؤولية مؤخراًًَ وعمل كل ما يف وسعه ولكن العراقيل والعقبات املوضوعة 

كثر من طاقته، امنا نعنيه فحسب هو ان ال يتحايل علينا وننخدع، امام تنفيذ هذا البند الدستوري كبري وا
امنا نستلهم من املاضي دروسًا كي ال تقودنا الوعود السارة ثم التاجيل وتأجيل قضيتنا يف نهاية األمر اىل 
 الشنق واملقابر اجلماعية ودخان االسلحة الكيمياوية وتدمري كوردستان وكل ما يعيش على هذه االرض، عوضًا
عن املكتسبات واحلياة الرغيدة اليت كنا ننتضرها ونتطلع اليها ابان احلرب العاملية االوىل ويف اعقابها ابرمت 

، اتفاقية 1955حزيران  09اتفاقيات عدة ومنها اتفاقية سايكس بيكو ، سان رميو ، سيفر ، لوزان ، اتفاقية 
ًا دون ان ينالوا اي نصيب، ويف بداية تأسيس غري ان اصحاب احلقوق قد اغفلوا شيئًا شيئ 1922آذار  11

الدولة العراقية اليت اقيمت على اسس غري سليمة فان الكرد قد اغفلوا ثانية ولكن باسلوب آخر اال وهو 
منحهم مناصب هامة وعلى مستوى رفيع وقيام دولة مركزية قوية تتحكم يف االقتصاد مثلما جاء مؤخرًا يف 

ي اىل اقامة عراق مركزي قوي يتحكم يف اقتصاد البالد والقضية الكوردية دون هيملتون الداع -تقرير بيكر
حل وهذا ما أدى اىل بقاء القضية الكوردية يف ثورات وانتفاضات متواصلة فاندلعت ثورات تلو االخرى اوصل 

غري ان هذه بعضها النظام اىل حافة اهلاوية فاضطر على اثر ذلك اىل عقد اتفاقية مع القيادة الكوردستانية 
االتفاقيات انهارت مرات عدة بسبب كركوك وكانت املعارك تتجدد وتسفر عن مآسي عميقة وكوارث كبرية ويف 
اعقاب حدوث التغيريات يف العراق وكوردستان فان وعودًا تلو االخرى قد قطعت للقيادة الكوردستانية كاليت 

ونصت على ان املؤمتر يدين  0220كانون االول  15ـ  15قطعت يف مؤمتر لندن املنعقد يف الفرتة ما بني 
الرتحيل القسري والتمييز العنصري واستخدام االسلحة الكيماوية وتغيري اهلوية القومية وكافة االساليب اليت 
كانت ترمي اىل تغيري الطابع القومي ملناطق كركوك وخممور وخانقني وسنجار وزمار ومندلي واملناطق 

عودة املرحلني اىل : و اىل ازالة آثار وخملفات هذه االعمال من خالل اتباع ما يلياالخرى وان املؤمتر يدع
اماكنهم وامالكهم وتعويضهم عن االضرار، اعادة العرب الوافدين، العرب الذين اتى بهم النظام واسكنهم يف 

قيني املرحلني الذين سلب املناطق املشار اليها اىل املناطق اليت اتوا منها اعادة الكورد الفيلني، ومجيع العرا
ار النظام منهم ودون اي اساس حق املواطنة العراقية للعراق ومنحهم اجلنسية العراقية وتعويضهم عن االضر

 1952اغالق كافة االجراءات االدارية اليت جلأ النظام اىل اختاذها  منذ عام و اليت حلقت بهم جراء هذا االمر
ردستان العراق، وقد اعد خالل املؤمتر مشروع انتقالية حول املناطق بهدف تغيري الطابع الدميوغرايف لكو

اليت تنص على اجراء احصاء نزيه بعد ازالة آثار ( 9)املتنازع عليها وسبل حل املشاكل كما جاء يف املادة 
ي التطهري العرقي واالثين وتصحيح الوضع الدميوغرايف لكوردستان واملناطق االخرى من العراق وباشراف دول

قبل اجراء اي انتخابات نظرًا لالهمية القصوى لالحصاء، ولكن جرت انتخابات، جرى االستفتاء على الدستور 
ومل جيري االحصاء، ولكن اآلن حياولون فرض االحصاء عليهم عقب سقوط النظام الدكتاتوري يف العراق انشأ 

شخصية تولوا رئاسة احلكم ( 10) شخصية سياسية منهم( 04)جملس احلكم الدارة شؤون الدولة والذي ضم 
بشكل دوري كل شهر وخالل تلك الفرتة تشكلت جلنة لصياغة قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية ضمت 
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مجيع املكونات وكان ذلك القانون مبثابة دستور وكان اساسًا حلكومة الدكتور اياد عالوي والدكتور ابراهيم 
اي قبل اربعة اشهر من حكومة  0224كانون االول  3ولغياة  0225حزيران  32اجلعفري للفرتة من 

الدكتور نوري املالكي حيث كانت من املهام امللقاة على عاتقهم العمل على اجراء االنتخابات النيابية وكذلك 
، غري انهم اهملوا تلك املادة وبقيت دون تنفيذ، خالل فرتة جملس (42)الدستور الدائم للعراق وتنفيذ املادة 

 09/9/0223الصادر يف ( 42)حلكم مت اصدار اربعة قرارات خاصة بازالة آثار التطهري العرقي منها القرار ا
والذي نص على ان يتوقف العمل جبميع القوانني والقرارات واالنظمة والتعليمات والتوجيهات واالوامر 

خرى واخلاصة بتغيري الطابع الصادرة مما كان يسمى جملس قيادة الثورة واجلهات الرمسية العراقية اال
الصادر يف ( 41)الدميوغرايف والسياسي يف العراق، ولكن مع اآلسف حلد اآلن مل يعمل بها، جاء يف القرار 

على مجيع املفصولني السياسيني او الذين فصلوا من وظائفهم قسرًا ألسباب سياسية : مايلي 09/9/0223
صلهم لغرض اخلدمة والتقاعد وان التوجيهات بهذا اخلصوص العودة فورًا اىل وظائفهم مع احتساب فرتة ف

أخذوا هذه النقطة ولكن مل تنفذ، ( 152)ستصدر من جملس احلكم بالتفصيل وشكرًا للجنة تطبيق املادة 
الصادر يف ( 112)اقول بكل صراحة مل تنفذ من قبل حكومة جملس الوزراء العراقي، القرار رقم 

القرارات وكافة التعليمات والبيانات واالوامر اليت قضت بسحب اجلنسية  أ ـ الغاء كافة:  09/11/0223
، اعتبار كل من اسقطت او الغيت او سحبت منه 1942العراقية او الغائها واسقاطها عن العراقيني منذ عام 

ملصادقة ا( 4)قرار رقم . اجلنسية العراقية مع متتعه باحلقوق القانونية اليت ختوهلا هذه اجلنسية باثر رجعي
على قانون تأسيس اهليئة العليا حلل املنازعات على امللكية العقارية، هذه اهليئة بادئة بعملها ال يعين جيب ان 
تنهي كل اعمال حني ذلك يقوم االستفتاء، القانون اخذ مساره عندما يقرر احلاكم احلق هلذا الشخص او ذاك 

من قانون الدولة ( 42)ملها يومًا ما، كما نصت املادة فهذا امر طبيعي، املهم العملية بدأت وسوف تنهي ع
العراقية للمرحلة االنتقالية على انه جيب تنفيذ عدة نقاط لتطبيع االوضاع منها اعادة العرب الوافدين اىل 
اماكنهم اليت قدموا منها وعودة املرحلني واملهجرين اىل اماكنهم االصلية وتصحيح القومية اضافة اىل تصحيح 

الدميوغرايف يف املدن ومنها كركوك، ولكن متر سنة بعد سنة واالمر يرجع اىل املربع االول، دخلنا من  الوضع
االتفاق السياسي اىل الدستور اىل تنفيذ البنود الدستورية اىل تنفيذ القانون ومن ثم نرجع حناول ان يكون 

ع االول، اخذنا وعود من اطراف هنا اتفاق سياسي آخر، اي نضع آلية اخرى وهذا يعين نرجع اىل املرب
من قانون ادارة ( 42)خارجية وصديقة، الرسائل واالتفاقيات والربوتوكوالت اخلاصة واملتعلقة بتنفيذ املادة 

من الدستور الدائم قبل انتخابات جملس النواب العراقي ابدت القيادة السياسية ( 152)الدولة واملادة 
ة وخصوصًا االطراف السياسية الكوردية يف حمافظة كركوك موقفها الكوردستانية ومجاهري كوردستان كاف

وعدم ثقة الكورد بالطرف العراقي لتنفيذ تلك ( 42)وابلغت اجلهات املعنية كافة بشأن عدم تنفيذ املادة 
املادة نظرًا لعدم اختاذ اية خطوة بهذا االجتاه ويف هذا الصدد صدرت ايضاحات وقطعت وعود كتابية على 

ت عليا عراقية وامريكية وبريطانية ومن ضمنها رسالة الدكتور اياد عالوي املؤرخة يف مستويا
واجبًا ( 42)واملوجهة اىل القيادة السياسية لشعب كوردستان واليت اعترب فيها تنفيذ املادة  12/10/0225

عيل اآلليات اليت على عاتق احلكومة ويتضح تعهده جليًا يف الفقرة الثانية من رسالته تتعهد احلكومة بتف
واملمكن تنفيذها يف الفرتة االنتقالية وكما حدده القانون ويف هذا السياق ( 42)تؤدي اىل تطبيق فقرات املادة 

اتطلع اىل التشاور معكم ومع اجمللس الوطين املوقت وهيئة الرئاسة لتشكيل هيئة متخصصة عليا وذات 
من القانون املذكور الزالة آثار سياسات الرتحيل ( 42)ادة صالحيات قانونية ومالية وافية لتنفيذ وتطبيق امل

والتطهري العرقي اهلادفة اىل تغيري الوضع السكاني لكركوك، واليوم حنن يف املربع االول ،قبل املربع االول الن 
ة هناك االن تعريب مضاد هلذه املدينة بداًل من ازالة آثار التطهري العرقي يف هذه املدينة، وخالل حكوم
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وجه كل من السفري االمريكي والربيطاني آنذاك جون  14/4/0224الدكتور اياد عالوي وبالذات يف 
نيغروبونيت وجابلن رسالتني اىل رئيس مجهورية العراق السيد مام جالل والسيد مسعود البارزاني اوضحا 

لة وفيما يلي نص من قانون ادارة الدو( 42)فيهما سياسة حكومة بلديهما وشددا على تنفيذ املادة 
 :الرسالتني

كانون الثاني اليت ختص  12مسو فخامة الرئيس، وفقًا للمناقشة اليت اجريناها يف : نص رسالة نيغروبونيت
رسالة السيد عالوي رئيس الوزراء مبا يتعلق بوضع كركوك دعين اوضح لك موقف الواليات املتحدة الداعم 

ضح لك وزير اخلارجية ارميتاج واعلنه بوضوح فان الواليات املتحدة الكامل لقانون االدارة االنتقالي وكما او
وتؤمن جبوهرية ( 42)تدعم التطبيق الكامل لقانون االدارة االنتقالي وخصوصًا كافة الفقرات التابعة للمادة 

ا ان التطبيق الكامل هلذه املادة وهلذا فان حكومة الواليات املتحدة على توافق مع رسالة رئيس الوزراء كم
وذلك عن طريق ( 42)حكومة الواليات املتحدة على استعداد ألداء ما عليها لغرض تسهيل تطبيق املادة 

 (.42)مساعدة املؤسسات املسؤولة عن تطبيق مقررات الفقرة أ من املادة 
 مام جالل السكرتري العام لالحتاد الوطين: نص رسالة ادوارد جوبلن الذي كان سفري بريطانيا يف بغداد

كانون مع السفري االمريكي نيغروبونيت يف العراق  10الكوردستاني ، عزيزي مام جالل عندما اجتمعنا يف 
وبرهم صاحل نائب رئيس الوزراء اكدت كثريًا على موقف حكومة بريطانيا واهتمامها البالغ بتطبيق مجيع 

يع بنود وفقراته مبا فيها املادة فقرات ومقررات قانون ادارة الدولة املؤقت وموقف بريطانيا هو تطبيق مج
ويف سبيل ذلك حنن مستعدون للتعاون، وقد مت تكليفي من قبل السيد جاك سرتو وزير اخلارجية ( 42)

وابالغكم اهتمامه الشخصي حول معاجلة تلك القضية وهو يرغب يف املشاركة اجلماعية لكافة االطراف يف 
ول الذي ابرم بني قائمة االئتالف العراقي املوحد وقائمة وهذا نص الربوتوك. انتخابات جمالس احملافظات

التحالف الكوردستاني لتشكيل احلكومة العراقية للمرحلة االنتقالية والذي تتعلق الفقرة الرابعة منه بتنفيذ 
 :من قانون ادارة الدولة املؤقت حيث جاء فيها( 42)املادة 

 : نص الفقرة الرابعة من الربوتوكول 
لة آثار سياسات النظام البائد يف تغيري الواقع القومي واملذهيب والسكاني من خالل اهلجرة القسرية إزا: رابعًا

وتوطني الغرباء الذين اسكنوا يف هذه املناطق ضمن سياسة التغيري السكاني والتطهري العرقي وفق قانون ادارة 
وهيئة تطبيع االوضاع يف كركوك وعلى  الدولة وذلك بتوفري التخصصات الالزمة هليئة فض املنازعات امللكية

من قانون ادارة الدولة ( أ)من الفقرة ( 5،3،0،1)احلكومة االنتقالية اختاذ اخلطوات العاجلة لتطبيق 
للمرحلة االنتقالية وتقوم احلكومة االنتقالية خالل فرتة ال تتجاوز الشهر من تشكيلها بتفعيل اجراءات 

 .يف كركوك وهيئة منازعات امللكية هليئة تطبيع االوضاعالتطبيع مبا فيها توفري التمويل 
من قانون ادارة الدولة االنتقالية مما يؤدي اىل حتديد االنتماء االداري (42)التطبيق الكامل للمادة : ثانيًا 

املختلف عليها مبا فيها حمافظة كركوك وعلى الرئاسة االنتقالية االسراع، أهل يعين االسراع سنني وسنني؟ 
ن ثم التعطيل، طبعًا ال ، االسراع يف تقديم املقرتحات بشأن معاجلة التالعبات باحلدود االدارية يف هذه وم

املناطق اىل اجلمعية االنتقالية وتوضيح التسويات الضرورية مبا حيقق الرغبة النهائية لسكان احملافظة وبعد 
دات وقبيل اجراء انتخابات اجمللس الوطين التطبيع واملصادقة على الدستور الدائم ، على اساس هذه التعه

ويف هذه القاعة جلسة رمسية حبضور السيدين كاك مسعود بارزاني ومام  هةولريلكوردستان عقدت يف مدينة 
جالل طالباني واملكتبني السياسني لالحتاد الوطين الكوردستاني واحلزب الدميقراطي الكوردستاني واالطراف 

ة وممثلي الكورد يف جملس حمافظة كركوك ومسؤوليني عراقيني وامريكيني السياسية الكوردستانية كاف
وبريطانيني رفيعي املستوى حيث جددوا تعهداتهم امام اجمللس الوطين لكوردستان وبدوره قرر اجمللس 
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، وعلى اساس هذه (42)الوطين لكوردستان بأنه سوف يكون لنا موقف يف حال عدم تنفيذ مضمون املادة 
مقعد  05رى القبول باملشاركة يف االنتخابات حيث اجريت وحصل جملس حمافظة كركوك على التعهدات ج

مقعد غري انه كان قد قطع وعدًا غري انه مل ينفذه وحتى انه مل خيصص اي ميزانية للجنة  51من اصل 
ذلك ولكن اليت تشكلت مبوافقته، بل ان بعضًا ممن وردت امسائهم كأعضاء يف اللجنة مل يكونوا على علم ب

مليون آخر لتعويض ( 022)مليون دوالر ويف نيتهم اضافة ( 022)نقول من باب احلق ان املالكي خصص 
املتضررين يف املستقبل عند برنامج حكومة نوري املالكي بعد مناقشات ومشاورات مكثفة بني الكتل السياسية 

ته شدد فيه على تنفيذ كامل بنود الفائزة يف االنتخابات وضع السيد نوري املالكي برنامج عمل حكوم
من برنامج عمل حكومة املالكي ( 00)وجاء يف الفقرة ( 152)الدستور الدائم للعراق ومن ضمنها املادة 

وبشكل واضح وجلي مايلي واقسم اليمني بذلك ايضًا كي ينفذه ولكن مع كل األسف نرى االخوان هنا اآلن 
بما نرى حنن يف برملان كوردستان تعهد تلتزم احلكومة بتنفيذ وبالتأكيد ان الوقت الكايف ال يساعدهم حس

من قانون ادارة الدولة بكل فقراتها واملتمثلة بتحديد ( 42)من الدستور املعتمدة على املادة ( 152)املادة 
ة اثر املراحل الثالثة التطبيع واالحصاء واالستفتاء يف كركوك وغريها من  املناطق املتنازع عليها، تبدأ احلكوم

تشكيلها هذا سرد بسيط وخمتصر، اعين بها حنن عشنا مع الوعود الكثرية الداخلية واخلارجية ولكن مع كل 
االسف يف النهاية كان مصرينا املقابر اجلماعية واستعمال الغاز الكيمياوي ضدنا، هنا نقول بكل صراحة لكل 

لذين يقررون كيف يعودون اىل هذا االقليم العراقيني ولكل ابناء شعب كوردستان الن، شعب كوردستان هم ا
وبانتهاء املدة القانونية هلذا البند الدستوري، حنن لسنا راضني ال للتمديد وال للتأجيل امنا ان كان هناك 
متديد أو تأجيل جيب احلاق هذه املناطق املتنازعة عليها اىل مناطقها الطبيعية وهي ادارة اقليم كوردستان 

 .ض جاهدين، وانا واثق ان كان ذلك، سيكون االستفتاء يف اسرع وقت ما وشكرًاومن ثم نعمل مع بع
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

يف برملان كوردستان اليت عرب فيها عن ( 152)شكرًا لالستاذ كمال كركوكي رئيس جلنة متابعة تنفيذ املادة 
 الفرتة السابقة وسرد جانبًا من التاريخ املتعلق باملشاكل القلق من عدم ايفاء احلكومة العراقية بالتزاماتها يف

املتنازع عليها وقضية كركوك وبالتأكيد ان هذا الكالم موجه اىل احلكومة العراقية واىل املسؤولني مجيعًا 
وليس اىل اللجنة العليا وكما اشار رئيس اللجنة فان عمل اللجنة متتد اىل اشهر وال تتحمل مسؤولية تبعات 

اعس اآلخرين وعدم قيامهم مبا جيب حنن بالتاكيد كما قلت يف بداية كلميت وكما اكد يف كلمته االستاذ تق
وكلنا نريد هلذه املادة الدستورية ان تأخذ ( 152)رائد فهمي كلنا حريصون على التنفيذ الكامل للمادة 

لكل الشعب العراقي وتطلعاته يف  مكانها يف التطبيق، النها متس كل الشعب العراقي وعدم حلها تصيب بالضرر
بناء مستقبله يف الدميقراطية والفدرالية وحقوق االنسان ورفع الظلم، حنن امامنا ايامًا قليلة على املدة 

، االستاذ رائد فهمي اشار اىل عقبات تعرتض حتقيق الكامل (152)احملددة يف املادة الدستورية لتنفيذ املادة 
ستاذ كمال اكد ان أي تأخري وتغيري يف هذه املادة غري مقبول من قبل برملان خالل الفرتة املتبقية واال

كوردستان وانا اعتقد ان هذه اجللسة غري كافية لكي يتحدث اجلميع ونصل اىل مشرتكات واىل رؤية موحدة 
ى عقد كمال عل.فنحن لدينا نصف ساعة فاذا كانت اللجنة االستاذ رائد فهمي يوافقون على اقرتاح االستاذ د

اجتماع خاص آخر غدًا فاننا نستطيع ان حندد الفرتة املتبقية من اجتماعنا اليوم وحندد مسارها واذا مل يكن 
لديهم وقت نتحدث بشكل آخر ممكن الساعة السادسة، أذًا سيكون لنا اجتماع خاص آخر يف الساعة السادسة 
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ان يتحدثوا ولكن احب ان اؤكد لكي نستفيد  مساًء ولكن لدينا نصف ساعة ابدأ بتسجيل امساء الذين يريدون
من الوقت ان مسؤولية اللجنة حمددة وينبغي ان يكون الرتكيز على آلية العمل، قبل ان اكتب االمساء اعطي 

 .الكلمة للسيدة نرمني عضوة اللجنة لكي تتحدث عن آلية اللجنة وتفيدكم يف مداخالتكم، تفضلي
 :340نة املادة نائبة رئيس جل /السيدة نرمني عثمان
 .السيد رئيس اجمللس

 .السادة اعضاء الربملان احملرتمون، السادة احلضور الكرام
 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

يف البداية اود ان اوضح عمل اللجان وتشكيل اللجنة املالية وجلنة احلدود االدارية فقط يف سبيل ان اوفر 
فقط التوضيح طبعًا بالنسبة الي انا ارأس اللجنة املالية وجلنة  الوقت عليكم الن الوقت جدًا ضيق ممكن

احلدود االدارية بالنسبة اىل اللجنة املالية آلية العمل طبعًا مثل ما اتفضل ال اود ان ازيد لقد اشار رئيس 
 9/2/0225اللجنة وغطى كل اجلوانب والعراقيل ولكن فقط اللجنة املالية احنا وافقت رئاسة الوزراء يف 

وطبلوا  12/12، حصلنا املوافقة يف  02/9بتشكيل اللجنة قدمنا احنا اول تقرير بتشكيل جلنة مالية يف 
منا ان نبني ونوضح الصالحيات وايضًا املهام بالنسبة اىل اللجنة املالية طبعًا احنا قدمنا صالحية اللجنة 

بعد عدة اشهر وبعد ايضًا  0222/ 12/0املالية ومهام ومهمات اللجنة املالية وما حصلنا اجلواب اال يف 
املفاحتات الرمسية لفتح حساب خاص يف البنك تأخرنا اىل وبدأنا العمل صالحيات املالية بعد موافقة ديوان 
الرقابة املالية يف احلكومة املركزية بدأنا بالعمل تقريبًا رمسيًا يف الشهر اخلامس بعد املوافقة بالقرار ثم بدأنا 

رات ووضعنا آلية لتوزيع االستمارات على املرحلني وعلى وشك قبل ما اتطرق اىل هذا املوضوع بتوزيع االستما
اود ان ابني ان شكلنا جلان داخل اللجنة العليا اللجنة الفنية اليت عملها توزيع االستمارات على الوافدين 

ي احلقائق وجلنة تدقيق مجيع واملرحلني يف مجيع احناء املناطق املتنازع عليها وايضًا استمارات جلنة تقص
االستمارات او آليات العمل اليت صارت يف اللجنة الفنية وتدقق حبسب املوجودات واملطلوب اليت تتضمن كل 
استمارة من االستمارات طبعًا انا جئت باالستمارة وحنن يف بداية العمل وزعنا االستمارات على الوافدين وايضًا 

 وطلب االستمارة هو صورة قيد نفوس والبطاقة التموينية وهوية االحوال وزعنا االستمارات على املرحلني
املدنية وشهادة اجلنسية العراقية وتأييد من املركز التمويين يف احملافظة املرحل اليها واالستمارة طبعًا جيب ان 

مارات يعين انه يكون فيها كتاب رسالة ايضًا بانه هو رغبة النه طلع القرار انه حسب الرغبة وناكد االست
مثاًل استمارة مرحل فيها نقص يف كل استمارة بعدما تدقق من قبل اللجنة الفنية تعرض االستمارة على 
جلنة تقصي احلقائق وكل جلنة مشكلة من مجيع مكونات الشعب العراقي جلنة تقصي احلقائق ايضًا يؤكدون 

ة تقصي احلقائق وتعرض على اللجنة على ما متوفر ضمن املستمسكات اليت موجودة تدقق من قبل جلن
املالية وحنن بدورنا ندقق كل االوراق املوجودة يف االستمارة يعين صار عندنا ثالث مرات تدقيق وهذا 
التدقيق واجب لكي ال نعطي جمال ألي شخص لكي يشك يف عمل اللجنة القانونية والدستورية يف عمل اللجنة 

لى كل ورقة حرب سري وكما هو موضح وترون انه يوجد رقم لدى ومن اجل ايضًا تفادي املشاكل وضعنا ع
اللجنة ورقم ايضًا على االستمارة وخبالل هذا الضوء ممكن حنن نوضح االستمارة هل االستمارة صحيحة ام 

تدقيق اللجنة املالية تصدر الصك ونوقع الصك والوافد او املرحل يقبض الصك هذه وبعد  غري صحيحة
العراقية وطبعًا عندنا مشاكل كثرية مثاًل مشكلة هناك يعين عراقيل من طرف مثاًل ويصرفه يف البنوك 

الشخص او الوافد او املرحل مثاًل مل يقدم كل املستمسكات الضرورية أو يقدم مستمسك غري وايف للطلب وهذه 
ات ضرورية وال بالبداية كان العمل جدًا صعب بسبب املشكلة ايضًا للوافد او املرحل ما كان عندهم معلوم
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معلومات دقيقة حول آلية العمل ولكن اآلن بعد تعلمهم مثاًل حنن كل يوم نستلم باملئات من االستمارات 
استمارة خالل اسبوع ولكن االن  122الكاملة يعين ترسل اىل جلنة املالية وحلد اآلن طبعًا حنن مل نكن ننجز 

ت بالتعويض طبعًا امام حضراتكم موجودة ال اريد اخذ استمارة يف اليوم وهذه مستمرة االستمارا 022نكمل 
وقت البقية موجودة امامكم مجيع الصالحيات بالنسبة اىل الصالحيات املالية وايضًا مهام اللجنة املالية ايضًا 
موجودة امامكم ممكن ان تتدقوا فيها واي استفسار حول الصالحيات واملهام حنن مستعدون لالجابة واللجنة 

جلنة دقيقة ونعمل بعمل مؤسسي واضح ومستعدين ألخذ كل ( 152)اللجان املوجودة يف جلنة  وحنن وكل
الشكاوى اي شكوى من أي طرف حنن مستعدين للتوضيح واما ملتابعة العمل وانشاء اهلل نكون عند حسن ظن 

( 5222)ا وقعت اجلميع ونتمنى ان نكمل التكملة االخرية واالجنازات اىل حد يوم امس اليت ان وقعت صكوكه
من املبلغ املخصص % 35للمرحل يعين حنن اآلن صرفنا ( 1504)اربعة آالف صك للوافد وبدأنا بالرتحيل 

صك اخر نوقع وهذه الصكوك مستمرة ولكن حباجة ( 522)واالستمارات مستمرة وانشاء اليوم ايضًا حوالي 
ة اىل عمل جبار مثل حتى اوضحلكم اىل عمل وممكن ان تدققون وتشاهدون داخل االستمارات هناك حباج

كيف ان الكتابات كلها كتابات يدوية مثاًل هذه االستمارة عندما نأتي بها من السجل جيب ان تكون كلها كتابات 
شخص  13يدوية يعين هذه القوانني العراقية جيب ان تكون الكتابة يدوية خصوصًا اذا االستمارة تتكون من 

لة حباجة اىل ساعات فقط لكلي يكتب من قبل الوافد او املرحل يعين هذا العمل من افراد العائلة يعين العائ
وحلد اآلن مئات من القرارات  1952عمل جبار واود ان اوضح شيء آخر ان العمل الذي  قام به صدام من 

حباجة اىل مئات من قرارات اخرى لدحض القرارات الصادرة من نظام صدام وكل قرار معها عشرات من 
ليمات حباجة اىل ان نلغي التعليمات يعين العمل وحتى بالنسبة الي طبعًا بدأت العمل ما كنت اتصور التع

العمل بهذه الصورة اجلبارة يعين انه عمل جبار وعمل دقيق جدًا يعين حباجة اىل الغاء مجيع القرارات ويف 
ة للحدود االدارية طبعًا مشكورًا مكتب نفس الوقت حباجة اىل الغاء مجيع التعليمات املوجودة ايضًا اما بالنسب

الدكتور حممد احسان ساعدوني كثريًا حنن قدمنا كل تغريات احلدود االدارية وسوف نقدمها انشاء اهلل مع 
بقية تغريات احلدود االدارية يف مجيع احناء العراق ووعدنا اللجنة بان نقدم هلم يف اخلامس عشر من الشهر 

ة حنن مقدمني لكن بقي ان ندجمها مع القرارات الصادرة يف بقية احناء العراق كل تغريات احلدود االداري
املتنازع عليها واليت حصل عليها تغريات يف احلدود االدارية وشكرًا حلسن االستماع طبعًا اعتذر على االطالة، 

 .شكرًا
 :السيد عدنان املفيت رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

ني على هذه الشروحات الضرورية اليت تعرب عن العمل املهم الذي اجنز خالل الفرتة شكرًا جزياًل للسيدة نرم
القليلة املاضية ولو كانت اللجنة تعمل هكذا منذ البداية لكنا قد شاهدنا فصوهلا االخرية اآلن ، االخ االستاذ 

 .حتسني كهية يطلب الكالم فليتفضل 
 :االستاذ حتسني كهية

 .بسم اهلل الرمحن الرحيم
يف البداية نشكر هيئة رئاسة برملان كوردستان وكذلك اعضاء وعضوات الربملان على هذه الضيافة وحنن  

مل توضع ملكون واحد ( 152)نبحث موضوع اساسي وجوهري وكثر الكالم واملداوالت حوهلا اعتقد انه املادة 
انه ينبغي ان نتعامل وفق هذه وامنا وضعت جلميع املكونات اليت تعرضوا اىل ظلم النظام السابق فاعتقد 

الرؤية مع هذه املادة ما طرحه الدكتور كمال كركوكي االخ وهو عزيز علي وسبق وان عملنا معًا انه ركز 
فقط على معاناة االخوة الكرد من سياسات النظام البائد وحنن كرتكمان وحتى العرب هناك عرب تضرروا من 
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خمرج الزالة هذه املظامل فنحن نرى ان التأخري الذي حصل على سياسات النظام البائد وما زلنا نبحث عن 
حصل ايضًا على مواد اخرى حنن يف وضع يعين استثنائي وضع مر به العراق يف ظروف عصيبة ( 152)املادة 

يوم وهذا مذكور يف الدستور بانه  14واعطيكم مثل انه جملس النواب كان بامكانه بعد تشكيل اجمللس بعد 
عديل دستور وبعد اربعة اشهر من االعداد وصياغة مقرتحات من قبل اعضاء جملس النواب يشكل جلنة ت

يطرح على رئاسة اجمللس هذه املقرتحات من اجل املصادقة عليها لكن حلد االن قرابة سنتني لكن جند انه 
من املواد جلنة صياغة الدستور ال تزال معطلة عن امتام مهماتها يعين حصلت خروقات دستورية يف كثري 

ايضًا موضوع احلكم على مداني االنفال هذا انا ايضًا اعتربه خرق قانوني ودستوري ( 152)وليس يف املادة 
نعيشه االن حنن كعراقيني متضررين من سياسات النظام البائد فاعتقد انه هناك رؤية خمتلفة هناك 

يرى انه تطبيق املادة خالل السقف سياسات ظهرت على الوجود انه كيف نتعامل مع هذه املادة هناك من 
احملدد له انه حيقق طموح شعبه من خالل هذه املادة هناك من يرى انه هذه املادة ينبغي ان نتعامل معها 
حبكمة وتأني وصرب وفق املراحل املطروحة يف القانون والدستور وهناك نفر قليل يبحثون من خالل وسائل 

وصعوبة ( 152)ادة فنحن نعيش يف وسط هذه التداخالت واعتقد املادة االعالم يطالبون حتى بالغاء هذه امل
تطبيق هذه املادة لن تتحملها احلكومة بوحدها ولن تتحملها اللجنة لوحدها ولن تتحملها دائرة لوحدها هي 

سنة، هناك قرارات جندها عقبة امامنا، هناك خطوات جندها عقبة امامنا فاعتقد انه  34فعاًل ازالة سياسة 
ينبغي ان نتعامل مع هذه املادة وفق رؤية قانونية، وانا اتفق مع الدكتور بانه يطرح قضية الكرد ومعاناة 
الكرد حبيث انه ميثل الكرد، وانا من حقي ايضًا ان اطرح معاناة الرتكمان باعتبار انا امثل الرتكمان يف اللجنة 

ح ينبغي ان يكون هذا الطرح مقبول وقانوني وكذلك يف جملس احملافظة فانا يف تصوري عندما نطرح اي طر
ثم هذه املادة ينبغي ان تطرح على مستويات وتوافقات حنن اآلن ال زلنا نعيش نتيجة التوافقات السياسية 
اليت حصلت يف البلد، حنن عندما نواجه مشكلة قانونية يف جملس النواب عندما هم ممثلي الشعب مل يصلوا 

طرحونها لقادة الكتل حتى يتوافقوا فيما بينهم لكي حيلو املشاكل، اعتقد ان اعضاء اىل حل ملعظلة او ملشكلة ي
جملس النواب يتفقون معي يف هذا الشئ حينما حيصل خالف بينهم هم ممثلي الشعب يطرحونها على القادة، 

يف انه نتكئ  اذًا التوافقات السياسية ضرورية ومهمة يف عالج مثل هذه املشاكل وانا يف تصوري احلل االمثل
على احلوار البناء والسليم حبيث انه خنرج بنتيجة ارضاء كافة مكونات الشعب وتعويض كافة مكونات الشعب، 
حنن جمرد ان زرنا جملس النواب بدأت املطاليب تزداد اعتقد طرحوا اقضية ونواحي تعرضوا اىل سياسة ظاملة 

النظام البائد فهذا املوضوع مطروح على طاولة وايضًا تعرضت اىل ترحيل، تعرضت اىل استقطاع من قبل 
العراق ككل، فاعتقد انه مهمتنا مهمة صعبة ينبغي ان نتعامل مع هذه املهمة وفق رؤية عراقية حتى نتمكن 
من انه نتغلب على املشاكل، الرتكماني حيس انه فعاًل هذه املادة وضعت حلل مشاكله والكردي ايضًا يتحسس 

حلل مشاكله والعرب املتضرر ثقوا باهلل انتم هنا يف الربملان اخوان اعزاء يف كردستان  بانه هذه املادة وضعت
ثقوا باهلل حنن كرتكمان مل يعد الينا شرب من اراضينا وحلد اآلن مصادرة ومستملكة من قبل الدولة حنن 

شرحية مظلومة كرتكمان وثقوا باهلل هذا كالمي من كركروك ومن جد كركوك اقول لكم ان الرتكمان يعين 
حلد اآلن بعد سقوط النظام وحلد اآلن شرحية مظلومة يعين عندما نرفع اصواتنا ونسمعكم ونسمع الربملان 
ونسمع القادة السياسيني من حقنا انه نبحث عن خمرج لعالج، حنن االخوة يعرفونين جيدًا لست متطرفًا يف 

قيني واتعامل مع كل العراقيني وينبغي انه ارائي لست احبث موضوع قومي فقط وامنا احبث مع كل العرا
مادة حتقق طموح كل العراقيني وكافة املكونات وانا ال اطيل وال اريد ان اطيل يف حديثي واترك اجملال 
لالخوة االعضاء ليوجهوا اسئلتهم واستفساراتهم للجنة ويف النهاية اشكر هيئة الرئاسة واالخوة االعزاء على 

 .يكم ورمحة اهلل وبركاتههذه الفرصة والسالم عل
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 :رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني السيد عدنان املفيت

شكرًا جزياًل لكلمة االستاذ حتسني كهية اليت عرب بها عن صوت تركماني وصوت حمرتم نتمنى ان نسمعه هنا 
عرب الذين دائماًً حنن وعندما نقول شعب كوردستان نعين به الكرد والرتكمان والكلدان واالشوريني وال

يعيشون معنا ال فرق وانا اؤكد مرارًا كثرية هنا ويف كل املناسبات كنا نؤكد ان الظلم الذي حلق بالرتكمان يف 
بعض جوانبه اقسى، عندما اقول اقسى النهم تعرضوا اىل ظلم مزدوج اضافة اىل التطهري العرقي والتغيري انه 

بني ان خيتاروا  1922يف االستفتاء الذي جرى يف عام  كانوا حمرومني من ان يقولوا اننا تركمان وخريوا
القومية العربية او الكردية، اذا النظام السابق مل يكن يعرتف بقوميتهم بينما حنن هنا يف اقليم كوردستان 

من حقيقة وليست منة ان الرتكمان يعيشون معنا يف كوردستان  1991وقبل سقوط النظام يف االنتفاضة عام 
من كوردستان ومن العراق ايضًا نعرتف بكل حقوقهم وقد اقرت هذه احلقوق يف الدستور  وهم جزء صميم

العراقي ومشروع الدستور لالقليم ينص ايضًا على اكثر من احلقوق اليت اقرت يف الدستور العراقي سوف 
دستان فهو يتضمن ذلك وال زلنا جنري نقاشات وارجوا ان يطمأن بان الدكتور كمال عندما يتحدث ويقول كور

يعين الكورد والرتكمان والعرب والكلدان واالشوريني ، انا حاولت ان ال اعطي الكالم للدكتور كمال ان يكتفي 
 .بايضاحي ولكنه يريد ان يضيف

 (:كةمال كةركووكي. د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل 
 .بةريز سةرؤكي ئةجنومةن

فظة كركوك ال نفرق بني عربي او كوردي او تركمان او يف احلقيقة كاك حتسني حنن عملنا معًا يف جملس حما
كلداني او اثوري وارمين، مسيحي، مسلم، الذي ليس له عقيدة، ايزيدي كل انسان عندما ننظر اليه مبعيار 
واحد كانسان عندما نقول املناطق املتنازع عليها نعين كل من يعيش على هذه البقعة اجلغرافية بكافة 

لكن علينا جيب ان ال ننسى صحيح اننا يف وضع استثنائي ولكن علينا ان ال ننسى احرتام القوميات واالديان و
الرادة االكثرية الساحقة من مواطين هذه املناطق الذين يلحون علينا من الرتكمان والعرب والكلدان واالثوري 

ف معهم ونساندهم كي يرجعوا واالرمين وااليزيدي والكوردي ويرتددون اىل هذا املنرب يوميًا يطالبوننا بان نق
ادارة مناطقهم كي يتمتعوا بنوع من االستقرار وحتسني االوضاع وان ال يهمشوا وال يعيشوا يف هذا الوضع 
املآساوي الذي يتالبعون مبقدراتهم حنن حريصون على حقوق اخواننا واخواتنا الرتكمان والعرب والكلدان 

لى حقوقنا ككرد هذا املطلب مطلب مجاهريي وارضاء كافة واالثوريني واالرمن قبل ان نكون حريصون ع
هذا من املستحيالت ولكن دائمًا االكثرية رمبا هناك اكراد ايضًا ال يريدون ان تنفذ هذه املادة % 122املكونات 

ولكن االكثرية الساحقة من سكان، مواطين من هذه املناطق يلحون ويلحون وترون كيف يلحون عن قريب 
 .وشكرًاانشاء اهلل 

 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

شكرًا جزياًل انا اعتقد ان احلل االفضل ان نرفع االجتماع اىل الساعة السادسة كي نستمع اىل اعضاء الربملان 
وسيكون النقاش هو اسئلة ومقرتحات وليس قرار اذا كان ال بد من اختاذ قرار فينبغي ان تكون لنا جلسة 

 .االجتماع لكي جنتمع يف الساعة السادسة مساًء وشكرًا لكماخرى انهي هذا 
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
دانيشتنةكةمان دةست ثَيئةكةينةوة كةبةردةوام بوونة لةسةر دانيشتين تايبةتي بةناوي طةلي كوردستان، 

ري ئةنداماني ليذنةي باآلي جَيبةجَيكردني ماددةي ئةمِرؤ وسبةينَيمان،  كةبةردةوام بوونة لة مَيواندا
كةسةرؤكي ليذنةو ئةنداماني لةطةَلمان بةشدارن، هةروةها ئةجنومةني . ي دةستوري عَيراقي فيدراَل(152)

ثارَيزطاي كةركووك، سةرؤكي ئةجنومةن وئةنداماني ئةجنومةن لةطةَلمان بةشدارن بةخَيربَين، هةروةها كاك 
وبةيانيش بةخَيرهاتنمان كردن، هةموواليةكتان بةخَيربَين، هةموو ئةنداماني  سةعد ودكتؤر سةعدي

ئةجنومةني نوَينةران بةخَير بَين سةرضاوان، يةكة يةكة ئةمِرؤ بةياني طوَي بيسس سةرؤكي ليذنةكةو دوو، 
لةاليةن  بووين كة 152سَي ئةندامي ليذنةكة بووين رةئيان باسكرد هةروةها طوَي بيسس راثؤرتي ليذنةي 

دكتؤر كةمالةوة خوَينرايةوة هةموومشان ئةو رؤذانة ئةذمَيرين كةماوة لةبةردةم هةموو اليةكمان تا كؤتايي 
، قسةكامن وةكو بةياني ئاماذةم ثَيكرد دةيكةمةوة عةرةبي بؤ ئةوةي 152ساَل بؤ جَيبةجَيكردني ماددةي 

 .بةردةوام بني لةسةر دانيشتنةكةمان
 .حيمبسم اهلل الرمحن الر

ورئيس واعضاء جملس حمافظة كركوك واعضاء جملس ( 152)مرة اخرى ارحب بكم رئيس واعضاء جلنة 
النواب العراقي واالخوة والضيوف الذين يشاركوننا هنا يف هذا االجتماع املهم نقدر كما اشرت صباح هذا اليوم 

ردستان لكي نستمع اىل آخر التطورات عاليًا هذه املبادرة زيارة اللجنة لكوردستان واالجتماع مع برملان كو
وقد استمعنا صباح اليوم مشكورين من قبل رئيس اللجنة تفصيالت وايضاحات ( 152)املتعلقة بتنفيذ املادة 

كثرية متعلقة مبراحل قيامهم بواجباتهم خالل االشهر املاضية كذلك استمعنا اىل عدد من اعضاء اللجنة حول 
 تقييم رئيس اللجنة اخلاصة باقليم كوردستان متابعة تنفيذ املادة من وجهات نظرهم وكذلك استمعنا اىل

قبل الدكتور كمال كركوكي وكلنا نتابع ومعنا مجيع سكان العراق وكوردستان خاصة عمل هذه اللجنة وهذا 
ة نفتتح العمل املبارك انشاء اهلل وما توصلت اليها من نتائج بعد ان استمعنا اىل هذه الكلمات القيمة واملسؤول

اجللسة اآلن لكي نستمع اىل آراء واسئلة اعضاء الربملان الكوردستاني ابدأ بتسجيل امساء واطلب من اللجنة ان 
يتفضلوا وان يأخذوا مقاعدهم كما كانوا صباحًا يف مواجهة اعضاء الربملان اكتب االمساء ارجو ان تظل االيادي 

ب باالستاذ حممد املوسوي رئيس جلنة حل منازعات امللكية طبعًا نسينا ان نرح. مرفوعة لكي ال انسى احدًا
 .اهاًل وسهاًل نرحب به ترحيبًا حارًا، كاك حممد حكيم

 :السيد حممد حكيم جبار
 .بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .السيد رئيس اجمللس الوطين 
سألة من املفضل مادة معقدة كتعقيدات الوضع العراقي وم( 152)ارحب باالخوة والسادة الضيوف، املادة  

هل : السؤال االول: وبعد الرتحيب باالخوة ان نثمن جهودهم يف تنفيذ املادة ولكن يبقى لدينا بعض االسئلة 
يبقى للمادة الشرعية الدستورية بعد انتهاء املدة احملددة وهي نهاية الشهر احلالي وهل كل الوافدين استلموا 

 52 الربملان رأيت احد طلبات املواطنني العرب الوافدين باسم استمارات التعويض الني انا قبل ان أحضر اىل
عائلة مل يعطوا له استمارات وقالوا له ال توجد لدينا استمارات وهناك مثاًل كاتب الطلب قال انه ميثل تقريبًا 

عائلة من  24عائلة عربية مل نستلم االستمارات بسبب الظروف االمنية يف كركوك فهناك تقريبًا  022
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انه اذا مت متديد الفرتة : سؤالي اآلخر . رحلني الرتكمان مل يعطى هلم االستمارات، استمارات املرحلنيامل
القانونية للمادة وهذا ما خنشاه ما هو اقرتاحكم كلجنة للمدة املطلوبة من الوقت لتنفيذ املادة حبذافريها 

ضمان لتنفيذها يف تلك املدة واقرتح عليكم وبكل مكوناتها الثالثة التطبيع واالحصاء واالستفتاء وما هو ال
كلجنة النكم املختصني باملوضوع انه تطلبون من اجمللس الوطين او من الرئاسة او من رئاسة احلكومة 
االجوبة على االسئلة االربعة اليت ذكرها األخ رائد فهمي معالي الوزير واالسئلة االربعة اليت مل جند هلا حنن 

االن مبدأ الطواعية يف الرجوع يعين ما هو مبدأ الطواعية يف الرجوع يعين باحلقيقة مع وال انتم اجلواب حلد 
العلم انه اني عندي اطالع يوميًا يف اجلرائد ولكين مل امسع مببدأ الطواعية يف الرجوع اي طواعية الوافد، 

 .يعين اذا رغب بالرجعة يعين يرجع واذا ما رغب
 :ستانيالسيد رئيس اجمللس الوطين الكورد

 .االستاذ عثمان امحد. شكرًا جزياًل ، شكرًا جزياًل ، الفكرة وصلت والوقت انتهى شكرًا جزياًل
 :عثمان امحد محد امني بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةرضةند بة عةرةبي نووسيومة بةآلم، ئةمةوَيت بةزماني شرييين كوردي بيَلَيم تا ئةوةي طةلي كوردستان 

يين كوردي خؤي كةيةكَيكة لة دوو زمانة سةرةكيةكةي عَيراق ئيمة، شانازي ئةكةين بةوةي بةزماني شري
كة لة ئيستييتتا دةنطمان داوة بؤ دةستوري عَيراق هةموومان دةنطمان داوة، بةآلم ئَيستا دواي ئةوةي 

ان و خةَلكي ئةكةم، ئةوان ميواني ئازيزي كوردست 152بةخَيرهاتين طةرمي ئةو ليذنةي تايبةت بةماددةي 
كوردستانن خةَلكي كوردستان ميللةتَيكي ئازاو بةوةفاو رَيزطري هةموو ميوانَيكن بةدرَيذايي مَيذوو 
وشؤِرشي كورديش كوردستان و شؤِرشي طةلي كوردستان بؤ داواكردني مايف رةواي خؤي بةِراسس دةستور 

ت و تَيكؤشانيدا سيماي شؤِرشي ناسانةو جَيبةجَيكردني دةستور لة فيكريداو لة شؤِرشيدا لة خةبا
كوردايةتي بووة، سيماي شؤِرشي كوردستاني بووني بووة، ثرسيار لةليذنةي بةِرَيز ئةكةم كةئايا دواي 

يةو هي  يةكَيك  10ئةوةي ئةم ساَل تةواو بوو ئةوان موهيمةيان ضي ئةبَيت، بةداخةوة ئةوة مانطي 
يشي هةرهةموو طةالني عَيراقي ثَيوة بةندة، بةداخي كةبةِراسس ئةمن وئاسا 152لةبةندةكاني ماددةي 

طرانةوة ئَيستا ضاوةِرَيني لةو شةوة ثريؤز وموبارةكةدا ضاوةِرَيي ئةوةي كة دواشت بةطةلي كوردستان و 
طةالني عَيراق بَلَيني ضية، ثرسيار بؤ ليذنةكة ئةوةية كة ئايا دواي تةواو بووني سةري ساَل مةهاميان ضي 

 .سوثاسئةبَيـت؟ زؤر 
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 .زؤر سوثاس كاك عبدالرمحن فةرموو 
 :عبدالرمحن امحد رضابةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .ارحب باللجنة العليا الكرام
 وتوضيحات للجهات املختصة اواًل لدي مالحظة،  اذا كان لدى اجلنة العليا تقرير مشرتك افضل واقوى لنجاح 

وهو اعادة مجيع املوظفني من سكان  15/1/0222يف  1القرار صادر من اللجنة العليا قرار رقم : سؤالي
االصلني اىل املناطق املتنازع عليها اىل اين وصل هذا القرار واين مت خطوات العمل هلذا القرار وقرار آخر رقم 
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عقود الزراعية اليت ابرمت ضمن سياسات التغري الدميوغرايف وهو الغاء كافة ال 5/0/0222بتاريخ  5
 .التعريب يف املناطق املتنازع عليها ماذا مت بعد قرار سيادتكم اىل اين وصل خطوات العمل هلذا القرار وشكرًا

 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 .شكرًا جزياًل االستاذ عبدالرمحن امساعيل
 :اعيل سليمبةِرَيز عبدالرمحن امس

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي بةخَيرهاتين ميوانة بةِرَيزةكان ئةكةين، سوثاسيان ئةكةين، زؤر زةمحةتيشيان كَيشا تا ئَيستا، 

ئيشةكة تةواو بيَب،  0222بةآلم ئَيمة تاحةدَيك رةشبينني لةبةر ئةوة قةرار بوو تانيهايةتي ئةمساَل 
ةجَي بَيت، بةآلم بةداخةوة هةتا ئَيستا هي  نةكراوة لةبةر ئةوة ئَيمة، هةمووي جَيب 152يةعين ماددةي 

نازانني سةبةب ضية ئايا حكومةت خؤي موعةرقلة يان وةزعَيكي تايبةتي هةية، بةهةرحاَل ئةمانةوَيت 
بزانني يان لَييان بثرسني هؤي جَيبةجَي نةكردني ضية شتَيكي وازح بةئيمة، بَلَين بؤ ئةوةي ئَيمةش 

 .طةين وبةخةَلكيش رابطةيةنني و، سوثاستَيب
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 زؤر سوثاس ، كاك عزالدين 
 :السيد عزالدين سليم خديدا

 :سيادة رئيس اجمللس
وشكرًا على توضيحات سيادته يف كلمته، املادة ( 152)نرحب برئيس واعضاء اللجنة العليا لتنفيذ املادة 

ية فهل تأجيلها او تاخريها ضمن صالحيات جلنتكم وهل هذا من مهمات اللجنة للمطالبة مادة دستور( 152)
ذكرمت يف مقدمة كلمتكم بااللتزام مببدأ احقاق احلق : بذلك ام انها مهمة جلنة تعديل الدستور السؤال األول 

ما هي البدائل وحنن نشكك ولكن تأجيل أو تأخري تنفيذ املادة بعيد كل البعد عن هذا املبدأ يف حالة التأجيل 
بنيات من حياول تأجيلها وما هو الضمانات يف تنفيذ هذه البدائل حلد اآلن مل تتوصلوا اىل اتفاق لتعريف 
الناخب ومناطق االستفتاء ونسبة اقرار االستفتاء فكيف يف حالة التأجيل اما التعويض ليست مسألة جوهرية 

خب الن هؤالء املتطوعني مستعدين للرجوع اىل مناطقهم حتى يف يف حالة التطوع ولكن مهمة يف تعريف النا
حالة عدم التعويض بسبب الوضع االقتصادي فهم يتمنون العودة اىل مناطقهم تفضل األخ حتسني وقال خرق 

فقط ان خرق بعض مواد الدستور ال يعين خرق بقية املواد ما ( 152)بعض املواد الدستورية وليس املادة 
 .عية كما اشار اليها االستاذ وشكرًاأخذ صفة الشر

 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني
 .زؤر سوثاس ، كاك زيتور

 : سعيد مةمخوريطاهر  بةرَيز زيتور
 . بةناوى خواى طةورة وميهرةبان

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةم بةخَيربَين دةك 152من سةرةتا بة خَيرهاتنى ئةنداماني ليذنةي باآلي جَيبةجَيكردني ماددةي 

سةرضاو، بةنيسبةت جَيبةجَيكردني ئةو ماددة ئَيمة، دةبَي لةوة دَلنيا بني كة هي  حكومةتَيكي عَيراقي 
ئامادة نية ئةو ماددةية جَيبةجَي بكات، هي  دةسةآلتَيكي عَيراقي نايةوَيت ئةو ماددة وةكو خؤي جَيبةجَي 

ي ضارةنووسساز وةربطرين لةو مةسةلةيةدا، ثَيشنياري بكات، بؤية ئَيمة دةبَي خؤمان هةوَل بدةين بِريار
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ئةوةش ئةكةم لةو ثةرلةمانةدا ئَيمة بِريارَيك وةربطرين ئةو مةسةلةية لةالي خؤمان يةكاليي بكةينةوة، 
نابَيت بةهي  شَيوةيةك ئَيمة رازي بني : حكومةتي عَيراقيشي ثَيوة مولزةم بكةين ئةوة خاَلَيك، دووش

 31/10دوا خسس ئةو ماددةية، دةبَى بة هةر شَيوةيةك بَيت حكومةتى عرياقى تا بةهي  شَيوةيةك بة
مولزةم بيت بةوةى بِريارَيك دةربكات بة بِريارَيك ئةم ناوضانة بطةرَينَيتةوة سةر هةرَيمى كوردستان دواتر 

ودا لة زةرةرى ئةو لَيذنةية با ئيش وكارى خوى بكات ئةطةر ئةوة نةكات حكومةتى عرياقى لة ماوةى داهاتو
ئَيمة تةواو دةبَى بةِراستى ِرازى بوون بة هةر دواخستنَيك، هةر درَيذ كردنةوةيةك جطة لة زةرةرى ئَيمة 
هيضى ترى تَيدا نية، خاَلَيكى تر ئةوةى كة من تَيبينى دةكةم جَيبةجَينةكردنى ئةو ماددةية دةماخناتة 

ولزةممان دةكات بةوةى ئَيمة داوا لة ثةرلةمانى بةردةم بةرثرسيارةتيةكى طةورة وة لة هةمان كاتدا م
حكومةتى مالكى : عرياقى بكةين سةحبى سيقةى لة حكومةتى مالكيش بكاتةوة لةبةر دوو هَوكار يةكةم
كة جَيبةجَى  152مولزةم نةبووة بة دةستوور كة سوَيندى خواردووة ثارَيزطارى لة دةستوور بكات ماددةى 

اقيش دةكةوَيتة خةتةر و ئيلتيزام نةكراوة بة دةستوورى عرياقى ئةوة نةكراوة، كةواتة سةالمةتى عري
خاَلَيك و لة هةمان كاتدا حكومةتى مالكى ئيلتيزامى نةكردووة بةو ثرَوطرامةى كة بَوحكومةتةكةشى 

ى ثرَوطرامى سياسى حكومةتى مالكيدا باس لة جَيبةجَى كردنى ئةو  00داناوة لةبةر ئةوةى لة بةندى 
وة بةو ئاليةتة لة ماوةى ئةم ساَلةدا، بة داخةوة ئةوةش نةكراوة، كةواتة لة دوو اليةن هةم لة ماددة كرا

اليةن دةستوورى و هةم اليةنى ثرَوطرامى حكومةتةكةش ئيلتيزامى ثَيوة نةكردووة، خاَلَيكى تر ئةوةى كة 
بِريار وةرطرياوة ئةوةتا من  من تَيبينى دةكةم بةِراستى ئةو لَيذنةية موتالةعةى قةرارات ناكات، هةندَيك

بِريارَيكم الية ئةوةى مةسةلةى مةمخور بة ثَيى نووسراوى ئةمانة عامةى ئةجنومةنى وةزيرانى عرياق لة 
مت ربط قضاء خممور بنواحي ادارية مبحافظة اربيل )لة كَوتايدا  0302كة ذمارةى نووسراوةكةش  32/2

ةجَي نةكراوة خَولة ئةجنومةنى وةزيرانى عرياقةوة ئةم باشة بَو جَيب( وحكومة اقليم كوردستان اربيل
قةرارة دةرضووة، بة ئيمزاى خَوشيان بَو جَيبةجَي نةكراوة، كة جَيبةجَينةكراوة، بؤ ئةو ليذنةية بةدوادا 
نة ضووة، بةِراستى ئةوة ئَيمة دةبَي لةو مةسةلةيةدا ثرس وِرا لةطةل ئةو ليذنةيةش بكةين ئةو لَيذنةيةش 

 . وولة لةو مةسةلةيةى جَيبةجَي نةكردنى و ئةوانةخؤى مةسئ
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 .نيو دةقة زياد بوو، زؤر سوثاس ، كةذال خان فةرموو ،سوثاس كاك زيتور وةقتةكةت دوو دةقة بوو
 : بةِرَيز كةذال جميد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة اليةن نوورى  152لةوانة دواخستنى جَيبةجَي كردنى ماددةى  منيش ضةند ثرسيارَيكم هةية، يةكَيك

مالكيةوة نابَيتة هؤى ئةوةى ياخود ئةوةى ىَل ناخوَينَيتةوة كة بةرَيزى نوورى مالكى دةيةوى يةكَيك لة 
ِراسثاردةكانى ديكةى هاملتون جَيبةجَي بكات سةبارةت بة كةركووك و ناوضة دابِراوةكانى كة لة 

ى ئاماذةى ثَي كردووة بةمةش كَيشةكةمان ئاَلَوزتر دةبَيت و كَيشةكةش لة 3ذمارة  ِراسثاردةكانى
ئةوةية كة لة درَيذ كردنةوةى ماوةى جَيبةجَي : كَيشةيةكى ناوخَويى دةبَيتة كَيشةيةكي دوىل، دووةميان

ةية ثَيويستة سةركردايةتى سياسى كورد زةمانَيك وةربطريت بؤةى كة ئةو مادد 152كردنى ماددةى 
جَيبةجَي بكرَيت لة كاتى خؤى و ئةطةرى درَيذ كردنةوةى ماوةكة، ثرسيارَيكى تريش لة كؤتاييدا دةثرسم 
ئايا ليستى هاومثانى كوردستان تا ضةندَيك سووديان لةو هاوثةميانيةتية وةرطرتووة كةلةطةَل ئيتيالفى 

 .لةكاتى خؤى دا 152شيعةدا هةيةلة جَىبةجَى كردنى ماددةى 



 02 

 :ئيس اجمللس الوطين الكوردستانيالسيد ر
 زؤر سوثاس ، خاتوو ظيان امحد 

 :ثاشاخضر  بةِرَيز ظيان امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةى هةظاَلة بةرَيزةكان، ئةندام ثةرلةمانةكان باسيان كرد كةوا كَيشةى حكومةتةكاني ثَيشوو بوو، 
ؤ، لة قسةكةي بةِريز رائد فهمي كةوا بؤني ئةوةي لةدواخستين ئةو ماددةية، ئةوةي من تَيبينيم كرد ئةمِر

لَيدَيت بؤ تةئجيل وتةئجيل كردن و تةمديدي ئةو ماددةية، بةآلم دكتؤر كةماليش زؤر ثَيدادةطرَيت لةوةي 
كةوا نة تةئجيل دةبَيت و نةتةمديد كردن، من لةروانطةي ياسايي ودةستوري قسة لةسةر ئةو بابةتة 

دوا مةوعيدة بؤ ئةو  31/10ئةمة كَيشةيةكي دةستوري وقانونية كةدةبَي  ئةكةم، بةدةر لة عاتييتة،
بةدوا مةوعيد دائةنَيني بؤ مةبةسس دةستثَيكردن  31/10ماددةية، ثرسياري من لَيرة ئةوةية ئايا ئَيمة، 

شةكة يان كؤتايي هَينان بةجَيبةجَيكردني، جا ئةطةر لةحاَلةتي كؤتايي ثَيهَينان بَيت ئايا مةبةستمان كَي
ئةطةر بَيت ودةستمان  31/10بةتةواوي بةسةر ضوو، يان ئَيمة دةتوانني بَلَيني دةستمان ثَيكردووة لة 

دةست ثَيبكةين مةعناي واية  31/10ثَيكردبَيت كاتَيك بَلَيني دةستمان ثَيكردووة لةجَيبةجَيكردني يةعين 
 .موخالةفةي دةستور وياسامان نةكردووة

 :ين الكوردستانيالسيد رئيس اجمللس الوط
 .، مةمنوون خاتوو ظيان سليمانزؤر سؤثاس ، طةيشت فكرةكةت

 :بةِرَيز ظيان سليمان حاجي بشار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسس ئَيمة، لةو بةشدارييةي كة لةثرؤسةي سياسي عَيراق لةسةر ئاسس ثرؤسةي سياسي عَيراقمان 
َيدا ناكرَيت، ئَيستا خةريكة ئةكةوينة شكةوة، ئايا ئةو كردوو، دةورَيكي ئيجابي كورديش ئينكاري ت

بةشداري كردنةي ئَيمة، لةسةر مستةواي نيشتمان و نةتةوةي خؤمان شتَيكي باش بوو يان نا، ضونكة 
بةِراسس حكومةتة يةك لةدواي يةكةكان كةدوايان هات، لةعةالوييةوة بطرة هةتا دةطاتة مالكي، هةرسَيكيان 

كةخوارديان نة ئيلتيزاميان بةدةستوورةوة هةبوو، كة سوَينديان ثَي خواردبوو ئَيمةش نة ئةو سوَيندةي 
وة تائَيستا جَيبةجَي نةكراوة قةت باوةِرمان نية بةتةمديد كردني  0224ئَيستا، بةِراسس ئةوةي لة خاللي 

ةية راستة رذَيمي بؤ سَي، ضوار مانطي ديكة، يان ماوةيةكي ديكة تةمديد بكرَيت ضونكة بِروامان بةوة ه
ماوة، تا ئَيستاش ئةوة جَيبةجَي  هَيشتا رؤشنبريييةكةي ةقافةتةكةي سةدامسةدامي طؤِر بةطؤِربووة، س

ئةكرَيت لةبةر ئةوةش من وةكو نوَينةرَيكي خةَلكي كوردستان، بةِراسس ئَيمة لة هةرَيمي كوردستانةوة رَيز 
ن هةية ثةرلةمان و حكومةتيش دةبَي ملكةضي ئريادةي لةئريادةي طةلةكةي خؤمان دةطرين، دميوكراتيةمتا

طةلةكةمان بَيت، ئريادةي طةلةكةمشان قةت ئةوة قبوَل ناكات كة ئةو خةتة سورةي كة بةنيسبةت كوردةوة 
كة خاَلي ئةوة بوو ئَيمة، ئيعتيزاز بكةين بةو دةستوورةو دةنط بؤ ئةو دةستوورة بدةين كة ئَيستا ئَيمةي 
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بؤية ضةند داواكارييةكم هةية، بةِراسس لةسةركردايةتي سياسي كوردستانيش يةكةميان  لَي بَيبةش بكةن،
ئةوةي ئةو ئيتييتاقية ضوار قؤَلييةي كة هةمانة ديسان جارَيكي تر ضاوي ثَيدا خبشَيننةوة باس بكرَيتةوة 

ئَيستا ضةندي  كة ئايا ئةو ئيتييتاقية ضوار قؤَلية كةي ئَيمة، بةستوومانة لةسةر ض ئةساسَيك بووة تا
جَيبةجَيكراوة ئايا ئَيمة، مولزةمني بةردةوام بني لةسةر ئةو ئيتييتاقية ضوار قؤَلييةكة، دووةم ليسس 

ئةطةر جَيبةجَي نةكرا سةحيب سقة لة حكومةتي مالكي بكاتةوة،  1/1هاوثةمياني كوردستان بةوةي كةلة 
دني داوايةك لةدادطاي باآل لةسةر نوري مالكي بةموقاتةعةكردني لة ثةرلةماني عَيراقي، سَييةم تةسجيل كر

 .لةطةَل رَيزمدا
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 .زؤر سوثاس ، كاك احسان 
 :السيد احسان عبداهلل قاسم

 .السيد رئيس اجمللس
السيد رائد  والوفد املرافق له ، سؤالي موجه اىل( 152)يف البداية ارحب برئيس اللجنة العليا لتنفيذ املادة 

من الدستور العراقي مادة مصريية بالنسبة لشعب كوردستان الذي يتطلع ( 152)فهمي رئيس اللجنة ، املادة 
يف موعدها احملدد يف الدستور وانكم يف اللجنة وضعتم اخلطط واالليات للوصول اىل ( 152)لتنفيذ املادة 

رئاسة اجلمهورية، جملس الوزراء الوزارات واجلهات  تنفيذ املادة مطالبني الدعم الالزم من االطراف االمنية
االخرى مقابل العوائق املوجودة الداخلية واخلارجية، هل هذه العوائق عراقية او اقليمية، حكومية او 
حزبية، سياسية، او فنية، مربجمة او مزاجية وكمسؤول متقاعد هل باالمكان جتاوزه وكم تستغرق من 

املرجوة يف حمافظة كركوك وماذا يتطلب من اجلهات املسؤولة يف اقليم كوردستان الوقت للوصول اىل النتائج 
القيام به لالسراع يف تنفيذ املادة بشكل سلمي اال يستحق شعب كوردستان تقرير موقفه بعد كل هذه املعاناة 

 .والكوارث اليت حلت به؟ وشكرًا
 :السيد عدنان املفيت رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 .ًا جزياًل ، سوزان خانشكر
 :السيدة سوزان شهاب نوري

 .السيد رئيس اجمللس
ارحب بالسادة الضيوف الوقت قليل دقيقتني سوف احاول ان اسأل بضع اسئلة، ما هو دور ممثل حل 
النزاعات امللكية يف هذه اللجنة وما هي االليات املتبعة لديكم مثاًل حنن نعلم حتى اآلن يف كركوك هناك من 

من القضايا ما هي االلية اليت تتبعونها ، السؤال الثاني %( 4او % 5)الف قضية مت فقط حل ( 51222) ضمن
ذكر السيد رئيس اللجنة بان املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ابدت استعدادها للتعاون حضرتك ذكرت 

لكم اهليئة العليا لالنتخابات ، اربع خطوات لالجابة ممن تنتظرون االجابة على هذه االسئلة اليت وجهتها 
ثانيًا املبالغ اليت طلبتها اهليئة بدون هذه املبالغ ال تستطيع اهليئة ان تقوم بالتعاون كيف سيتم ختصيص 



 32 

هذه املبالغ هل فاحتتم رئاسة الوزراء الن املعروف رئاسة الوزراء تودع املبالغ على شكل دفعات ومن املعلوم ان 
مليون فقط، هذه العملية  022مليون وان رئاسة الوزراء وافقت على  522لبت جلنتكم يف هذه السنة ط

حتتاج اىل مليار دوالر على االقل واذا كانت رئاسة الوزراء تقوم بالعرقلة عن طريق االيداع على دفعات 
بنظركم ليس هناك اية طريقة اخرى لكي ال تتم هذه العملية بهذه الصورة او بصورة اخرى اي ان يودع 
املبلغ كاماًل بالنسبة لالسناد املادي واملعنوي ايضًا هل مت اختاذ اية اجراءات السيد ممثل االقليم هل تعطينا 

 .الرقم احلقيقي لعدد الصكوك اليت مت املوافقة عليها واحملررة بالنسبة لتعويضات الوافدين واملرحلني 
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 .ن خان ، كاك مال انورشكرًا جزياًل سوزا
 :غفوربةِرَيز انور حممد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةكةم وة ئومَيدمان زؤرة بة زياتر طةرم  152سةرةتا دةستخؤشى لة ليذنةى باآلى جَيبةجَيكردنى ماددةى 

ئةرك و  بوون و جَيبةجَيكردنى و دَلسؤزى ليذنةكة بؤ ئةو كارة ثريؤزة كة رفعى زوَلم هةروةها طةِرانةوةى
ووة لة زومل و ووى جياوازى طةالنى عَيراقى نةكردماف بؤ زوَلم لَيكراوان وةكو دةَلَين سةدامى لةناو ض

سَى . ستةم، تةماشاى هةموو طةل وضني و توَيذَيكانى كردووة، جابة نيسبةت طةلَيكلة كةسَيكى تر زياتر
مرحلةى تتبيع،  احصا واستيتتا سَى مرحلةى هةية    152ثرسيارم هةية يةكةميان ئةوةية ماددةى 

خؤزطة ئةو جةلسةى ئَيستا دةيكةين لة بؤ هةر مرحلةيةك مبان كردبا، ضونكة هةر مرحلةيةك كاتى خؤى 
دةبَى كؤتايى بَى لةطةَل تشكيلةى حكومةت، ئةو  09/3/0222ديارة مرحلةى يةكةميان كة تتبيع لة

مرحلةى استيتتا  2تايى دَيت دةبوو بكراباكؤ 31/2/0222مرحلةى احصالة : وةختة مبان كردبا دووةم
كة ئةو سَى بِرطانة بزانني ضةنديان تةواوكراوة، ضةنديان تةواو  31/10/0222كةئَيستا باسةكةيةتى لة 

هةزارى طةراوةتةوة باشة 0هةزارى هاوردةى عةرةب لة بؤ كركوك03ئةو وةزيرة باسى كرد لة 2نةكراوة 
ضى ية؟ ئايا لة بةر نةبونى مادة بووة  نةتوانراوة ضوار ليذنة ثَيك بؤ ئةوانى تر نةطةراونةتةوة و سببى 

لَيذنة ثَيك دَيت بؤ ئةوةى بة سريعى بكرَيت موزوعةكة ضى يةو ضؤنة؟ ئَيستا باسى ماددةى  42بَيت، 
هةر كةركووكة؟ ئةدى ئةو قةزاو ناحيانةى تر كة كةوتوونةتة بةر ئةو زوَلمة وةكو خانةقني و  152

ورو شوَينةكانى تر، ئةدى بؤ ئةوَى ضى كراوة كة كةركووك عةرقةلةى زؤرى هةية، ناكرَى زوممارو خمم
  2شوَينةكانى تر زووتر بكرَيت؟ لةطةل رَيزمان، زؤر سوثاس

 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني
 .زؤر سوثاس ، ثةخشان خان

 :ثةخشان عبداهلل زةنطةنة السيدة
 .سيادة رئيس اجمللس
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طروحة امامنا يف هذه اجللسة وفيما يتعلق بكركوك كوني باالصل من كركوك ولكن لست من سكنة القضية امل
كركوك وال راح اسكن كركوك يعين الني ما كنت يف يوم من االيام ساكنة يف كركوك هذا قصدي فيما يتعلق 

ذه القضية يرتبط باالستفتاء او غريه ، هذه القضية فيما يتعلق بكركوك هي قضية ذات طابع قومي وحل ه
بقناعة االطراف السياسية بعدالة هذه القضية السياسية وال اقصد الكرد فقط ترحيل هذه القضية لثالث 
حكومات متتالية ختلق عندي قناعة بعدم او بضعف القناعة حبل هذه القضية وطبعًا ما اقصد اللجنة ، 

هو أواًل االسراع بالغاء القرارات اليت صدرت  الوقت مير وحنتاج اىل اجراءات وقرارات سريعة اقتعد املطلوب
بتغيري احلدود االدارية حملافظة كركوك واملناطق املشابهة بقضيتها لكركوك الن هناك مناطق اخرى مشمولة 

ولكن غري هذه احملافظة جرى التغيري فيها السباب سياسية تتعلق بتغيري الطابع السكاني ( 152)باملادة 
كل العامل هناك هياكل ادارية تتكون من وحدات ترتابط فيما بينها بروابط اقتصادية  والقومي هلا فارى ويف

فمن الطبيعي ان تعود االطراف املستقطعة من كركوك اىل كركوك ومن ثم اجراء .. اجتماعية تارخيية واخل
ة وذكرته كدائرة االستفتاء حتى يكون االستفتاء يعرب عن رأي مجيع السكان ثانيًا اجراء االستفتاء باحملافظ

واحدة، النقطة االخرى ان يؤخذ يف االستفتاء كقاعدة لالستفتاء املعلومات والسجالت املوجودة مع احصاء عام 
واحد بالنسبة للذين حيق هلم املسجلني + والتغيريات احلاصلة وان تكون النسبة احملددة لالستفتاء نصف  42

 .من املشرتكني يف االستفتاء وشكرُا( واحد +نصف )لكي يشرتكوا يف االستفتاء والنتيجة يقررها 
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 .شكرًا ، االستاذ رشاد
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 . بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةخَيرهاتنى وةفدى بةرَيز دةكةم، ضةند تَيبينيةكم هةية كة ثَيكهاتةى ئةو ليذنةيةى ليذنةيةكى حتقيقى 
ى ية، ليذنةكة لة بؤ تنيتيزى ماددةيةكى دةستورى كة واجبة تنيتيزى بكات وةكو بيستم كة دةلَيت ئَيمة ن

جلنةى توصيةين، توصية تَيرة بِرةك بة زةعييتى دَيت، ميتروز بوو زؤر زؤر بة ئيمكانيات بواية، بة 
قراراتيان دةبوا نهائى  دةسةاَلت بوواية، بة سةاَلحيةت بواية مادام تنيتيزى مادةك دةكات واجب تنيتيزة،

بة نيسبةت بةرَيز وةزيرةى تعويزات كة : بوواية دةبواية مقرتن بوواية بة مصادةقةى جهاتى عليا دوو
شةشة  كةئةو ليذنةية لة  35ئيشارةى دادةَلَى هةتا ئيستا ئَيمة نيسبةى معامةالتى موجنةزة لة سةدا 

ضوار مانط، ئةطةر نيسبةتي موعامةالتي موجنةزة لة  ثَيكهاتووة هةتا ئَيستا ئةكاتة ساَلَيك و 9/2/0225
ي بَيـت ضةند  وةختمان دةوَيت بؤ ئيكمالي ئةو موعامةلةيةي؟ مةعناي واية ضوار ساَلي ترمان 35%

دةوَيت، ئةوةش واريد نية بةنيسبةت تةعويزات مادةم ئيمكانيةتي مادي تةوفري كراوة دةبواية ئةو ليذنةية 
ضةند ليذنةيةكي تر ثَيك بَيت، بؤ ئةوةي كاتةكة كايف بَيت و ثَيِرابطةن ئةو ئيشانة زياتر ئيشي ثَيبكرَيت، 

 .جَيبةجَي بكةن، زؤر سوثاس
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 زؤر سوثاس ، كاك دلَير
 :شريف حممدبةِرَيز دلَير 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة زياتر بدةن بةمن وةك كةسَيكي خةَلكي كةركووك و دوايش بةر لةهةموو شتَيك داوا ئةكةم يةك، دوو دةق

 .لة ثةرلةماني كوردستان 152ئةندامَيكي ماددةي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ى، بةآلم سةرؤكي ليذنة يةك سةعات قسةي لةبارةوة كرد152دوو دةقة زياترت نية، تؤ ئةندامي ليذنةي 
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
بةهةرحاَل، من ثَيم واية ئةو ليذنةية بايي خؤيان ئةوةي ثَييان كراوة كردوويانة، بةآلم ئةوةندةي من 

هةموومان  152ئةيبينم ئَيستا كَيشةكان هةمووي لة ضوارضَيوةيةكي سياسيدا كؤبووةتةوة، ماددةي 
ئيلتيزامة دةستورية حةقي ئةوةمان  ئةزانني ماددةيةكي دةستوريةو ئيلتيزامي دةستوري هَيشتان ماوة، ئةو

ئةداتَي لةم ماوة كورتةي كة ماوةكة ماوة زؤر كورت بووةتةوة من داوا ئةكةم بةِراسس ئةم دوو، سَي شتة 
لةاليةن ثةرلةمانةوة جَيبةجَي بكرَيت، يةك موزةكةرةيةك لةاليةن ثةرلةمانةوة بدرَيتة هةر سَي 

ةتي وةزيران وثةرلةماني عَيراقي، تيايدا تةئكيد لةوة بكرَيت لة سةرؤكايةتي، سةرؤكايةتي كؤمار وسةرؤكاي
مةسئوليةتي ئةخالقي و قانوني و دةستوري خبرَيتة : حمتةواي دةستوري و قانوني ئةو ماددةية، دووةميان

ثَيويستة كؤتايي بة : ئةستؤي سةرؤكايةتي وةزيران لة بةزدا كة بةِراسس كةمتةر خةم بوون، سَييةميان
بِريارَيكي خَيرا بدرَيت لةسةر كؤتايي هَينان بة مةرحةلةي تةتبيع  31/10كي خَيرا هةر لةثَيش بِريارَي

ثَيويستة بةِراسس بِرياري رييتراندؤم لةو : كردن، بةتايبةتي وةحداتي ئيداري لةو ناوضانة، ضوارةميان
لةي جَيبةجَيكردندا، بدرَيت، بِريارةكةي بدرَيت، موهيم نية ئةو كاتة لةمةسة 31/10ناوضانة ثَيش 

ئةطةر لةحاَلةتَيكدا ئةوة جَيبةجَي نةكرا، من داوا ئةكةم بةِراسس ثةرلةماني كوردستان لةالي خؤيةوة 
وةكو نوَينةري شةرعي خةَلكي كوردستان داوا لةو ثارَيزطايانة بكات كة خةَلكي كوردي تَيداية يان خةَلكي 

ة كة تةمسيلي خةَلكي زؤرينةي ئةو ناوضانة ئةكةن، ئةيانطرَيتةو 152كوردستاني تَيدايةو ماددةي 
بةبِريارَيكي يةكاليةنة بِرياري خؤيان، راستةوخؤ بِريار بدةن بَينة سةر هةرَيمي كوردستان كة ثَيم واية 
ئةوان نوَينةري شةرعي زؤرينةي خةَلكن لةو ناوضانةدا، بةتايبةتي كةركووكيش ئةو كاتة بامبَييَن 

سةردةمَيكي تر موشكيلةيةك نية، من بةقةناعةتي خؤم ئةبَي ئةوة ئيلتيزامَيك  مةسةلةي رييتراندؤم بؤ
 .بَيت لةسةر ئةستؤي ثةرلةمان ئةو بِريارة بدات، و سوثاس

 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني
 زؤر سوثاس ، كاك دكتور دلَير 

 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس. بةِرَيز د
 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رحب بالضيوف الكرام يف زيارتهم القليم كوردستان ويف برملان كوردستان، ارجو املعذرة النين ساعرب عن ا 
ئةطةر ضي  152كَيشةي ماددةي . افكاري باللغة الكوردية التزامًا مين باملادة الرابعة من الدستور العراقي

آلم لةكوردستاندا شَيوازَيكي زؤر جياوازو شَيوازَيكي طشتطريي وةرطرتووة زؤر شوَييَن عَيراق دةطرَيتةوة، بة
رةهةندَيكي دِرندانةي هةية، ئامَيرَيك بووة بؤ جَيبةجَيكردني سياسةتي قِركردن ونةهَيشتين طةلَيك 
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لةسةر خاكي باو باثرياني، لة شوَينةكانى ترى عرياقدا طَورانكارى نةتةوةيى تَيدا نةبووة لة كاتَيكدا خةَلكى 
وردستان ناضار كراون لة توركمان و كلدو و ئاشورى و كوردةوة بكرَين بة عةرةب، ناوضة دابِراوةكانى ك

زمان و كلتووريان قةدةزة كراون و شوَينراوة كة هةمووى ئةجنامى سياسةتَيكى ِرطةز ثةرستانة و دذ بة 
مرؤظ بووة، يةكَيتى خاكى عرياقى تا ئةمِرؤش لة مةترسييةوة بة داخةوة حكومةتةكانى عةالوى و 

ةعيتةرى و مالكيش نةك هةر كةم تةرخةم بوون، بةلكو كؤسثشيان داناوة لةبةر دةم جَيبةجَي كردنى ج
ئةو ماددةيةدا، بة داخةوة ئةو ليذنانةش كة دانران بؤ بةدواداضوونى ئةو ماددةية لة جَيبةجَي كردنى كةم 

ةية بؤ ئةو بؤضوونانةمان، تةرخةم بوون لة كاراكانيدا هيضيان نةكرد، ئةوةى ئةمِرؤ باسى دةكةين بةَلط
جَيبةجَي نةكردنى ئةو ماددةية لة كاتى خؤيدا ثَيشيَل كردنى دةستوورى عرياقة، ثابةند نةبوونة بة 
كؤمةَلة مافَيكى سياسي و ئينساني و ئةخالقى و نيشتمانى، ئةمة ئيستحقاقاتى ىَل دةكةوَيتةوة، ئَيمة 

ةكان ناكةين كة لة عرياقدا هاتوونةتة ثَيشةوة، هةست خةلكى كوردستان وةك ثَيويست هةست بة طؤِرانكاري
ني بة بنياتنانى عرياقى نوَيوة، كة هةموو مافةكانى ندةكةين هةندَيك لة دةسةآلتدارانى عرياق ثابةند 

خؤمان هةبَي وبة ئاشتى و ئارامى ثَيكةوة بذين، هةندَيك دةيانةوَى خةَلكى كوردستان هةر وةك ثَيشوو ذَير 
 . ماف بن، عرياق هةر دةوَلةتَيكى مةركةزى و دكتاتورى و مل هوِر بَيت دةستة و بَي 

 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني
 .دلري زؤر سوثاس ، خاتوو خةمان.زؤر سوثاس كاك د

 :بةِرَيز خةمان زرار اسعد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من وةختةكة  152بوونى لَيذنةى ماددةى  من وَيراى ثشتطرييم بؤ قسةكانى دلَير حممد شريف بة ئامادة
تةرخان دةكةم بؤ قسةكامن بةرامبةر ئةم ليذنةية بة تايبةتى كوردةكان، من بةوة دةست ثَى دةكةم 
بةِراستى كؤمةَلَيك طلةييمان لة ئَيوة هةية، طلةييةكانيشمان لةوةوة دةست ثَي دةكات لةوةتةى ئَيوة دةست 

وةندةى قسةى خؤش و تةسرحياتان بةوة داوة كة كةركووك و ئةو و بة كار بوونة ئةوةندةى وةعد و ئة
مةنتيقانة بةرةو ضارةسةرى ئةِرؤن ودةرجنامَيكى زؤر باشى دةبنَى، كةضى ئَيستا ئَيمة طةيشتينة كؤتايى 
ماوةكة و ئةبينني ئةو ئةجنامةى كة ئَيوة دَلخؤشتان دةكردين و مذدةتان ثَى دةبةخشني ئةو دةرئةجنامانة 

شنت، طلةييةكانى ئَيمةش لةوة دةست ثَي دةكات بة ِراستى لةم ماوةيةدا ئَيوة بؤ منوونة يةك لةو نةطةي
بةشانةى كة ئةبواية كارى بكردبواية هةيئةى نزاعاتى مولكيةية كة تا ئَيستا لةو هةموو داوايانةى كة 

َيوة تا ئَيستا ضيتان ى ئةو دةعوايانة كة هى كورد بوون حةسم بوونة، ئ% 4سؤزان خانيش باسى كرد لة 
خاَلى دووةم وةزيرى داخلى : كردووة بةرامبةر بة هةيئةى نزاعات و ض ئيجرائاتَيكتان كردووة لةم ماوةيةدا

و ئةو هةموو قةرارات و تةعليماتانةى كة لة وةزارةتى داخلى دةرضوون مةمنووع كردنى  نةقلى بيتاقات 
َيكى تر ئةو ثارةية كة تةرخان كراوة بؤ مةسةلةى جَيبةجَي ئَيوة ضيتان كردووة وةكو وةزارةتى داخلى، خاَل

مليار تا ئَيستا سةرف كراوة لة كةل ئةوة تاكة عايلةي  42مليار دينار تةنها  022كردنى ئةم ماددةية، لة 
كورديش تا ئَيستا يةك ديناري وةرنةطرتووة، ئةمة ثرسيارَيكة ئةطةر بتوانن وةآلمم بدةنةوة، شتَيكي زؤر 

بِرياري ئةجنومةني جملسي قيادةي سةورةي ثَيشان تةنها حةفت قةرار  04بَيت ضوارةميان تةنها لة باش ئة
نةيتوانيوة ئيستييتادة بةتةنسيقكردن لةطةَل هةموو ئةو اليةنانةي كة  152ئيلغا كراوةتةوة، بؤ ليذنةي 
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ة لةوة بكةن وبتوانن هةبووة بةتايبةتي اليةني كورد لة ثةرلةماني عَيراقي نةتان توانيوة ئيستييتاد
زةختَيك دروست بكةن لةسةر هةموو ئةوانةي كة كؤسثةكةيان دروست كردووة، كاك رائيد فةهمي ئةَلَيت 
ئَيمة كؤمةَلَيك كؤسثي طةورةمان لةبةردةمدا بووة، بةَلَي باشة كؤسث وتةطةرةتان لةبةردةمدا بووة، بةآلم 

ةكة نةتان توانيوة، خةلكَيك بَينن بؤ ثشتيوانى خؤتان بؤ بؤ ئَيوة بةم عيالقاتانةي كة هةتان بووة بؤ مادد
 .ئةوةى ئةم كؤسثانة نةهَيَلن، سوثاس

 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني
 .خليل االستاذ زؤر سوثاس ، 

 :السيد خليل ابراهيم حممد
 .سيادة رئيس اجمللس

د عرب عن هذا القلق السيد الدكتور كمال حقيقة يساورنا قلق حقيقي وواقعي عن عدم تنفيذ هذه املادة وق 
كركوكي بشكل وايف وواضح مبا ال يدع جمااًل للشك او الرتدد، الشعب العراقي غري مرتاح من تصرفات احلكومة 
الفدرالية بعدم اختاذ اجراءات جدية احلكومات املتعاقبة، غري مرتاح بشكل واضح االمر الذي ينذر الوضع 

ار ووضع كركوك، مشكلة كركوك مشكلة عراقية وطنية تستدعي وقفة تأمل باالنفجار ويهدد االستقر
ومسؤولية وسعي جاد للتطبيق، اختار الشعب العراقي ان يتم حل هذه املشكلة بطريق قانوني ودستوري 

مادة دستورية يف أول دستور دائم موضوع من قبل جلنة منتخبة، مجعية وطنية منتخبة ( 152)واملادة 
رية الشعب العراقي، عدم تطبيق هذه املادة يف املدة الزمنية احملددة يعترب انتهاك وخرق صوت عليها اكث

للدستور وحنن خناف ايضًا من ان يتم تدويل هذه القضية وهذا التدويل ليس لصاحل الشعب العراقي النه 
اقية وبعقول يعرض قضايا كثرية وطنية اىل مرجعيات غري عراقية، نريد ان حتل هذه القضية على ارض عر

 .عراقية وان ال يستغل هذه القضية من وجهة نظر الدول االقليمية او موقف بعض الدول اجملاورة وشكرًا
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 .شكرًا جزياًل ، السيد بري خدر
 :السيد خضر سليمان خليل

 .السيد رئيس اجمللس
، (152)باللغة العربية ، بداية ارحب بالسادة جلنة تطبيق املادة  مع اعتزازي بلغة االم اللغة الكوردية احكي

معاناة الشعب الكوردستاني املزمنة مع احلكومات املتعاقبة اشار اليها السيد نائب رئيس الربملان، مشكلتنا كيف 
سادة يف لدي سؤالني السؤال األول اىل ال( اعطين حقى وحقك ننظر فيه فيما بعد)خنلق ثقة، عانينا من شعار 

اللجنة املالية هل املرحلون قسرًا من حمافظة ما والذين هدمت قراهم ومت اسكانهم عنوة يف جممعات قسرية 
داخل نفس احملافظة ومت االستحواذ على اراضي اغلبهم وتوزيعها على العشائر املوالية للنظام حينذاك هل 

حق غريهم من الذين استثمر اراضيهم هؤالء مشمولني بالتعويض والذي اراه يستحقونه اكثر ممن يست
هل املناطق اليت جيري فيها االستفتاء تكون كل قضاء دائرة استفتاء واحدة كل : لسنوات طويلة، سؤالي الثاني

قضاء او ناحية ام تكون احملافظة بكاملها منطقة استفتاء ولتحقيق العدالة ارى ان يكون كل قضاء او ناحية 
ظة بكاملها الن يف حمافظة نينوى سوف ينغدر اكثر من نصف مليون كردي دائرة استفتاء وليس احملاف

 .ايزيدي
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 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني
 .نَيبةَلشكراًًُ ، السيد 

 (:بةلني)بةرَيز محد عبداهلل حممود 
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن 

ى عرياقية، من ئةوةى سبةى حكومةت152ديارة جهةتى اليةنى كة بةرثرسة لة جَيبةجَيكردنى ماددةى 
ئيستنتاجم كرد لة قسةكانى بةرَيز رائيد فهمى وة قسةكانى بةرَيز نرمني عومسان بةراستى دةركةوتووة 

، بةَلكو كؤسث و  152كة حكومةتى عرياقى نةك هةر تسهيالتى نةكردووة بؤ جَيبةجَيكردنى ماددةى 
رةكى حكومةتى عرياقية كاتَيك كةقرارَيك، تةطةرةى لةبةردةميان دروست كردووة، كةواتة طوناهى سة

بِريارَيك ئةو ليذنةية دةرى  بكات دوومانط لةبةردةستى بةرَيز سةرؤك وةزيرانى عرياق بكةوَى، توقيعى 
نةكات كةواتة كؤسث دروست دةكات، طوناهى سةرةكى ئةو ليذةية نى ية، طوناهى سةرةكى حكومةتى 

يذنةية رووبةرووى بةرثرسياريةكى مَيذوويى دةبَيتةوة نيهايةتى عرياقية، بةاَلم من ثرسيار دةكةم ئةو ل
ئةو مانطة ئةطةر ئيعالنى ئةوة نةكات بؤ راى طشتى عرياقى وة بؤ ثةرلةمانى عرياقى و ثةرلةمانى 

، ئةو  152كوردستانيش كة كَى كؤسث بووة لةماوةى ساَلى رابردوودا لةبةردةم جَيبةجَيكردنى ماددةى 
نةتة ئةمانةتى دةستورية لة ئةستؤى ئيوة داية مةفروزة ئةوة رابطةيةنني، ئةطينا ليذنةية ئةو ئةما

طوناهى ئَيوةش بة قةدةر طوناهى حكومةتى عرياقى دةبَيت، مةفروزة ئةو زؤر بةراشكاوى زؤر بة 
، ئةوة ئةركى 152جورئةتيشةوة ئيعالنى ئةوة بكةن كَى كؤسث بووة لة بةردةم جَيبةجَيكردنى ماددةى 

ئةركَيكى ترى ئةندامانى ئةجنومةنى ثارَيزطاى  كةركووك ئةوةية ئةطةر تا سةرى مانط : ةية، دووئَيو
، ميتروزة ئةو ليذنةية  152دَلنيانني لةوةى كة حكومةتى عرياقى راستطؤية لة جَيبةجَيكردنى ماددةى 

 .زؤر بة جورئةتةوة ثضِرانى خؤى بة حكومةتى عرياقى رابطةيةنَى، زؤر سوثاس
 :رئيس اجمللس الوطين الكوردستانيالسيد 

 مامؤستا حسن
 :السيد حسن بابكر امحد

 .السيد رئيس اجمللس
يف وقته احملدد ولكن كما يعرف اجلميع ان مدة تطبيق املادة قد تنتهي ( 152)كلنا قد متنينا ان تطبق املادة  

احلل هل حتدد مدة اضافية يف  واملادة املذكورة بقيت دون تنفيذ ، سؤالي اين 31/10/0222بعد ايام اي يف 
هل تعتقد اللجنة بان لبعض الدول االقليمية او دول : السؤال الثاني. السنة القادمة لتطبيق املادة ام ماذا؟

 .ام ال؟ وشكرًا( 152)اخرى تأثري يف تعطيل او تأجيل يف تطبيق املادة 
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 .ضرؤشكرًا، خاتوو 
 :ز ضرؤ علي محة امني بةرَي

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن 
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حتتاج احلكومة العراقية لوقت اكثر لتنفيذ هذه : سؤالي األول ( 152)ارحب باللجنة العليا لتنفيذ املادة 
املادة كم من الوقت حتتاج شهر، بعد شهرين اذا مل يتم تنفيذ او مل تستطيع احلكومة تنفيذ هذه املادة خالل 

هل تستطيع تنفيذ هذه املادة خالل شهر او شهرين فهذا يولد بصراحة لدينا قلق وعدم الثقة ثالث سنوات ف
( 152)لتنفيذ هذه املادة، الشئ الثاني اذا كانت احلكومة العراقية اقصد املالكي طبعًا ضد تنفيذ هذه املادة 

 .من الشكليات؟ وشكرًافلماذا شرع الدستور العراقي هل تعترب احلكومة العراقية هذا الدستور ايضًا 
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 كاك حامت
 : بةرَيز حامت حممد جان حسن

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن 
من كؤمةَلَيك خاَل وثرسيارم لةال طةآلَلة بوو، بةاَلم برادةران باسيان كرد تةنها ثرسيارَيك ماوة، ديارة ئَيمة 

داين لةكات وساتى خؤيدا بوو ئَيمة، دَلنياين لةو  152َيكردنى ماددةةى ثَيش هةموو شتَيك لةطةَل جَيبةج
بةرَيزانة و لةو ليذنة بةرَيزة كة ضى ثَييان كرابَى درَيخى ناكةن، بةآلم لةكاتَيكدا ماددةكة ماددةيةكى 

كومةتى دةستورية ثرسيارةكةم ئةوةية لة بةرَيزان، لة ليذنةكة ئايا تاكو ضةند ئةوان باوةِريان هةية كةح
عرياقى بةتايبةتى مالكى تا ضةند جَيطةى باوةِرى ليذنةكةية بؤ جَيبةجَيكردنى ئةم ماددةية ،زؤر سوثاسى 

 .ليذنةكة دةكةم و زؤر سوثاس
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 .زؤر سوثاس ، مجال يوسف
 :السيد مجال يوسف بوتاني

 .السيد رئيس اجمللس
السيد رئيس  والقائمني بتنفيذها ، من الواضح من كلمة( 152)يا لتنفيذ املادة نثمن جهود اللجنة العل

اللجنة بانه ال توجد نية صادقة حقيقية واضحة وارادة موحدة لتنفيذ تلك املادة الدستورية يف بغداد 
اخلارجية  احدد اسئليت ماهي اجلهات( 152)والدليل على ذلك عدم تنفيذ قرارات اللجنة العليا لتنفيذ املادة 

والداخلية اليت تقوم بالضغط على عدم تنفيذ تلك املادة الدستورية سواءًا يف العراق او يف خارجها ،سؤالي 
الثاني ما هي اآللية البديلة لتنفيذ تلك املادة الدستورية مبراحلها املختلفة التطبيع، االحصاء، االستفتاء بعد 

الزمن قد نفذ واملفروض من اللجنة العليا لتنفيذ املادة الدستورية  نفاذ السقف الزمين لتلك املادة كما نعلم ان
من الناحية الفنية على األقل ان حتدد زمنًا حمددًا اما زمن كان مل يكتفي لتنفيذ تلك املادة او ختمينات 

ة من جهات اجلهات املسؤولة لتنفيذ تلك املادة، زمن مل يكن كافيًا لتنفيذ تلك املادة او كانت هناك نوايا سيئ
داخلية او خارجية لعدم تنفيذ تلك املادة الدستورية بصراحة تامة نود ان نعرف ربط تطبيع احملافظات 
االخرى مثل االنبار ، كربالء ، املوصل وحمافظات اخرى ربطها مبحافظة كركوك ملاذا ال تنفذ تطبيع تلك 

و، ( 152)القل للجنة العليا لتنفيذ املادة احملافظة اليت تسري على قدم وساق بالنسبة للجنة الفنية على ا
 .شكرًا جزياًل

 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني
 شكرًا، خاتوو شريين 
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 :السيدة شريين عبدالرمحن دينو
 :السيد الرئيس اجمللس

وهي عندما نسمع هذه املادة ليس فقط كركوك امنا نفهم وندرك انها املناطق املتنازع عليها ( 152)املادة 
من الشعب العراقي اعطوا اصواتهم، %( 22)مادة دستورية مت التصويت عليها من قبل الشعب العراقي حوالي 

اي مبعنى اعطوا ثقتهم باحلكومة العراقية لتنفيذ هذه املادة وهي مادة دستورية يعين هنا السؤال يطرح 
نفهم بانها عدم التزام بالدستور،  31/10/0222نفسه عندما مل تنفذ هذه املادة يف وقتها احملدد اي يف 

اللجنة نريد من اللجنة ان تبني لنا متى تتوقعون تنفيذ هذه املادة حسب رأيكم؟ الن رئيس اللجنة اشار بان 
اللجنة حباجة اىل بعض الوقت كم هو هذا الوقت اال جيوز ان يكون هناك حتديد سقف زمين، سؤال آخر ماهي 

؟ وأخريًا اود ان أقول البد ان ترجع (152)سري عدم تطبيق تنفيذ هذه املادة العقبات اليت تواجه اللجنة يف 
املياه اىل جماريها عاجاًل ام آجاًل والشعب العراقي بأمجعه والشعب الكوردستاني خاصة يود ان ترجع املياه اىل 

 .جماريها آجاًل و، شكرًا
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 .السيد شيخ اهلل.  بداًل عنكشكرًا ، عاجاًل عاجاًل
 :بةِرَيز شي، اهلل ابراهيم شَي، اهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 152ثيشةكي بةخَيرهاتين ميوانة بةِرَيزةكان دةكةم، سوثاس بؤ ليذنةي باآلي جَيبةجَي كردني ماددةي 

ثشتطريي لةراكةي ئةوان وهةموو ميوانةكان، زؤر موالحةزة دران لةاليةن كاك عومسان وكاك دكتؤر دلَير 
ناحةقمان نيية بَي  ،ئةكةم، ضةند موالحةزةيةكي بضووكم هةية بةخَيرايي ئةخيةمة بةردةم جةنابتان

ئومَيد بني لةو ثرؤسةية، حةقمانة دَلطران بني لةو خةَلكانةي كةخؤيان بة دؤسس ئَيمة ئةزانن، ئةوانةي 
وبةرخؤدان، لةكاتي رذَيمي لةناوضوو، ئةوان تاحةدَيك دوَييَن هاو سةنطةر بوون لةطةَلمان لةكاتي شؤِرش 

ثشتطريي ئَيمةيان ئةكرد ئةيانووت كورد حةقي سةربةخؤيي هةية، ئَيمة ئةمانطوت هَيواش بن، ئَيمة 
ثاشان هةلًَبذاردن وهاتين دكتؤر عةالوي  42فيدراليمان دةوَيت، كةضي لةهاتين مةجلسي حوكم و ماددةي 

دواي طةلي كورد بوو تَييدا سةثَيندرا، ئَيمة  152ان لةسةري لةبةر ماددةي وثاشان دةستوور و دةنطد
هةمووال بةخؤشحاَليةوة دةنطمان ثَييدا، ثاشان هاتين جةعيتةري ولةدواي ئةويش مالكي، هيضيان لةوانة 

ن، لةو دؤستانة تاكة هةنطاوَيكيان نةنا بؤ ضارةسةركردني كَيشةي كةركووك وناوضة دابِراوةكاني كوردستا
من نازامن ئةطةر بيانوويان كَيشةي كةركوك خؤ هةموو ناوضةكاني كوردستان وةكو كةركووك نية، زؤربةي 

لةسةر هةولَير  1992هةرة زؤري ناوضةكان هي  موشكيلةيةكيان نية، هةمووش ئةزانن مةمخوور تا ساَلي 
ان ئةوانة ض موشكيلةيان بووة، باشة لةبةر ضي مةمخورو شةنطارو ئاكرَي و شَيخان و خانةقني، طةرمي

هةية، ئةطةر نيةت ثاكة بؤضي نايانطةِرَيننةوة سةر هةرَيمي كوردستان، دوو موالحةزةي بضووكي ترم 
هةية ثرسيارةكةم روو لة سةرؤكي ليذنةي نيزاعاتي مولكية دةكةم، رةنطة ليذنةي نازامن ئاطادارن يان نا 

ديناريان داوة  02ؤري لةسةر دةركرد هةر دؤمني ئةو زةوييانةي تاثؤ كاتي خؤي كة رذَيم كوردي بةز
دينارة ئَيستا بةض نةوعَيك ثارة لةخةَلك وةرئةطرن، ئةوجا ئةو  02بةخةَلكةكةي ئةو وةختة بةزؤري ئةو 

دينارةيان بةزَيِري ئةو وةختة نرخاندووة زَيِرةكةش ئَيستا بةو ثارةي  02زةوييانةيان بؤ دةطَيِرنةوة ئةو 
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ساَلة  32ئةو ثارة لةو خةَلكة وةردةطرن ئةوجا زةوييةكةي ثَيدةدةنةوة، لةجياتي ئةوة  ئَيستا داي دةنَين
 .زةوييان لَي زةوت كردووة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس كاك شَي، اهلل فكرةكةت طةيشتو جوابيشت دةدرَيتةوة، دكتورة شكرية فةرموو

 : شكرية رسول ابراهيم. بةِرَيز د
 .ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

بةخَيرهاتين ليذنةكة ئةكةم، بةِراسس ئةمةوَيت لةم مينبةرة ئازادةوة بَلَيم ئةحزابي عةرةبي لة علمانيةوة 
نني و جَيبةجَيشي ناكةن، ضونكة ئةم  152تا ئيسالميةكان هةرطيز لةطةَل جَيبةجَيكردني ماددةي 

ؤِريين نةخشةي عَيراقة، لةبةر ئةوة ماددةية وا دةستة دةست نيشانكردني سنووري كوردستان واتة ط
لةعةقَليةتي ئةو دةسةآلتانة ئةو ئةحزابانة موستةحيلة، كةواتة ئَيمة لَيرةدا ثَيويستة ضي بكةين ئةو 

كان  22تةكان تا  52هةموو حوكمةتانةي يةك لةدواي يةك هةر لةسةردةمي مةليكيةوة تا ساآلني 
مانط كةضي  5يميش، ئَيستا ئةوةتا توركيا ئةَلَيت بؤ هةموويان لةطةَليان تةنانةت دةوَلةتاني ئيقل

ساَل، ئينجا ئَيمةش قبوَل  5مانطةكة ئةكرَيتةوة بة  5مانط دوايي،  5: بِريارَيكي سِري هةية، ئةَلَيت
ناكةين دةبواية ئَيمة، من طلةييةكم هةية دةبواية سةركردايةتي كورد لةوة تَيبطةيشتناية بةتورك 

ئازار لةبةردةمماندا بوو  11ت لةبةرذةوةندي ئَيمةدا نةبووة، ضونكة ئَيمة، بةياني وكوردةوة كةهةرطيز كا
بؤ جَيبةجَي نةكرا، لةبةر كاتةكة بوو، نةخَير، عةمدةن نةيانويست جَيبةجَيي بكةن مةسةلةي كةركووك، 

يةك، بؤية دةَلَيم ئَيستا لةرووخساري كةركووكدا بةتورك وبةكوردةوة بةميللةتاني ترةوة بَيزاري
بَيتاقةتيةك دةبينني، من واهةست ئةكةم ئةمة زةنطَيكي خةتةرة، بؤية دةبَيت لةمةودوا سةركردايةتي 
بِريارَيكي بوَيرانة بدات، ثشت بةهَيزي جةماوةر، ثشت بةئةجنومةني موحافةزة، ثشت بةرَيكخراوةكاني 

وةي بةزؤر لَيمان سةندرا، ئَيمة مةدةني، ثشت بةهةموواليةك ببةستَى، ضونكة بةِراسس دةتوامن بَلَيم ئة
بةحةق بةخوَين دةيسةنينةوة، ثرسيارَيكيشم لةليذنةكة ئةوةية ضونكة لةماددةكةدا دةَلَيت دكتؤر حممد 

نووسراوة لةماددةكةدا كةئايا هةر كةركووكة؟ ناوضةكاني تر ضية، وازح نية  152احسان ئايا ماددةي 
 .لَيرةدا، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 زؤر سوثاس ، كاك شعبان 

 :صادق طاهربةِرَيز شعبان حممد 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل من دوو ثرسيار هةيت ثرسيارا ئَيكَي ئايا ئةو قةزاو ناحييانةي قةزاي كةركووكَي و باذَيِري دي 
نة وانة، ثرسيارا ض ئيجرائات بةرامبةر وان كرنة بؤ زظِري 152هاتينة دابِرييَن حةتا ئةوَي ليذنا مادَي 

 .لة ئان ذي سةبةبَي حكومةتا فيدرالية، سوثاس 152دوئَي ئايا تةئخري بوونا ئةظ ماددةي سةبةبا ليذنا 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس بةِرَيز شةمسة خان فةرموو
 :بةِرَيز مشسة سعيد حممود
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةياساي ئيدارةي دةوَلةتي عَيراق بؤ قؤنازي طواستنةوة  42ماددةي  ئَيمة لةموقابيلي جَيبةجَي نةكردني

ئةوة بوو ضةند اليةنَيك زةمانةت و بةَلَيين دا بةسةركردايةتي سياسي كورد تاكو ئةو خةَلكة دَلي خؤش 
، ئايا وةخس ئةوة نية كة بةدواداضوون بكرَيت لةاليةن  32/1/0224بَيت ودةنط بدات ودةنطدانكرا لة 

دايةتي سياسي كوردةوة، ئةم رَيكةوتننامانة بةتايبةتي ئةوانةي كة تةرةيف زةماناتةكان بوون وةكو سةركر
سةفارةتي بةريتانياو سةفارةتي ئةمريكا لةعَيراق و نوَينةري نةتةوةيةكطرتووةكان و سةرؤكي ئةجنومةني 

ة نية كة ئَيمة، وةزيراني ئةو كات وسةرؤك كؤماري ئةوكات، ثرسياري دووةميشم ئايا وةخس ئةو
ئةجنومةني وةزيران ياخود ئةجنومةني نوَينةراني بةزدا مولزةم بكةين بةوةي كةبِريارَيك و ياسايةك 

، بةآلم  152دةربكات بؤ تةرخانكردني بوجةيةك تةبعةن بؤ هةر بِرطةيةكي جَيبةجَيكردني ماددةي 
ئةياخنوَينينةوة، مةسةلةن بةس لةسنوري بةتايبةتي قؤنازي ئاسايي كردنةوة كة ئَيمة لةِراطةياندنةكاندا 

هةزار خَيزاني ئاوارة هةية بةداخةوة كةلَيرةدا بةشي سكرتاريةتي ليذنةكان تةنها يان  52كةركوكدا 
فؤِرميان ئةوةندة تةوزيع نةكردووة ياخود زؤر كةم ئيشارةيان كردووة بةذمارةي ئاوارةكان كةمن بةس 

 .ي دي، زؤر سوثاسلةئاوارةكان قسة ئةكةم، بَيجطة لةوان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس احلمدهلل ، كاك سامل
 :السيد سامل حممد علي

 .سيادة رئيس اجمللس
بانه كان هنالك صعوبات حالت دون إجراء التطبيع واالحصاء يف ( 152)ذكر السيد رئيس جلنة تنفيذ املادة 

ل ان اجراء التطبيع واالحصاء يف املناطق املتنازع عليها العراق السباب امنية ، اود ان اسأل رئيس اللجنة ه
مرهون باجرائها يف كافة احناء العراق؟، وملاذا ال جيرى يف املناطق املتنازع عليها يف اقليم كوردستان واملركز أواًل 

النامجة عن حيث االمن واالمان مستتبان فيه وكلنا يعلم بان هذه املادة وضعت اساسًا حلل املشاكل واالشكاالت 
سياسة التعريب يف املناطق الكوردستانية اليت اقتطعت من اقليم كوردستان ابان احلكم البائد وملاذا ال جيرى 
نقل سجالت نفوس املرحلني والوافدين املشمولني بهذه املادة اىل مناطقهم االصلية متهيدًا الجراء االحصاء 

ن اضيف بانه لو توفرت النية احلسنة من قبل اجلهات ولسد ذريعة صعوبة اجياد السكن هلم، وهنا اريد ا
املعنية االخرى مع جلنتكم املوقرة وبذلت اجلهود الصادقة واملوضوعية الالزمة لتالشت كل الصعوبات 

 .والعراقيل املبالغ فيها واليت تعرتض سبل عملكم الشريف وشكرًا
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 :دالدينشكرًا ، االستاذ سع
 :السيد مال سعد الدين عبداهلل مولود

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 . سيادة رئيس اجمللس

، نورت برملان كوردستان وانت تستحق منصبًا اكرب من منصبك النين قد ( 152)سيادة رئيس جلنة املادة  
طبيق او لتنفيذ اطلعت على ما يف تقرير السيد حممد احسان ونظرت اليه بانه قد بذلت قصارى جهدك لت
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تلك املادة ، ولكن الذي اود ان اشري اليه ال بد ان يعرف اجلميع ان ذلك االستفتاء على املناطق املتنازع عليها 
وباالخص كركوك جاء ذلك فهو حل للمشكلة جاء ذلك نتيجة ملاذا نتيجة للمواقف والطوائف السياسية يف 

ة املشكلة، ثانيًا وجيب ان نعرف ان تلك االستفتاء الذي موجود العراق لذلك فهو جزء حلل املشكلة ال جزء الثار
هو اآلن ال جيب ان يكون على حساب الشعب الكوردي النه يف ذلك الظروف يوجد تدخالت اقليمية وان ذلك 
فهو مناقض للدستور وايضًا كيف جيوز تعطيل مادة دستورية على حساب ماذا، على حساب نزاعات امللكية 

ضاء االطراف االخرى، هذا ال جيوز ولكن انا اشري اىل شئ سيادة رئيس اللجنة احملرتم كما وعلى حساب إر
، قد ارسلتم بيانًا للجنة القانونية وجاوبوا باجيابية  0/12اطلعت على التقرير قد ارسلتم بيانًا بتاريخ 

ة العليا واهليئة العليا وبعد ذلك فاحتتم جملس الوزراء فهو ايضًا قد جاوبكم باجيابية فهم فاحتوا اهليئ
املفوضية العليا قد جاوبوا جملس الوزراء ايضًا، مباذا باجيابية ولكن اقول ال جيوز ان ترهن وتربط قضية 
تطبيع وقضية نزاعات امللكية مباذا بقضية االحصاء، يعين على االقل انه ال بد لكم ان تاخذوا مواقفكم وان 

ك الفرتة يعين تلك االرتباط وتلك املراهنة ال جيوز يف تلك الوقت ومع تبدأوا، مباذا تبدأون باالحصاء يف تل
 .ضيق الوقت و،شكرًا

 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني
 شكرًا جزياًل، االستاذ مجال قاسم

 :السيد مجال حممد قاسم
 .السيد رئيس اجمللس

ن الدستور تستوجب ايضاح لالسباب اواًل ارحب بضيوفنا الكرام واريد ان ابني ان عدم تنفيذ مادة م 
واالسباب جيب ان تكون مشروعة واملربرات اليت وقفت يف طريق تنفيذها وايضًا جيب ان تكون بشكل معقول 

، احلكومة العراقية ملزمة لبيان حسن نيتها  0222تقبل بها اجلماهري، اآلن وحنن يف طريقنا اىل نهاية سنة 
لفسخ مجيع القرارات االدارية اليت  31/10/0222ار قرارات الزمة قبل للشعب الكوردستاني االسراع يف اصد

اختذت من قبل النظام الصدامي لتغيري الواقع والطابع القومي اليت أنتزعت من كركوك واملناطق االخرى ويف 
نفس الوقت جيب تعديل دستوري وبيان تاريخ والسقف الزمين لكل مرحلة من مراحل التطبيع واالحصاء 

تفتاء وذلك لوقف اعادة اخلروقات اليت خرقت للدستور والقانون ان من واجب كل مواطن عراقي واالس
 .االحرتام والتقيد بنصوص الدستور وتنفيذها ويف نفس الوقت تنفيذها من قبل احلكومة وشكرًا

 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني
 شكرًا لك يف الوقت احملدد انهيت ، استاذ روميو

 :د روميو نيسان حزيران السي
 .السيد رئيس اجمللس

بعد الرتحيب بالضيوف الكرام، انا يف البداية لدي نقد لألخ االستاذ كهية يف مداخلته يف جلسة الصباح حني  
انتقد كلمة السيد كمال كركوكي حني قال مل يتذكر الرتكمان والعرب وباقي القوميات االخرى ولكن هو ايضًا 

 يف كالمه ، من اجل اختصار الوقت انا اتسآءل ماذا سوف يكون موقفكم انتم كلجنة مل يذكر اآلشوريني
وايضًا موقف رجال الدولة يف بغداد ان مل تنفذ هذه املادة يف موعدها او يف مواعيد اخرى ( 152)تنفيذ املادة 
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اورة واملناطق االخرى طبعًا يتم االتفاق عليها ، اذا قرر سكان هذه املناطق وباألخص كركوك واملناطق اجمل
سؤالي الثاني من سيتحمل كل نتائج وتبعات السامح اهلل اذا . باالنضمام اىل اقليم كوردستان كحق طبيعي هلم 

حدثت هناك حربًا او نزاعات بني السكان االصليني هلذه املناطق والوافدين واملوفدين من قبل النظام البائد 
ان تنفيذ هذه املادة هو حل لكل هذه املشاكل واالشكاليات واليت ختدم اتساءل اال تعتقدون ب: وسؤالي الثالث

 .املصاحل واستتباب األمن الذي يدعو اليه كل العراقيني وشكرًا
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 .باني ماراني فةرمووشكرًا، االستاذ عثمان 
 (:باني ماراني) عبداهلل قادر عثمانبةِرَيز 

 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر
تَيكؤشاون  152بةخَيرهاتين ميوانة بةِرَيزةكان دةكةم و دةستخؤشي لةم بةِرَيزانة دةكةم كة بؤ ماددةي 

بةجدي هةركةسَيك و لةهةر شوَينَيك بن، هيوادارم ميوانة بةِرَيزةكان لَيمان عاجز نةبن ئةطةر داواي 
ني ثةرلةماني بةِرَيز تؤزَيك بةحةماسةتةوة مافَيكي دةستوري خؤمان بكةين، رةنطة برادةراني ئةنداما

قسةيان كردبَي، مايف خؤيانة داواي مايف خؤيان بكةن يةعين لةو شوَينة، شوَينَيكي شةرعية دةربارةي 
، زؤر بةداخةوة كات زؤر بةفرِيؤ درا، هةموو اليةك ئةوانةي ثةيوةنديدار بوون بةكاركردن  152ماددةي 

كاريان  152زؤربةيان لةِراطةياندن كاريان كرد بؤ جَيبةجَيكردني ماددةي  152بؤ جَيبةجَيكردني ماددةي 
نةكرد، بةداخةوة كاتةكة زؤر بةفرِيؤدرا و لةدةستمان ضوو، ئَيستا كات بةرةو تةواو بوون ئةضَيت هَيشتا 

، جَيبةجَي نةكراوة، بةهةرحاَل نامةوَيت زؤر باسي رابردوو بكةم، بةآلم ئَيمة لةمةودوا 152ماددةي 
بكرَيت بةدوو  152لةداهاتوو ناكرَي دةست لةئةذنؤ دابنيشني، بؤية من ثَيشنيار ئةكةم لَيرةدا ماددةي 

بِرطةوة، بةدوو بةشةوة، ضونكة لةكوردةواري دةَلَين بةردي طةورة نيشانةي رانةوةشاندنيةتي، ئَيمة 
ك جَيبةجَي ناكرَيت، بؤية من كةربةالو وةسةت وجنوب وكوردستامنان تَيك طرَي داوة قةت هةمووي بةجارَي

هاوكارمان بن، بِرطةي يةكةم كةركووك وناوضةكاني  152ثَيشنياري ئةكةم ليذنةي جَيبةجَيكردني ماددةي 
تري كوردستان جَيبةجَي بكرَيت، بِرطةي دووةم كةربةالو وةسةت وئةو شوَينانةي ثةيوةنديدارن بةماددةي 

ية هةر هةمووي لةيةك طرَي بدرَيت، ئةو جار جارؤكة جَيبةجَي بكرَين، ضونكة قةت ئيمكان ن 152
بةيةكجاري ضارةسةر بكرَيت، ئةطةر ئَيمة لةضارةسةر دةطةِرَيني فيعلةن ضارةسةرةكة بةو شَيوة ئةبَيت، 
خاَلَيكي تر بةِراسس مةسةلةي كةربةالو مةسةلةي كوردستان دوو شس زؤر لةيةك جيان نابَي تَيكةَلي 

تان دةركردني خةَلكة لةسةر خاكي خؤي و هَيناني خةَلكي ترة بؤ داطريكردني بكةين، مةسةلةي كوردس
مافةكةي، مةسةلةي كةربةال تةنها قةزايةك لةو ثارَيزطاية ناوةكةي طؤِراوة بؤ ثارَيزطايةكي تر، خةَلكةكةي 

ضوارةمم، من  لةشوَيين خؤي ماوة، نة زةوي داطريكراوة، نةكَيشةي هةية، تةنها ثارَيزطاكةي طؤِراوة، خاَلي
جَيبةجَي نةكرَيت،  152لَيرة حةز ئةكةم زؤر بةسةراحةت ميوانة بةِرَيزةكان ئةوة تَيبطةن ئةطةرماددةي 

 152يان كاركردن هةية بؤ مراوةزات بؤ ئةوةي جَيبةجَي نةكرَيت، هةركةسَيك وا بري دةكاتةوة ماددةي 
لة رابردووي ضاكرت نابَيت، كة بؤ هةموومان  وقةزييةي كورد جَيبةجَي نةكرَيت، عَيراق مةسريي داهاتووي

جَيطاي نيطةرانيية، بةداخةوة هةموومان حةقة كاربكةين بةِراسس لةعَيراقَيكي دميوكراتي ئاشتيدا بذين 
 .ئةطةر هةموومان مبانةوَيت كار بكةين فيعلةن ئةبَي هةر مافَيك بطاتة خاوةن مافةكةي خؤي و سوثاس

 :لكوردستانيالسيد رئيس اجمللس الوطين ا
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 .زؤر سوثاس ، دكتؤرة  هالة فةرموو
 :هالة سهيل وادي . دالسيدة 

 .السيد رئيس اجمللس
حنن يف نهاية : ونتمنى هلم املزيد من االجنازات السؤال ( هولري)نثمن الزيارة القيمة للجنة العليا للعاصمة   

نهاية العام ام ستستمر؟ ، السؤال الثاني املدة احملددة ومل تتبقى سوى ايام هل ستختتم اللجنة اعماهلا مع 
لو مت التمديد  لفرتة معينة؟ الن الضمان كان هو ( 152)ما هي الضمانات لتنفيذ املادة : للسيد رائد فهمي 

 .الدستور ومل تنفذ املادة، هل هناك ضمانات اخرى؟ وشكرًا
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 شكرًا، خاتوو نسرين
 :حممد صاحل سرينةن بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةبوو، ئَيستا بَي هيوان  152بةخَيرهاتين ليذنةكة ئةكةم، خةَلكي كوردستان هيوايةكي زؤري بةماددةي 

بريكردنةوة لةبةديلَيك كةوا جَيبةجَي : لةجَيبةجَي كردنيدا، لَيرةدا من دوو ثرسيارم هةية، يةكةميان
تةئخري كردن ئةبَي لةوادةي تةئخريةكة بَيت ضونكة لةساَلي : بنَيني، دووةميشياننةكرا ض رَيطايةكي تر دا

 . ئايندة عَيراقد رووبةرووي هةَلبذاردنَيكي تر ئةبينةوة، زؤر سوثاس
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 .شكرًا ، االستاذ ناصح الكركوكي
 :رمضانناصح زيتور . بةِرَيز د

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
ثَيشةكي بةخَيرهاتين ميوانة بةِرَيزةكان ئةكةم، لةكؤتايي ديباجةي دةستووردا ئاماذة بةوة ئةكرَيت 
كةثابةند بوون بةم دةستوورة يةكَيس سةربةستانةي طةل وخاك و سةروةري عَيراق دةثارَيزَيت، 

جا بؤ ئةوةي رضًا وسيادًة، ان االلتزام بهذا الدستور حيفط للعراق االحتاد احلر شعبًا وابةعةرةبيةكةي 
يةكثارضةيي وسةروةري عَيراقي فيدراَل كة ئَيمةي كورد تةنها ثَيي ئةَلَيني عَيراقي فيدراَل بةداخةوة 
كةسي تر ثَيي ناَلَيت، لةم عَيراقة طةورةيةدا ثارَيزراو بَيت ثَيويستة زؤر بةثةلةو لةماوةي هةفتةيةك تا 

ةثةيوةنديان بةم بِريارانةوة هةية، يةك ئةو ناوضانةي كةدابِراون رؤذ داوا لةو بةرثرسانة بكرَيت ك 12
لةكةركووك وبة بِرياري مةجلسي قيادةي سةورة كةركووك وثارَيزطاكاني تري كوردستان بِريار بدرَيت ئةو 
 بِريارانة هةَلبوةشَينةوةو بطةِرَينةوة سةر كةركووك وثارَيزطاكاني تري كوردستان، دوو ثَيويستة ئيستييتتا

بكرَيت لةو ناوضانةي كةباسم كرد، هةروةها ئةو ناوضانةي كة ئَيمةي كوردستاني دةَلَيني ئةمة خاكي 
كوردستانةو بةناو بواية نيزاعي لةسةرة، ضونكة ئةم ناوضانة فةرقيان هةية وةكو كاك عومسان و بةِرَيزان 

ي نيشتة جَيبوونة، كةضي كَيشةي باسيان كرد لةطةَل ناوضةكاني ناوةِراست وخوارووي عَيراق، ئَيرة ناوضة
سياسي ونةتةوايةتي تَيداية، ئةطةر ئةم دوو راثرسية بكرَيت ئةطةر ئةم دوو بِريارة بدرَيت تةنها 
لةبةرذةوةندي باآلي كوردستان نية يان هي كورد نية بةتةنها ئةمة ثَيش هةموو كةسَيك لةبةرذةوةندي 
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كهية طوَيي لَي بَي، توركمان ئَيستا لة ثَينج ثارَيزطادا ئةذي باآلي برا توركمانةكانة، بؤ ئةوةي كاك حتسني 
ثارَيزطاي دَيتة ناو  4ئةطةر بَيت وئةم بِريارانة جَيبةجَي بكرَيت ئةو وةختة توركمان هي  نةبَيت هي 

كوردستانةوة، ئةو وةختة ئةو موشكيلةيان حةل ئةبَيت، تةنها ئةو توركمانانة ئةمَينن كة لة بةزدان 
ةمة لةبةرذةوةندي باآلي طةلي توركمانة، هةروةها لةبةرذةوةندي باآلي برا كلداني كةواتة ئ

وئاشووريةكامنانة، بةتةئكيد لةبةرذةوةندي باآلي ئةو برايانةشة كة هاوردةن بطةِرَينةوة شوَينةكاني 
ثَيويستة خؤيان، ضونكة زةدر لةوانيش كراوة، ئةطةر ئةمانة نةكرَيت من ثَيم واية ثةرلةماني كوردستان 

دواي جةذن رؤذي يةك شةم يان دوو شةم دواي جةذن ثةرلةماني كوردستان ثَيويستة دابنيشَيت بِريارَيكي 
ضارةنووس ساز بدات، هةروةها داوا لة ئةو ناوضانة بكات ئةجنومةني ئةو شارو ثارَيزطايانة بكات 

ي عةهدي دوةلي هي (1)ماددةي  كةزؤرينةيان كوردن، ضونكة عةهدي دوةلي رَيطا بةئَيمة ئةدات، بةثَيي
حقوقي مةدةني وسياسي ماددة يةكةكةي ئةَلَيت، جلميع الشعوب حق تقرير مصريها بنيتسها، ئةوان مايف 
خؤيانة لَيرةدا بِرياري ضارةنووس سازي خؤيان بدةن كة ئةطةر هاتوو سةرؤكايةتي بةزدا نةيتواني ئةم 

ية هةموومان موقةسريين بةتايبةتي ئةوانةي كةلةبةزدان كَيشةية ضارةسةر بكات، خاَلَيكي تر من ثَيم وا
هةرهةموويان موقةسرين، جارَي ئةو سَي حكومةتةي كةهةر دوو حكومةتةكةي رابردوو لةطةَل 
حكومةتةكةي ئَيستا هي  حسن نيةتيان نية بؤ جَيبةجَي كردني ئةم ماددةية، ئةو برادةرانةي تريش 

ةبينيوة، جا ئَيمة بةطومانني ئَيمة، ماران طازين، مارانطازيش بةداخةوة وةكو ثَيويست دةوري خؤيان ن
 .لةخشةي طوريس ئةترسَيت، نةك لةشس ئاوا طةورة

 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني
 مريم خان فةرموو

 :السيدة مريم حسن ابراهيم 
 .السيد رئيس اجمللس

يف هذا الوقت طبعًا هو ( 152)لعدم تطبيق املادة  ارحب بالضيوف الكرام ، انا كأيزيدية طبعًا لدينا مشاكل 
خلق مشاكل كثرية لألقليات الدينية والقومية ايضًا واصبحنا نشكك طبعًا مئة باملئة بنوايا احلكومة العراقية 
هلذا السبب ولكن عندي سؤال اآلن كيف ستتعاملون مع املرحلني ضمن حدود القضاء او احملافظة؟ الن هذا 

ح وكذلك الن املرحلني من قضاء اىل جممعات، البطاقات التموينية والنفوس ايضًا كلها على البند غري واض
نفس القضاء مكتوبة ، اال يعتربون هؤالء مرحلني النهم ايضًا تركوا بيوتهم واصبحت بيوتهم للعرب الوافدين 

ن مل توزع اية استمارات ايضًا واخريًا تركوا املنطقة ، مناطق الشيخان وسنجار وحتى الشبك ايضًا حلد اآل
 .اتصور مل يسألوا عنهم ايضًا وشكرًا

 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني
 ، االستاذ حممد فرج شكرًا لك

 :السيد حممد فرج امحد
 .السيد رئيس اجمللس

ق املادة ه انا أؤيد من سبقين للكالم حول تطبي(152)ارحب بالسادة رئيس واعضاء جلنة تطبيق املادة : اواًل 
وباألخص بانها مادة دستورية يعين قوة اي مادة دستورية كافية النها شرعية وملزمة للجميع ( 152)
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اذا كان االعرتاف باخلطأ فضيلة انا ابدأ من يتحمل مسؤولية تأخري تطبيق هذه املادة تطبيق : لتنفيذها ثانيًا
عراقية ثانيًا، األطراف السياسية ذات العالقة بهذا هذه املادة؟ انا أظن اواًل، انها تقع على عاتق احلكومة ال

واهم اسباب تعطيل تنفيذ هذه املادة هي عدم وجود الثقة ( 152)املوضوع وثالثًا جلنة تطبيق تنفيذ املادة 
: اذًا ال بد من فك هذه العقدة وهي حتتاج اىل مبادرة شجاعة وحامسة، لدي سؤاالن أواًل . بني اطراف النزاع

هجية اليت تعتمد اللجنة عليها يف تطبيق هذه املادة؟ هناك منهجيات مثاًل هناك عملية العدالة ماهي املن
االنتقالية اليت اجريت يف اكثر من اماكن النزاعات واحلروب يف امريكا الالتينية ويف بعض الدول االفريقية 

وجة يف بعض االمور اليت اشكلت واخذت جناحات جيدة يف هذا املوضوع، اال ميكن االعتماد على احللول املزد
لديكم مثاًل اذا اشكل االمر قانونيًا اال ميكن مثاًل اجياد خمرج سياسي هلا او بالعكس؟ لدي بعض املقرتحات 
للجنة أواًل عقد اجتماع قبل نهاية هذا الشهر وتعلن فيها بقرار الشروع بتنفيذ فقرة االستفتاء يف املادة 

بين االعتماد على االحصاءات القدمية باالضافة اىل املواليد اجلديدة اليت تكلمت ، ثانيًا؛ اصدار قرار ت(152)
عنها، واذا مل تكن هلا صالحيات ارجو ان تكتبها بانها قناعات اللجنة، الن قناعات اللجنة مبثابة احلجر االساس 

قة بقرارات جائرة خبصوص لقرارات رئاسة الوزراء، ثالثًا واخريًا؛ رفع مذكرة اىل رئاسة جملس الوزراء موثو
 .احلدود االدارية واحلاقها باملناطق اليت استقطع منها وشكرًا

 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني
 شكرًا، السيد حممد رفعت
 :السيد حممد رفعت عبداهلل

 .السيد رئيس اجمللس
يف االيام القليلة القادمة وبالتحديد ينتهي ( 152)السادة الضيوف احملرتمون ، ان السقف الزمين لتنفيذ املادة  

، فهل ميكن تعديل الدستور العراقي ومتديد املدة الزمنية حبيث يكون التعديل لصاحل  31/10/0222يف 
يف حالة عدم اجناح تعديل الدستور : وما هي الضمانات الجناح هذه العملية ؟، ثانيًا ( 152)تنفيذ املادة 

اخلطوات اليت تستوجب عملها؟ حيث ان ديباجة الدستور تشري بوضوح اىل ماهي ( 152)لصاحل تنفيذ املادة 
ان عدم تنفيذ مادة دستورية او خرقها فان ذلك يؤثر على الوحدة الوطنية العراقية ارضًا وشعبًا وسيادة، 

 .فمن هو املسؤول عن ذلك وهل نتمكن حنن يف اقليم كوردستان من ممارسة هذا احلق الدستوري أم ال؟ وشكرًا
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 .شكرًا ، االستاذ ديلمان ئاميًَدي
 (:ديلمان ئاميدي)االستاذ حممد صاحل امحد 

 .السيد رئيس اجمللس
امسح لي بداية ان ارحب باللجنة وباقي احلضور الكرام ومثنيًا على ما اجنزته خالل الفرتة املنصرمة متمنيًا  

قي ، لدي بعض االسئلة، من خالل حديث السيد رئيس اللجنة تلمست بان هناك عوامل هلا النجاح الجناز املتب
سياسية وفنية حالت دون حتقيق تنفيذ املادة ، سؤالي هو هل نضجت تلك العوامل السياسية والفنية لصاحل 
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والتوصيات املعدة اما كان باالمكان حينما اطلعت على املقرتحات : تنفيذ املادة ولصاحل اعضاء اللجنة ، ثانيًا 
من قبل اللجنة، للهيئات الدستورية الثالثة مل اجد ما يشري اىل ضرورة اقرار اجراء االستفتاء بعد تصحيح 
احلدود، اليس باالمكان درج هكذا مقرتح او توصية، اليس باالمكان تقديم مقرتح اىل اجمللسني، جملس الرئاسة 

الجناز معامالت الوافدين الذين استملوا التعويض وال زالوا يف  وجملس الوزراء لاليعاز اىل الدوائر املعنية
كركوك او يف املناطق االخرى ومل يرجعوا؟ أمل يكن من األسلم للجنة تقديم مقرتحات وتوصيات بكلية املادة 

وعدم جتزئتها اىل مناطق كردستانية واخرى وسط وجنوب، الن هذا ايضًا سيكون عاماًل لتأخري ( 152)
حلني انهاء اللجنة الفرعية من املناطق االخرى، اشار قلق زمالئي النواب الذين سبقوني ( 152)ادة تنفيذ امل

وهل االمر سيحتاج اىل قرار جملس النواب الضافة مدة اخرى وما املدة اليت تراها  31/10/0222عن مابعد 
 .اللجنة كافية لتجاوز العقبات اليت حالت دون تنفيذها؟ وشكرًا

 :اجمللس الوطين الكوردستاني السيد رئيس
 كاك كريم. شكرًا

 :السيد كريم حبري عبداهلل
 .السيد رئيس اجمللس

، (152)بداية ارحب بالسيد رئيس اللجنة واالعضاء احملرتمني وامثن جهودهم املخلصة يف سبيل تنفيذ املادة  
وقتها احملدد وان تكون اجراء  يف( 152)من حيث املبدأ اني اؤكد على وجوب االلتزام بتنفيذ احكام املادة 

، ولكن اذا اتفق اجلميع على استحالة ذلك من الناحية الفنية قبل ان 1942االستفتاءات وفقًا الحصاءات عام 
اقرتح اود ان اتساءل ان هذه املادة كانت حباجة اىل اصدار قانون خاص لتنفيذها النه من املعلوم ان املواد 

قانون، ولكن اتساءل ملاذا مل يصدر قانون لتنفيذ احكام هذه املادة ولو انها الدستورية جيب ان تنفذ مبوجب 
مادة انتقالية انين على علم بذلك انها مادة انتقالية ولكن كان جيب ان يصدر قانون لكي يكون خارطة 

تكون الطريق لتنفيذ هذه املادة واآلن انا اقرتح يف حالة عدم تنفيذ اصدار قانون من جملس النواب خاص ل
وذلك لعدم فسح اجملال للتفسريات والتأويالت للمزاج الشخصي ( 152)خارطة الطريق لتنفيذ احكام املادة 

 .بصدد تنفيذ هذه املادة
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 .سعدي الربزجني. شكرًا جزياًل ، د
 :السيد سعدي الربزجني

 .السيد رئيس اجمللس
يف الربملان ( 152)شارات التوضيحية ، انا رئيس اللجنة اليت تتابع تطبيق املادة اود فقط ان اعطي بعض اال

العراقي وانا على اتصال مستمر بالسادة رئيس واعضاء هذه اللجنة ، اخواني اخللل ليس يف هذه اللجنة وادائها 
مكتب رئيس الوزراء  على االقل منذ مباشرة االستاذ رائد فهمي رئيسًا هلذه اللجنة، اخللل يف احلقيقة يف

وبعض االدارات االخرى ، كتلة التحالف الكوردستاني جوابًا على سؤال احدى الزميالت بذلت جهدًا كبريًا 
بالتنسيق معهم وحنن على اتصال دائم مع هذه اللجنة سواءًا ككتلة او كلجنة متابعة املادة وكان نتيجة 
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يسمى جملس قيادة الثورة خبصوص مصادرة االراضي ،  جهودنا اصدار قوانني الغاء قرارات عديدة مبا كان
اخلاصة باعادة ( 42)من املادة ( ب)تصحيح القومية ، التجاوزات االخرى اليت متت اما بالنسبة اىل الفقرة 

رمست طريقًا خاصًا سدت على الربملان العراقي طريق تشريع قانون عدة ( 42)احلدود االدارية، فبما ان املادة 
، باعادة احلدود االدارية، وصغنا مشروع قرار وهو ة يف االئتالف خاصة النهم يطالبونمع االخو مرات ذكرنا

اعادة احلدود االدارية، اىل ما كانت قبل باستثناء احملافظات املستحدثة وهذا القرار فعاًل اذا صدر كقانون 
دت كيفية اجراء ذلك بقرار سوف ينهي كل هذه املشاكل ولكن العقبة الوحيدة ان هناك فقرة دستورية حد

جملس الرئاسة وجملس الوزراء واالقرتاح يقدم اىل الربملان او عند عدم االمجاع تعيني خبري وعند عدم 
االمجاع مع اخلبري تعيني خبري دولي وانا ككردستاني اقول ادافع عن حقوق االخوة الرتكمان والكلدان 

جيب ان ندافع ( 152)قهم احليف والظلم وتشملهم املادة واالشوريني وهم ايضًا نسبيًا حسب عدد سكانهم حل
عنهم كما ندافع عن انفسنا، وانا اؤيد كلمة االستاذ حتسني يف هذا الصدد واضيف اليها غنب االخوة الكلدان 

فقرة ( 152)واالشوريني ، اود فقط ان اقول اننا ملاذا خناف من تعيني حمكم دولي ليس هناك يف فقرات املادة 
يف احقية التعديل من احلدود االدارية، فهناك قرارات جائرة صدرت من جملس قيادة الثورة ورئاسة اوضح 

اجلمهورية بتعديل واحلاق وضم وكذا جابوا الزاب من املوصل واحلقوا باحلوجية حتى يزيدوا العرب، على كل 
لدستور وكذلك حددها الربنامج حال ،اذا عندي دقيقتني ، عندي التصورات اآلتية انتهاء املدة اليت حددها ا

وهي نهاية هذه السنة دون تنفيذها يفتح الطريق ( 152)الوزاري حلكومة دولة املالكي النهاء تنفيذ املادة 
متديد مواعيد اخرى لتنفيذ  االتفاق السياسي على: امام خيارات واحتماالت متعددة قد يكون من بينها أواًل

عيد زمنية لذلك وهذ جائز الن الدستور هو ميثل االتفاق السياسي واود املادة مبختلف مراحلها وحتديد موا
ان ارد على احد الزمالء الذي اقرتح اصدار قانون، الدستور يعدل بدستور وال يعدل بقانون ولكن هذا االتفاق 
السياسي ميكن ادخاله يف جلنة تعديل الدستور، ميكن تغيري املوعد ولكن ذلك مرهون مبوافقة الطرف 

لكوردستاني وعند ذلك قد يطلب هذا الطرف ضمانات لتنفيذ املادة يف املوعد الزمين املمدد قد يكون من بني ا
تلك الضمانات عند عدم التنفيذ خالل املدة االضافية املمدة املتفق عليها ان يصار اىل احلاق تلك املناطق 

الحتمال الثاني عند عدم قبول الطرف الكوردستاني املتنازع عليها بادارة االقليم اىل حني اكمال تنفيذ املادة، ا
بالتمديد قد يطلب احلاق املشار اليه ابتداًء من الشهر األول من السنة القادمة وحلني قيام احلكومة االحتادية 
باكمال تنفيذ املادة حيث يتم عند ذلك متديد التحديد النهائي ملصري تلك املناطق مبوجب التنفيذ وخالل 

ايضًا باالتفاق وال يتبنى هذا احلل وهو االحلاق اال اذا طلب املمثلون املنتخبون يف جمالس مدة حتدد و
االلتحاق باالقليم باكثرية اصوات اعضائها او موافقة ( 152)احملافظات أو االقضية او النواحي املشمولة باملادة 

يف النهاية يف ( 152)ا الشئ املادة اجمللس الوطين لكوردستان العراق على هذا الطلب وهناك سند دستوري هلذ
رغبة السكان تكون عن طريق املمثلني املنتخبون من املناطق ( مراعاة رغبة السكان)تقول ( ج)آخر الفقرة 

اخليار الثالث هو احلاق املناطق اليت ال اشكال يف االلتحاق بها كخانقني وشيخان وخممور وزمار وسنجار انا .
فتبقى مسألة املناطق االخرى ككركوك وغريها من املناطق يف سهل املوصل اذا كان اعتقد ال خالف يف احلاقها 

 .هناك نزاع حوهلا حيدد هلا حل مبوجب واحد من احللول السابقة وشكرًا جزياًل
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

ن قلقهم من العراقيل اليت تعرتض شكرًا جزياًل، شكرًا لألخوات واألخوة اعضاء الربملان الذين حتدثوا وعربوا ع
تنفيذ املادة واملدة القليلة املتبقية، معظم االسئلة تركزت حول ماذا ميكن ان تعمل اللجنة، لدينا ايام قليلة 
ستواجهون وسنواجه نهاية السنة ماهي تصوراتكم واقرتاحاتكم يف كل االحوال، هذه املادة دستورية غري قابلة 
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جيل فامنا الشيء الوحيد املمكن هو ان نستمع اىل رأي اللجنة لنقرر ونناقش رأيكم املادة للتغيري وال قابلة للتأ
دستورية ال ميكن تعديلها وهي ال تسقط مع نهاية السنة ال ميكن الية مادة دستورية ان تسقط بفعل الزمن 

االشكالية نواجهها املادة الدستورية قائمة وضرورة التنفيذ لكن هذه املادة فيها زمن وسقف معني وهذه 
مجيعًا ال نلوم جلنتكم باعتباركم ال تتحملون كل املسؤولية امنا تتحملها احلكومات املتعاقبة وخاصة بعد 
التصويت على الدستور وايضًا لكي نكون واقعيني بعض اجلوانب املوضوعية يف هذه املسألة لعبت دورًا منها 

اليت اعاقت عمل جلنتكم واعاقت عمل الكثري من اللجان، انا  التدخالت االقليمية ومنها العمليات االرهابية
اعتقد ان العملية ليست حباجة اىل توافق بني االطراف السياسية وحباجة اىل اتفاق سياسي، فقد سبق وان مت 
االتفاق وقد سبق ان مت التوافق وقد سبق ان قدمت كوردستان كل ما لديها لكي يتم هذا التوافق، ما قدمناه 

هو اقصى ما باستطاعتنا ان نقدمه يف سبيل حتقيق التوافق العادة احلق كما اشرت مجيعًا ( 152)ملادة يف ا
اىل اصحابه، حنن من هنا نقول ان الرأي النهائي سيكون لربملان كوردستان لذلك نتابع وننتظر ان تقولوا 

راقيل وماهي اقرتاحاتكم واذا كانت كلمتكم وان تقولوا قبل ان نصل اىل نهاية الشهر ان تقولوا لنا ماهي الع
هناك اقرتاحات ينبغي ان تكون حمددة وينبغي ان تكون هناك ضمانات من احلكومة العراقية ومن جملس 
النواب العراقي ومن كل االطراف املعنية لكي عندما جنتمع هنا يف برملان كوردستان ونطرح املوضوع أمام 

نقاشًا اجيابيًا ونقاشًا مسؤواًل ال ميكن إجراء اي نقاش واختاذ اي ممثلي الشعب يف كوردستان ليكون النقاش 
قرار مسؤول من دون ان تكون مقرتاحاتكم واضحة وحمددة واسباب طلباتكم ايضًا مقنعة وضمانات للمسائل 
اليت تطلبونها لكي نستطيع ان نواجه شعبنا وان نقول للشعب ان هذه اللجنة اليت نعتقد انها صادقة وانها 

ؤولة قدمت هذه املقرتحات وعليكم ان تتخذوا القرار الصائب، انا اعطي الفرصة ملعالي الوزير االستاذ رائد مس
 .رئيس اللجنة واىل اعضاء اللجنة لكي يردوا على اسئلتكم اليت ينبغي ان يكون هلا رد من قبلهم فليتفضلوا

 :340رئيس اللجنة مادة / السيد رائد فهمي
 .شكرًا لرئيس اجمللس

وشكرًا جلميع االخوات واالخوة اعضاء اجمللس املوقر ملداخالتهم وملا عربوا عن اكيد من مشاعر قلق وتساؤالت  
تتعلق بتنفيذ هذه املادة الشك وحنن نأتي على نهاية هذه الفرتة، الكل يشعر بنوع من عدم الرضى لعدم اجناز 

عض منا يعتقد ان هذه العوامل ادت اىل هذا الوضع هذه املادة، هذا الشعور نتقامسه مجيعًا وان كان رمبا الب
رمبا مسؤولية جزئية للعوامل املوضوعية واخرى متداخلة سياسية وحملية وخارجية وقسم منها قد تاتي 
باحلماس او ضعف احلماس من هذه اجلهة او تلك، انا الذي اريد ان اقوله حنن يف نوع من املفارقة يف لقائنا 

لسلطة املركزية، السلطة االحتادية كان الرأي الذي نسمعه انكم ذهبتم بعيدًا، انكم جتاوزمت امام برملان بغداد، ا
صالحياتكم يف معاجلة حتى قضايا االستفتاء وحنن هنا نسمع  انكم مل تنجزوا الكثري ومل تتقدموا هذه 

قق لنكون منصفني املفارقة امنا تعكس تعقيدات الوضع فالكوب ال هو فارغ وال هو مملوء هناك شيء ما حت
فال ميكن القول انه كنا وضعنا اآلن كما كان منذ عام واكثر ولكن ما حتقق دون املطلوب هو ال يرقى اىل 
تنفيذ املادة الدستورية نعم ، ولكن حنن ال نتحرك من فراغ وال نتحرك من عدم اجناز كلي وحنن يف املربع 

سألة ال اخفي عليكم وكلكم مدركني للوضع، هناك بعد قانوني االول لسنا متامًا يف املربع االول هناك هذه امل
تنفيذ حبت، هناك بعد سياسي وهنا اشري البعض يقول ان بعض االطراف السياسية اليت صوتت على الربملان 
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واعطت تعهداتها رمبا اآلن لنقول أما راجعت مواقفها او مل تبدي احلماس يف تنفيذ هذه االلتزامات هذا قد 
، ولكن هذا يسري حتى على االطراف الدولية اال توجد اآلن أطراف دولية تدعو لتأجيل تنفيذ يكون رأيي

املادة، اليست تلك االطراف نفسها بعضها الذي كان ضامنًا للمادة فاذًا املسألة فيها تعقيد وليست بها بعد 
االخوة يف اقليم كوردستان، قانوني وتنفيذي فقط وبها البعد السياسي واخليار الذي اخذه العراقيون واخذه 

حنن نريد بناء هذا العراق خبياراتنا السلمية والتعقل، نعم ليست كل العمليات تتم كما ينبغي ان تتم عليه، 
وال ينفذ مجيع املتعاقدين التزاماتهم هذه حقيقة واقعة ولو كان االمر كذلك ملا كنا اآلن الذي حنن فيه، ملاذا 

مناطق بغداد هل هناك حكم قانون مستتب يف مجيع مناطق العراق كما توجد اآلن ميليشيات يف بعض 
ينبغي اليس هذا التزام دستوري اال ينص الدستور على دولة القانون، اال ينص الدستور على ان حتتكر الدولة 
كل السالح ووسائل العنف ولكن هل هذا متحقق على االرض هذا مل يتحقق انا اريد ان اقول من كل هذا انه 

ن يف عملية عميقة نتقدم بصعوبة ويف بعض االحيان املؤثرات والتداخالت تعيقنا هذا يشمل العديد ورمبا حن
حنن اجنزنا اآلن ورمبا انتم ال تشعرون به اآلن جزء التطبيع من املادة متفق عليه ( 152)تأثريه على املادة 

ا وصلنا اليه بعد آليات ومناقشات ومفاوضات هذا مل يكن كذلك قبل فرتة متفق عليها تنفيذيًا وعمليًا وهذا م
وهناك من عرقل وهناك من عرقل عن قصد او عن غري قصد ولكن باحملصلة وصلنا اىل آلية سارية تتسارع 
ورمبا استطيع ان اعطي بعد زمين تقريبًا لتنفيذه نستطيع ان نعطي التزام وهذا مل يتم مبعزل عن دور 

حنن ايضًا انا مل اقول ان احلكومة كلها كانت عنصرًا معرقاًل ولكن حققنا ما  احلكومة ايضًا اآلن اريد ان اقول
حققنا هناك شيء حقق هذا الشيء الذي حقق ماكان حقق لوال الوزارات املعنية وافقت باعتماد آليات 

يتم االتفاق استثنائية رمبا هذه اآلليات مل يتم التوصل اليها بالسرعة املمكنة انتم تقولون انه كان من املمكن 
عليها فورًا ورمبا انا ايضًا اقول ذلك ولكن ايضًا هنالك عوامل عديدة  السلطة تعرفون جيدًا القرار باملركز اىل 
ان يصل اىل نهايات ال يصل بالسهولة اليت عرفناها سابقًا هناك حلقات ضعيفة هناك عالقات غري مسيطرة 

واجه ايضًا السلطة املركزية هذا جانب من االمور اليت عليها وغريها من املصاعب اليت واجهتنا واليت ت
تدعوني اىل عندما اعاجل املسألة لكي ال نعاجلها بصورة سوداوية قامتة كليًا نعم هنالك عناصر رمبا تبعث 
للتفاؤل الشديد النها مل تنجز كما ينبغي ولكن اقول هنالك كذلك مرتكزات ومطالبات قائمة على حق انه 

نه هناك تسويات سياسية قد تتم ليس على املبدأ العام نعم الدستور ت باالتوافق السياسي هناك وفق ما ا
من حيث املوقف ( 152)وهذا التزام ال رجوع عنه يعين ان القوة الرئيسية اآلن يف البلد ال ترتاجع عن املادة 

وانا اعتقد على االقل االطراف ( 152)ال اعرف قوة سياسية يف البلد تقول علنًا انها ترتاجع عن تنفيذ املادة 
الرئيسية من حيث احلكومة وهذا التزام حكومي اآلن موقع عليه الكتل الرئيسية خاصة االئتالف واطرافها 

وصلنا فيها اىل بعض االبهام، ( 42)مجيعًا يعلنون التزامهم بتنفيذ املادة ولكن وصلنا فيما يتعلق باملادة 
ل اىل اتفاقات اآلن وصلنا اىل مرحلة هذا ما هو مبهم جيب ان يكون صريح االبهام املقصود رمبا حينها التوص
عندما وصلنا اىل هذه املرحلة الدقيقة هناك رمبا االجابات ليست موحدة .. مثل االستفتاء ومثل االحصاء اخل

لكن  بالتفاصيل هذه الرؤى ليست موحدة بالضرورة العتبارات عديدة وانا ال اقول االعتبارات كلها وجيهة
هذا واقع احلال اآلن هل نسري من طرف واحد بتفسري واحد رمبا على االرض هذا ممكن ولكن هل حنن نريد 
ان حنل مسألة وخنلق بؤرة معينة تذل بالوضع وحنملها معنا اىل فرتات طويلة قادمة انا احتدث عن الوضع 

لها االساسية ان تتوافق عليه ككل وهذا ليس من صاحل احد حنن نبحث عن حل دائم شرعي على االطراف ك
ألجل ان نظمن األمن واالستقرار هلذه املنطقة مجيعًا والجل ان ننصرف اىل البناء وللتعويضات والعادة 
التعويض لكل من حلقه الضرر يف هذا الشأن هناك ضرورة الصرب، الصرب ليس املطلق، الصرب القائم على 

س من منطلق نفاذ الصرب كليًا، الننا امام اشكاليات ليس لطرف املطالب الواضحة والتعامل مع هذه األمور لي
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حنن بقضايا التطبيع ونعتقد حنتاج : واحد فهذه النقطة بالذات انا اقول امامنا اللجنة لدينا الوضوح التالي 
بعض الزمن الجنازه هذا الوقت نستطيع حتديده من حيث عدد الذين مت صرف التعويضات هلم وحنن نسري 

نأتي على موضوع االستفتاء وهو لب : معينة على هذه الوترية ميكن ان نقدر البعد الزمين ، ثانيًا بوترية 
االهتمام اآلن امامنا هذه االسئلة اليت ذكرتها امامكم هي حمولة الينا كلجنة حنن تطرقنا حاولنا االجابة عليها 

عنا رمبا نعيد الكّرة، حنن قد نتوصل اىل يف البداية كانت وجهات النظر رمبا غري متطابقة ولكن هذا ال مين
صياغات معينة الجابات هذه ليست مستحيلة اللجنة قد تتوصل اىل اقرتاح اجابات ، اآللية املوجودة ان 
االجابات ترفع ايضًا اىل دولة رئيس الوزراء واىل جملس الوزراء وامامهم هناك ان يقررون االمور، حنن ال 

ر من ذلك وكذلك احلدود االدارية والتغيريات يف احلدود االدارية انا اعتقد ان منتلك الصالحية ان نذهب اكث
الشغل املنجز كبري جدًا وهذا الشغل حقيقة لو مل تنجزها اللجنة من الصعب على اية هيئة ان تنجزه، هذا 

ية املعتمدة يف اخذنا التزام على انفسنا انه يف منتصف هذا الشهر نقدم املقرتحات ونقدم التوصيات وهذه اآلل
الدستور اآلن وكل هذه االمور وتفاعالتها الالحقة عندما اقول انها حتتاج اىل تسويات سياسية هلذا السبب اذا 
طرح االمر امام جملس الوزراء فمجلس الوزراء به كتل خمتلفة ايضًا جيب ان يكون هناك توافق ما لكي تقر 

يئة الرئاسة وهيئة الرئاسة مؤلفة من ثالثة اطراف اذا مل واذا كان احلديث عن حدود ادارية فسيذهب اىل ه
يتفقوا ايضًا سيعرقل املوضوع كيف معاجلة هذا املوضوع؟ هذا املوضوع عندما اقول توافق سياسي فهذا املعين، 
ليس مبعنى ان نعيد االمور بأولياتها حنن وصلنا اىل مرحلة طور جديد يف تنفيذ املادة وليس يف وجود املادة 

عدم وجودها وجود املادة انا اعتقد ان احلديث من الصعب ال يوجد طرف سياسي رئيسي حيذو حذو  او
الرتاجع عن املادة هناك بعض املسائل التفصيلية املوعد هنا وغري موعد قد جيري احلديث بشأنه ولكن حنن 

املخاوف جيب اللعب  نتحدث عن تنفيذه ووضوح اآلليات هذا املوضوع اذا البعض ذكرت ينظرون مبخاوف هذه
عليها من اطراف داخلية ودولية عديدة السباب خمتلفة بعضها يتعلق بكركوك وبعضها ال يتعلق بكركوك 
يتعلق بشئ آخر ولكن كركرك يعتربوها ساحة يريدون ان ميرروها هل حنن نتجاهلها يراد لنا قوة لنتجاهلها 

ايضًا من ضمن هذه، حنن نريد ان نذهب اىل األمام  قوة كعراق او قوة كطرف حنن نعتقد اآلن العمل السياسي
لدينا توجه للذهاب اىل األمام ولكن ال ميكن ان خنفي اعيننا، يعين ان نتجاهل هذه الضغوطات نتعامل معها 
وليس ان نرضخ هلا نتعامل معها من باب جتنيب شعبنا مزيدًا من الويالت واالسراع يف احقاق احلق، اآلن 

مشروع الضمانات ماهي هذه الضمانات ؟ الدكتور سعدي ذكر عدد من الضمانات وميكن الضمانات هذا حق 
احلديث عن اخرى ولكن باملطاف اآلخري كل هذه الضمانات مرهونة ايضًا باالرادة السياسية واال الدستور مثل 

فالضمانات .. .ما ذكرت الدستور واضح رمبا االرادة السياسية مرات يراد هلا شحن واعادة شحن وتدقيق اخل
مطلوبة وممكن من الواحد ان يقرتح شيئًا من الضمانات ورمبا يتفاوض مع الضمانات هذه، وهنا ايضًا نعود 
اىل فكرة التوافق السياسي هذه الضمانات من الذي يعيطى اياها الطرف اآلخر، جيب ان يتفق معك، جيب ان 

 اعتقد ان احلديث عن احللول السريعة ، حنن نعم يقتنع فاذًا ال نقدر ان نتجنب هذه املرحلة السياسية وال
كلنا نريد احللول السريعة يف هذا املوضوع وغريه من املواضيع، ولكن الواقع اصعب من ان جتد له احللول 
السريعة، جيب ان تصرب وتثابر وتكرر وتواصل املسرية وانا اعتقد اآلن بعد ما اجنز، انا اعتقد انه توجد 

نتقدم يف موضوع االستفتاء ويف موضوع احلدود، دوليًا يوجد تصورات واضحة، توجد  امكانيات فعلية ان
خطوات ممكنة التحقيق جزء مما ذكر باملقرتحات انا اعرف انه ممكن ان حيضى مبوافقة ولكن انا اعتقد هذه 

قل عندنا وضوح العملية كلها رمبا اذا ما خضعت اىل العمل اجلدي نأمل ان نكون يف نهاية هذه الفرتة على اال
اىل االسس اليت نسري عليها ، اذا ما مت التوصل اىل هذه االسس حنن نستطيع ان نعطي جدول زمين، اقدر ان 
اعطي جدول زمين بالتطبيع، اقدر ان اعطي جدول زمين مبتطلبات تنفيذ االستفتاء اذا ما اتفقنا على 
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لى صعيد الناحية والقضاء، نسوي على صعيد احلدود االدارية واذا ما مت االتفاق على املناطق نسوي ع
احملافظة، انا اقدر ان اعطي رأيي اآلن ولكن جيب ان يكون متفق عليه ما ان يتم على هذه النقاط انا اعتقد 
اجلوانب العملية التنفيذية االخرى قابلة لتحقق القوى السياسية االخرى، انا اعتقد امامها هي ايضًا عندما 

ايضًا قوة كبرية ال ميكن ان تتنصل عن التزاماتها بسهولة، انا اعتقد ان القوى السياسية تواجه مبسؤولياتها 
االخرى اعطت التزامات ووقعت على الدستور وانا اعتقد ان تصرحياتها مجيعها تؤكد االلتزام باملادة وحنن من 

، حنن من جانبنا ننفذ كل ناحيتنا ال ميكن اخلوض اكثر يف اجلوانب السياسية، هذا ليس مهمة اللجنة حقيقة
ما يتم االتفاق عليه، حنن شرعيتنا الدستور وشرعيتنا التخويالت السياسية اليت تعطى الينا من خالل 
رئيس الوزراء وجملس الوزراء وغريهم من املرجعيات الواضحة اكثر من ذلك نقدر ان نعطي رأي ان نيسر 

ودها اعتقد ليس بالضرورة سليمًا، حنن جيب ان خناطب لكن ال ميكن ان نتجاوز هذه الصالحية الن يكون مرد
جائت حديثًا للمناطق املتنازع عليها وهذا ( 42)العراق باكمله يعين لنكون واضحني مع اعضاء اللجنة املادة 

اآلن به تعقيد ليس به تعقيد نعم اآلن عملنا وركزنا على كركوك وغريها ويقال لنا ملاذا ركزمت على كركوك 
ملناطق االخرى انا فسرت وقلت ملاذا حصل التباطؤ يف احملافظات االخرى حنن سنتعامل مع املناطق واهملتم ا

االخرى ولكن لن نتعامل معها الجل ابطاء كركوك حنن لن نقوم خبطوة اخرى على حساب منطقة اخرى، 
ية وان اقتضى حنن هذا النهج فيما يتعلق بكركوك قضية كبرية مشينا وسرنا بها، لذلك عملنا جلان فرع

االمر نوسع الكادر سوف لن يتم على حساب تنفيذ هذه املادة، نسوي االمور االخرى بالتساوي والتالزم معها 
فيما يتعلق ببعض االمور اليت اثري التساؤل بها يبدو االخوة مل يقرأوا جيدًا القرارات اليت اصدرتها اللجنة 

يما يتعلق مثاًل بسنجار واالخوة االيزيدية والرتحيل الذي مت واالجراءات العملية فيما يتعلق بالتعويضات، ف
داخل احملافظة الواحدة حنن نقول اعتمدنا ضوابط اضافية حتل هذه املشكلة وسوف جيري تطبيقها وحنن 
توقفنا لدينا مشاكل اخرى يف خانقني ومشاكل اخرى تفصيلية هذه حدث باب التأخري امام كلما نتقدم جند 

صيلية حنن نصطدم رغم انهم يقولون دولة صعبة لكن هذه الدولة كانت لديها قرارات مشاكل اخرى تف
وآليات وبريوقراطية سارية، حنن ال نستطيع جتاوزها، اذا جتاوزناها نلجأ اىل آليات استثنائية وحيث ما 

قدم آلية بان يتجاوز ان ي( 5)نستطيع ذلك قمنا به ولذلك حتى يف نزاعات امللكية حنن طرحنا قرار رقم 
استثنائية وحنن اآلن اجلهات تبحث هذا املوضوع بها اآلن هل هناك امكانية لالسراع يف االتفاق وانا اقول رمبا 
ليس من قدرة اللجنة ان متشي االمور اسرع مما تقوم به فيما يتعلق بالقضايا التفصيلية انا اعتقد ان 

قضايا يف اجلوانب املالية وبعض القضايا  الدكتور حممد احسان ومعالي الوزيرة نرمني ميكن عندهم
الدستورية رمبا االخوة االستاذ حممد خليل ايضًا يف القضايا الفنية واالستاذ حممد املوسوي يف هيئة نزاعات 
امللكية وفيما يتعلق بتوزيع االستمارات يوجد هناك سؤال رمبا االستاذ بابكر يقدم االجابة حول هذا املوضوع 

 .وشكرًا
 :ئيس اجمللس الوطين الكوردستانيالسيد ر

 .شكرًا جزياًل، ارجو من االستاذ حممد احسان ان خيتصر كلمته
 :وةزيري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم/ احسان حممدبةِرَيز  

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة بةِراسس زؤر قسة هةية بكرَيت بةس هةندَيك حةقايق هةنة من ثيش ئةظةي دةست ئاخافتنا خؤ بكةم ل

تأرخيا عَيراق هةميا ثيكظة ثشس روخاني تا نهة هي  ليذنةيةكي حكومي كار نةكرية وةكي كاري ظَي ليذنا 
كري و هاوكاريا هةمي ثَيكظة هةمي ئةنداما ليذنةيا حةقيقةت طةلةك خالفات لةبةينا مةدا هةية لةم 
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ةكي باشرت بيهينينة حةلَيكي، ليذنةية بةس هةمي جارَي ئَيمة، شياية ئةم خالفات خؤ بةتيتاهومةكي مةنتق
سةرؤكي ليذنةش بؤ تأري، جوهدي بةزر كري لةطةَل وي كابراي مامؤستا رائيد فهمي ئةطةر ئةو كار 
نةكربا، كاري هةن نةشهاتة جَيبةجَي كردنَي، يةعين دا هةركةسَيك حةقي وان هةمي برادةران ثَيكظة 

تةفق بوينة لةسةر يةك، بةآلم دةبي ئيمة كارَيكي طةلةك خالفات لةبةيين مةدا هةن، ئَيمة طةلةك شتا مو
بكةين بؤ تةحقيقا ختوةكي بةرةو ثَيش راسس فةرقَيكي زؤر هةنة لةبةينا ثةرلةماني كوردستانَي 
ومةجلسا نوابي عَيراقَي، مةجلس نوابَي عَيراقَي زؤربةي وان عاشقي مايكرؤفؤني بوونةو قسة ئةكةن دذي 

ة كاركردية نةك بؤ ئةوة كار نةكردية وةكي خةَلكةكي بةرامبةر ثةرلةمانَي مة وةهةرضي كارَيكي هةية بوو
كوردستانَي راسس حةقي مةسئوليةتا خؤ تأرخيي وبةرامبةر خةَلكَي خؤ وةخةَلكي كوردستانَي دةستوور 

هةركة تةمام بت مةسئوليةتا حكومةتا فيدرال  31/10ومةسئوليةت نةخَير نوكة مةسئوليةتا ثشس 
ت نةك مةسئوالن موقةسةرة مةسئوليةتَيكي جنائي كةفتة سةر حكومةتا فيدرال ظة سةبةبَي ظَي زياتر دةب

تةئخريَي لةبةر ئةوا سةبةبَي مةئساتا خةَلكَي، نوقتةيةكي تر هةية بؤمة بؤ وة دياركةين ديارة ظي وآلتَي 
نةخوَيندية خوالسا من بةس كوردان و خةَلكي كوردستان و ناوضةين دي لةطةَل كوردستانَي دذين دةستوور 

ئةوة زؤربةي خةَلكي عَيراقَي سوَيند خواري لةسةر دةستورَي بَي ئةوةي بزانن ئايا ئةظ دةستورة ض تَيداية 
يان ض تَيدا نية، ئةمة حةقيقةتَيكي ترة ئةو سةبةبَيت رَيطر بؤ حةتا نوهة يان هةركة بذت ليذنة كار 

قيقةت كارَيكي طةلةك طةلةك ثريؤزة ئةز كو نوَينةرَي نةكردية، نةخَير كارَي ليذنة هاتية كرن بةحة
هةرَيما كوردَي كةئةندامَيم، ثرت ئَيمة كاركرية بةرامبةر وهةمي ثَيكظة كار كري كة ئةمةش قةت كةم نية، 
كةس نةَلَيت كو كارنةهاتية كرنَي، كارهاتية كردن ظَي شيانا نوكة زياتر شيانَي تؤ كارَيكي ذبةر طةلةك 

بريؤقراتي حكومةتا فيدرال هةية بةناظ حكومةتا بةين قةوسةين طةلةك برادةر بَيذنة من سةبةبا يةك 
حكومةتا فيدرال بةناظ حكومةتا ئَيمة، لطةل هةمي رَيزو ئيحرتاما بؤ وان كة هةَلوةشاندنةكا حكومةتا 

هةية مةن فيدرال حةقيقةت بؤ حةال يةك ظان مشكيلةو طةلةك مةشاكلي تر نية، نوقتةيةكي تر لةبةزدا 
طةريت مةوعادةلةيةكا قانون وسياسةت ل بةزدا هةرضي كارَيكي موشكيال سياسي دةبت تؤ حةل كةي 
بةبذتة تؤ قانون رَيطةنادات نةك وةك ئةنةهو سياسةمتةدار ئيتار بؤ قانونَيت دانةت، نةك وة 

ن رَيطة نادات، كةئةنةهووسياسةت مةدار ئيتارى بؤ قانونيت دانيت هةتا كاريك بكات كةئةنةهو قانو
ئريادةى سياسى راستة وةكى مامؤستا رائيد فةهمى طوتى راستى ئريادةكا سياسى نةبية ئةظ كارة هاتية 
كرنَى تةخةيل كة تو والتةكى دذيت وةزير خبؤ بةرى داخبؤ بؤ تؤ بَينيت هةر قرارةك دةركةظتية هةر 

ى جاران ضوونة و هاتينة ئةظة كارَى مةية خيتاباتةك ملابةينة ليذنةيَى وة مةجلسى وةزةرادا هاتية ثَينج
يةك بَيذتة من تو هةمو جارَى . بةآلم هةتا كارةكى لة بةزدا دَيتةكرن يةك بةرى ئةوةش ئةظ نوقتةية

دبيذيت تو طةشبينى، نوكةش طةشبينم مادام حةقيقةتةكة خةَلكى كوردستانَى حةق هةية مافى خؤى 
شبينم ض جارنةشَى مافى خبؤن جارَيكى تر حةقى كةسى نية ظةطةرينيت لةبة ئةظة جارَيكى تريش ئةز طة

نوقتة موشكيلةيةكى تر لة ئةسبةقيةت دا هةية بؤ طةىل كوردستانَى تابليست نامةية بؤ خةَلكَيكى تر باوةر 
بكةن ئريؤ مةفروزة مة هةمى رَيزو ئيحتريامةن بؤ حكومةتى فيدِراَل، بؤ رةئيس مةجلسى وةزةراى عرياقَى 

رؤ رةئيس وةزةرا لرية با داواشى لة طةىل كوردستان كردبا ئةو مقةسرة، حكومةتا فيدِرال مةفروز ئةم
موقةسرية، حكومةتة فيدِرال نةك ئةم بَيني خةلكى ليذنة ثَيشهةمى كةسَى كاربكةين ئةظى ماددةى 

ةتةنى جَيبةجَى بكةن ئةم بينة بةرثرس ئةم داوا هةندَى لَيبكةين وةكى عةينى موعادةلة موسالةحةى و
عرياقى، عرياقى زةحية داوة كة موسالةحةى دطةل بكةت نةك جةالد داواى زةحية بكات كة موسالةحةى 

ى دوا هةيظى  13وةتةنى بَيت، ئةمةش معادةلةيةكى ترة مرةسةخة لةوى دى مةوزوعى حدودى ئيدارى 
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ريئاسةش كو بِريارا . ى مانطى لوَى كو دوماهى دكات ئةم دة راثؤرتة خؤ ثَيشكةشى مة ريئاسةى بكةين 13
خؤ بدات ذ بةر ئةمةش كارَى مة نية حةقيقةت قانونن ئةم بةس كارى تةوسيات بدةين ئةظ ثَيشنيارَيت 
خؤ هةرى دةدةين فةرمانطةى طشتى كارَيت خؤ كرية ِراثؤرتى حدودى ئيدارى ل بةرامبةر مة حازرة ئةم 

ئاليةتى ئيلغا كرنا قانونَى وان . ى تةمامةدوما ثَيشكةش كةين كارةكى باش هاتية سةركرنَى بةس ثيضةك
نينة وةكى عرياقَى يةكسةر قانونةكى لة مةجلس قيادةى سةورة دَيتة ديارى كرنَى وة ئةو كار ل بةزدا ل 
ثةرلةمانَى عرياقى ئاليةتة حكومةتى فيدرال، بِروا بكةن وى كارى نية ئةو حةقيقةتة نية يعنى ِراستة ئةو 

كارَيكى ترة ئاليةتَيكى ترة طةلةك رَيطرن هاتن ئاستةنط هاتني بؤ وى ليذنةيى  وارة بةس نة ئةو بةهارة
ان )حةقيقةت لسةر دةستَى سةرؤكاتيا مةجلس وزةرا تةمامةن تا حةدَيكى ئيعتيماد كرنةسةر سياسةتةكَى 

وةئيتييتاق تةخةيل كة بريارةك دةربكة لةو ليذنةية رةئيسى مةجلسى وزةرا ( نسميها السياسة تسويف
كتب عليها موافق وخيرب رئيس جلنة وثانية ومن جينى الكتاب من مستشار القانوني جعنى اىل مربع الصفر )

ماقبل الصفر حتت الصفر ان نتحيل واقع نسميها سياسة تسويف ال غري واالعتماد على مبدا الشراك الشريك 
ياسية ان جيب يكون بدون شراكة وهذا حلسيد فى بغداد وحتى ان شعب يكون ليس جمامل مناسبة س

وصراحة هو قوة شعبنا وقوة منطقنا جيب ان كون صرحيني فى هذه جوانب، هى حقيقة وكثري من االخوان 
سةحبى سيقةش بؤ ئةوة نية دشَيت سةحبى سيقة بكةين هى شَيت من بةرثرسيار (  تكلم على سحب الثقة

ى سيقة ل حكومةتَى فيدرال بكةن بكةن دييشَيت سةحب سيقة لة حكومةت بكةن، بةآلم هى نةشَين سةحب
ذ بةر ئةم جوزئةكى بةسيتني ل حكومةتا فيدراَل بةس بؤ تةوزيح مةوزوع ربت كرنا مةناتقة موتةنازع 
عةلةيها ثَيكظة حةقيقةت شتَيكة مةسلةحةتة طةىَل كوردستانَى دانة ثرت نةكو خاَلَيكة دذمان بَيتة 

ى موتةنازع عةلةيها مادام تو قانون تَيدا هةية تو رةبت بةكارهَينان، يعنى ئةطةر توو مةفهومى مةنتيقة
نةكةى باوةربكة هةظالَيت مة كةمرت ئةوى ثاَلثشت بن كَيشة مة ببنة دذى مة ئةمة حةقيقةتَيكى وازحة 

وةرة ئةم حازرين بؤ قانونة حدودة ئيدارى بةرامبةرن  4يعنى ِراثؤرتة حدودى ئيدارى مة ذ مانطى 
ياسى شريكَين مةيَين حةقيقى دبَيذَيت هةركة وَى ِراثؤرتَى تةقديم كةن كة ئةم شريكى مةيا عةمةلَين س

ثَيكظة نةبني ئةذى رَيطرم دطةل تة نةك توو تةنَى خؤ ظيان شتَيكة ذيان شتَيكى ترة دة واقعدا حةقيقةت 
 بَيذنة مة يعنى توو وى راثؤرتَى تةقديم بكةى ئةز طةلتة نيم، يعنى خوشكة نةرمني خان سةرؤكى

مانط راثؤرتةى مةى حدودى ئيدارى حازرة، 4ليذنةِراثؤرتة حدودة ئيدارية ثَيكظة ئَيمة كار كرية ماوةى 
بةآلم برادةرانى ترى ئَيمة كةشريكةكانى ئَيمةن لة بةزدا دةلَين ئَيوة بكةن قةبوَل ناكةين ئَيمةش دةبني 

مة خؤمان وةرمان طرتية بة دذتان هةندَيك شت هةية لة تةوافقى يةعنى ئةم ليذنةية زؤر شت ئَي
ئيلحاحَيكى زياد كة بووةتة سةالحيةتى ئَيمة، مةجلسى وزةرا ئةو سةالحيةتة بةئَيمة نةداية يةعنى ئةطةر 
ئَيمة كارمان نةكردبا بةو جديية بِروابكةن تا ئَيستا نةمان توانى يةك كؤبونةوةيةكى ديكةش بكةين لة 

ة ليذنةيةك دَينني بيكاتة عيالقةى مةشاكل ئةمةش ضةند بةزدا، نيةتى حكومةتى فيدراليش ئةوة بووي
جارة نةك جارى يةكةمة جارى دووةمة و سَييةم و جارى ضوارةمة لةبةر هي  ليذنةيةك لة حكومةت كار 
ناكات ئةمة بؤ نوكتة جارَيكيان دةثرسن لة كةسَيك حوشرتَيك دَينَيت دةَلَى ئةم حوشرتة ضى ية دةلَيت 

نيةتيان ئةوة بوو حةقيقةت لةطةَل عةينى ليذنةش . نةيةكى حكومى دروست كراوةئةمة ئةسثَيكة لة ليذ
كار بكةن، بةآلم بة ئيلحاحى، بة تةعاونَيكى هةموومان ثَيكةوة كة هةموو ئةندامانى ليذنة موتةفق نني 

ى كة من حةقيقةت ئةو شتانة. لةطةَل زؤر شت، بةآلم توانى ئةو شتانةى كة هاتية كردن بيكةين تا ئةمِرؤ
زؤر بة باشة دةيبينم موزةكةرةيةك لة ثةرلةمانى كوردستان دةربضَيت لةو مةوزوعة فةترةيةكى كورمتان 
ماوة، ئةطةر بَيجطة لة ئةسبابى تةكنيكى فةنى خارجى ئيتييتاقى ئةم ليذنة هةرضى شتَيكى تر بَيتة كردن 
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ةمةكةو تةسوييتة بؤ ماددةكةو من لةقةى ىَل دةدةم تةفسريَيكى سياسية جارَيكى تر تةسوييتة بؤ مةفه
جَيبةجَي نةكردنى ماددةكة ئةطةر ليذنة خؤى بِريار نةدات كة ئَيمة موحتاجيمان بة ضةند فةترة 
تةمديد هةية، ئةويش نةك بةس بة تةحديد كردنى فةترة بة تةحديد كردنى ضةند ثرسيارَيكى طرنط 

هةرضى جارَيك مناقةشةيةك بكةين يةعنى  جارَيكى تر نةمان طةرَيننةوة بؤسةر مرةبةعى سيتر لةبة ئةوة
من لة هةموو كةسَيكى تر لةطةَل ئةترافةكانى ترى نيقاش هةندَيك جار هةست دةكةى خانوويةك دروستت 

تابق بةيةك لةحزة دةتطةرَينَيتةوة سةر ئةساس وة زؤربةى ئةترافى كة ئةوان بؤخؤمان  12كردووة لة 
وة ثاَلثشتى بكةن حةقيقةت ثاَلثشتى ئيتارى عام بن ثاَلثشتى لةقةلةم دةدةين كة شريكن لةطةَل ئَيمة 

كاردةكات من ئةوةم ديوة لةسةر مستةواى رةئيسى وزةرا  152ض لة ناوية ئةوةى كة دذى  152ماددة 
شةخسى، لة ئؤفيسى رةئيسى وزةرا وة مستةشارينى سياسى و قانونى رةئيسى وزةرا هةرضى شتَيكى هةبَيت 

ن هةوَلدةدةن كة تَيكى بدةن يةعنى من بة سةراحةت قسة دةكةم لةبةرئةوةى موتةعةلق بة كوردستا
مةجبور نيم مسداقيةتى خؤم بةرامبةر طةل خبةمة بةر ثرسيار لةكن هي  كةسَيكى تر لةم عالةمة بة 

و موتةفقم  152سةراحةت ثَيتان بَلَيم رةئيسى وزةرا خؤى كة دةَلَيت من لةطةَل جَيبةجَي كردنى ماددةى 
ةر ماددةكة، بةآلم كاتَيك دَيت لة جَيبةجَيكردنى ئاليةتى ئةوةى ثَيى بَيتة كردن تةئخري دةكات، ئةوةى لةس

ئةمة رةئى مستةشارى قانونية وة كة ئةنةهو . ببَيتة كردن تةسوييتى دةكات لةسةر ئارائى رةئى قانونى 
وانى خةلق كردووة ئَيمةى خةلق ئةو قانونةى كة ئةوان دةيزانن ئَيمة نازانني وة كةئةنةهو ئةو خواى ئة

نةكردووة وة بؤ خؤمان هةموومان خةرجيى قانونني عةينى شت دةزانني كة قانون ضيةو لةسةر ض 
مةفهومةك دَيتة دابةش كردن زؤر ثرسيارى تر هاتيتة كرن تةمةنام دةكرد هةمووتان ئةو ِراثؤرتةتان 

ؤر كورت ئةويش ئةطةر بِريارةكة لة خاندبيت بةآلم، ئةطةر موحتاجى فةترةيةكى زةمةنى ببني ز
ثةرلةمانى كوردستان دةربضَيت ئَيوة بةر ثرسن ئَيوة دةتوانن ئةو ئةمرة بة ئَيمة بكةن كة موتةفق بني 
لةسةرى وة قيادةى سياسى كورديش قةد تةخةيل ناكةم تةوافقَيكى سياسى بكات يان بِريارَيكى سياسى 

ةرلةمانة لةبةر هي  قياداتى سياسى تةخةيل ناكةم مسداقيةتى دةربهَينَيت بَى ئةوةى بطةرَيتةوة ئةم ث
خؤى وة قةرارى خؤى سياسى بكات لةبةر ثرسيار رؤذةك لة رؤذان بطةرَيتةوة ثةرلةمان و بَيت بطةرَيتةوة 
بؤ رةئى خةَلك، بةآلم ئةطةر ئةو برِِِيارة هات تةمةنادةكةم يةك موافةقة نةكةن يةك سةعاتيش بؤ تةمديد 

ح كردنى نوقاتَيكى زؤر زؤر طرنط لةبةر ئةوةى ئةطةر بَيى سةيرى ماددةكة بكةى سةيرى شكلى بَى تةوزي
شَيوةيةكى بة 42قانونى بكةى كة ضةند جار ئةم شتة هاتية كرن جارَيك دةَلَيت جَيبةجَي كردنى ماددةى 

قة كردنى لةدةستور سورعةت، جارَيكى تر دةَلَيت لة ماوةيةكى مةعقولدا، جارَيكى تر دةَلَيت دواى مصادة
حتديد كراوة، هةر ثَينج جار يةكجار ئيلتيزام بة وةقت نةكراوة ئةم جار ئيلتيزامى  31جارَيكى تر يةَلآل 

هةر رؤذةك بِريار بؤ ئَيوة بَيت قةرار لة دةستتان بَيت يةك مةمجوعة ثرسيار لةطةَل رؤذَيكى تر كة نةك 
ك حازر بَيت بؤ ئيستيتتا و دةنطى خؤى بدات يان هي  ئيستيتتاية ودَيتة كردن كيش رؤذ ئةوِرؤذى خةَل

شتَيكى تر بَيتة قةبوَل كرن من ئةبينم خيانةتَيكى ترى تةئرخيية لة جانبى ئَيمة هةموومان ثَيكةوة كارى 
 .     بكةين، وة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي بكةين هةموو ضاالكيةكاني دائيمةن حممد احسان جَيطاي ئاماذةية ئةبَي زؤر سوثاس. زؤر سوثاس كاك د

داويةتية سةرؤكايةتي ثةرلةمان، ئاطاداري كردووين لة هةنطاوةكان ئةو روونكردنةوةش جَيطاي سوثاسة، 
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ئَيستا زؤر لةثرسيارةكاني ئَيوة وةآلمييان درايةوة لةاليةن بةِرَيز جةماني كاك رائيد و كاك حممد احسان 
 . ضووة نةرمني خان هي  ئيزافةيةكت هةية فةرموو ئةطةر ئةندامَيكي تر هيضي لةبري

 : 340نائب رئيس اللجنة املادة /عثمان نرمني بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل هةندَيك ثرسيار هةبوو ئاراستةي كارةكاني من دةكرانةوة، بؤية هةست ئةكةم ثَيويست بة 
ةِراوكَيية دةكةم كةلةاليةن هةمووان هةية وابزامن، جوابدانةوة دةكات، تةبعةن من ئةو هةستة بةوترس ودَل

ضونكة ئَيمةش بَيبةش نني لةو هةسس نةتةوايةتيةي كةلةناومانداية و هةوَلمانداوة بة هةموو ذياني 
خؤمان، لةبةر ئةوة ئةو دَلة راوكَيية هةموومان ئةطرَيتةوة، تةنها اليةنَيك نية، هةموو اليةنةكان 

ي %35من ئةمةوَيت باس لةوة بكةم كة ثرسيارَيكيان كرد بؤضي تائَيستا لة : دوو ئةطرَيتةوة، ئةمة يةك،
ي ثارةكةمان سةرف %35جَيبةجَي نةكراوة من ومت لة % 35كارةكاني جَيبةجَيكراوة، بةِراسس لة 

كردووة،يةعين ثارةي تةعويزات، نةك ئيداري، ئيستيمارةكانيش كةتةوزيع كراووة ئةطةر جةنابتان 
هةزار بةس بؤ مورةحةل  24سةيري بكةن وةرةقةكة لَيرة ديارة كةضةند كاري لةسةر كراوة  بيتةرموون

 134422كؤي طشس  14422هةزار لةسنجارة لةخانةقني  54تةوزيعكراوة، ئةمة لةكةركوك وة 
ئيستيمارة بةس تةوزيعكراوة، كؤكردنةوةي ئةم ئيستيمارانة خؤي كارَيكي يةكجار زل وقةبةية، يةعين 

ئيستيمارةيةك كةتؤ كؤي ئةكةيتةوة ئةبَي سةيري بكةي بزاني ناوةرؤكةكةي ضي تَيداية، ئينجا دواي  كولي
ئةوة ئةو ئيستيمارانة جارَيكي تر ئةضَيتة ليذنةكان، ئَيوة لةو باوةِرةن كةبةاليةني كةمةوة 

كةس كاركردن  522كةس كاري تَيدا ئةكات، يةعين  522لةمةكتةبةكاندا لة هةموو مةكتةبةكاندا زياد لة 
لةطةَل مةكتةبةكان، يةعين لةدةوائريي حكومةتيشدا ئَيمة كةسانَيكمان هةية كة كارمان بؤ ئةكات، ئةم 
هةموو جةيشة بؤ ئةم ئيشة كةكار ئةكات لةبةر ئةوة كارَيكي زياد لةثَيويست قةبةية، دواي ئةوة بةِراسس 

ئَيمة كةقسةمانكردووة لةطةَل خةَلكاني تر من ئةمةوَيت باس لةوة بكةم كة لؤبي دروستكردن ،ويان 
وابزامن ئةو قةرارانةي كةلةناو ئةم دةفتةرةية كةلةبةردةمتانداية ئةم كيتابة ئةو قةرارانة بةخؤِرايي 
دروست، نةبووة بةوة دروست بووة، مةجبوور بووي بةوة لةطةَل هةموو اليةنة سياسيةكان ثَيش ئةوةي 

وةزيران، كؤمةَلَيك لةو بِريارانة، كؤمةَلَيك قسةو طيتتوطؤمان لةطةَل  بضيتة ناو كؤبوونةوةي ئةجنومةني
اليةنةكاني تر كردووة، تكاية وةرن هاوكامان بن بؤ ئةوةي دةنط بدةين لةسةر ئةمة، وابزامن ئةطةر ئَيوة 

لة  سةيري كؤبوونةوةكةي ثةرلةمانتان كرد ئيتيهامي منيان كرد وتيان تؤ بِريارت داوة كة ئينسيحاب بكةي
حكومةت، لةبةر ئةوةي تؤ زةختت بةكارهَيناوة بؤ تةتبيق كردني ئةو قةراراتانة ئيتيهامي منيانكرد كةمن 
ئةمةوَيت ئينسيحاب بكةم لة حكومةت، ئةمة بةلؤبي دروست بووة لةناو حكومةتدا بةوةي كةتؤ لةطةَل 

يت، ئةطةر تؤ ئةو هاوكاري اليةنة سياسيةكاني تر هاوكاري، لةطةَل اليةنة سياسيةكاني تر قسة ئةكة
وقسةكردنة نةبَيت نةت دةتواني يةكَيك لةو قةرارانة دةربكةيت، ئةو قةرارانةش لةناو برادةران كة 
بةِراسس لةثةرلةمان هاوكارَيكي يةكجار طةورةي ئَيمة بوون، كةتوانيوومانة ئةم قةرارانة لؤبي بؤ ثةيدا 

ونكة تؤ ئةمة لةقوِرطى طورطدا دةري ئةكةيتة دةرةوة، بكةين لةناو ثةرلةماندا بؤ ئةوةي دةربضَيت ض
يةعين ئةوةندة ئاسان نية، راستة هةموومان ئَيمة خةَلكانَيكمان هةية دؤستمانة، بةآلم ئةوةندة كارَيكي 
ئاسان نية، تؤ ئةو هةموو قةرارة دذة بةويسس خةَلكَيكي تر تؤ ويستةكاني خؤت جياوازة خةَلكي تريش 

ئةوانةي تر لةروانطةي بريكردنةوةيةكي سياسي خؤي بَيت، لةروانطةي شتَيكي تر بَيت  ويسس هةية رةنطة
كةبريي لَيئةكاتةوة، ئةو روانطانة تؤ نابَيت بريت بضَيتةوة، كؤمةَلَي روانطة هةية اليةنة سياسيةكان ئةوة 
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بةجَي ئةبوو، نية من ضيم ئةوَيت شتةكان بةخؤزطة نابَيت، من خؤزطةم هةبوواية هةمووي بةياني جَي
لةثةرلةمان هةمووميان دةرئةهَيناو يةكسةر بؤ ئةو ناوضانةي حةزو ئارةزووةكاني خؤمانة، بؤ بةياني 
جَيبةجَيمان ئةكرد بةآلم، ئايا ئةو حةزو ئارةزووانة ئةوةندة ئاسانةو نةخَير ئةوةندة ئاسان نية، ضونكة 

ةرةوة، بؤية ثَيويسس بةهاوكاري هةموو اليةك ومت ئةمة لةقوِرطي طورطاية لةهي شَيراية دةري ئةكةينة د
هةية وة من تةنها هةر ئَيوة طلةيي لةئَيمة، ئةكةن منيش طلةيي با لةئَيوة بكةم ضةند ليذنةي سياسي 

لةبةزدا موئةسةسي باسي ليذنة  152وموئةسةساتي لةم كوردستانة دروست بووة بؤ هاوكاري ليذنةي 
تةلةفزيؤن، وبةآلم ئايا ضةند ليذنةي موئةسةسي دروست بووة؟  ناكةم، ليذنة هةية قسة ئةكات لةسةر

ضةند كةس هاتووةو وتوويةتي من فؤِرمةكان ئةدةم بة مةكتةبي كةركووك يان ئةيدةم بةمةكتةبي 
خانةقني، ضةند كةس لةو ليذنانة هاتووة ئامادةيي دةربِريوة ئيشةكان بكات، وانية ئَيوة هةر طلةيي ئةكةن 

ان هةية، ئةم ئيشة ئيشَيكي سياسية، ئيشَيكي قةبةية كولي كةسَيك، هةموومان خؤ ئَيمةش طلةييم
بةرثرسني بةرامبةر بة جَيبةجَيكردني ئةطةر بةرثرس نةبني بةرامبةر بةجَيبةجَيكردني هي  نةبَيت 

ت ئةبَي ئةو اليةنة بةكار بهَينني كةهاوكار بني بزانن ئةو كةسانةي كةهةَلتان بذاردووة باوةِرتان هةبَي
لةشوَيين سيقةي ئَيوةن، من هةموو رؤذَيك لةوة ئةترسم رؤذَيك لةرؤذان يةكَيك ثةجنةيةكي ئيتيهامم بؤ 
درَيذ بكات، ثَيم بَلَيت ئةم كةسة نةيتواني جَيبةجَيي بكات، بةخائني لةقةَلةمم بدات، وة قةد ئةوة لةخؤم 

ؤشم من لةسةر ئةوة سوورم كة ئةبَيت قبوَل ناكةم، ضونكة هةموو ذياني خؤم تا ئاخري نةفةسي طياني خ
من كةسَيك مب لةسةر مايف نةتةوةكةي خؤم سوور مب ئةطةر ئةو مافةم بةهةر شَيوةيةك بَيت ئةبَي بيسةمن 
كةنةم سةند ئةو رؤذة ثَيتان ئةَلَيم من خواحافيز ئيرت ئةوة لةدةستةآلتي من نةماوة، ئيرت كةسانَيكي تر 

من، بؤية ئةم سيقةيةي كةبةئَيمةتان داوة بةِراسس انشااهلل جَيطاي سيقةتان هةية ئةتوانَى بَيتة جَيطاكةي 
ئةبني تاكو هةموو توانايةكيشمان هةبَيت جَيبةجَيي ئةكةين، باوةِرت هةبَي ئةوكةسانةي كة لةطةَلمانن 

سة ن بةقلَيرة راستة ناكؤكيمان هةية، بةآلم هةموومان دؤستني لةئاخريي داكؤكي كردنيش لةسةرمافةكا
ئةبَي بيهَينينة سةر مَيز، لةسةر مَيزي ميتاوةزات، تاكة شوَينيش مَيزي ميتاوةزاتة  نابَيت هةموو شتةكامنان

بؤ حةلكردني ضارةنووسي ميللةتةكةمان، ئةطةر مَيزي ميتاوةزات نةبَي، ضةك، ئَيمة دذين، جارَيكي تر 
مَيزي ميتاوةزات ئةخري شوَينة، كةئَيمة ناطةِرَيينةوة بؤ هي  جؤرَيكي ضةك، زةخت بةكار ئةهَينني، بةآلم 

دائيمة دواي ضةك بةكارهَينان وزةختيش، ئَيمة ضووينةتةوة سةر مَيزي ميتاوةزات، بؤية تامَيزي ميتاوةزات 
مابَيت، ئَيمة داكؤكي لة مافةكاني خؤمان ئةكةين، جا ببورن لةوةي كةتؤزَيك حةماسةت طرتوومي لةبةر 

 .طرنطي مةسةلةكة، سوثاستان ئةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس بؤ نةرمني خان، ثَيم واية ئةنداماني بةِرَيز زؤربةيان ئاماذةيان بةليذنةكة كردو دةستخؤشيان 
لَيكردن، طلةييةكان رووبةرووي ليذنةكة نةبوو، لةبةر ئةوةي رووبةرووي حكوماتي يةك لةدواي يةكي 

كةتان لةو ماوة كورتةشدا لةئيشي خؤتان بةردةوام بن وةكو عَيراق بوون، تةنها تةمةننا ئةكةين كةليذنة
 . خؤتان ئاماذةتان ثَيكرد

 :ممثل وزارة الداخلية/ العميد الركن عبدالعزيز هاشم  
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 .السيد رئيس اجمللس
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ضاء جلنة متابعة املادة السيد نائب رئيس الربملان احملرتم ، السادة اعضاء جملس النواب العراقي احملرتمني، اع 
من الدستور ، السادة اعضاء الربملان احملرتمني، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، يشرفين ان امثل ( 152)

السيد امحد علي اخلفاجي وكيل وزير الداخلية ممثل معالي وزير الداخلية يف اللجنة النشغاله يف االشراف 
ملسؤول االمين هلا، انا اشكر السيدة النائبة اليت وجهت السؤال اىل على غرفة العمليات للحج والعمرة وهو ا

وزارة الداخلية وهذا من حقها طبعًا حق مشروع ، تقول ان وزارة الداخلية اصدرت قرارات وتعليمات تعرقل 
ة عمل اللجنة وانا استغرب بهذا لكوني بديل السيد الوكيل يف اللجنة وانا من املتحمسني لتنفيذ هذه املاد

والدكتور سعدى ميكن يعرف ورأى ما جرى يف جملس النواب من قبلي ، احلقيقة كان بصدد املوضوع ان السيد 
معالي وزير الداخلية دائمًا يوجه بأنه نزيل كل العراقيل اخلاصة املتعلقة بوزارتنا، لكن التلكؤ الذي حدث هو 

باستمارات بيان اهلجرة الداخلية وصار اشكال بصدد االستمارات، يعين استمارة مديرية اجلنسية طلبت العمل 
مدير اجلنسية واجلوازات واالقامة ومدير اجلنسية  1/9/0222يف وقتها واستضافينا املدير يف اللجنة بتاريخ 

العام ووضعت آلية اعتقد هذه اآللية طبقت ورئيس واعضاء اللجنة وخاصة اعضاء اللجنة يف كركوك يعلمون 
ة اليت تقوم بها مديرية االحوال املدنية يف عموم احملافظات جند تعميم الذي حدث مدى االنسيابية السريع

 .وخصوصًا يف كركوك شكرًا جزياًل
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 رةششكرًا جزياًل للسيد العميد الركن عبدالعزيز هاشم ممثل وزير الداخلية على مداخلته ، االستاذ كاكة 
 .رجاًء فليتفضل وبسرعة

 :ئؤفيسي كةركووك 340سةرؤكي ليذنةي ماددةي / صديق بةِرَيز كاكة رةش
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، 152ئةم كاتةتان باش ديارة زؤر ماندوون، لةبةر ئةوةي لةسةرةتاوة ماندوو بوون بةكَيشةكاني ماددةي 
ت بووة، دةبينني دوو هةَلةي زؤر ئَيمة ئةطةر مَيذووي ئةو ماددةية خبوَينينةوة كةلةسةرةتاوة ضؤن دروس

طةورةي تَيداية، يةكَي لةو هةآلنة هةَلةيةكي سياسي بةحتة بةداخةوة كورد كردوويةتي لةطةَل ئةو 
ئةترافانةي كةدانيشتوون مةسةلةن كةركووكيان وابينيووة كةبةثَيي بةلةد يان بةثَيي دوجَيل تةماشايان 

هي  جياوازييةكيان نةكردووة لةطةَل طرنطي كةركوك ( زع عليهااملناطق املتنا)كردووة، بؤية ناويان ناوة 
كةضةندَي موهيمةو ضةند قودسيةتي هةية ئةو شارة، بةرامبةر بةمة ئةوة يةكَيكة لةوانةي كةتائَيستا 
باجةكانيان ئةدةين، بؤية كةوتووةتة بةيين صرياعي شيعةو سونة هةتا ئةو صرياعة لةعَيراقدا بةردةوام 

ةيةش هةر بةردةوام ئةبَيت، ئةمة يةكَي لةهةَلة سياسيةكان بة كةكراوة، كورد كردوويةتي، بَيت ئةم كَيش
هةَلةي دووةم هةَلةيةكي ياسايية كةكراوة، لةدةستوريدا كراوة، ئَيستا داواي ئةو وةآلمة ئةكةين مودة 

هةبوواية  زةمةنيةكةي خؤي تةواو بَيت ضي بةسةر دَيت وبةرةو كوَي ئةِروات، ئةبواية فةقةرةيةك
لةدةستووردا بيوتاية ئةو ماددة زةمةنية كةتةواو بوو كَي بةرثرسيارة بةرامبةر بةوة، ئةمة هةَلةي 
موشةرعيين كوردة لة عَيراقدا لةبةزدايا جَيبةجَييان كردووة، بؤية ئةبَي رووي تةعنمان ورووي 

، كارةكة بةسةر ضوو قسةكامنان بةو ئيتيجاهة بَيت، ئةوةية نةتيجةكةي كة ئةمِرؤ ئةيدةينةوة
موماتةَلةيان ثَيكرد وزةمةن تةواو بوو ئةو زةمةنةي كةئَيستا خؤمان ثرسيار لةخؤمان ئةكةين، دواي ئةوة 
ضي بةسةرهاتووة وةآلم الي كَييةو كَيي ئةيدات؟ ئةو خاو وخليضكيةي كةئَيستا ثةيدابووةو طةيشتووةتة 

سةر حكومةتي ناوةندي، بةشي دووةمي ئةكةوَيتة  ئةم مةرحةلةية من ثَيم واية بةشي زؤري ئةكةوَيتة
سةر حكومةتي هةرَيمي كوردستان، بةشي سَييةمي كةزؤر بضكؤلةية ئةكةوَيتة سةر ليذنةكة، بؤ منوونة 
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كةئةَلَيم ليذنةكة لةوانةية ئةم برايانة زؤريان ثَيناخؤش بَيت، هاشم شبلى كة ئيستيقالةي كرد سَي مانط 
ة بَي سةروبةر مايةوة، ئيشةكاني وةستا، كةواتة حكومةتي هةرَيمي كوردستان، تا ضوار مانط ئةو ليذنةي

ئةو زةختة موستةمِرةي نةبوو لةسةر حكومةتي عَيراقي بؤ ئةو ليذنةية دواخبرَيت وباجي ئةو سَي، ضوار 
شبلى  مانطة كَي ئةيداتةوةو كَي تةحةمولي ئةكات، ئةمة يةكَيكة لةوةي كةمةسةلةن ئةتوانني بَلَيني هاشم

لةكؤبوونةوةيةكدا عاجز بوو وةزعةكةي تَيكداو بةديلَيكي سةريعي نةبوو بؤ ئةو مةوزوعةو تا بتوانني 
سَي، مانط ئَيمة، ئيشةكان بكةين، دَيينة سةر ئؤفيسي كةركووك كةزؤرترين تةوةجوه بةرامبةر بةوةية، 

بةر وةزعي باري ئةمين و ئةوانة، من ئَيمة تائَيستا هةندَي ئةرقام هةية بةِراسس ئيعالمنان نةكردووة لة
هةزار ئيستيمارةي ئاوارة  24حةزةكةم ثَيتان بَلَيم وةكو خوشكة نةرمني و ئةو برادةرانة ئاماذةيان ثَيدا 

ليذنةي فةرعيمان دروست كردووة، هةر  15لة ئؤفيسي كةركووكةوة تةوزيع كراوة، بؤ ئةو مةبةسةتة 
فةرمانبةر  422هةمووي كار ئةكات، ئةتوانني بةِرةقةم بتاندةييَن  لةقةرةتةثةوة هةتا ئةطاتة سةرطةِران،

ئيش لةئؤفيسي كةركووك ئةكات، ئةمة هةمووي بةدةروَيشي هاتووة، هةمووي فةرمانبةري هةرَيمي 
كوردستانة، دةست بةتاَلن ماونةتةوة لة كةركووكدا هةمووي خؤي هاتووة بةتةوعية ئيش دةكا، لَيرةوة من 

ثاسي هةموو اليةنَيك بكةم كة شةو ورؤذيان خستووةتة سةريةك بؤ ئةجنامداني ئةو داوا ئةكةم، سو
كارانةي كةكراوة، بةِراسس هةمووي بَي ثاداشت بووة، ماندوو بوون هيالك بوون، بةمووضةي خؤيان 
بةسةيارةي خؤيان بةماَل وحاَلي خؤيان خزمةتي ئةو ماددةيان كردووة، قسورييةكيان نةكردووة 

ندا، بؤ عةرةبي هاوردة كة ئيستيمارةمان تةنزيم كردووة رةنطةكةي جياوازة رةنطي سوورة، ئَيمة لةكارةكا
هةزارميان تةوزيع  02هةزار ئيستيمارةي عةرةبي هاوردةمان ئيستينساخ كردووة، تةبع كردووة  04

م طةيشتووةتة كردووة، تا ئَيستا الي كةس باسي ئةوةمان نةكردووة ئةمشةو تةلةفؤنيان بؤكردووم كةرةقة
هةزاري كامل موكةمةلة   12هةزار عةرةبي هاوردة كةناوي خؤي نووسيوة كةداواي طةِرانةوة ئةكات،  02
هةزاري طةيشتووةتة ناو ئؤفيسي كةركووك ئيشي لةسةر ئةكرَيت، ئيش كردن تةسةور ناكرَيت، ضةند  11

شَيوةية ئَيمة داوا ئةكةين لة  قورسة لةالي ئَيمة، بةو ئاسانية نية كةخةَلك تةسةوري ئةكات، بةو
ةوة هةية ئيشمان بؤ دةكات ئيشةكانيان  152هةردائريةيةك كةبةشدارة موباشر ثةيوةندي بةماددةي 

هةمووي ئيشَيكي رؤتيين بةحتة لةبةر ئةوة فةرمانبةر لةوَي ئةتوانني دابةش بكةين، بؤ سَي بةش، 
هةروةكو خؤي، هةندَيكيش داوا ئةكةن  هةندَيكي لةطةَل ئةوةداية كةماددةكة جَيبةجَيبكرَيت

لةوةزارةتةكةي خؤيانةوة لةبةزدا ئيستيجابة هةبَيت لةطةَل ئَيمةدا، هةندَيكيان لةوانةن ئةو خةَلكانةن 
كةدذايةتي تةواوي ماددةكة ئةكةن ئةمة هةر لةسنووري ئةتوانني بَلَيني كةركووك ئةطةر بَيت ولةسةر 

 5422ضؤن باسبكرَيت بؤية بؤ ئةو مةبةستة ئَيمة، توانيوومانة  مستةواي عَيراقدا باسي بكةين ئةبَي
عةرةبي هاوردة سةكيان بؤ دروست بكةين و دةستيشمان كردووة بةتةوزيعي سةكةكانيان لةطةَل ئةوةشدا 

 52ئَيمة، تةعةهودَيكي خةتيمان بةرامبةر بةو خةَلكانة وةرطرتووة ثَيشيامنان وتووة ئةطةر لة خياللي 
ئامادة نةبن بطةِرَينةوة بؤ شوَيين خؤتان دةوَلةت ئةو ثارةتان لَي ئةسةنَيتةوة، ئةبَي ئةو ثارة شةو ئَيوة 

بطةِرَيتةوة بؤ ميزانيةي دةوَلةت، هةمووشي بةتةعةهودَيكي خةتي بةمؤري ئَيمة، دةزطايةكي قانونيمان 
ةو بةَلَينةو ئةو تةعةهودة هةية لةناو ثارَيزطادا هَيناومانة ئةوان دانيشتوون ئيش، بؤ ئَيمة ئةكةن ئ

طونديان  00خةتية وةرئةطرن كارةكاني، ئَيمة زؤر ياساي، نربادةرَيك باسي مةنتقةي سةرطةِراني كرد كة 
هةية يةكَيك لةبِريارةكان ئةوةية كةئةبَيت هةر كةركووكيةك كةئةطةِرَيتةوة بؤ كةركووك ئةبَي نيتوسي 

ئةكات ئةو برادةرة ئامادة نني، ئةصَليان هةولَيريية سنوري طوندةي كةوا باسي  00نقَل بكات، بةآلم ئةو 
هةولَيرن، نيتوسيان هةولَيرة نقَلي ناكةنة كةركووك بؤشيان نقَل ناكرَيت ناضار ئَيمة، لةبةر ئةوةي بَيبةش 
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نةبن لةقةرةبوو كردنةكة، تةحويلي ليذنةي مةمخورمان كردن، لةوَيش ليذنةيةكمان هةية لة مةمخور 
رة، بؤ ئةوةي سنووري هةولَيريش كةتوشي زةرةرو زيان هاتوون ئةوانيش بَيبةش نةبن لةو عائيدي شنطا

مةسةلةية، لةبةر ئةوة ئَيمة دةرطامان كراوةية بؤ هةر عةرةبَيك طوندَيكي تريش هةية مةيسةلون 
، بةَلكو لة هاتوونةتة الي ئَيمة، عةرةب نشينن لةبةر تةهديد ناوَيرن بةئاشكرا بَين ئيستيمارةكان وةربطرن

ئيتيجاهَيكي ترةوة ئَيمة ئيستيمارةمان ثَييان طةياندووة كةبضن، ئيستيمارةكان ثِر بكةنةوةو ئةو 
موستةمسةكاتانةي كةوا ثَيويستة بيهَيننةوة بؤ ئَيمة، ئَيمة كاريان لةسةر بكةين، ئَيمةش بةش بةحاَلي 

 .خؤمان ئةمة كارةكاني ئَيمةيةو، زؤر سوثاس
 :ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ

سوثاس كاكة رةش، بةآلم بةحةقيقةت من حةز ئةكةم ئةطةر مةجال بدةن بةدةقةيةك يان دوو دةقة 
جانبَيك لةقسةكان رةت بدةمةوة، هةرضةندة خؤ من بةشداريم نةكردووة لةنووسينةوةي قانوني دةولةي 

مَيذ نية تا ئَيستا رةخنة يش، بةآلم لةِراستيدا زؤر لة 152ماددةي  و لة موئةقةت ولة دةستوري عَيراقيش
بطرين لةوانةي كة ئةو صيازةيان دروست كردووة، ئةو فةترةية ئَيمة بةئينجازَيكي طةورةمان زاني، 
بةسةركةوتنَيكي طةورةمان ئةزاني كة قانوني ئيدارةي دةولةية دةستخؤشيمان لةوانة كرد كةلةبةزدا 

ن نةضَيتةوة ئَيستا وةزع باشرتة ئةو وةختة هةموو توانييان ئةو ماددةية بةو شَيوةية دابِرَيذن، لةبريما
عةمةليية تةئسيسي عَيراقى موحةدةد بوو، زؤرينةي سونةي عةرةب موقاتةعةي دةستووريان ئةكردو 
موقاتةعةي ئيستييتتائيان ئةكرد، ئامادة نةبوون بَينة ثرؤسةي سياسيش ئةوةي كةكرا بةقةناعةتي من لةو 

ي طةورة بوو بؤ سةركةوتن بةتةئكيد كةتؤ قةرارَيك ئةدةيت، قةرارةكة كاتةدا لةو زةمانةدا ئينجازَيك
تةوافوقية اليةنةكاني جياجيا موختةليف وةكو عةرةب وكوردو توركمان وةكو سونة وشيعة دةتةوَي 
تةوافوقي لةسةر بكةن، ناكرَيت تؤ هةموو ويسس خؤت بَيت ئةطةر هةمووي ويسس تؤ بَيت ئَيستا قةرارَيك 

وبةئارةزووي خؤمان دةستوورَيك دةنووسينةوةو هةموو ناوضةكانيش ئةطةِرَينينةوة سةر  دةردةكةين
كوردستان، هةر بؤية ئةزامن كاك دكتؤر سةعدي يةكَيك بوو لةوانةي كة بةشدار بوو لةشوَيين خؤيدا 

ون لة ئةجوَلَيتةوة، بؤية لةحةقيقةتدا ئةويش و ئةو برادةرانةش كةلةو فةترةيةدا زؤر زؤر ماندوو بو
 .بةزدا بؤ طةيشنت بةو ئاماجنانة، كاك حممد موسةوي جَيطري لَيثرسراوي نزاعاتي مولكية بابيتةرمووَيت

 :السيد حممد املوسوي
 .السيد رئيس اجمللس

السادة االعضاء احملرتمون، السالم عليكم ، يسعدني ويسرني استضافتكم جلنتنا يف برملانكم املوقر ، لتداول   
من الدستور واليت هلا اهميتها يف مستقبل العراق الفدرالي املوحد وانين اذ ( 152)فيذ املادة اجنازات جلنة تن

اقف امامكم اليوم فانين واثق بانين اقف على ارض عراقية وبني اخوة من ابناء الشعب العراقي وبان مصرينا 
ي حاول الطغاة وسياسات هو مصري واحد وانين امثن التضحيات الكبرية اليت قدمها الشعب الكوردي والذ

النظام البائد طمس هويتهم القومية والوطنية لكنهم وبصمودهم االسطوري متكنوا من كسر شوكة 
الدكتاتورية والطغيان وقدموا على مذبح احلرية آالف الشهداء الذين عّمدوا بدمائهم الزكية طريق احلرية 

هلم التاريخ شهادات بأحرف من نور، ال احسبين  وسيبقون اىل األبد جنومًا المعة يف مساء العراق وسيكتب
من الدستور ال أعمل بوحي من انتمائاتي ( 152)مغاليًا اذا قلت وبصفيت عضوًا مناوبًا يف جلنة تنفيذ املادة 

الدينية والعرقية كما ال استمد آرائي من أية جهة سواء سياسية أو حزبية ألنين مارست وسأبقى أمارس 
نية عالية ومن وحي عراقييت اليت أؤمن بها واعتز بها اميا اعتزاز ومن اميان مطلق عملي يف اللجنة مبه
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حبقوق الشعب الكوردي وحقوق بقية االقليات، انا اشكر االخوة االستاذ سعد الدين واالخت سوزان على بيان 
نفيذ فقرات املادة من الدستور أولت على السلطة التنفيذية ت( 152)آلية وعمل هيئة نزاعات امللكية، املادة 

من قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية، قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية تناول هيئة نزاعات ( 42)
وهي اعادة توطني واعادة اراضي املهجرين واملرحلني قسرًا من مناطق سكناهم : امللكية بفقرتني األوىل 

االتيان بهم اىل كركوك أو غري كركوك بقصد التغيري الدميوغرايف اىل  اعادة من مت تغيري الدميوغرايف: والثانية 
قطعت هيئة نزاعات امللكية شوطًا كبريًا واجنازًا سوف اقرأ عليكم ما مت اجنازه : مناطق سكناهم الفقرة االوىل 

ع عليها اما من اعادة املرحلني واملهجرين الذين فقدوا عقاراتهم واعيدت هلم عقاراتهم يف املناطق املتناز
غري  0225لسنة ( 0)بالنسبة للفقرة الثانية اليت ختص الوافدين فان هذه املهمة ومبوجب القانون رقم 

( 42222222)واعتقد ( 152)خمتص مبعاجلة مشكلة الوافدين وانيطت هذه املهمة بلجنة تنفيذ املادة 
سكناهم االصلية، االجنازات اعتقد ان  مخسون مليون دوالر حلد اآلن مت صرفها للذين يرغبون العودة ملناطق

هذه االحصائية اسبوعيًا وشهريًا وفصليًا تصدر عن هيئة نزاعات امللكية وحنن %( 5)احد االخوة قال 
مسؤولني بصفيت رئيس هيئة نزاعات امللكية، وكالًة مسؤولني عن أي رقم وارد غري دقيق او ليس له صحة 

مخسة عشر الف ( 14241)مللكية املناطق املتنازع عليها، كركوك عندي بالبيانات املوجودة يف هيئة نزاعات ا
ـ تازة، %( 12.52)الفني وستمائة واحدى وثالثون نسبة احلسم ( 0531)وواحد ومخسون، احملسوم منها 

الفان ومخسمائة وستة ( 0445)ستة آالف ومئتان وثالثة وعشرون احملسوم منها (5003)الدعاوي املقدمة 
( 221)اثنا عشر الف واربعمائة وتسعون، احملسوم منها ( 10592)ـ دبس %( 51)ة احلسم ومخسون، نسب

وهناك مشكلة دبس يعرفها جملس حمافظة كركوك مت غلق %( 5.04)سبعمائة واحدى ومثانون نسبة احلسم 
شرون، الف ومثانية وع( 1202)الفان وتسعة وعشرون نسبة االجناز ( 0209)اشهر ـ داقوق ( 9)املكتب ملدة 

الفان وستة وثالثون نسبة االجناز (0235)احملسوم منها ( 9392)ـ خانقني %( 42.52(دعوى نسبة االجناز 
ثالثة آالف ( 3549)مخسة آالف وثالمثائة ومخسة وتسعون، احملسوم منها ( 4394)الطوز %( 01.45)

بة االكرب، يعين دعاوي طبعًا هذه نسبة االجناز، النس%( 52.20)وستمائة وتسعة ومخسون نسبة احلسم 
احلقوق التصرفية باالراضي الزراعية بسبب التعامالت الغري ونزاعات امللكية مشلت املصادرة ومشلت املطفأة 

القانونية اصدار قرارات ما يسمى مبجلس قيادة الثورة فنحن املهمة االساسية والرئيسية لنزاعات امللكية يف 
دولة تتمثل يف اعادة من هجروا ورحلوا اىل مناطق سكناهم، نسبة من قانون ادارة ال( 42)تنفيذ املادة 

الكبرية من احلسم املوجودة يف اجلدول هي اليت اعيدت اليهم عقاراتهم وانا مستعد اذا وجدت نسبة عالية 
متقدمة من الذين مل تعيد االستمالك الغري القانوني قد يعتب علي اشخاص يقولون ملاذا كركوك حمسومة 

وجد استمالك غري قانوني هو باقي يف كركوك، ما نزح خارج كركوك ومطفأة احلقوق التصرفية يف ، ي%(12)
االرض الزراعية او مستملك خالفًا للتعامالت القانونية هذه احلقيقة انها عندما ادخلناها يف نزاعات امللكية 

 .وانا اشكر االستضافة( 42)ملادة االجل رفع احليف والظلم، لكن هذه ليست مهمة نزاعات امللكية املوجودة يف 
 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 .شكرًا السيد حممد
 :السيد حممد خليل نصيف

 .السيد رئيس اجمللس
السادة اعضاء الربملان احملرتمون ، اخواني تقريبًا يف اللجنة احاطوا كل املشاكل والذي يتصور البعض تقصري   

قط ولكن هذا الذي حدث عرضوه امامكم وتقدم به رئيس اللجنة واخواني االعضاء اللجنة ، اللجنة مل تقصر 
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، التوقيتات وضعت يف (152)كل هذه االمور حالت دون الوصول اىل التوقيتات اليت وضعت للجنة يف املادة 
عضاء الدستور كما يعلم اجلميع وهناك عندما توضع توقيتات يف الدستور حتتاج اىل تعديل دستوري عليكم ا

الربملان العراقي بان تعملوا على هذا التعديل وتطرحوه امام اللجنة، واللجنة عليها ان تعمل بشكلها الفين 
واحلريف النهاء هذه املشكلة ، احد االخوة او كثري من االخوة تداخلوا خبصوص مناطق سنجار واهلجرة 

تشابهة مل خترج خارج الوحدة االدراية الداخلية اي هناك قرى قد هدمت يف سنجار وخانقني وكركوك كلها م
للمنطقة املذكورة ، انا والسيد الدكتور حممد احسان شكلنا جلنة واالخ آشور ذهبنا اىل منطقة سنجار ورأينا 
هذه االمور كلها حنن سوف توضع او وضعت ظوابط من قبل اللجنة بهذا اخلصوص وسوف عندما يتم 

ق اىل أهالي سنجار واهالي خانقني وهناك ايضًا قرى يف كركوك قد املصادقة عليها سنعمل على اعادة احلقو
هدمت ايضًا هلا احلق بان تتعوض او مثلما ورد يف املادة ، هذه على اهالي سنجار واهالي خانقني واهالي 
كركوك يطمأنون، هناك ايضًا متابعة هلذه االمور ، انا لدي ايضًا طلب قد يعتربه البعض طلب شخصي من 

ربملان والسيد نائب رئيس الربملان واالخوة يف حكومة اقليم كوردستان اطلب منهم بقدوم عيد رئيس ال
االضحى املبارك اطالق سراح االخوة العرب املسجونني واملعتقلني اآلن يف اقليم كوردستان، اطلب هذا الطلب 

 .واعتربه طلب شخصي وارجو ان تقبلوه وشكرًا جزياًل
 :الكوردستاني السيد رئيس اجمللس الوطين

شكرًا لالستاذ حممد خليل، ليست هناك سجناء خارج القانون واذا كان هناك عربي او تركماني او كردي 
موجود يف السجون فهم معتقلون ضمن القانون وال اعتقد ان هناك اي شخص مسجون لكونه عربي واذا كان 

االستاذ كمال كركوكي منذ مدة يطلب موجودًا فسنذهب معًا اىل السجن ونطلق سراحه ولكن هذا مستحيل، 
 .كالمًا ، حتسني كهية

 :السيد حتسني كهية
 .السيد رئيس اجمللس

طبعًا شكرًا لالستاذ رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني وكذلك اعضاء اجمللس على مداخالتهم اعتقد انه 
ولكن انا احب ان اشري ( 152)ادة السيد رئيس اللجنة اشار اىل التعقيدات السياسية والقانونية اليت تالحق امل

اىل انه ايضًا هناك تعقيدات روتينية وفنية حنن نالحظها يف جمال عملنا انا كتقصي احلقائق مل اقدر على 
ال ( 152)اجناز ملف اذا مل تقدم هذه امللفات من قبل مكاتب يعين هناك عمل مرتبط بعمل ومكاتب املادة 

مل جتلب وثائق او سجالت قيد من دوائر النفوس وهكذا بالنسبة للبطاقات تستطيع اجناز اية معاملة فيما اذا 
التموينية اذًا شيء مرتبط بشيء يعين كما تعلمون حنن لسنا متحررين من الروتينات االدارية ولسنا 
متقدمني من حيث التعامالت االدارية حبيث انه نتعامل مع جهاز الكومبيوتر وبالتالي يكون االتصاالت 

فنحن ايضًا لدينا موظفني ما يقارب اكثر من مثانني موظف يعملون جبهد كبري يف سبيل اجناز هذه  سريعة،
اي قبل ثالثة اشهر فقط بدأنا بعمل تقصي احلقائق بالنسبة للملفات اليت  4/2املهمة، انا اقول لكم من 

ملف ( 3022)وافدين ولل( 4222)وجدنا امامنا من قبل املكاتب وحلد يومنا هذا متكنا من تقصي حقائق 
للمرحلني بعد ما طرحت على اللجنة العليا بضرورة ان نقدم للمرحلني يف مصافاة الوافدين بل ال نركز على 

( 2222)الوافدين فقط وبالتالي حنن خالل ثالثة اشهر وبهذه التعقيدات الفنية استطعنا ان ننجز اكثر من 
لقيد جيد فيها كلها كتابات باليد فنحن هكذا نقول، اما ملف، هذا ليس بقليل خاصة الذي يطلع على صورة ا

انا ال ( 152)بالنسبة لألخ عزالدين اشار اىل انه انا قلت بانه خرق حتصل للمواد الدستورية مربر خلرق املادة 
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اقول هكذا، انا قلت التأخري الذي حصل يف شأن تطبيق املادة، حصل ايضًا ملواد دستورية اخرى فانا اعتقد ان 
نشأه هناك خلل حتى انا يف تصوري هناك خلل يف التوافقات السياسية وانا اعطيك مثل االخوة يف جملس م

النواب صادقوا او اقروا قانون االقاليم هذا قرار اختذه جملس النواب، لكن وجود خالفات وجود، اعرتاضات مت 
عود اىل الواقع السياسي الذي نعيشه يف اقرار مرة اخرى تأجيل تنفيذ هذا القانون ملدة سنة وستة أشهر، هذه ت

العراق هناك اعرتاضات، هناك خالفات تؤثر حتى على عمل القوانني اليت تسمى من قبل جملس النواب 
بالنسبة لالخ الذي اشار انا مل اذكر االخوة الكلدان و اآلشوريني، حبيت ان ال اجتاوز ممثل الكلدان واآلشوريني 

 .عبكم وعنائكم معنا وشكرًايف اللجنة واشكركم على متا
 :السيد عدنان املفيت رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

 .شكرًا جزياًل لالستاذ حتسني كهية ، االستاذ حممد احسان ، تفضل
 :وزير شؤون املناطق خارج الالقليم: السيد حممد احسان
 .السيد رئيس اجمللس

ية عن نسبة احلسم يف املناطق االخرى بصورة فقط كان عندي استفسار ممثل رئيس هيئة نزاعات امللك
خاصة كربالء كم هي والرقم الذي اعلن اآلن عن حمافظة كركوك هل هؤالء الناس استلموا حقوقهم نهائيًا ام 

من احلق %( 12)منجز العمل يعتقد %( 2.12)فلرت للهيئة التمييزية ام ال؟ الن االخوان عندما نعطيهم 
 .وقانون اهليئة اعتقد جيب ان يكون هناك توضيح وشكرًاراجع الصحابه ولكن بآليات 

 :السيد حممد املوسوي
 .السيد رئيس اجمللس

حممد احسان على هذا االستفسار، أواًل هذا احلسم هو حسم اللجان القضائية ،السلطة القضائية طبعًا . شكرًا د
عندنا جلان قضائية القضاة مرشحني  مستقلة وال سلطان عليها لغري سلطة القانون، حنن هيئة نزاعات امللكية

من قبل جملس القضاء االعلى ويعاون القاضي مشاورين اثنني اعضاء جلنة قضائية هم ممثل التسجيل 
سنوات ،  12العقاري وممثل عن هيئة نزاعات امللكية حقوقي ال تقل مدة ممارسته يف جمال اختصاصه عن 

القضاء مستقل تابع طبعًا هذا القرار اىل طرق الطعن  لكن القرار للجنة القضائية يكون للقاضي وحده،
املرسومة يف القانون، طرق الطعن املرسومة عندنا مرحلة أوىل هي مرحلة التمييز، اهليئة فيها هيئة نزاعات 

قضاة اثنني يرشحهم حكومة االقليم ومخسة من جملس القضاء (2)امللكية، فيها هيئة متييزية واحدة من 
لهم من املتقاعدين ليس فيهم مستمر باخلدمة اكملوا اخلدمة بزمن النظام البائد، احيلوا االعلى اخلمسة ك

على التقاعد رجعوا عدلوا رواتبهم بعد سقوط النظام البائد وبعد ان عدلوا رواتبهم اصبحوا متقاعدين 
ز ترشيح القضاة وجدوا جمال للعمل يف هيئة نزاعات امللكية الن قانون هيئة نزاعات امللكية ينص بان جيو

واالستاذ ( 22)وآخر( 22)سنة واآلخر ( 23)املستمرين باخلدمة او املتقاعدين انا عندي احد االعضاء عمره 
، وطلبت عن طريق (25او  24)وجاسب عبد صبار عمره تقريبًا جتاوز ( 24او  23)فؤاد عمره تقريبًا 

متلكأ النه اي قرار يصدر من اللجنة القضائية االستاذ رائد موجود ، عمل اهليئة التمييزية ( 152)اللجنة 
 .دعوى يف اهليئة التمييزية( 00222)فيه طرف وزير املالية النه ملزم بالتعويض ومييز وزير املالية ولدي 

 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني
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بالتحدث بدون ان تأخذ شكرًا جزياًل، لالستاذ حممد ، هناك اخوة من اعضاء الربملان يعاتبونين لسماحي لك 
اذن من رئيس الربملان الن الربوتوكول ينص عندنا ان ناذن للمتكلم ولكن باعتبارك ضيف مسحنا وللحماسة 

 .كان ضروري ، اهاًل وسهاًل، االستاذ رزكار علي لديه تعقيب فليتفضل
 :سةرؤكي ئةجنومةني ثارَيزطاري كةركووك/ بةِرَيز رزطار علي

 .مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو
زؤر سوثاس بؤ ثةرلةماني كوردستان كةئَيمةيان بانطهَيشت كرد بؤ ئةم كؤبوونةوةية، بةتايبةتي بةئامادة 

، لةبةر ئةوةي ئَيمة لةبةيانيةوة لةطةَل كاك عدنان وكاك 152بووني ليذنةي جَيبةجَيكردني ماددةي 
ميات جطة لةبرادةرايةتَيكة دكتؤر كةمال ئةوةندة بةيةكةوة بووين، بةآلم حةزمان ئةكرد وةكو رةسي

 .كاتَيكتان بؤ دياري بكرديناية، بةآلم بةرهةحاَل بةكورتي من ئةوةي ثةيوةندي بةنيزاعاتةوة هةية
باالخص السيد حممد املوسوي هو الشخص ( 152)اتكلم بالعربي لكي االخوة يف اللجنة العليا لتنفيذ املادة 

سة وليس االنتقاد الشخصي ، هيئة النزاعات هذه االرقام اليت عزيز علينا ولكن حنن نتكلم وانتقاداتنا كمؤس
اعلنها يف القاعة الرمسية للربملان هذه االرقام ليست صحيحة وقد طلبت من السيد حممد احيان ان يسأل عن 
عدد الدعاوي احملسومة يف حمافظة كربالء ونقارنها مبحافظة  كركوك ، طبعًا حيت يفهم الكل من هذه احلالة، 

رية الدعاوي على مستوى العراق هي موجودة يف حمافظة كركوك الن اكثرية سياسات التطهري العرقي اكث
والسياسات العوجاء طبقت يف حمافظة كركوك من قبل النظام البائد ،طبعًا حنن لدينا مشكلة مع هيئة 

وك حتى يرى بأم عينه ما النزاعات العليا حنن قلنا مرارًا وتكرارًا للسيد رئيس اهليئة فليتفضل بزيارة كرك
هي املشاكل ما هي اخلروقات وحتى التزويرات موجودة من قبل القضاة الذين يومًا ما كانوا موالني للنظام 
البعثي البائد وحنن ارسلنا هذه التزويرات اىل دولة السيد رئيس الوزراء لكن حلد اآلن مل نستلم اجلواب ، املهم 

واالستاذ حممد املوسوي اآلن ( 152)كل اخرى متعددة بتنفيذ املادة يعين اجلواب ضائع وهناك توجد مشا
حضرتك متثل هيئة نزاعات امللكية ان تكونوا شفافيني وكونوا عادلني وكونوا منطقيني انتم حتى تعاملكم 
مع القاضيني الكورديني السيد كريم حيدر والسيد حاجي يعين بها نوع من الفرق يعين مقارنتهم بتعاملكم 

لقضاة اآلخرين يعين مثاًل انتم ال تعرضوا القضايا اليت حباجة اىل متييز حباجة اىل حسم اىل اهليئة مع ا
التمييزية املؤلفة من سبعة قضاة ولكن اكثرية الدعاوي اليت يف كربالء واحللة وبغداد بالسرعة املمكنة 

اوي حمافظة كركوك، االشكالية تعرضوها مباشرة اىل اهليئة التمييزية هذه احدى اشكاليات تأخري حسم دع
الثانية انتم لديكم نظام اشرايف واضعني مشرفًا اصاًل ليس باملستوى املطلوب ثقافيًا واداريًا ووعيه ومعرفته 
مبشاكل كركوك ونينوى ودياىل وصالح الدين، انتم حلد اآلن املعلومات اليت تتعاملون بها باملقابل معنا 

حنن نعم اغلقنا مكتبني تابعني هليئة النزاعات بسبب عدم قانونية  معتمدة على معلومات هذا الشخص،
عملهم وبسبب تزويراتهم وبسبب التحيز اىل اجلانب البعثي املغتصب، يعين سواء كانت يف دبس او داقوق 
وهذه احلالة نقول لكم بلك بصراحة سيتكرر اذا مل تكونوا عادلني ومل تكونوا قانونيني ومل تلتزموا 

لذا نرجوكم يعين اواًل اختيار شخص مشرف من اهل املنطقة وملم باملواضيع وانسان قانوني وانسان بالقانون 
نزيه حتى يستطيع بشفافية وبعدالة يعرض عليكم كل املشاكل االدارية يف مكاتب كركوك وحتى احملضر 

احد املوقعني الذي حضرتك وقعته معي انتم مل تلتزموا به وتوقيعك موجود، يعين واالخ شريزاد كان 
واالستاذ بابكر ايضاًًَ احد املوقعني واالخ حتسني وقاسم البياتي اعتقد كلنا وقعنا على حمضر انتم مل تلتزموا 
باحملضر لذا من الضروري اعادة النظر يف عقلية رئيس اهليئة، يعين رئيس اهليئة كل يوم يشتكي بكتاب 

طبعًا حنن قلنا ليقوم ممثل رئيس الوزراء بوضع  رمسي مرة عند رئيس اجلمهورية ومرة لرئيس الوزراء،
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شخص او يعني شخص لكي نصل اىل احلقائق، ما هي احلقيقية هل جملس حمافظة كركوك مقصرة او معرقلة 
لعملكم ام اهليئة هي معرقلة وهيئة متحيزة ليس لديها احلرص الكامل العادة احلق اىل اصحابهم االصليني 

رض واقع حنن على ارضنا يف يوم من االيام املغتصب ال يستطيع الرجوع اىل لذا ارجوكم وارجوكم وحنن كا
ارضنا لكن حنن نريد هذه االراضي بصورة قانونية ترجع اىل اصحابها االصليني، وملعرفة حضرتك اآلن ال 
يستطيع اي مواطن باالخص املرحلني يعين ان يبنوا مشروعًا على اراضيهم الزراعية وهم عليها يزرعون 

لكن كحالة قانونية اي مشروع استثماري زراعي او صناعي انت ال تستطيع انت تعملها على .. فلحون واخلوي
هذه االراضي ولك هذه املشاكل من اذاء هيئتكم يعين لذا ارجو عدم اعطاء املعلومات اخلاطئة يف هذا املكان 

لسالح الكيمياوي، ليس مكانًا بسيطًا كل املقدس، هذا املكان بين على عظام الشهداء والبيشمركة واملؤنفلني وا
ال سامح اهلل مع احرتامي للكل ان يقولوا اني فعلت كذا وكذا جيب ان تكون املعلومات دقيقة وفيما يتعلق 
مبوضوع االستفتاء حنن نرجو ونطلب من السيد رائد فهمي واالخوة االعضاء يف اللجنة العليا حنن مستعدين 

فيما يتعلق مبوضوع شطر العوائل اذا ثبتنا ان يكون املصوت او املشارك يف لدعمكم ولتسهيل االمر لكم 
حنن نستطيع ان نسهل عليكم االمر وان نساعدكم باللجان وبكامل موظفي  42االستفتاء على احصاء 

احلكومة احمللية املوجودة يف كركوك وحتى يف امور اخرى حنن مستعدين كما نسقنا معكم يف امور اخرى 
حممد احسان واالستاذ حممد خليل واالخوة يف جملس احملافظة واالخ آشور عضو جملس حمافظة  والدكتور

قديم حنن لدينا عتب، حنن سهلنا االمر على جلنتكم يف حمافظة كركوك كان من املفروض ان تذكرونا هذا 
لربملان ليس فضل منا وامنا واجب حمافظة اخرى مل تقم بالدعم واالسناد لكم حنن نشكر مرة اخرى 

من الدستور العراقي ( 152)كوردستان الستضافتنا يف هذا املكان ونشكر رئيس واعضاء جلنة تنفيذ املادة 
باالخص خالل االربعة اشهر املاضية العمل اجلبار الذي قاموا به كان فخر وهذا يدل ان العراقي اذا يكون 

العراقيل تزول عند هذا املنطق ومرة اخرى لديه حرية، اذا يكون لديه دستور واذا وجدت امور منطقية كل 
 .باسم جملس حمافظة كركوك اشكر كافة املشاركني يف هذا االجتماع وشكرًا

 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

شكرًا جزياًل على هذه املداخلة والكلمة االخرية اليت ذكرتها أركز عليها ، عندما تتوفر االرادة الصادقة للعمل 
ستطيع ان ننجز الكثري، ارادة هذه اللجنة وعملها خالل االشهر املاضية هي نتمنى ان تكون مستمرة فاننا ن

وان يكون العمل مبثل هذه االرادة ونتمنى هلم كل املوفقية والتقدم وحنن بانتظار ما سيقومون به خالل 
نادرة سيتحدث الدكتور كمال االيام القادمة وما سيقدمونه من آراء وآخر املتكلمني وبسرعة سريعة وعجالة 

 .كركوكي
 (:كمال كركوكي.د) السيد حممد قادر عبداهلل

 .السيد رئيس اجمللس
واعضاءه احملرتمون وهذه اللجنة بالنسبة لنا هلم مكانة ( 152)يف احلقيقة نشكر رئيس جلنة تطبيق املادة  

بة لشعب كوردستان وكذلك لكل مرموقة وعزيزة على قلبنا النهم يتحملون مسؤولية تارخيية مهمة بالنس
العراق وهي حل املشاكل املستعصية اليت اشتعلت القتال احلروب بني ابناء الوطن سنني وسنني من اجل هذه 
املناطق، بسبب كركوك واملناطق االخرى اليت كان النظام البعثي السابق يصر على بقائها حتت ادارته،اخواني 

ق السياسي اريد اركز على حنن مع كل االسف نقول السيد نوري املالكي االعزاء تفضلتم بان نرجع اىل التواف
كان انسانًا مناضاًل وصادقًا كنا نثق به كثريًا ولكن نقول ومع كل االسف فقدنا الثقة به واستطيع ان اقول 

فذ هذه املادة تضائلت ثقتنا به النه مل يلتزم بالقسم الذي اداه امام الناس والعامل بانه يلتزم بالدستور ومل ين
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العادة هذه الثقة عليهم بان يقوموا حبسن النية وعلى االقل عليهم اعادة ثقتنا بهم وعلى االقل ان يقوموا 
بالغاء االجراءات التعسفية من مراسيم وقرارات ما يسمى مبجلس قيادة الثورة بصدد التغيري الدميوغرايف 

رية وكثرية الذي يستطيع ان يلغيه بقرار واحد ولكنه للمناطق ومن ضمنها كركوك هناك امام يدي قرارات كث
مل يفعل كل املنا بكم هذه اللجنة حنن مستعدون ان نتشاور معكم وحناول ان جند حلول معكم ولكن ليس 
على اتفاق سياسي كيف نتفق مع طرف نفقد الثقة به بتجاربهم، بعملهم اثبتوا بانهم ليسوا خملصني، ليسوا 

كل لذا نتمنى ان تفكروا جليًا بإجياد آلية اخرى حلل هذه املشاكل، بالنسبة لالخ حممد جادين حلل هذه املشا
املوسوي عرض ارقام بالنسبة للمشاكل اليت اجنزت انا ال اكرر كالم االخ رزكار علي واؤيده مئة باملئة الن لي 

ذين لديهم مشاكل يف مركز معلومات كبرية عن جلنة نزاعات امللكية فقط اقول شيئًا واحدًا ان حل مشاكل ال
ليس هذا الرقم الكبري ومستعد ان اعرض هذه االرقام لالخ العزيز حممد  4.4قضاء كركوك من الكورد 

من املشاكل الذي حسمت يف كركوك بالنسبة للكورد هذا يشمل دياىل وكركوك ولنا تفاصيل بهذا  4.4املوسوي 
كد البارحة بعد الساعة الرابعة ظهرًا كان هذا الرقم بالنسبة للكورد فقط وهذه اؤ 4.4اخلصوص انا اقول 

بةكوردي ئةمةي تر ئةَلَيم كاك دكتؤر حممد احسان فةرمووي لةبةزدا حكومةت  بالنسبة االكيد الثابت،
نية، بابة بؤ ئَيمة هةية، ئةوة نية نايةَلَيت ماددةكةمان جَيبةجَي بَيت، ئةوة نية نايةَلَيت شوَينةكان 

ة، ئةو حكومةتة موخةربةتة هةية ئيمِرؤ نايةَلَيت هيضت بؤ ببَيت، بةياني ئةطةر ضاك بَيتةوة، ضؤن ني
بَيت ضيمان لَي ئةكات بؤية ئةبَي زؤر جدي بوةستني، خوشكة نةرمني فةرمووي هاوكاري ليذنةكانيان 

مة، ناكةين، ئيمة موستةعيدين خوشكي ئَيمة، هةر داواكارييةكتان هةبَيت لةخانةقينةوة تا سنجار ئَي
لةم ثةرلةمانةوة  152ئامادةين هاوكاريتان بكةين بةآلم، ئةوةي ئةمةوَيت بيَلَيم بِرياري ئةخري بؤ ماددةي 

ئةدرَيت، حةقَيكيش بزر نابَيت مادام خاوةنةكةي لةدواي بَيت سيقةي ميللةتي خؤتان بن جريئ بن صادق 
 .ثاسبن لةطةَل خؤتان، بِريار بدةن مةهَيَلن بيَب و تةواو، زؤر سو

 :السيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني

واشكر رئيس ( 152)هذه اجللسة كانت مهمة جدًا، مرة اخرى اشكر رئيس واعضاء جلنة تنفيذ املادة 
واعضاء جملس حمافظة كركوك واعضاء جملس النواب العراقي الذين شاركونا يف هذين االجتماعني صباح هذا 

ملان والضيوف ولكن الشئ االكيد كل واحد كان يتحدث من حرصه، من اليوم واآلن وقد حتدث اعضاء الرب
فهمه البد ان اجللستني قد ارهقت بعضنا والبد اننا رمبا قد استخدمنا بعض الكلمات ال جيوز استخدامها يف 
الظروف العادية ولكن حساسية املوضوع وقلقنا على املستقبل رمبا احيانا املوضوعية تكون قد فقدت يف بعض 

المنا كاعضاء برملان كوردستان، اعتذر عن كل كلمة كان فيها اساءة ألي شخصية موجودة هنا او موجودة يف ك
بغداد ولكن هذا ال يعين ان حنملهم املسؤولية عن أي تقصري حدث يف املاضي وان ننبه اجلميع ان من واجبهم 

االستحقاق الدستورية، شكرًا للجنة خدمة الشعب العراقي ويف مقدمة هذه اخلدمة هو االلتزام بالدستور و
ولعملها الدؤوب خالل االشهر املاضية ومتنيات صادقة بالنجاح والتوفيق وحنن سنتابع معهم معًا يف هذه االيام 

جناح لكل ( 152)ويف االيام القادمة ما ميكن ان ننجزه معًا الننا اعيد واؤكد بان جناحنا يف تنفيذ املادة 
عراقي، جناح للكورد وللعرب وللرتكمان وللكلدان واآلشوريني وجناح للتكمالت القومية العراق، جناح للشعب ال

والدينية والطائفية، سننجح وسنتصر والشعب العراقي سينتصر، ستنتصر االرادة وسريجع احلق اىل اصحابه 
اجلزيل لكم ونتمنى  وسنبين العراق الذي نريده عراقًا دميقراطيًا للجميع وانهي اجللسة، االجتماع هذا بالشكر

                                                                                                      . ان تقضوا ليلة هادئة واكيد سوف تنامون بهدوء النكم تعبتم، شكرًا جزياًل واىل اللقاء
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 ( 30)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 30/31/1002 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     12/10/0222رَيكـةوتي   شـةممة  دوو رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , د ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و   بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـا كوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (30)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييساَلي  دووةميي خولي طرَيداني (30)
 :َيوةية بَيتبةرنامةي كار بةم ش

 10خوَيندنةوةى يةكةمي ثِرؤذةى ياساي هةمواركردني يةكةمي ياساي كؤِري زانياري كوردسـتان ذمـارة    -1
 .، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 1992ي ساَلي 

ن بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنة ِروو و طيتتوطــؤ كردنــي ثــرؤذةى ياســاي رؤذنامةنووســان، كــة لــة اليــة   -0
 .ئةجنومةنى وةزيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة

ي ساَلي  25خستنة ِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةى بِريارى كارثَيكردن بة ياساي هاتووضؤى عرياق ذمارة  -3
لة هةرَيمي كوردستاني عرياق، كة لة اليةن ئةجنومةنى وةزيرانـي هـةرَيمي كوردسـتانةوة ثَيشـكةش      0225

 .كراوة
تنة ِروو و طيتتوطؤ كردني ثِرؤذةى ياسايي ثاسةواني لة ئةنداماني ئةجنومةنى نيشتماني كوردسـتاني  خس -5

 .  عرياق، كة لة اليةن ذمارةى ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراية
لـة  خستنة ِروو و طيتتوطؤ كردني ثِرؤذةى ياسايي ِراذة و خانةنشيين ثَيشمةرطةي زَيرةظـاني هـةرَيم، كـة     -4

 .اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 
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خستنة ِروو و طيتتوطؤ كردنـي ثـِرؤذةى ياسـاي سـندوقي ثشـتطريي و هاوكـارى خانـةوادةى شـةهيدان لـة           -5
 .هةرَيمي كوردستاني عرياق، كة لة اليةن ئةجنومةنى وةزيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة 

ثِرؤذةى ياساي رَيكخستين مايف بـةكار هَينـاني زةوى كشـوكاَلي لـة هـةرَيمي      خستنة ِروو و طيتتوطؤ كردني  -2
 . كوردستاني عرياق، كة لة اليةن ئةجنومةنى وةزيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة 

ــة       -2 ــس ل ــةوةكاني طش ــاندان و كؤبوون ــتين خؤثَيش ــاي رَيكخس ــِرؤذةى ياس ــي ث ــؤ كردن ــتنة ِروو و طيتتوط خس
 .اني عَيراق، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة هةرَيمي كوردست

خستنة ِروو و طيتتوطؤ كردني ثِرؤذةى بِرياري ئةذماردني ِراذةى سةرؤكةكاني كارطَيري بة ِراذةى دادوةرى،  -9
 .اماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةكة لة اليةن ذمارةى ياسايي ئةند

 :ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي كاري دةستةي سةرؤكايةتيي , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
شةممة  دوو ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(30)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا12/10/0222رَيكةوتي 
 10خوَيندنةوةى يةكةمي ثِرؤذةى ياساي هةمواركردني يةكةمي ياساي كؤِري زانياري كوردسـتان ذمـارة    -1

 .، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 1992ي ي ساَل
بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنة ِروو و طيتتوطــؤ كردنــي ثــرؤذةى ياســاي رؤذنامةنووســان، كــة لــة اليــةن    -0

 .ئةجنومةنى وةزيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة
ي ساَلي  25بة ياساي هاتووضؤى عرياق ذمارة خستنة ِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةى بِريارى كارثَيكردن  -3

لة هةرَيمي كوردستاني عرياق، كة لة اليةن ئةجنومةنى وةزيرانـي هـةرَيمي كوردسـتانةوة ثَيشـكةش      0225
 .كراوة

خستنة ِروو و طيتتوطؤ كردني ثِرؤذةى ياسايي ثاسةواني لة ئةنداماني ئةجنومةنى نيشتماني كوردسـتاني   -5
 .  ارةى ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كرايةعرياق، كة لة اليةن ذم

خستنة ِروو و طيتتوطؤ كردني ثِرؤذةى ياسايي ِراذة و خانةنشيين ثَيشمةرطةي زَيرةظـاني هـةرَيم، كـة لـة      -4
 .اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 

رى خانـةوادةى شـةهيدان لـة    خستنة ِروو و طيتتوطؤ كردنـي ثـِرؤذةى ياسـاي سـندوقي ثشـتطريي و هاوكـا       -5
 .هةرَيمي كوردستاني عرياق، كة لة اليةن ئةجنومةنى وةزيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة 

خستنة ِروو و طيتتوطؤ كردني ثِرؤذةى ياساي رَيكخستين مايف بـةكار هَينـاني زةوى كشـوكاَلي لـة هـةرَيمي       -2
 . راني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة كوردستاني عرياق، كة لة اليةن ئةجنومةنى وةزي

ــة       -2 ــس ل ــةوةكاني طش ــاندان و كؤبوون ــتين خؤثَيش ــاي رَيكخس ــِرؤذةى ياس ــي ث ــؤ كردن ــتنة ِروو و طيتتوط خس
 .هةرَيمي كوردستاني عَيراق، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة 

ــرِ   -9 ــي ث ــؤ كردن ــتنة ِروو و طيتتوط ــة ِراذةى    خس ــارطَيري ب ــةرؤكةكاني ك ــةذماردني ِراذةى س ــاري ئ ؤذةى بِري
 . دادوةرى، كة لة اليةن ذمارةى ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة 
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ئةمانة هةمووى بةرنامةى كارن، تا كؤتايي ساَل رةنطة شت تريشي بَيتة ثَيشةوة، انشـا  اهلل تـةواوى دةكـةين،    
رَيزةكان دةكةين لة خوَيندكاران و قوتابيان، هةروةها خاتوو ئاودن ميكنان لة تيثي بةخَير هاتين ميوانة بة

،ميـوانن لةطـةَلمان زؤر بـةخَير بـني     ritئاوةدان كردنةوة لة اليةن سةفارةتي ئـةمريكاوة و بـةرَيز بـرين لـة     
رؤذَيكـي وةكـو   سةرضاو، دةمةوى سةرةتا ئامـاذة بـةوة بكـةم كـة ئـةمِرؤ ِرؤذي مـايف مرؤظـة لـة جيهانـدا، لـة           

، مايف مرؤظ لة اليةن نةتةوة يةكطرتووةكانةوة، ميساقي مايف مرؤظ ئيعالن كـرا، لـةو   1952ئةمِرؤ لة ساَلي  
ِرؤذةوة،ديارة ثَيشرتيش، بةآلم لةو ِرؤذةوة قؤنازي بـةرطرى كـردن و خـةبات كـردن لـة ثَينـاوى مـايف مـرؤظ،         

ك لة دواي يةك ثشتطريي خؤيان و ثابةندي خؤيـان بـؤ   بةشَيوةيةكي ياسايي لة ووآلتةكان دةسس ثَيكرد، ية
ئةو ميساقة دةربِري، بةآلم خةبات كردن لة ثَيناو ئةوةى كـة بطةينـة ِرؤذَيـك لـة سةرتاسـةرى دونيـادا مـايف        
مــرؤظ بثارَيزرَيــت و مافــةكاني ثَيشــيَل نــةكرَيت، خــةباتَيكي دوور و درَيــذي ويســت، تــا ئَيســتاش لــة زؤر لــة 

فـة ثَيشـَيَل دةكرَيـت و ثشـتطوَي دةخرَيـت، خؤشـبةختانة لـة كوردسـتان ئـةمِرؤ قؤنازـةكي           وآلتاندا، ئـةو ما 
زؤرمــان بِريــوة بــؤ ئــةوةى ئــةو مافــة بــؤ هــةموو تاكــةكاني كوردســتان بثارَيزرَيــت، لــة دةســتوورى عرياقــي   

ان شَيوة هةميشةييدا بة ِرووني جَيطاي خؤي كردؤتةوة، لة ثِرؤذةى دةستووري هةرَيمي كوردستاندا بة هةم
و زياتريش بايةخي ثَيدراوة، ثَيشـي ِراثـةِرينيش لـة بةرنامـةى كـاري حيزبـة سياسـيةكاندا، زؤر بـة ِروونـي          
وةكــو بةنــدَيك لــة بةرنامــةى زؤربــةى زؤري حيزبــةكان، ثابةنــدي خؤمــان نيشــاندابوو بــة ِرَيــز طــرتن لــة     

موو مافـةكان دةطرَيتـةوة، مـايف ذنـان و     مافةكاني تاك و مافةكاني مرؤظ بة طشس، كة دةَلَيني مايف مرؤظ، هـة 
ئافرةتان، مايف منداَل، مـايف ثـري، مـايف سياسـي، مـايف هـاووآلتي، وةكـو مرؤظَيـك، مافـةكاني ديـاري كـراوة لـةو             

بة ِرووني دياري كراوة، دواتريش ضـةندين   1952كة دةرضووة لة ساَلي ( اآلمم املتحدة)ميساقةى لة اليةن 
تر لة اليةن رَيكخراوةكان، وحيزبـةكان، و دةوَلةتـةكان بآلوكراوةتـةوة، ئـةو      كؤنيترانس و ضةندين وةسايقي

خةباتة هةر بةردةوامة لة هةموو وآلت و لة اليةن هةموو خةَلكانَيكـةوة، ضـةند بـةرةو ثَيشـةوة بـِرؤين بـؤ       
انني بَلَيني سةقامطري كردني ياسا لةناو كؤمةَلطادا، بآلوكردنةوةى رؤشنبريي لةسةر مايف مرؤظ، ئةوةندة دةتو

كؤمةَلطاكةمان كؤمةَلطايةكي مةدةنية، كؤمةَلطايةكة رَيز لة مايف مرؤظ و دميوكراسيةت دةطرَيت، يةكةم جـار  
لةكوردستاندا رَيكخراوى مـايف مـرؤظ دامـةزرا لـة ثـاش ِراثـةِرين بـوو، حيزبـة سياسـيةكان زؤربـةيان لـة نـاو             

ق و فروعيان هةية، بـؤ بآلكردنـةوةى رؤشـنبريي لةسـةر     رَيكخراوةكاني خؤياندا، يان مةكاتبيان هةية، يان ل
مايف مرؤظ، حكومةتى هةرَيمي كوردستان، هةر لةو رووةوة وةزارةتَيكي تايبةت بة مايف مرؤظي دامةزراند و، 
ئةو وةزارةتة لةو ِرؤذةوة ئةركي سـةر شـانيةتي بـةدواي مـايف خـةَلكي كوردسـتاندا بضـَيت، لـة كـوَي ثَيشـيَل           

يشــاني بكــات و داوا لــة حكومةتةكــةي خــؤي بكــات كــة اليبــات، لــة هــةمووي طــرنطرت لــةو   كرابَيــت دةســت ن
مةســةلةيةدا، مةســةلةي ِرؤشــنبريية، هــي  ياســايةك ناكرَيــت بَلــَيني ياســا دةرضــوو و تــةواو، ئةطــةر بَيــت و  

ةلةى مـايف  رؤشنبرييةكي تةواو بآلونةكرَيتةوة و خةلََكةكة ثَيي ئاشنا نةبَيت و ثَيشـي ثابةنـد نـةبَيت، مةسـ    
مرؤظيش بةو شَيوةية، بةَلَي لة كارنامةى نةتةوة يةكطرتووةكاندا ئاماذةى ثَيكراوة، بةَلَي وةزارةمتـان هةيـة،   
وةزارةتي مايف مرؤظ، بةَلَي ضةندين ياسامان دةركردووة بؤ ثاراستين مايف مرؤظ، ضةندين رَيكخراو ئَيستا لـة  

ةو مافة ثريؤزة، بةآلم هَيشتا قؤنازَيكي زؤرمان لة ثَيشة بـؤ  كؤمةَلطاي كوردستاندا هةية بؤ بةرطري كردن ل
ئةوةى بَلَيني كؤمةَلطاي كوردستان، كؤمةَلطايةكة رَيز لة مـايف مـرؤظ دةطرَيـت بـة تـةواوةتى و كؤمةَلطايـةكي       
مةدةنية، ئَيمة هةموومان خةبات دةكةين لةو ِرؤذةدا بؤ طةيشنت بةو ئاماجنة كة كؤمةَلطاي كوردستان هي  

ــ ــت،       ش ــارَيزراو بَي ــةكاني ث ــةموو ماف ــةمَينَيت، ه ــدا ن ــي تَي ــايف مرؤظ ــة م ــارى ل ــيَل ك ــَيوةى ثَيش ــة ش َيوةيةك ل
ــَيني      ــةتوانني بَلـ ــةوجا ئـ ــت، ئـ ــايي بَيـ ــت، ياسـ ــوكراتي بَيـ ــت، دميـ ــةدةني بَيـ ــةكي مـ ــةَلطامان كؤمةَلطةيـ كؤمـ

اسـايي بَيـت، و دميـوكراتي    مةترسييةكان لةسةر كوردستاندا الضوو، كة دةَلَيم بةو شَيوةية، ضـونكة ئةطـةر ي  
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بَيت، لةسةر بنةماي مايف مرؤظ بَيت، ماناى واية اليةنةكاني تريش كة زؤربـةمان دةزانـني هَيشـتا خـةبامتان     
دةوَيت بؤ ضارةسةر كردني، ئةويش الدةضَينت، كة دميوكراسـيمان بـاس كـرد، يـةعين شـةفافيةت هةيـة، كـة        

عين طةنـدةَلي نـةماوة ئينشـا  اهلل، هـةموومان بـةَلَين تـازة       دميوكراسيمان باس كرد يةعين عةدالةت هةية، ية
وة  1952دةكةينةوة لة رؤذي مايف مرؤظي جيهاني، ثابةندميان دووثات دةكةينةوة بةو ِراطةياندنـةى سـاَلي   

ئومَيــــديش دةكــــةين بةهــــةموو اليــــةكمان، حكومــــةت و ثةرلــــةمان و دةســــةآلتي دادوةرى و دةســــةآلتي  
و دةزطاكاني حكومةت، بةيةكةوة خةبات بكةين هةر يةك و لـة شـوَيين خؤيـةوة،     ِرؤذنامةطةرى، هةموو دام

بؤ طةيشنت بة طؤمةَلطايةكي مةدةني، كؤمةَلطايةكي دوور لة هةر ستةمَيك كة لة ِرابوردوودا تـووش بـووة و   
يتـةرموون  زؤريش قوربانيمان داوة، ئَيستاش داوا لة لَيذنةى ياسايي دةكةم بؤ كردنـةوةى خـاَلي يةكـةم، بـا ب    

 .  لَيرة دابنيشن
خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثــِرؤذةى ياســاي هــةمواركردني ياســاي كــؤِري زانيــاري كــورد، وةلــةو    : خــاَلي يةكــةم

،كـة لـة اليـةن ئةجنومـةني وةزيرانـةوة      1992ي سـاَلي   10كوردستان ِراسـرتة، نـازامن ضـؤن هـاتووة؟ ذمـارة      
كومـةمتان كـرد، طومتـان دةبـَي بـة هـةموار كـردن بَيـت،         ثَيشكةش كراوة، ئةوة ثَيشرت ثِرؤذة بوو، ِرةوانةى ح

 .ضونكة خؤي هةية، ئةوجا ئَيستا هاتووتةوة، با بيخوَيننةوة، كاك كةريم
 :َيز دلَير حممد شريفبةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ي  10، ياساي هةمواركردني ياساي كؤِري زانياري كوردستاني عرياق ذمارة 0222ساَلي ) ( ياساي ذمارة 
 1992ساَلي 

لـةناوي ياسـاي كـؤِري زانيـاري كوردسـتاني عرياقـةوة،        1992ى سـاَلي  10ناوى ياساي ذمارة : ماددةى يةكةم
 .هةموار دةكرَيت بؤ ياساي ئةكادميياي كوردي

، هـــةموار دةكرَيـــت، بـــةو جـــؤرة  1992ي ســـاَلي 10مـــاددةى يةكـــةم لـــة ياســـاي ذمـــارة : مـــاددةى دووةم
 :دةخوَيندرَيتةوة

ــاددةى  ــةمم ــةزرَي، بــة     : يةك ــوردي دادةم ــاوى ئــةكادميياي ك ــك بــة ن ــدا كؤِرَي ــتاني عرياق ــةرَيمي كوردس ــة ه ل
 .سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرانةوة دةلكَيندرَيت

، هةَلدةوةشــَيتةوة و بــةم جــؤرة   1992ي ســاَلي 10مــاددةى ضــوارةم لــة ياســاي ذمــارة     :مــاددةي ســَييةم 
 :دةخوَيندرَيتةوة

 .اني كوردي، و ثةرةثَيدانيثاراستين ِرةسةنايةتي زم -1
كار كردن بؤ دةوَلمةند كردني وشة و زاراوةى كـوردي، بـة سـوود وةرطـرتن لـة شـَيوة جياكـاني، بـؤ          -0

 . طةيشنت بة زمانَيكي فةرمي، ستاندةردي يةكطرتوو

بةرزكردنةوةى لَيكؤَلينةوة كورديةكان و باسة زانسس و زمانةوانيةكان، تاوةكو لةطـةَل ثَيشـكةوتين    -3
 . و رؤشنبريي، بِروات بة ِرَيوةزانسس

 .طرنطي دان بة كةلةثوورى نةتةوايةتي كوردي  -5

 .طرنطي دان بة خوَيندني مَيذووى كورد و كوردستان، رؤشنبريي و شارستانيةتةكةي -4
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 .هاندان و ثشتطريي كردني دانان و وةِرطَيِران، لة زماني كوردي و بؤي -5

ن لةطـةَل ئةكادمييـة زانسـتيةكان، و زانكؤكـان، و     بة ديكومينت كردن، و ثتةو كردنـي ثةيوةنديـةكا   -2
 .  مةَلبةندةكاني لَيكؤَلينةوةي زانسس، لةناوةوةى هةرَيم و دةرةوةدا

 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران، حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن: ماددةى ضوارةم
وقــائع )رَيــت، و لــة ِرؤذنامــةى فــةرمي ئــةم ياســاية لــة ِرؤذي دةرضــوونيةوة جَيبــةجَي دةك:مــاددةى ثَينجــةم

 . ، بآلودةكرَيتةوة(كوردستان
 (:زانا) خضرَيز قادر سعيد بةِر
 . َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 1992لسنة  10العراق رقم   -تعديل قانون اجملمع العلمي  لكوردستان قانون 
ي لكوردسـتان العـراق اىل قـانون    مـن قـانون اجملمـع العلمـ     1992لسنة  10يعدل اسم قانون رقم : املادة االوىل

 .االكادميية الكوردية
 :، و تقرأ كاآلتي1992لسنة  10تعدل املادة االوىل من قانون رقم : املادة الثانية
يؤسس يف اقليم كوردسـتان العـراق، جممـع بأسـم االكادمييـة الكورديـة، و يـرتبط برئاسـة جملـس          : املادة االوىل

 .الوزراء
 :،و تقرأ كاآلتي 1992لسنة  10ادة الرابعة من قانون رقم تلغى امل: املادة الثالثة

 :يهدف اجمللس اىل حتقيق ما يلي
 .احملافظة على اصالة اللغة الكوردية، و تطويرها-1
العمل على اغناء املفردات و املصطلحات الكوردية، لالسـتفادة مـن هلجاتهـا املختلفـة، وصـوآل اىل لغـة رمسيـة        -0

 .موحدة
 .ات الكوردية، و البحوث العلمية و اللغوية، ملواكبة التقدم العلمي و الثقايف النهوض بالدراس-3
 .االهتمام بالرتاث القومي الكوردي-5
 .العناية بدراسة تأريخ الكورد و كوردستان، ثقافته ، و حضارته-4
 .تشجيع و تعضيد التأليف و الرتمجة من و اىل اللغة الكوردية -5
 .باجملاميع العلمية و اجلامعات و مراكز البحث العلمي داخل االقليم و خارجه توثيق و تعزيز العالقات -2

 .على جملس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون:املادة الرابعة
 .ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره و نشره يف جريدة وقائع كوردستان:املادة اخلامسة

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ئــةم ثرؤذةيــة ئاراســتةى لَيذنــةى ثــةروةردة و خوَينــدي بــاآل ،و لَيذنــةى ثةيوةنديــةكان و         زؤر ســوثاس، 

رؤشـنبريي و لَيذنــةى ياســايي دةكــةم، بــؤ هــةر ئةنــدامَيكيش لــة ئةنــداماني بــةرَيزي ثةرلــةمان، بــؤ ئــةوةى  
ي بـةرَيز  زؤر بةخَير هـاتين طـةرم  . موناقةشةي بكةن، ثاش خوَيندنةوةي، خؤيان ئامادة بكةن بؤ موناقةشة
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كاك فةلةكةددين كاكةيي، وةزيري رؤشنبريي، كاك سةعد، وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان دةكةم، كة 
ئامادةن بؤ طيتتوطؤ كردن لةسةر خاَلي دووةمي بةرنامةى كارمان، ئـةويش بـةردةوام بوونـة لةسـةر خسـتنة      

ئةجنومـةني وةزيـران ثَيشـكةش كـراوة،      روو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةى ياسايي رؤذنامة نووسان، كة لة اليةن
 .داوا لة لَيذنةي ثةيوةندي و رؤشنبريي دةكةم، فةرموو

 
      

 :َيز ئارَيز عبداهلل امحدبةِر 
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

مــن ثَيشــنيارَيكم هةيــة، هيــوادارم بةهةنــد لــَيم وةربطــرن، بةِراســس مــن كــة دَيــم دادةنيشــم وةكــو لَيذنــةى  
ة لةسةر ئةو جَيطاية خؤم بة ميوان دةزامن لة بةرامبـةر لَيذنـةى ياسـايي، ئـةو كَيشـةية،      رؤشنبريي، هةميش

كَيشةيةكي كؤنة لةطةَل هةموو لَيذنةكان، بـرادةرانيش زؤر جـار بـة ميـوان سـةيري لَيذنـةكاني تـر دةكـةن،         
لـة دَلسـَوزي، نـة لـة     لةبةر ئةوة من ثَيشنيارةكةم ئةوةية، ئةو برادةرانةى كة هةميشة لةوَينة، ديارة من نة 

ماندي بوونيان كةم ناكةمةوة، بة ثَيضـةوانةوة، بـةآلم ئـةوان لـة اليـةكي مينةصـةكة، يـان صـةحنةكةبن، و         
لَيذنةكةى تريش لة اليةكي تر بَيت، ضونكة بةِراسس ئةوةي كـة طيتتوطـؤ دةكـات و تايبةمتةنديـةكي هةيـة،      

ــتة لَيذنــةى        ــةكاني تــرة، نــةك لَيذنــةى ياســايي، راس ياســايي لــة ِرووي صــيازةكردنةوةي  ياســايي و    لَيذن
ئاطاداربوون، دةرنةضوون لة دةستوور، لة ذَير رؤشنايي دةستوور و ئةوانة، بةآلم طيتتوطؤ كردن  وئةواني تر 
بؤ منوونة، هي كؤميتـةى ذنـان، ئـابووري، هـي نـاوةخؤ، ئةوانـة، لةبـةر ئـةوة، داوا كـارم ئـةوان لـة اليـةك و             

ر ثرسيار دةكةين، لَيذنةى رؤشنبريي ثةيوةنديتان ضية؟ ِرةنطة طؤِرانكاري دةكـرَي،  ئَيمةش بتوانني، زؤر جا
ِرةنطة ئَيمةش ثَيوةستيمان بة موشاوةرة دةبَي، دوو كةس، سَي كةس لة وَيندةر بـَي ، مـن ئـةوة ثَيشـنيارمة،     

اوةِراســس هيــوادارم لةبــةر ضــاوي بطــرن، ئةطــةر بــة ثَيــي ثــةيِرةوى نــاوةخؤش ئةوةيــة، كــة مينةصــةكة و ن 
 .مينةصةكة، بؤ لَيذنةى ياسايي بَيت، ئَيمة ئيلتيزامي ثَيوة دةكةين

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

حةز دةكةي دوو، سَي كةس، بَين دانيشـن، خـؤ كورسـي موشـكيلة نيـة، فـةرموو دانيشـن، ئةوةلـةن، عـةرةب          
طاشـتان هةيـة، هـةر لـة كَينـدةر دابنيشـن، ديـارن،        املكان باملكني، هةر يةكتان مةكانةتان هةيـة، و جيَ : دةَلَين

تةئسري ناكات، سةرؤك فراكسيؤنةكان، يةكَيكيان لة ئاخر جَيطا دانيشتووة،  ئةوةى تريـان لـةوال دانيشـتووة،    
بةآلم هةر سـةرؤك فراكسـيؤنة، ئـةواني تـريش، سـةرؤك فراكسـيؤنةكاني تـريش، ئـةوةتا، ئـةوة ئيسـالمية،           

ة، بـةآلم كـة قسـة دةكـةن، ئـةوة كـاك حممـد حـةكيم لةواليـة، و كوَيسـتان خـان            كةسيان جَيطاشـيان ديـار نيـ   
لةوييََةو كاك شَيروان لةوييََةو كاك حممد فةرةج لة دوا دواوةية، ئَيستا با كورسيتان بـؤ بَيـنن ئَيـوةش وةرن    

ــَي، دوو ماد      ــَي بــة س ــتا بوونــة س ــةيي نــةما، ئَيس ــنبريي طل ــةى رؤش ــزامن لَيذن ــان دانيشــن، فــةرموون، واب دةم
موناقةشة كرد و دةنطيشمان بؤ دا، ئَيستا داوا دةكةم لة لَيذنةى ياسايي، ماددةى سَييةم خبوَينَيتـةوة لةطـةَل   

 .لَيذنةى هاوبةش
 :َيز دلَير حممد شريفبةِر
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 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 :مةرجةكاني دةرضواندن و هةَلوةشاندنةوة و وازهَينان لة رؤذنامة: بةشي دووةم

 :بؤ دةرضواندني رؤذنامة، ثَيويستة ئةم رَيكاِرانةى خوارةوة بطرَيتة بةر: َييةمماددةى س
خاوةن ئيمتياز، يان دامةزرَينةر، ِراطةياندنَيك لة ِرؤذنامـةى ِرؤذانـةى  هةرَيمـدا، بآلوبكاتـةوة، كـة       -1

وئـةو   ناو و نازناو و وآلتنامة و شوَيين نيشتةجَيي خـاوةن ئيمتيـاز، يـان دامةزرَينـةرى ِرؤذنامةكـة     
ــةم      ــت، ئ ــدا بَي ــوواندني تَي ــةوة و، نــاوي سةرنووســةر و مــاوةى دةرض ــي بآلودةكرَيت زمانــةى كــة ثَي

 .  ِراطةياندنة بة بةياني دةرضوواندني ِرؤذنامةكة دادةنِرَيت
دةشــَي نــاِرةزايي لةســةر دةرضــوواندني ِرؤذنامةكــة، لــة مــاوةى ســي ِرؤذ، لــة ِرؤذى بآلوكردنــةوةى     -0

اي ثَيداضــوونةوةى هــةرَيم، تؤمــار بكرَيــت، بــة ثَيضــةوانةوة، دةرضــوواندني ِراطةياندنةكــة لــة دادطــ
 .ِرؤذنامةكة ثةسند دةبَيت

ثَيويستة خاوةن ئيمتياز، يان دامةزرَينةر، بةياني دامةزراندني ِرؤذنامةكة، بداتة سـانديكا و لـةوَى    -3
 .تؤماري بكات

 .ياسايي تةواوى هةبَيتمةرجة ئةو كةسةي كة دةيةوَيت ِرؤذنامة دةربكات، لَيهاتوويي  -5

 .نابَيت دوو ِرؤذنامة، بةيةك ناو لةناو هةرَيمدا دةربضَيت -4

ثَيويستة خاوةن ئيمتياز، يان دامةزِرَينةر، لة شوَينَيكي ديارى لة ِرؤذنامةكة، بـة شـَيوةيةكي ِروون،    -5
اث ناوى خؤي و سةرنووسةر وشوَين و رَيكةوتين دةرضوواندن و ناوى ئةو ضاثخانةى كـة تيايـدا ضـ   

دةكرَيت، بآلوبكاتةوة، ثَيويستة هةر طؤِرانكاريةك، يان هةموار كردنةك، لةسـةر نـاوةِرؤكي بـةياني    
دامةزِراندني ِروو بدات، لة ماوةى سي ِرؤذ  و لة رَيكةوتي طؤِرانكاريةكةدا، يان هةموار كردنةكـةدا،  

 .بآلوبكاتةوة

 (:زانا)خضر َيز قادر سعيدبةِر

 . َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 الفصل الثاني

 الصحف و ألغائها و التنازل عنها شروط اصدار
 :الصدار الصحيفة، ينبغي اختاذ اآلجراءات االتية:املادة الثالثة

، اسـم، ولقـب، وجنسـية،    ينشر صاحب االمتياز او مؤسسها، اعالنآ يف صحيفة يومية لالقلـيم، يشـتمل علـى   -1
رئــيس اســم لصــحيفة، واللغــة الــيت تنشــر بهــا، وم ااســحب االمتيــاز، او مؤســس الصــحيفة، وحمــل اقامــة صــاو

 .يكون االعالن، مبثابة بيان اصدار الصحيفةحتريرها، وفرتات صدورها، و
يومـآ، مـن تـأريخ نشـر االعـالن، لـدى حمكمـة متييـز          32جيوز االعرتاض على اصدار الصحيفة، خالل مدة -0

 .االقليم، و بعكسه، تعترب الصحيفة قائمة
تسـجيله، لـدى النقابـة، مـع بيـان مصـدر، وجهـة        و مؤسسها، تقديم بيان التأسيس، واز، اعلى صاحب االمتي-3

 .متويله
 .يشرتط فيمن ينوي اصدار صحيفة، ان يكون كامل االهلية القانونية-5
 .ال جيوز اصدار صحيفتني، باسم واحد، يف االقليم-4
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بشــكل واضــح، امســه، و اســم رئــيس  علــى صــاحب االمتيــاز، او مؤسســها، ان ينشــر يف مكــان بــارز منهــا، و   -5
حتريرها، و مكان، و تأريخ صدورها، و اسم املطبعة اليت تطبع فيها، و ان ينشر اعالنآ بأي تغـيري، او تعـديل،   

 . يومآ، من تأريخ اجراء التغيري، او التعديل 32يطرأ على مضمون البيان التأسيسي، خالل 
 :َيز كريم حبرى عبداهللبةِر
                                           .جنومةنَيز سةرؤكى ئةبةِر

تقـرتح  مـن املشـروع،    الثالثـة فيمـا يتعلـق باملـادة    : ِراي لَيذنةى ياسايي سةبارةت بةم ماددةية، بـةو شـَيوةيةية  
 :اللجنة اعادة صياغة الفقرتني الثانية،  والثالثة منها، و كاالتي

لـدى حمكمـة     خال مدة ثالثني يومآ، مـن تـأريخ نشـر االعـالن    جيوز االعرتاض على اصدار الصحيفة، : الثانية
 .االستئناف، بدآل من حمكمة التمييز

جهـة متويلـه، و   يس اىل النقابـة، مـع بيـان مصـدر، و    على صاحب االمتياز، او مؤسسها، تقديم بيان التأسـ :ثالثآ
 .بعد ذلك، يتم اعالم وزارة ثقافة االقليم، لتسجيلها لديها

 :           ةجنومةنَيز سةرؤكي ئبةِر

 ئةوة رةئي هاوبةشة؟ يان لَيذنةى ِرؤشنبريي رةئيةكي تري هةية؟           
 :َيز ئارَيز عبداهلل امحدبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ئَيمــة هةنــدَيك طؤِرانكارميــان ثَيشــكةش كرديــة، يــةكَيك لةوانــة، ِرةنطــة زمانةوانيــة، و يــةكَيك لةوانــة،           

ــةبَي ــوواندنة، ئ ــَيني   دةرض ــة دةَل ــونكة ئَيم ــردن، ض ــة دةرك ــاَلَيني : بكرَيت ــرد، ن ــت، دةريك ــة دةردةكرَي : ِرؤذنام
سـةبارةت بـة نـاو، يـةعين هةنـدَيك طؤِرانكارميـان هةيـة، بـؤ          (أ)دةريضواند، ئةوة يةكـةميان، دووةميـان، لـة    

سـنامةية و شـويين   بةسـتمان نا منوونة، ناو بكرَيت بة ناوي سياني، وآلتنامة بكرَيت بة ناسـنامة، ضـونكة مة  
ــتة ــان         نيش ــاز، ي ــاوةن ئيمتي ــا خ ــنني، ب ــاري ِرؤتي ــة طؤِرانك ــةعين ئةوان ــان، ي ــة ناونيش ــت ب ــوون، بكرَي جَي ب

ــا       ــدا ن ــةوة، تياي ــةك بآلوبكات ــتاندا، ِراطةياندن ــةى كوردس ــةكي ِرؤذان ــة ِرؤذنامةي ــةر، ل ــياني و دامةزرَين وي س
، الداوة لةبةر ئةوةي كةناَلةكمان ةدامةزرَينةرش وةو ناونيشاني خاةن ئيمتياز، يان دامةزرَينةري، ئةناسنامة

ئةوةش الدةضَيت، ناوى ِرؤذنامةكة، و زماني بةكارهَينان، و ناوى سةرنووسةرى تَيـدا بَيـت، ِراطةياندنةكـةش    
لة بةياني دامةزراندن، يان دةركردن، دادةنرَيت، واتة بةو شَيوةية دابِرذرَيتـةوة، لـة خـاَلي ضـوارةم، مةرجـة      

لَيهـاتوويي ياسـايي   : ةي ِرؤذنامةيةك دةردةكات، ئةهليـةتي ياسـايي هـةبَي، لـة شـوَينَيك نووسـرابوو      ئةو كةس
هــةبَي، ديــارة لَيهــاتوويي ياســايي ناطوجنَيــت، ئةهليــةتي دةطوجنَيــت، لــة ثَينجــةم، نــابَي لــة كوردســتان، دوو    

ة بَيــت، يــةعين وةكــو يــةك بــن، ِرؤذنامــة، ديــارة مةبةســتمان لَيــرة كــة دةَلــَيني دوو ِرؤذنامــة، دوو بآلوكــراو
دوو بآلوكراوةى هاوشَيوة بة يةك نـاو نـةبَيت، نـاوى ضـاثخانةى     : هاوشَيوة بَيت، ئَيمة ثَيمان باشة بنووسرَي

كة هاتووة، هي  ثَيويست ناكات، ضونكة ثَيمان واية تةنيا رَيكالم كردنة ، لـة دونيـايش ئَيسـتا ئـةوة بةسـةر      
هةموو كوردستان، يةك، يان دوو ضاثخانة هةبووة، لة بةيرووت ضاث دةكرا، ضووة، زةماني جاران ِرةنطة، لة 

كردن بوو، بؤ ئةرشيف، يان بؤ شتَيك بوو، يان بـؤ رَيكـالم كـردن     حفظيان لة كَيندةر ضاث دةكرا، ئةوة بؤ 
ة، بوو، ئَيستا هةند ضاثخانة زؤرة، هةند زؤرن لـة دام و دةزطاكـاني ضـاث كـردن، ضـاثخانةى تايبـةتيان هةيـ       

بؤية ثَيمان واية ئةو وشةية نةمَينَينت، لة ئاخريةكةش، ثَيويستة بةو شَيوةية دابِرذَيتةوة، ثَيويستة خـاوةن  
ئيمتيــاز، يــان دامةزرَينــةر لــة شــوَينَيكي ديــارى طؤظــار و بآلوكــراوةي خــولي، نــاوى خــؤي و سةرنووســةر و   
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ك لةسـةر نـاوةِرؤكي بـةياني دامةزراندنةكـة     رَيكةوتي دةركردن بنووسَيت، هةر طؤِرانَيك، يان هةموار كردنَي
ئــةوة ثَيشــنيار و بؤضــوونةكاني ئَيمةيــة لــة لَيذنــةى      . ِرووبــدات، لــة مــاوةي ســي ِرؤذدا بــآلوي بكاتــةوة     

ثَيويسـتة خـاوةن ئيمتيـاز، يـان دامةزرَينـةر،      : ثةيوةنديةكان و كاروبارى ِرؤشـنبريي، لـة شـوَينَيك، كـة دةَلـيَ     
ةكة بداتة سةنديكا، لـةوَي تؤمـارى بكات،ئَيمـة لـة طـةَل لَيذنـةي ياسـاييش ئـةوى         بةياني دامةزراندي ِرؤذنام

ِرؤذَي قسةمان لَيي كرد، طومتان، ثَيويست ناكات بةيانةكة بدات، ضونكة بةياني ِراطةياندنةكة كـاتي كـة ئـةو    
ةزراندنــة، بـآلوى دةكاتـةوة، داوا دةكــات كـة ِرؤذنامةيــةك، يـان ضـاث كراوةيــةك دةربكـات، ئــةوة بـةياني دام       

ثَيويست ناكات، لة سةنديكا تؤماري بكات، بةِراسس سةنديكاش ئةوةي كـة ئَيمـة قسـةمان لةطـةَل كـرد، دذي      
ئةو بؤضوونة نةبوون، و لةسةر داواي زؤر لة ِرؤذنامةنووسان، و ِرووناكبرياني تر بـوو كـة ئـةوة داوا كـرا، و     

اشة ئةو مةسةلةية، ثَيويست ناكات لة سةنديكا تؤمار ئةوانيش ثَييان باش نةبوو، لةبةر ئةوة ئَيمة ثَيمان ب
بكرَيت، لةبةر ئةوة ئةطةر هةر تؤماريش بكرَيت، ثَيمان واية وةزارةتـي ِرؤشـنبريي زيـاتر تايبةمتةنـدة بـةو      
تؤمار كردنة، نةك سةنديكا، ضونكة هةموو سةرنووسـةر و ِرؤذنامـة نووسـان ئةنـدامي سـةنديكاي ِرؤذنامـة       

 .م هةموويان بة هةر شَيوةيةك لة شَيوةكان ِرةنطة ثَيويستان بة حكومةت بَينووسان نينة، بةآل
 :َيز كريم حبرى عبداهللبةِر

                                           .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
تة سةنديكاي سةبارةت بة خاَلي سَييةم، ئَيمة وامان ثَيشنيار كردية، لة لَيذنةى ياساييدا، كة بةيانةكة دةدرَي

ِرؤذنامة نووسـان، بـةآلم تؤمـار كردنـي، هـةر وةك لَيذنـةي ِرؤشـنبريي ثَيشـنياري كـرد، تؤمـار كردنةكـة لـة             
 .وةزارةتي ِرؤشنبريي دةبَيت، زؤر سوثاس

 : َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
يبـةتي  كَي دةيةوَي قسـة بكـات؟ بـا نـاوى بنووسـَيت، جـةنابي وةزيـر هـي  رةئيـةكت هةيـة دةربـارةى، بةتا            

 ئةوةي هةرة طرنطة، تةسجيلي نةقابة؟
 :وةزيري رؤشنبريي/ َيز فلك الدين كاكةييبةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

بَيطومان ئةوة كة هاتووة، ئَيمة تاوتوومان كردية، داومانـة بـة حكومـةت، لـة حكومـةت وا هـاتووة، مـةعناي        
ت و بزانَيت باشـة، ئـةوة ثةسـندي دةكـةين، بـةآلم      ئَيمة وا ثةسندي دةكةين، ديسانةوة ثةرلةمان هةر ض بَلَي

ئةوة ثرسيارَيك هةبوو، هاتة ثَيشةوة، لَيذنةى ياسايي تةرحي كرد، من حةقي موناقةشةي ئةوةم هةية، ئايا 
ــاَلي       ــة س ــة ل ــت؟ ئَيم ــتيئناف بَي ــةي ئيس ــان مةحكةم ــت؟ ي ــةمييز بَي ــةي ت ــاي   90و   91مةحكةم ــة ياس ، ل

، كة ئةبَيت مؤَلةت ئازاد بـَي، يـةعين هـةر مؤَلـةتي نـاوى، لَيـرة فيكـرةى        ضاثةمةني ئةو شتانةمان باس كرد
مؤَلةت هةَلطرياوة، شتَيكي باشة، يةعين جَييةك نية مؤَلةت بدات، فةلسةفةكة لةوةداية، يةعين ئازاديةكـةي  

ن ئةطـةر  لةوة داية، كةوا نةما جيهـةتَيك مؤَلـةت بـدات، ثَيشـرت مؤَلـةت وةزارةتـي ِرؤشـنبريي دةيـدا، بَيطومـا         
ئةمة ثةسند كرا، دةبَيت بِرطةيةك هةية لة ياساي وةزارةتي ِرؤشنبريي بطؤِرَيت، ئةوة هةموار بكرَيت، ئةوة 
دوا جار ئةطةر ئةمة ثةسند كرا، ئةوة ئَيمة ئةو هةموارةتان ثَي دةدةين، كة ضـؤن دةبـَي بطؤرَيـت؟ ضـونكة     

رةتي ِرؤشنبريية، رةسم هةية وةردةطـريَي، نـازامن   هةية، فةقةرةيةك هةية تايبةت بةمة، كة مؤَلةتي لة وةزا
ض هةية وةردةطريَي؟ هةر ضةندة ئَيمة تا ئَيستا بةعةمةلي هي  مؤَلةتَيكمان رةفز نةكردية، هةر كَي هاتووة 
قبووَلمــان كــردووة، وةكــو ئَيســتا وايــة، كةئــةمنا هــةر وا ئــازاد بووينــة، بــةآلم وةكــو ناحيــةى ياســايي، دةبــَي  
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ســةر بكرَيــت و هــةموار بكرَيــت لةطــةَل ياسـاي وةزارةتــي ِرؤشــنبريي، خــاَلي دووةم،ئةوةيــة كــة  طؤِرانكـاري لة 
مةحكةمةي تـةمييز، يـان ئيسـتيئناف بـَي؟ بَيطومـان ئيسـتيئناف، دروسـرتة، ئةطـةر ثرسـيار بكرَيـت، بـةآلم            

ــت؟   ــت؟ ئايــا ، جيهةتةكــة كَييــة ئــةوةى ئيعــترياز دة (جيــوز االعــرتاض)ثرســيارَيك، كــَي ئيعــترياز دةطرَي طرَي
، كـَي  (االعرتاضجيوز )شةخصة؟ ئايا جةماعةتَيكة؟ ئايا دةزطايةكة؟ ئايا حكومةتة؟ يان نيقابةية؟ كة دةَلَي 

ئيعترياز دةطرَي؟ يةعين ض اليةنة مةسةلةن؟ ئايا هةر كةسَي حةقي هةية ئيعـترياز بطـرَي؟ ئةمـة نـةختَيك     
ةندَيك وآلت  ئازادة و مؤَلةت نية، ِرؤذنامـة دةردةضـَي   ئاَلؤزة مةسةلةكة، تةبعةن لة وآلتاني تر ضؤنة؟ لة ه

بــةبَي ئيعالنــيش، تــةنها ذمــارة يــةك كــة دةردةضــَي، ذمــارةى يةكــةم كــة دةردةضــَي، دةينَيــرن بــؤ وةزارةتــة  
ثةيوةندارةكان، وةكو وةزارةتي ناوةخؤ، وةزارةتي داد، وةزارةتي ِرؤشـنبريي، ئةطـةر لـةوَى بـَي، دةزطايـةكاني      

ةطةر هةبَي، ئةوان دواي سَي، و ضوار ذمارة كـة دةردةضـَي، ئـةوجا تةماشـا دةكـةن، ئايـا شـتَيكي        ِراطةياندن ئ
ياسايي تَيداية، يان تَيدا نية؟ نا ياسايي نةبوو، مـةعناي ئةوةيـة دةردةضـَيت، يـةعين دةِروات، وةكـو مؤَلـةت       

كيـا هـةر رؤذنامـة دةردةضـَي،     واية بؤي، ئةطةر ئيعتريازيش هةبوو؟ ئةوة نية، زؤر جار، بؤ منوونـة  لـة تور  
ســَي، ضــوار ذمــارة، ذمــارةى ثَينجــةمي، دةيطــرن، دايدةخــةن يــةعين، لةبــةر ئــةوة، ِرؤذنامةكــة ضــي دةكــات؟  
دةزطاي تري، يةعين سةرنووسةر، وخاوةن ئيمتيازي تر ئامادة دةكات، بؤ ئةوةى ِرؤذنامةى تر دةربكات، بـة  

ر وا ئازادة، يةعين تـؤ دةريدةكـةي بـةبَي ئـةوةى تةسـجيلي      ناوى تر، هةر عةينن دةزطا، يةعين لة يؤنان هة
بكةى، بةبَي ئةوةى بةياني تةئسيسي دةربكةى، رةئسةن ِرؤذنامةك دةرئةكةى، هةية لة هة ندَي وآلت وايـة،  
ئةطــةر ئَيمــة نــازامن ضــي ثــةيِرةو دةكرَيــت؟ ئــةوةى كــة نووســراوة لَيــرة، لــةم خاآلنــة، تةبعــةن ئَيمــة هــي    

لةسةر نية، ئةو خاآلنةى كةوا خؤمـان ناردوومانـة، مةسـةلةي شـةكلي دَيتـة ثَيشـمان، ئـةوجا        ئيعتريازَيكمان 
مةسائيلي شةكلي، يةك خاَلَيك هةية، كةوا دوو ِرؤذنامة دةرنةضَيت بة يةك ناو، ئـةوة مةسـةلةي ئيمتيـازة،    

بةيــةك نــاو  زؤر طرنطــة، ضــونكة ئَيمــة موشــكيلةيةكمان تــووش بــوو ثــَيش ماوةيــةك، عــةيين دوو ِرؤذنامــة 
دةردةضوو، ضؤن ضارةسةرمان كرد؟ تةبعـةن لـة بةزـدا، دةردةضـوو و ثةيوةنـدي بـة ئَيمـةوة نـةبوو، بـةآلم          

، بآلوكـراوة  (ال جيوز اصـدار صـحييتتني بأسـم واحـد    ) ئَيمة ضارةسةرمان بؤيان كرد، بةَلَي طرنطة ئةم خاَلة، 
ئايـا بدرَيتـة سـةنديكا؟    : لَيرةدا سوئالةكة ئةوةية بَيت، يان ِرؤذنامة بَيت، موشكيلة نية، نابَي ئةمة دةرضَي،

يان نةدرَيت؟ ئةوة ئيشكالةكي تَيدا نية، موهيم لة جَيطايةك تؤمـار بكرَيـت، كـة دةرضـووة، خـؤي عادةتـةن       
وةزارةتي ناوةخؤ تؤماري دةكات لة الي خؤي، يان وةزارةتي داد، يان وةزارةتي ِرؤشنبريي، مةبةستم ئةوةية، 

مان لةسةر هي  خاَلةك نية، ضونكة ئةوة هةموو لةالى خؤمانةوة هـاتووة،  الي ئَيمـة تـاووتؤ    ئَيمة ئيعترياز
ــي        ــاي وةزارةت ــة ياس ــة ل ــةتيمان هةي ــةكي تايب ــة فةقةرةي ــةبَيت، ئَيم ــة ئ ــاتوو و ئةم ــةر ه ــةآلم ئةط ــراوة، ب ك

 .ِرؤشنبريي ئةبَي هةموارى بكةين، زؤر سوثاس
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .اس، وةلال ئةو نووقتةية هينة، يةعين كَي حةقي ئيعتريازي هةية؟ كاك كةريم فةرمووسوث
 :َيز كريم حبرى عبداهللبةِر

                                           .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
، لةبـةر  بةِراسس ئةوةي ئيعتريازي هةية، ئَيمة بؤية مةحكةمةي تةمييزمان كردة مةحكةمـةي ئيسـتيئناف  

ئةوةى لة هةموو ثارَيزطاكان مةحكةمةي ئيستيئناف دةبَينت، مةحكةمـةي تـةمييز بـةكارى ديكـةوة سـةرى      
قاَلة، كة يةك مةحكةمةى تةمييزمان هةية، ئةوة بؤ ئاسانكارية بؤ ئةوانةى كة بيانـةوَيت ئيعـترياز لةسـةر    
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ةيوةنديــدار بَيــت، ثةيوةســت بَيــت، ئــةو شــتانة بطــرن، لَيــرةدا كؤمــةَلَيك مــةرج هاتيــة، هــةر كةســَيك كــة ث 
ــةو           ــةوة، ض ئ ــارة بَيت ــةي دووب ــووة، ض ناوةك ــة دةرض ــةبَيت ك ــة ه ــةو ِرؤذنامةي ــةى ب ــان عيالق ــاتي، ي ئريتيب

تَيدا متةوةفري نةبَيت، ئةو كةسة بؤي هةية، ئيعترياز بطرَيت لةبةردةم ئةو دادطايـة،  ووة شرووتانةى كة هات
ة لة ئيعترياز طرتنةكة، يان نةطرتنةكة، ئةو يةكالي دةكاتـةوة،  دادطاش بؤي هةية، ئةحةقيةتي ئةو شةخص

 .زؤر سوثاس
 

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
كاك كةريم، سوئالةكة لةوَي داية ئةوةى جـةنابي وةزيـر ئامـاذةى  ثَيكـرد، حـةقي ئيعـترياز ئةطـةر، يـةكَيك         

يوةندي بةخؤيةوة هةية، حـةقي ئيعـتريازي   شةخصي بَيت، جةريدةكة كة دةردةضَي، ناوةكةي هةية، يان ثة
ــان        ــتية؟ ي ــاري طش ــان داواك ــنبريية؟ ي ــي ِرؤش ــة؟ وةزارةت ــة، كَي ــةو جةريدةي ــةبَيت ئ ــانووني ن ــةر ق عــام، ئةط

موناقةشة دةكةينةوة، بزانني قسةكان بةرةو كوَي دةِرؤن؟ كةذاَل . سةنديكاية؟ كَيية؟ دةبَي ئةوة ِروون بَينت
 .خان فةرموو

 :جميد قادر َيز كةذاَلبةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

لة بِرطـةى يةكـةم، كـة دةَلَيـت خـاوةني ئيمتيـاز، يـان دامةزرَينـةر ِراطةيانـدنَيك لـة ِرؤذنامةيـةكي ِرؤذانـةى             
و ِراديـو  و طؤظـاريش    tvهةرَيمدا بآلوبكاتةوة، مـن بـة باشـي دةزامن، كـة ناوةنـدَيكي ِراطةيانـدن بَيـت، واتـا         

ــة    ــةرج ني ــةوة، م ــةى        بطرَيت ــة بِرط ــةوة، ل ــدنَيك بآلوبكات ــة ِراطةيان ــدا ب ــةى هةرَيم ــةكي ِرؤذان ــة ِرؤذنامةي ل
ســَييةميش، بــة زيــادى دةزامن كــة دةَلــي، ثَيويســتة خــاوةن ئيمتيــاز، يــان دامةزرَينــةر بــةياني دامةزرانــدني  

وةزارةتـي   ِرؤذنامةكة بداتة سةنديكا، ئةوة البردرَيت، ضونكة سـةنديكا سةرضـاوة نيـة بـؤي، بـةَلكو بدرَيتـة      
 .ِرؤشنبريي و لةوَى تؤمارى بكات، زؤر سوثاس

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 .ظيان خان ، فةرموو

 :ثاشا خضرَيز ظيان امحد بةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
نــاو وناســنامة و شــوَين و نيشــتةجَي، خــاوةن ..... مــن ثَيشــنيار دةكــةم، لــة بِرطــةى يةكــةم، خــاوةن ئيمتيــاز

متياز، و بيان ميزانيتها و مصـادر متويلـها، يـةعين ديـار كردنـي بودجـة، و سةرضـاوةكةى، زؤر طرنطـة بـة          ئي
، لةوانةية ئةطةر بة دادةرَيذَيرةئي من، ضونكة هةندَي جار ِرؤذنامة زؤر ناياساييانة و ال ئوبالي، شتَيكي وا 

ي نـةبَي زؤر زةمحةتـة ئـةو ياسـايةي لةسـةر      ثَيي ياسا زةرامة بكرَيت، اليةني ميزانيةكةي نةبَيت ثاَلثشتَيك
ئةوة بكرَيت، بضةسثَي، خاَلَيكي تريش، لَيرة من ثَيم باشة لة خاَلي دووةم، ماوةى دةرضوواندني تَيـدا بَيـت،   
ناوى ضاثخانةى تَيدا بَيت، لَيذنةى رؤشنبريي ئةوةى ثَي ئـةوة نـةبوو، ضـونكة طـوتي لةوانةيـة لـةو زةمانـة        
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امن ناو نيشاني ضاثةمةنيةكةم ثَي طرنطة كة لَيي ضاث دةكرَيت، وة خاَلي ثَينجةميش ضاثخانة زؤرة، من ناز
نابَي دوو ِرؤذنامة، بةِراي من، دوو بآلوكراوة و دوو كةناَلي هاشَيوة هةبَيت، ئةوةش زياد بكرَيـت باشـة، زؤر   

 .سوثاس
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .فةرموو فؤاد. كاك د
 

 :امحد حممد بابانفؤاد  .د َيزبةِر

 : َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
حةقي ِرةخنة طرتن، حةقة بدرَيت بـة وةزارةتـي ِرؤشـنبريي،    : لة ِراستيدا من لةسةر ئةو بِرطةيةي كة دةَلَي

نةك هةروا مبينَيتةوة بة ثةرت و بآلوى و، مةحكةمةكةش، من لةطةَل ئةو ِرايةم كةوا مةحكةمةى تـةمييز  
كـات مةحكةمـةى تـةمييز بـةو ئيشـة هةَلسـَي، وة ئـةو نووسـينةش كـة دةَلـَي، لـة بِرطـةى             نةبي، ثَيويسـت نا 

االمتيـاز او مؤسسـها، تقـديم بيـان التاسـيس، و تسـجيله لـدى النقابـة، مـع بيـان مصـدر            على صاحب : سَييةم
 .    ووجهة متويله

يقابـة، ضـونكة بةِراسـس    ئةم سةرضاوةى دةركردنـةى بـدرَيت بـة وةزارةتـي ِرؤشـنبريي، نـةك ن       من ثَيم واية
ثَيويستة بؤ ئةوةى كةوا ِرَي لة كارى تريؤريسس بطرَي، كةوا دةسـتَيكي باآليـان هةيـة لـة بآلوكردنةوةكانـدا،      
حةقــة بزانــدرَي لــة كوَيــوة سةرضــاوةى داهــاتَيس؟ حــةق وايــة وةزارةتــي رؤشــنبريي لــةوة بكؤَلَيتــةوة، زؤر    

 .سوثاس
   :         َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .          كاك عبدالرمحن فةرموو
 :رضاَيز  عبدالرمحن امحد بةِر

 . َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
خـاوةن ئيمتيـاز بكرَيتـة خـاوةني ئيمتيـاز، صـاحب االمتيـاز،        : ديارة ماددةى سَييةم بِرطةى يةكةم، كة دةَلـيَ 

رؤشـنبريي ئامـاذةى ثَيكـرد،     يةكي دةوَيـت، بِرطـةى دووةم، ئـةوةى كـة بـةرَيز وةزيـري      (ي)خاوةنى ئيمتيازة،
دةشَي ناِرةزايي دةربِرَيت، بـة شـَيوةيةكي ِرةهـا وموتَلـةق هـاتووة، نـازانني، كـة حكومـةت، حيـزب، داواكـاري           
طشتيية؟ ئةطةر بكرَيت بؤ هةر كةسَي و اليـةنَيك، شـتَيكي ئـةوهاي بـؤ بكرَيـت، يـان داواكـارى طشـس، ئـةوة          

و ثَينجةميش، ئةوةى كـة لَيذنـةى ِرؤشـنبريي ئامـاذةى ثَيكـرد كـة        شتَيكي وازح و جوانة، لة بِرطةى ضوارةم
دةَلَيي، ئةهليةتي ياسايي، لة مةعنا كورديةكة لَيهاتوويي ياسايةكة ناطرَيتـةوة، دةبـَي ئةمـةش ضـاك بكرَيـت      
بة كورديةكةى، بِرطةى ئةوةش، كة ِرؤذنامة، دوو بآلكراوة بَيت، ئيزافةيةكم هةيـة، كـة بِرطةيـةك هـةبَيت،     

ة هةندَي بآلوكراوة و طؤظار بوون، لةسـةردةمَيكدا كـة خزمـةتَيكيان كـردووة، لـة بـوارى خؤيانـدا، ئةوانـة         ك
كارئاسانيان بؤ بكرَيت بؤ دةرضوواندن، ئةطةر بتوانن جـارَيكي دي خزمـةت بكـةن، ئـةوةى بـة هـؤي بـوارى        

 .مادييةوةش وةستابن، ئةوانةش كار ئاسانيان بؤ بكرَيت، زؤر سوثاس
 :           سةرؤكي ئةجنومةن َيزبةِر
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 .كاك بارزان، فةرموو
 :َيز بارزان عبداهلل نصر اهللبةِر

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
سةبارةت بة بِرطةى سَي،دةقة كورديةكة و دةقة عةرةبيةكة جياوازيان هةية، لة دةقة كورديةكـة، ئيشـارةت   

بـةو شـَيوةية هةيـة، مـن ثشـتيواني لـة ِراي       بة مةصةدر و جيهةتي تةمويلي نةكراوة، ئةوةى الى من هةيـة  
لة نةقابةي صوحيتيةكان، تةسجيل بكرَيت، شتَيكة لة : لَيذنةى ِرؤشنبريي دةكةم، سةبارةت بةوةى كة دةَلَين

ِرؤذنامة بآلوكرايةوة، ئةشَيت بة ِرَيثَيـدراو بزانرَيـت، ئيرتثَيويسـت ناكـات لـة نةقابـة تةسـجيل بكرَيـت ، وة         
بةعةش، من ثشتيواني لة ِراي لَيذنةى ِرؤشنبريي دةكةم، ئةمة ِرَيكالمَيكة و بةرامبةر هةروةها بؤ ناوى مةت

بة ئةو و هيضي تر نية، دواى ئةوة من ثَيشـنيار دةكـةم، دةَلـَيم لـةو ماددةيـة بـاس لـة كؤمثانياكـاني ميـديا          
 .ات، زؤر سوثاسنةكراوة بة هي  شَيوةيةك، بِرطةيةك، يان شتَيكي بؤ ئيزافة بكرَيت، باس لةو شتة بك

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 .بةرَيز كاك بارزان حممد قادر، فةرموو

 :َيز بارزان حممد قادربةِر

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
وةلآل من لةطةَل ئةوةى ضاثخانةكة، لةطةَل ِراي لَيذنةى ِرؤشنبرييم، بةآلم مةنع نةكرَيت، با ئيختياري بَيت، 

و وة، و بةتايبةتيش تابيعة، تابيعةة بضَيتة بةيين بنودي عةقدي جةريدةكة و مةتبةعةكةضونكة ئيحتيمال
مةتبةعة جيا نةكراوةتةوة لَيرة، دوو، لة بِرطةي سَيةما لة عةرةبيةكة كة باسي مةصدةري تةمويل دةكـات،  

نــةكرَيت و مــن لةطــةَل ئــةوةم بِرطةيــةك زيــاد بكرَيــت تــةمويلي جةريــدة بكرَيــت، تــا جةريــدة ئيســتييتزاز   
ويلي حةقَيكي عامة، با لةمالي عـام تـةم  نةخرَيتة ذَير فشارى شةريكات و ئةحزاب و ئةوانة، وةلةو جةريدة 

جةريدة بكرَيت، با جةريدة نةخرَيتة ذَير زةزت و فشار ،  وة ئةم تةمويلةش ِرةبت بكرَيت بـة قانوونـةوة،   
ة، بـةياني دةرضـووني جةريـدة كافيـة بـؤ      يةعين ميزاجي نةبَيت، يـةعين حـةقي قـانووني بَيـت بـؤ جةريـد      

جةريدةكة، ثَيويست ناكات لة نةقابة تةسجيل بكرَيت، ئةطةر جَييةكي ئـةوهاش هـةبَيت، باشـرتة وةزارةتـي     
ِرؤشنبريي بَيت، وة حةقي ئيعتريازيش، ئـةوةي ثَيشـرت ِرؤذنامـة سـايس هـةبوو، لـة كةركووكـةوة سـايتَيكيان         

حـاجي عبـدالرمحن تةئيـد دةكـةم، كـة بـؤي هـةبَي ئيعـترياز بكـات، زؤر          كردةوة ئيعتريازيـان دةكرد،ئـةوةى   
 .سوثاس

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 .كاك ئارام، فةرموو

 :َيز ئارام رسول مامندبةِر

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
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ضـَيت، لـة ِراسـتيدا    سةرةتا سةبارةت بة بِرطةى ثَينجةم، كة نابَيت دوو ِرؤذنامة بةيةك ناو لة هةرَيمـدا دةرب 
ئَيمة بةرةو دامةزراندني موئةسةساتي ئيعالمي دةِرؤين، بؤي هةية سـبةييَن موئةسةسـةيةك، ِرؤذنامةيـةك    
دةربكات، طؤظارَيك دةربكات، سايتَيكي هـةبَيت، حـةتا دواتـر وةكـو كؤمثانيايـةكي ِراطةيانـدني لَيبَيـت، بؤيـة         

ؤ منوونـة ئَيمـة كـة بـة نـاوى كوردسـتان بـة كـار بهَيـنني،          وةكو هاتووة كـة نابَيـت دوو ِرؤذنامـة هـةبَيت ، بـ     
سبةيين طرووثَيـك ِرؤذنامةيـةك دةربكـةن بـةناوى كوردسـتان، طؤظـارَيكيش دةربكـةن بـةناوى كوردسـتان، و          
سايتَيكيشيان هةبَيت، كة ئةمانة بآلوكراوةية، بةآلم ئةطةر تؤ بـة تةحديـدي ئيشـارةتت ثَيـدا دوو ِرؤذنامـة      

وة، واتا ناكرَيت، شةريكةيةكي تر بضَيت هةمان ناو، يان كةسَيكي تـر بضـَيت هـةمان نـاو     كة وةكو خؤي هاتو
هـةم سـةبارةت بـة    : بةكاربَينيت، بؤية من ثَيم وايـة وةكـو خـؤي كـة هـاتووة، طشـتطريترة، ئةمـة يـةك، دوو        

ؤذنامةنووسـان، بـة   بِرطةي سَييةم، كة ِرؤذنامةكة لة سةنديكا تؤمار بكرَيت، لـة ِراسـتيدا ِرؤَلـي سـةنديكاي رِ    
دةرةجةى يةكةم، داكؤكي كردنة لة ِرؤذنامةنووسان و لةِرؤذنامةكانة كة دةردةضَيت، بؤيـة ئةطـةر سـةنديكا    
ئاطاداري ئةوة نةبَيت، كة ِرؤذنامةيةك دامـةزراوة، سـبةييَن لـة بضـووكرتين كَيشـة، ناتوانَيـت ئؤتؤماتيكيـةن        

من ثَيم واية ئـةوةى كـة ئـةَلَي لـة سـةنديكا تؤمـار بكرَيـت،        بضَيت و ثشتطريي لَيبكات و داكؤكي بكات، بؤية 
ئةمة ئةو مةرجة نية كة مؤَلةت لة سةنديكا وةِربطرَيت، تةنها ئةوةيـة كـة سـةنديكا ئاطـادار بَيـت، كـة ئـةو        
بآلوكراوةيــة، ئــةو ِرؤذنامةيــة دةرضــووة، بــؤ ئــةوةي بتوانَيــت لــة كــاتي خؤيــدا ئةطــةر ثَيويســس ثــَي بــوو،    

كات، يان كؤمةَلَيك ئيمتيازات هةية كة بيطرَيتةوة، بؤيـة اليـةني كـةم كـة ئَيمـة لـةم بِرطةيـةدا        ثشتطريي لَيب
بةِراسس، وةكو جةنابي وةزيريش ئيشارةتي ثَيدا، ِرؤذنامة ئَيستا مؤَلـةت لـة هـي  شـوَينَيك وةرناطرَيـت بـؤ       

ة كـة لـة سـةنديكا هـةبَيت، ئـةو      دةرضوون بة ثَيي ئةم ياساية، كة مؤَلةت وةرنةطرَي، اليةني كةم ئةو تؤمـار 
ئاطادارية كة ئةدا بة سةنديكا، كة ئةوة بآلكراوةيةكي نوَي دامـةزراوة و لـة الى ئـةوان تةسـجيل كـراوة، زؤر      

 .سوثاس
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك رةشاد، فةرموو
 :َيز رشاد امحد ابراهيمبةِر

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
) بكرَيتــة ،.  ينشــر صــاحب االمتيــاز او مؤسســها، اعالنــآ يف صــحيفة يوميــة: رةقــةم يــةكيةكـةم بةنيســبةت  
،لةبةر ئةوةى خةَلكَيكي زؤر بتوانَي ئيتيالعي لةسةر بكات، ئةوة مـةعمووليش بـوو لـة    (صحييتتني حمليتني

ئـةوةى  مةحاكم، بةرَيزان لَيذنـةى ياسـايي ئاطـادارن لـةو نوقتةيـة، دو صـةحييتة بيـت لـة يـةك باشـرتة، بـؤ            
خةَلكَيكي زؤر ئيتيالعي لةسةر بكات، مومكينة لة صـةحييتةيةكي ريـازي نةشـري دةكـات، هـي  كـةس هـةر        

بة نيسبةت رةقةم دوو، مادام ديار نةكراوة كَي حةقي ئيعـتريازي هةيـة، ئـةو بِرطةيـة     : ناشيخوَينَيتةوة، دوو
ني باســم واحـد يف االقلــيم، خــؤي  ال جيــوز اصـدار صــحييتت : ئيلغـا بكرَيــت باشـرتة، بــة نيســبةت رةقـةم ثَيــنج   

دائيمةن حيمايةي ئيسمي تيجاري، لة سنووري عرياق دةبَي بة عـام، ئةطـةر ئيسـمي بازرطـاني، بـؤ تةسـجيل       
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دةكرَي بؤ ئةو صةحييتةيةي، هةروةكو مةعموولة، هةموو شتةك دةبـَي ئيسـمي تيجـاري هـةبَي، موسـةجةل      
ــةو     ــت ئ ــجيل دةكرَي ــارة تةس ــةى تيج ــة زورف ــةوةش ل ــت، ئ ــة     بَي ــان ل ــة ئيجازةي ــةطرةكان، ك ــةتا وَين ــاوة، ح ن

ِرؤشنبريية، بةآلم نـاوى بازرطانيـان لـة ذوري بازرطـاني دةكرَيـت، ضـونكة نـاوي تيجـاري سـييتةَتَيكي رةمسـي           
هةية، خةَلك ناتوانَي تةقليدي بكات، ئةطةر بكرَي ئةوة زياتر ِروونكردنةوةى دةوَيت، لة بـؤ حيمايـةي ئـةو    

 .ةسجيلي بكات لة ذووري بازرطاني، ئةو ناوة بازرطانية، زؤر سوثاسناوة بة قانوون دةبَي ت
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك ثريخدر، فةرموو
 :سليمان خليل خضرَيز بةِر

 .  َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
ثَيشـرتيش  بؤ ثرت خةمالندنا نامةخانا كوردي، ئةرشييتا كوردي، ثَيشنياركةم، ثشـس خانـا سـَي، وة هـةروةك     

وةســابوو، سةرنووســةر دةنـــط بــدةن بــة نـــاردني بــة الي كـــةما ثــةجنا دانــة بـــؤ بةرَيوبةرايــةتي طشـــس         
 .نامةخانةكان، سوثاس

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 .دلَير، فةرموو.كاك د

 :دلَير امساعيل حقي شاوَيس.َيز دبةِر

 .            َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
ارةت بــة خــاَلي ســَييةم، ئاطاداركردنــةوةى ســةنديكا، مــن ثــَيم وا نيــة ئــةوة هــي  زيانَيــك بــة  بةِراســس ســةب

ِرؤذنامة، و بة ئـازادي ِرؤذنامـة نووسـني بطةيـةنَي، بـة ثَيضـةوانةوة، ئةمـة هَيـز و توانايةكـة بـؤ كؤمـةَلطاي            
ة خؤيـدا كؤمـةَلطاي   مةدةني، بؤ بـواردان و بـةهَيز كردنـي سـةنديكاكان و رَيكخـراوة ناحكوميـةكان، خـؤي لـ        

مةدةني بةهَيز دةكات، ئةمة لةاليةك، لة اليةكي تر، ئةمة ثشت و ثةنايةك دةبَيت بؤ ِرؤذنامةنووسان و بـؤ  
ِرؤذنامةكة، ئةطةر لةوَى بكرَيـت، و سـةنديكاي ِرؤذنامةنووسـان بـواري زيـاتر دةبـَي، بـؤ ئـةوةي لـة كاتَيكـدا           

اكؤكي لة ِرؤذنامةنووسان و ِرؤذنامةكة بكات، بؤيـة مـن ثـَيم    ئةطةر ئةو ِرؤذنامةية تووشي كَيشةيةك بوو، د
ضاكة مبينَيتةوة لةبةرذةوةندي ِرؤذنامةنووسان و ئازادي ِرؤذنامةكة دةبينم، هي  زيانَيكي تَيـدا نيـة، جطـة    
ــكرا            ــوَينَيكدا ئاش ــة ش ــتة ل ــة ثَيويس ــة ِرؤذنام ــراوة ك ــةك داوا ك ــة زانياري ــةما، كؤمةَل ــاَلي شةش ــة خ ــةوة، ل ل

ت،وةكو ناوى خؤي و سةرنووسةر ورَيكةوتي دةركردني و ناوي ئةو ضاثخانةيةى كة  تيايةتي، ئةمانـة  كرابَي
هي  زيـاني نيـة، مـن ثـَيم ضـاكة تةنانـةت تـرياذي ِرؤذنامةكـةش بنووسـرَيت، ضـونكة ئةمـة بةتايبـةتي بـؤ              

كة بـؤ ضـاثخانةكة، لـة    منوونة، باس لةوة دةكرَي كة ناوى ضاثخانةكةي تيا نةبَي، ئةمة جطة لةوةي رَيكالمَي
نووسينةوةي مَيذووي ِرؤذنامةكةدا، و لة ئايندةدا، ئةم شتانة سوودي لَي ئةبيندرَي، لة كوَي ضاث كراوة؟ بة 
ض ترياذَيــك ضــاث كــراوة؟ كــَي دةريكــردووة؟ ضــؤن بــووة؟ ضــؤن نــةبووة؟ بؤيــة ئَيمــة بةِراســس الدانــي ئــةو   

زيان دةطةيةنَي بة ِرؤذنامةكة، نـةك دةوَلةمةنـدي بكـات، بؤيـة     زانيارانة لة بواري ِرؤذنامة نووسني، ياخود، 
 .                من ثَيم ضاكة تةنانةت ترياذةكةشي بؤ زياد بكرَيت، زؤر سوثاس

 :   َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 .        كاك بةَلَين، فةرموو
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 (:بةَلَين)َيز محد عبداهلل حممودبةِر

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
لة قسةكاني من وةكو تةرجومةكة، بةِراسس ئةوة كاك بارزان باسي كرد، وةكو يةك نية، لـة كـوردي    بةشَيك

و عةرةبيةكةي، بةشي دووةم، بةِراسس مةسةلةي سةنديكاي ِرؤذنامةنووسان، سـةنديكاي حكـومي نيـة خـؤ،     
وسـَيك نـةبووة ئةنـدام،    سةنديكاي ئازادة، رؤذنامةنووس بؤي هةية نةبَيتة ئةندام، يةعين ئةطةر ِرؤذنامةنو

ِرؤذنامةنووس نية؟ ئةطةر ِرؤذنامةيةك تؤمار نةكرا، بة ِرؤذنامة حيساب نـاكرَي؟ لةبـةر ئـةوة، ئـةوة زيـادة      
بةِراسس، ئةو اليةنة حكومية ِرةمسيةي، كـة دةسـةآلتي ئـةوةى هةيـة بـؤ ِرؤذَي ئةطـةر ِرؤذنامةكـة ِرابطـرَي،         

تي ِرؤشنبريية، هةم ئيجازةي ثَيدةدا، هةم دةسـةآلتي ئـةوةى هةيـة،    دةبَي لةوَي تؤمار بكرَيت، كةواتة وةزارة
ئةطةر بة زةير قانوني شـس كـرد ِرايبطـرَي، بؤيـة سـةنديكاي ِرؤذنامـة نووسـان هـي  ثةيوةنـدي بـة تؤمـار            

 .كردني نية، زؤر سوثاس
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك جعيتر، فةرموو
 :معروف مصطفىَيز جعيتر بةِر

 .  َيز سةرؤكى ئةجنومةنةِرب
مةرجـة ئـةو كةسـةي كـة ئةيـةوَيت      : من دوو، سَي، تَيبيين بضـووكم هةيـة، لةسـةر بِرطـةى ضـوار، كـة ئـةَليَ       

ِرؤذنامة دةربكات، لَيهاتوويي ياسايي هةبَيت، و ِرؤشنبرييشي بؤ زياد بكرَيت، بؤ ئةوةى لَيهـاتوويي ياسـايي و   
بِرطةيـةك زيـاد بكرَيـت، ضـونكة عينـواني ماددةكـة وا هـاتووة،        :دووِرؤشنبريي تةواوى هةبَيت، ئةمـة يـةك،   

نابي سةرنووسةر، يان خاوةن ئيمتياز بة بـَي ثَيشـةكي   : دواي بِرطةى ضوار، بِرطةيةك زيادكرَيت، بنووسرَيت
ِراطةيانــدن، شــوَيين رؤذنامةكــة بيترؤشــَيت، يــان بيداتــة كةســَيكي ديكــة، ئَيســتا ئــةوة هةيــة لــة بازاِرةكــاني    

ــَيت        كور ــة، ئةض ــاوةن ئيمتيازةك ــان خ ــةر، ي ــي، سةرنووس ــةتي ِرةمس ــرتين مؤَل ــاش وةرط ــار، ث ــتان، زؤر ج دس
شوَينةكةي خؤي ئةفرؤشَيت، ئةطةر ماددةيةك زياد بكرَيت، ِرَيطة لةوة بطريَيت، يان لـة بِرطـةي ثَيـنج، هـةر     

دةكـة هةَلئـةطرَيت، بِرطـةى    ضةندة لة شوَيين تر هـاتووة، عينوانةكـة ئـةوة لَيـرة هةَلئـةطرَيت، عينـواني ماد      
ثَينجيش، من رةئيم واية، نةك هةر تةنها دوو ِرؤذنامة بة يـةك نـاو، ئةطـةر هـاتوو  شـَيوةى يـةكيش بَيـت،        

ِرةسةنة، ِرةسةنايةتي هةر يةكيش ئـةكات، ئـةَلَي، بةرزجنـة، و    : نابَيت دةربضَينت، ئَيستا ِرؤذنامة هةية، ئةَلَي
 .َيطة لةوة بطريَيت باشرتة، زؤر سوثاسبةرزجني، هةر يةك ئةكات، ئةطةر ر

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 .سؤزان خان، فةرموو

 :َيز سؤزان شهاب نوريبةِر

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
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دةشَي ناِرةزايي لةسـةر  :من ثشتطريي تةواوي ِراثؤرتي لَيذنةى ِرؤشنبريي دةكةم، لَيرةدا خاَلي دووةم كة دةَلَي
ي ِرؤذنامةكــة، ئــةوة ئــةو خاَلــة بــةرَيز وةزيــري ِرؤشــنبريي، ئــةو ناِرةزايةتيــة لةاليــةن كَييــةوة  دةرضــوواندن

دةبَيت؟ سةبارةت بة خاَلي سَي، منيش هةمان ِرام هةية، كة دةبَي البربَيت، ضوارةم، مةرجة ئةو كةسةي كة 
سـةرؤكي ثةرلـةمان، ئـةمِرؤ بـة     دةيةوَيت، ِرؤذنامة دةرضوَينيت، لَيهاتوويي ياسايي تـةواوي هـةبَيت، بـةرَيز    

ــا          ــة كؤمثاني ــةن، ب ــة ه ــةي ك ــةو ِرؤذنامان ــك ل ــة زؤرَي ــةوةي ك ــؤي ئ ــة ه ــازادةوة، و ب ــازاِري ئ ــووني ب ــؤي ب ه
دادةمةزرَين، كؤمثانيايةكة ئيمكانياتي هةية، كةسَيكي سةرمايةدارة، ئيمكانيةتي هةية، دةشيوَيت لة هةمان 

ةر ئـةو كةسـة بكـةين بـة كةسـَيك، يـان كةسـايةتيةكي مةعنـةوي،         كاتدا ِرؤذنامة دةربكات، كةواتة لَيرة، ئةط
ضونكة وا بزامن كؤمثانياش كةسايةتيةكي مةعنةوى دةطرَيتةوة، ئـةوة مشـوولي ئـةو كةسـانةش دةكـات، كـة       

 .دةبَي ئةهليةتيان هةبَيت، ضونكة ئَيستا ئةوة زؤر باوة، هةر ئةوةندةم هةبوو، زؤر سوثاس
         :   َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .   فةرموو طارق،كاك 
 :حممد سعيد جامبازطارق َيز بةِر

 .  َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
ئةطةر بَيت و ئَيمة دوو مةرج لَيرة زيـاد بكـةين، لـة ئاينـدةدا كـة دةَلـَيني، صـةحةيف نـابَي لـة زةرامـة دةدا،           

مـة ومتـان زةرامـة بـدات، و     لةوَى مشتومِرةكة، قسـةكة كـورت دةكرَيتـةوة، وةلةبـةر ضـي؟ ئةطـةر بَيـت و ئيَ       
ي بِرطةى دوو، دةَلَي ئةطةر تةنيا بة زةرامة سـزا درا، و نـةيتواني زةرامةكـة بـدات،     93نةيبوو، لة ماددةى 

نيـو دينـار، بةنـد دةكرَيـت، و لـة      : ئةوة هةر ِرؤذَي لة جيـاتي، تةبعـةن ئـةوة ثـارةى ئـةو سـةردةمة، دةَليََـت       
اتر بَيت، ئةطةر بَيتو لَيرة من ثَيشنياز دةكةم، دوو بِرطة زَيدة بكرَيـت،  هةموو بوارَيكدا نابَي لة دوو ساَل زي

دةبـَي هـةموو ضـاث كراوَيكـي دةوري، ِراوَيـذكاري ياسـايي هـةبَيت، تةبعـةن ئـةوة ثـةيِرةو           : دوو مةرج، يـةك 
ــة           ــت و ئَيم ــةر بَي ــان ئةط ــة و طؤظارةك ــةك، وة ِرؤذنام ــةموو جَيطاي ــة ه ــوَينَيك، و ل ــةموو ش ــة ه ــت ل دةكرَي
موتابةعةي ِرؤذانة بكةين، هةموو هةيتيان ئـةوةى دةرةوة و ئـةوةي نـاوةوة، وة هةندَيكيشـيان ثـةيِرةوةيان      

ئـةوةى داوا دةكـةين كـةوا دةربـارةى زةرامةكـة، دةبـَي هـةموو        : دووةم. نةكردووة، لَيرة جَييةتي بكرَيتـةوة 
ا، وة هـةم ِرؤذنامةكـة و هـةم    ضاث كراوَيكي دةوري، رةصـيدي لـة بـانق هـةبَيت، بـؤ ئـةوةى كـة زةرامـة كـر         

ِرؤذنامةنووسةكة، ثارةكة دابني بكرَيت، نةك بطريَيت، ضونكة ئَيمة ئةوةى دةكـةين كـةوا هـةنطاوَيك بضـينة     
اشرت ثَيشةوة، لةم ياساية طرتن نية، تةنيا زةرامة هةية، ئةطةر بَيت و ئةم دوو بِرطةية زياد بكرَيت، ئةوة ب

 .ئةو قانونة جَيبةجَي دةكرَي
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنِربة

 .كاك شةوقي، فةرموو
 :َيز شوقي حسني ابراهيمبةِر

 . َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
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سةبارةت بة نوقتةى دووةم، من ثَيم واية هةموو كـةس حـةقي ئـةوةي هـةبَيت كـة ئيعـترياز بطرَيـت، نـةك         
بةوة نـةبَينت، كـة لةسـةر دوو نـاو حـةقي       تةنيا ئيديعا، هةموويان، وةزارةتي ِرؤشنبريي، تةنها ثةيوةنديشي

ئةوةى هةبَيت، كة ئيعـترياز بطرَيـت، لةسـةر شـس تـريش بـا مـةفتووح بَيـت ئـةو مةجالـة، ثـَيم وايـة ئـةوة              
حةقَيكي مةشرووعة، سةبارةت بة ناوى نيقابة كة لة خاَلي سَييةم هـاتووة، بةِراسـس مـن خـؤم يـةكَيكم لـة       

م لـة نيقابـةي صـةحةفيني، ئـةوةي موعانـاتي ئَيمةيـة لـة نيقابـة، زؤر         نيقابة، مةسئولي لَيذنـةي ضـاودَيري  
ِرؤذنامة هةية كة دةردةضَي بة بَي ئةوةى ئَيمة بزانني، بة تايبةتي ِرؤذنامةكان زؤر بة بـةرفراواني، يـاخود   

لةسـةر  با بَلَيني نووسراو بة هةموو شَيوةكاني زؤر بة فراواني دةردةضَيت، ِرةنطة نيقابـة مـةعلوماتي نـةبَي    
ئةو مةوزووعة، بةآلم بة رةئي من بةو شـكلة ئـةوة عـيالج ناكرَيـت، وةزارةتـي ِرؤشـنبريي كـة مؤَلـةت دةدا،         
نووسخةيةك لة كيتابةكةي خؤي بؤ نيقابـة بنَيرَيـت، ضـونكة نيقابـة شـتَيكي جيايـة لـة حكومـةت، نيقابـة          

ي ئةو رؤذنامةية بزانَيت، بة رةئـي  ئيشي ئةوة نية، كة ئيال مةتابةعةى ئةم شتة بكاتن يان، وةجهي تةمويل
من هي  ئيشي ئةو نية، ئةوة ئةطةر مةبةسس تةمويلةكةشي بَي، ئةوة وةزارةتي رؤشـنبريي مةعنيـة ثَيـي،    
ضونكة ئةو وةجهي تةمويلة با بةِراشـكاوي بيَلـَيني، ثةيوةنـدي بـة مةسـائيلي ئـةمين قةوميـةوة هةيـة ئـةم          

، وة لةطةَل ئةوةش نيم كـة وةزارةتـي رؤشـنبريي، مـةعين نـةبَي      مةسةلةية، كة مشتومِريشي زؤر لةسةر كرا
بة مؤَلةت دان، راستة ئَيمة لةطةَل ئازادينة، لةطةَل تةواوي مةسةلةي ئازادي رؤذنامة نووسينني، بـةآلم بـةو   
بةرفراوانيةش لةو مةرحةلةى ئَيمة ثَيدا دةضني، من بة شتَيكي طوجناوى نازامن، ثَيويست ناكات دةرطايةكـة  

ةو بةرفراوانية بكرَيتةوة،  كة لة خزمـةتي ئَيمـةدا نيـة، بـة تايبـةتي ئـةو وةزعـةى كـة ئَيسـتا ئَيمـة ثَيـي            ب
تَيثةر دةبني، سةبارةت بة مةتبوعات، ياخود ئيسمي مةتبةعةكـة و ئةوانـة، مـن ثـَيم وايـة دةبَيـت تَيـدابَي،        

نكة بةثَيي تةعليماتي وةزارةتيش، هـةر  بةآلم شةرت نية ئيال دةبَي بة بارزي بآلوبكرَيتةوة لة رؤذنامة، ضو
رؤذنامةية، لة هةر مةتبةعةيةك ضاث بكرَيت، ئةطةر ئيجازةى نةبَينت، نـاتواني مةتبةعةكـة ضـاثي بكـاتن،     
مةسئوول دةبَيت لةم حاَلةتة، بؤ ئةوةى كة لةم مةسـئووليةتة نـةتوانَي خـؤي بدزَيتـةوة، لةسـةري ئيسـثات       

آلم شـةرت نيـة بـة بـارزي، مـن لةطـةَل ئةوةمـة نةضـَيتة خانـةى ئـةوةى كـة            بَي، ثَيويستة ناوي تَيدا بَي، بـة 
رَيكالمي بؤ بكرَي، نا، بةآلم ئةو شتانةى تَيـدابَي، بـة ثَيـي ئـةوةى كـة ئَيسـتاش موتةبةعـة لـة رؤذنامـةكان          

 .بآلودةكرَيتةوة بةو شكلةي بَينت، زؤر سوثاس
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .شةمسة خان
 : ز مشسة سعيد حممودَيبةِر

 . َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
وةلآل من ئةمةوَى هةر لة تـايتلي ماددةكـة، لـة عينـواني ماددةكـة دةسـت ثـَي بكـةم، كـة ئـةَلَي مةرجـةكاني            
دةرضواندن و هةَلوةشاندنةوة و وازهَينان لة رؤذنامة، دةرضواندن لة عةرةبيةكـةي بةرامبـةر بـة ئيصـدارة،     

يةكي تؤزَي رةكيكة، ئةطةر بَيت و بكرَيت بة بآلوكردنةوة يان دةركردن، شـتَيكي باشـة،   كة ثَيم واية كةليمة
كة ئةَلَيني لـة رؤذنامـة، ئَيمـة لـة ماددةكـةي دي ئـةو بوارةمـان فـراوان كـرد كـة هـةر رؤذنامـة نةطرَيتـةوة،              

ــة ماد      ــرت ل ــة ثَيش ــت ك ــةَلَيك ش ــةعين كؤم ــكؤ، ي ــة، وةرزي، ثاش ــاري مانطان ــة، طؤظ ــان هةي ــر  طؤظارم ــاني ت دةك
طؤِرانكارميان لَي كرد،دةبَي ئةو رؤذنامةيةش لَيرة حيسابَيكي بؤ بكرَي، دَيمة سةر بِرطةى يةكةمي ماددةكة، 
بِرطةى سَي، ثـَيم باشـة كـة دةَلـَي خـاوةني ئيمتيـاز، يـان دامةزرَينـةر، ِراطةيانـدنَيك لـة رؤذنامـةى رؤذانـةى             
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ى حيزبــي و ئــازاد، بــؤ ئــةوةى فــةران نةهَيَلينــةوة بــؤ  هةرَيمــدا، ثــَيم باشــة كــة ئــةوة بكرَيــت بــة رؤذنامــة 
رؤذنامةى رؤذانةكة، كة بةهةر بيانوويةك بَيت بيةوَي بآلوي نةكاتـةوة، ثاشـان ئـةم بِرطةيـة بؤخـؤي لَيـرة       
ئـةَلَي لـة رؤذنامـةى رؤذانـةدا، بــةآلم لـة بِرطـة سـَيدا ئـةَلَي، لــة سـةنديكاي رؤذنامةنووسـان خـاوةن ئيمتيــاز            

ةواتة يان ئةبَي ئةم بِرطـة يةكـة الببـةين، يـان ئـةبَي بِرطـة سـَيي ماددةكـة الببـةين، يـاخود           تؤماري بكات، ك
ئةبَي دةجميان بكةين و حةلَيكيان بؤ بدؤزينةوة، ضونكة لـةوَى ئـةَلَي خـاوةن ئيمتيـاز و رؤذنامـةنووس، لـة       

ا، لة بِرطةى ضوارةميشدا كة سةندَيكاي رؤذنامةنووسان ئةبَي تؤماري بكات، لَيرة ئةَلَي لة رؤذنامةى رؤذانةد
ئةَلَي، ئةو كةسةي كة دةيةوَي رؤذنامة دةربكـات، دةبـَي لَيهـاتوويي ياسـايي تـةواوى هـةبَيت، ئـةو لَيهاتوويـة         
ياسايية ئةطةر تؤزَيك فراوانرت بكرَيت، مةسةلةن مةرجةكاني بـؤ ديـاري بكرَيـت، كـة لَيـرة مةرجـةكاني بـؤ        

ــاني    ديــاري نــةكراوة، بــؤ منوونــة ئةطــةر ئةنــ   ــاخود بةَلطــةى زانســس تواناك ــت لــة ســةنديكا، ي ــارا بَي دامي ك
( ي)بسةَلمَييَن، ئةطةر ئـةوة فـراوانرت بكرَيـت باشـة، لـة بِرطـةى شةشـةمدا لةسـةرجةم بِرطةكانـدا هـةمووي           

ثةيوةندي، ئامرازي ثةيوةندي هيضـي نـةهاتووة، ئـةَلَي خـاوةن ئيمتيـاز، مةعـةلعلم، لـة عةرةبيةكةيـدا، بـة          
مي تةعريف دةناسرَيتةوة، بةآلم لَيرة ئةَلَي خاوةن ئيمتيـاز، بَلـَي خـاوةني ئيمتيـاز، ئـةو ئـامرازي       ئةلف و ال

 .ثةيوةنديانة بؤ سةرجةم ئةو بِرطانةى كة بؤ ئةوةى رةكيك نةبَي بةكاردةهَينرَي، زؤر سوثاس
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك سعدالدين
 :مولود َيز مال سعدالدين عبداهللبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ئةطةر وةزارةتي ئيعالم، خؤي لة ئيشةكةى بباتة دةرَى، يةعين مؤَلةت لة دةسس ئـةو نـةبَيت، ئةطـةر ئَيمـة     
ئةوةش بكةين، يةعين لةو بةيانة تةئسيسيةى ئةويش هةر تَيدا بضَيتة دةرَي، مةعناي واية ئيشةكة تووشي 

دةبَي، ئةوجا ئةطةر تووشـي مـةحاكم بـوو و، هـةر كةسـَيش هةَلبةسـس       كَي دةبَي؟ ئيشةكة تووشي مةحاكم 
ئيعتريازان تةقديم بكـات، مـةعناي وايـة كـابراي صـاحب ئيمتيـاز يـان، رةئـيس تـةحرير ئيشـي نـةبَي هـةر             
موحاميان بطرَينت، ئةو دةعوا تةقديم بكات و، ئةو دةعـوا تةقـديم بكـات، ئيشـكالةكي زؤر دروسـت دةبَيـت،       

ةى تةمويل لة زمين فةقةرةي يـةك بَيـت باشـة، يـةعين لـة زمـين ئيعالنةكـةي بَيـت جيهـةى          لَيرة ئةو جيه
تةمويلةكة، يةعين ئةو كابرايةي كة حةقي ئيعتريازي هةية، لةسـةر ضـي حـةقي ئيعـتريازي هةيـة؟ لةسـةر       

كـة   ئةوة حةقي ئيعتريازي هةية بزانَي جيهةى تةمويلةكةي لة كَيندةرة؟ ئةوة يـةك، لـة فةقـةرةي ضـوارةم    
هوكـل شـخمي ميـارس    : باسي لة كامل االهلية دةكات، ئَيمة لة ماددةى يةكةم باسي ئةوةمان كردية، الصـحيتي 

كة لةوَيندةرَي باس كرا، لَيرة نازامن ئةطةر لَيذنـةى قـانوني   العمل الصحفي و يتوفر فيه الشروط القانونية، 
صةحييتةى يةومي لة فةقةرةى يةكةمدا، كـة   رووني بكاتةوة، جَيي لة كَيندةر دةكاتةوة؟ لةطةَل ئةوةشدا لة

ــَي  ــةحييتة      :دةَل ــةو ص ــن ئ ــة ك ــةآلم ل ــةبَي، ب ــومي ه ــةحييتةكي ي ــة ص ــالي هةي ــة، ئيحتيم ــحييتة اليومي يف الص
، يةعين ئةو صـةحييتةى كـة زؤر متداوةلـة لةوَينـدةر ئـةو      (االكثر تداوآل)يةوميةى، ئةوة باشة زياد بكرَيت 

 .ئيعالنةى بنووسرَي و، لةطةَل رَيزمدا
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
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 .كاك سةردار
 :َيز  سةردار صباح بَوزؤ هةركيبةِر

   .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
، لَيرة  لالدعاء العام و اي شخص متضرر: كَي مايف ئيعتريازي هةية؟ وةلآل من ثَيم واية بةو صيغةى لَيبكةين

يعيـة يـان مةعنةويـة، مـةعناي هـةردووكي ئةطرَيتـةوة،       كة باس نةكرايـة تةب  اي شخص متضرر: كة دةَلَيني
، بــةآلم لَيــرة لالدعــاء العــام و اي شــخص متضــرر، حــق االعــرتاض علــى اصــدار الصــحيفة : كةواتــة واي لَيــدَي

لة ض حاَلةتَيكدا مايف ئيعتريازت هةية؟ كة ئـةو ياسـايةي دةخوَينينـةوة بَيطومـان     : ثرسيارَيكي تر دَيتة ثَيش
ة دةَلَي كامل االهلية بوو، ئةطـةر كامـل االهليـة نـةبوو، واتـا حـةقي ئيعـتريازت هةيـة، لـة          لة فةقةرة ضوار ك

يـتقن لغـة   ثَينج كة دوو صةحييتة بة يةك ناو بَيت، هةروةها لـة مـاددةى ضـوار، سةرنووسـةر ئةطـةر بَيـت،       
: ةكة ديسـان ئةوةيـة  بـةآلم لَيـرةدا ثرسـيار   مواطين االقليم، : ئةطةر وا نةبوو، دووةمالصحيفة قراءة و كتابة ،

ئايا بةس لة خياللي ئةو سي رؤذة ئةو مافةت هةية ئيعترياز بطـري؟ يـان دواي سـي رؤذةكـة؟ يـةعين ثـاش       
سي رؤذ ئةطةر ئيديعاي عام، داواكارى طشس ئةوةى زاني كة دوو رؤذنامـة بـة هـةمان نـاو هةيـة، مـن وةكـو        

ة كة ئيعترياز بطري، بؤية ثَيم وابَي بِرطـةى  قانونيةك واي تَيدةطةم كة ثاش سي رؤذةكةش مايف ئةوةت هةي
دووةم زيادة، هةرثَيي ناوَي، ئةوة يةك، دووةم، موتةفيقم لةطةَل جةنابي وةزير، كة يةكَيك لـة ثَيِرةوةكـاني   

دةرضووني رؤذنامة ثَيويسـس بـة مؤَلـةت نـةبَي، يـةكَيك لـة خاَلـة        : جيهاني بؤ ئازادي رؤذنامةطةرى ئةوةية
اية ئةوةية، مؤَلةتدان و مؤَلةت وةرطرتن بؤ رؤذنامة نةماوة، بةآلم مةترسي ئـةوةم هةيـة   باشةكاني ئةو ياس

، هَيدي هَيدي واي لَيبكات مؤَلةت وةرطرتن  يسجل لدى النقابة مع بيان جهة التمويل: خاَلي سَييةم كة دةَلَي
ات لـة رؤذنامةنووسـان،   بَيت، بة تايبةتي نيقابة ياخود سةنديكا مـةفروزة ئـةو جيهةتةيـة كـة داكـؤكي دةكـ      

لَيرةدا كة دةَلَيني جيهـةى تـةمويلي بـؤ دةستنيشـان دةكـةين وةكـو جيهـةتَيكي ئـةمين وايـة، يـةعين ئةطـةر            
، بـةآلم اىل النقابـة، ئـةوة ثـَيم وايـة لـة جَيـي         ، جَيي خؤي بوووزارة الداخلية، اىل وزارة الثقافةمبانطؤتبا اىل 

ياري لَيذنةى ياسايي، ئةو ثرؤذةية لـة حكومةتـةوة هاتيـة، يـةعين     خؤي نية، تَيبينيةكم هةية لةسةر ثَيشن
حكومةت خؤي داواي نةكردية ئيعالمي وةزارةتي سةقافةى بكةن، من نازامن لَيذنةى ياسايي بؤ ئةو خاَلـةى  

زيـادة و،  املطبعـة  زيادكردية؟ من ثَيم وابَي ئةوة زيادة، خاَلي ئةخريي من ثَيم واية لة بِرطةى شةش قسـمي  
 .سوثاس زؤر

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .                    سارا خان فةرموو
 :ثريؤت خضرَيز سارا بةِر

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
نيسبةت خاَلي دوو، ئةو دياري نةكردنة ديارة كَيشةى لَي دةكةوَيتـةوة هـةر وةكـو بـرادةران باسـيان كـرد،       بة

ةر هؤكــاري شةخصــي تةئســريي هــةبَي لــةوةى كــة نــاِرةزايي دةربــِرَي   ضــونكة لةوانةيــة كةســةكة هــةر لةبــ 
ئـةو  ، ئايـا كـة ناِرةزاييةكـة تؤمـاركرا    : بةرامبةر بة دةركردني رؤذنامة، لَيرة ثرسيارَيكي دَيكةش دَيتة ثـَيش 
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ئةو  تؤمار كردنة دةبَيتة هؤي راطرتين رؤذنامةكة؟ يةعين رادةطَيرَي ثَيي؟ ئةطةر ثَيي رانةطريَي، هةر نةبَي
ماددةية باشرتة، ئينجا بة نيسبةت خاَلي سَيش هةر لةطةَل البردني خاَلي سَييدام، ضونكة مةرج نية هةموو 
سةرنووسةر و خاوةن ئيمتياز و ئةو خةَلكة هةمووي ثابةند بَي بـة سـةنديكاي رؤذنامـة نووسـان، هةنـدَيك      

نووسان بة فيعلي سةنديكاي رؤذنامةنووسان كة ئةَلَين بؤ ئةوةية كة ئاطادار بَيت، ئةطةر سةنديكاي رؤذنامة
بَيت، دةبَي بةخؤي بةدواداضووني هةبَيت، بزانَي لة هةرَيمي كوردستاندا ض رؤذنامةيةك دةردةضَيت؟ لةبةر 
ئةوة ثَيويست ناكات ئةو تؤماركردنة هةبَيت، خاَلي ضواريش لةطةَل ئةوةيدام البردرَيت، لةبةر ئةوةى خاَلي 

طةى حةوتة لة ماددةى دوو، لة ماددةى دوو بِرطـةى حـةوت دةَلـَي ضـي؟ هـةر كةسـَيكي       ضوار ثَيضةوانةى بِر
سروشس يان مةعنةوي بة ثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية، مايف خاوةنداريةتي رؤذنامة و دةرضـواندني هةيـة،   

ياسايي  ئةى كة هةموو كةسَيكي سروشس و مةعنةوى بؤي هةبَي، لَيرة مةرجي بؤ دابيَن خاوةني لَيهاتوويي
 .بَي؟ لَيرة بةراي ئَيمة خاَلي ضوارةميش هةر البربَي، سوثاستان دةكةم

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .شوكرية.د
 :شوكرية رسول ابراهيم.َيز دبةِر

   .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
ينجـا بؤيـة ثَيويسـتة    بةِراسس ماددةى سَي لة رووي دارشتين زمانةوة، بـةِراي مـن هةَلةيـةكي زؤري هةيـة، ئ    

جارَيكي تر ضاوي ثَيدا خبشَيندرَيتةوة، هةندَي زاراوةى تياية، بـة تايبـةتي كـة كـاك ئـارَيز ئامـاذةى ثَيكـرد،        
مةسةلةى وآلتنامة، من لةطةَل كاك ئارَيز نيم كة ناسنامة دائةنَيت، ناسـنامة يـةعين هويـة، بـةآلم وآلتنامـة      

يشمان هةية هةر بةناوى ِرةطةزنامةوة، مةسةلةي ئةو دةرضـوواندن  يةعين رةطةزنامة ئةوة ئَيستا دائريةيةك
بكرَي بة دةركردن جوانرتة، بة نيسـبةت خـاَلي دووةمـةوة كـة دةشـَيت نـاِرةزايي، ثـَيم باشـة ئةطـةر اليـةني           
مةعين يةعين اليةني ثةيوةنديـداري بـؤ زيـادبكرَي جـوانرتة و زيـاتريش ئاشـكةرا دةكـرَي بـؤ ئَيمـة، خـاَلي           

زؤر لةطـةَل ئـةوةن كـة سـةنديكاي تيانـةبَي، مـن دةَلـَيم سـةنديكا زؤر زةروريـة، ضـونكة ئـةوةى كـة             سَييةم، 
قــانوني ســةنديكا، ياســاي ســةنديكا خبوَينيتــةوة، هــةر رؤذنامةنووســَيك كــة تووشــي طريوطرفتَيــك دةبــَي لــة  

مـن بـا وةزارةتـي     مةحكةمة، كَي دييتـاعي لـَي ئـةكا؟ سـةنديكا دييتـاعي لـَي ئـةكا، ئينجـا لةبـةر ئـةوة بـةِراي           
رؤشــنبريي موافةقــةت بكــات، بــةآلم ســةنديكا ثشــتطريي بكــات، خــاَلي ضــوارةم كــة لَيذنــةى رؤشــنبريي دةَلــَي 
لَيهاتويي ياسايي، جوان نية با ئةهلية بَي، وشة عةرةبيةكـة بـةكار ئـةهَيين، مـن ثـَيم باشـة لَيهـاتوويي هـةر         

لَيهـاتووة، بـةآلم ئةطـةر ئـةوةش بـةكار نـةهَيين وا        ضةند رؤيشتووة لةسةر زارى ميللةت، دةَلـَيني فـآلن شـت   
جوانرتة وا دابِرَيذرَيتةوة، مةرجة ئةو كةسةى كة دةيـةوَيت رؤذنامـة دةربكـات لـة ِرووي ياسـاييةوة هـةموو       
مةرجةكاني تةواو بَيت، يةعين كة لة ِرووي ياسـاييةوة هـةموو شـتةكاني تـةواو بـوو، ئـةوة جـوانرتة، خـاَلي         

لَيــرةدا زؤر ثَيدائــةطرم لةســةر مةســةلةي ضــاثخانة، ضــاثخانة زؤر زؤر زةروريــة، لــة   شةشــةم بةِراســس مــن
، مـنهج البحـث  زانكؤدا لة قؤنازي ثؤلي ضوارةوة و هةروةها لة كـاتي ماجسـتريةوة دةرسـَيك هةيـة بـة نـاوي       

ارى كـوردي  ثرؤطرامَيكي لَيكؤَلينةوة، يةكَيك لة مةرجة سةرةكيةكان دةبَي مةرج بَيت، ئَيمة كة يةكـةم طؤظـ  
بةناوى كوردستان دةرضوو دةطةِرَين بؤ ناوى شوَينةكةي، ئايا لة جنَيف دةرضوو يةكةم جار؟ يان لـة قـاهرية   
دةرضووة؟ بؤية شوَين زؤر زؤر ثَيويستة، ئةم شوَينة هةندة ثَيويستة من بة بريي كاك فةلـةكي دةهَينمـةوة   

طرت، يـةكَيك لـة دةرةوةى وآلت لـة سـويد شـكاتي      بةرَيز وةزيري رؤشنبريي، يةكةم ثؤسس وةزارةتي كة وةر
كرد لة وةزارةتى رؤشنبريي، ضونكة رؤمانَيكي ضاث كردبوو بةناوى سةعيد زةبؤكي الى خؤمان، ئـةو ثيـاوة   
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ــة          ــونكة ل ــي ض ــاَل، وت ــة م ــرد ب ــنبريي ك ــي رؤش ــةر وةزارةت ــارى لةس ــك دين ــرد مليونَي ــكاتي ك ــةوة ش ــة هات ك
ؤمانةكة سةعيد زةبؤك، رؤمانووسةكة هةرضي قسـةى ناشـريين نـاو    ضاثخانةكةى ئةو تةبع بووة، خاوةني ر

بازاِر هةبوو لة دزي، لة درؤزني، لـة جـةردةيي، هـةر ضـي هينـة خسـتية ثـاَل ئـةو ثيـاوة، ئـةو ثيـاوةش كـة             
هاتةوة  وتي سةعيد زةبؤك منم، هةموو جنَيوي داوة بـة مـن ئـةو رؤمـان نووسـة، كةواتـة ئـةبَي وةزارةتـي         

بـوو هـةييَن وةلـال     ره ؤوفك دينار بةمن بدا، رؤمانةكةيان دا بة من تةقيمم كرد، حـاكم  رؤشنبريي مليَونَي
ئَيمــة بردمانــةوة، ضــونكة ئــةو تــةقريرةى كــة مــن نووســيبووم كــة بــةرَيزت ئــةَلَي رؤمــان نــووس هــةمووي  

تةواويشـي   خةياَلةو ئةوانة راستة، بةآلم هةمووي خةياَل نية حةقيقةتي تياية، واقعي تياية خؤي واقعَيكـي 
تيابوو، بةآلم من بؤ ِرزطاربووني ئةم رؤمان نووسة شوَينةكة بوو بة ماَل، بـةآلم توانيمـان بيبةينـةوة، بؤيـة     

دلَيرم كة ثَيويسـتة رؤذنامـة ذمـارةى تـرياذى تَيـدا بَيـت، كـة ضـةند تـةبع          .شوَين زؤر زةرورية، لةطةَل راي د
 .ئةبَي و، زؤر سوثاس

            :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ئةو توهمةيةت خستة ثاَل من، كةى من وام وتوة؟ ئةوة حاَلةتَيكي تايبةت بوو، من باسي ئةو رؤمان نووسة 
توركةي دةكةم، رؤمان نووسَيكة باسي ذياني خؤي دةكات، هةمووي ِراستية، ضؤن دةبَي تةعميمي بكةين؟ نا 

ةياَلة، لةسةرم تاثؤي مةكة، كـاك عومسـان   ئةوة بة خةياَلي خؤي لةسةر كةركووكي نووسيبوو، طومت ئةوة خ
 .ئةمحةد

 :امني محد امحد عثمان َيزبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
بةِراســس هةنــدَي لــةو قســانةى كــة دةمويســت بيكــةم، وةآلمةكــةم وةرطــرت، بــة تايبــةتي لةســةر مةســةلةي  

ســـةر داِرشـــتنةوةى تةقـــدميي ئيعـــترياز لـــة مةحكةمـــةى ئيســـتيئناف، ئـــةوة وةآلمةكـــةيم دةســـتكةوت، لة 
بِرطةكانيش موتةرجيمةكة زؤر جـاران طلييـةمان لـَي دةكـرد، بـةآلم ئـةو جـارة لـة بِرطـةى يـةك لـة جيـاتي             
جنسية وآلتنامةى نووسيوة بةِراسس جَيطةى دةست خؤشية، ضونكة هوية هةية و جنسية هةيـة، هويـة لـة    

 .وانرتين زاراوةية، زؤر سوثاسموقابيلةكةي ناسنامةية و جنسيةش لة موقابيلةكةى وآلتنامةية، ج
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كمال فةرموو.ئةو نوقاتانة وازحين برادةراني ئةنداماني ثةرلةمان، كاك د
 (:كمال كةركووكي.د)َيز حممد قادر عبداهللبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
دني رؤذنامةكـة لـة مـاوةى سـي رؤذ لـة رؤذي      بةنيسبةت خـاَلي دووةم كـة دةشـَي نـاِرةزايي لةسـةر دةرضـوان      

بآلوكردنةوةي راطةياندنةكة لة دادطاي ثَيداضوونةوةي هةرَيم تؤمار بكرَيت، بـة ِرةئـي مـن ئةمـة ثَيويسـتة      
ئةو رؤذنامةى كة دةرئةضَي ئةطةر شرووتي ياسايي تَيدا بَيت ئةوة تةبيعية، ئةطةر نا وةزارةتـي رؤشـنبريي   

ات يان هةر كةسـَيكي خـاوةن بةرذةوةنـدي، خـاوةن مةسـَلةحةت، ضـونكة ئةطـةر        بؤي هةبَينت ئةو شكاتة بك
وةكو هةندَي بةرَيز ئيشارةتيان ثَيكرد كة ئةبَيتة زؤر هةَلة ئةطةر كةسَيك شكات بكاتن، بةآلم شكاتةكةى لة 

ش جَيطاي خؤي نةبَينت، ئةو خةسارةت ئةدا، ئةو دادطايـةي كـة تةشـكيل ئـةبَي مةحكةمـة ئـةكرَي بـة بـةال        
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رؤذنامةيةك بَينَيتة دادطا، قسةكةت لة شوَين خؤي نةبَيت خةسارةت ئةدةيت، لةبةر ئةوة كـةس نـاوَيرَينت،   
يان نايةوَيت بة بةالش بِروات و خةسارةت بدات و شكات لـةو رؤذنامةيـة بكـات، بؤيـة وةزارةتـي رؤشـنبريي       

 .تياييَب بةِرةئي من زؤر زةرورية، زؤر سوثاس
 :           مةنَيز سةرؤكي ئةجنوبةِر

زؤر سـوثاس، بــؤ ئــةوةى دةقيــق بــني و وةختةكـةمشان هــني نــةبَي، مــن ثــَيم باشـة ئــةم ماددةيــة جطــة لــة     
مةسةلةى زمانةواني كة كاك ئارَيز ئاماذةى ثَيكرد دواتر وةريـدةطرين، خـاَل بـة خـاَل بـزانني ض موقتـةرةح       

و لَيذنةى رؤشـنبريي ضـةند دةطـوجنَي؟ خـاَلي      هاتووتة ثَيش؟ لةطةَل بؤضوونةكاني ِراثؤرتي لَيذنةى ياسايي
كةس ئيعتريازي لةسـةر نةطرتيـة   . صاحب االمتياز او مؤسسه، اعالنآ يف الصحيفة اليوميةينشر :يةكةم دةَلَي

دةبَي بنووسرَي لة دوو رؤذنامـة، ئـةوة شـتَيكي ضـاكة مـن ثـَيم وايـة، ضـونكة         : تةنيا هينة، كاك رةشاد دةَلَي
ةتةنيا يةك رؤذنامة دةخوَينَيتةوة بة ئيتيجاهَيكي موعةين، لةبةر ئةوة ئةطـةر دوو  مومكينة يةكَيك هةر ب

رؤذنامــة بَيــت خــةَلكَيكي زؤر دةطرَيتــةوة، ئةطــةر مانعتــان نيــة ئــةو رؤذنامةيــة ببَيتــة دوو رؤذنامــة، ئــةو   
 .موالحةزاتانة كة لةسةر بِرطةى يةك هات كاميان مةقبولة ثَيمان بَلَيني، فةرموو كاك كةريم

 :َيز كريم حبرى عبداهللبةِر

 . َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .ئَيمة الرميان لةوةى نية كة ببَيتة دوو رؤذنامة وةكو لَيذنةى ياسايي 

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 .كاك ئارَيز 

 :َيز ئارَيز عبداهلل امحدبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

طضكة هةية بيدةم، ئةو ِراثؤرتةى لة ثَيش برادةرانة هةندَي طؤِرانكارى هةية، ديارة ئَيمة لَيرة يةك تَيبيين 
ــي        ــوو، دواي ــدن ب ــاني ِراطةيان ــؤ دام و دةزطاك ــوو ب ــان كردب ــةن وام ــار تةقريب ــةم ج ــة يةك ــةوةى ئَيم ــةر ئ لةب

ثَيمـان وايـة    طؤِرانكارى كرا بؤ ضاثةمةني، بؤية لَيرة دامةزراندني كةناَلةكامنان سِريتةوة، ئاطادار بـن، ئَيمـة  
ثَيشنيارمان ئةوةية رؤذنامة، يةعين دوو رؤذنامة يان بآلوكراوةي هاوشَيوة، ضـونكة ئَيمـة ِراسـتة ثَيناسـةى     
رؤذنامــةمان كرديــة، بــةآلم ئةطــةر دوو رؤذنامــة بَيــت زيــاتر كــار ئاســانرت دةبــَين باشــرت ئةناســرَيتةوة، دوو   

ن باشـة لـةو بِرطةيـة بـةو شـَيوةية لـَي بكـرَي، بـؤ ئـةوةى          رؤذنامة يان دوو بآلوكراوةى هاوشَيوة، ئَيمة ثَيمـا 
 .ئاسانرت هةَلسوكةوتي لةطةَل بكرَي

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 جةنابت ِرةئيت ضية؟. بآلوكراوة رةنطة مانطانة حسيب بكةن، دوو رؤذنامةى رؤذانة، ئةوة زياتر شاملرتة

 :يوةزيري رؤشنبري/ َيز فلك الدين كاكةييبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
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 .ئَيمة ئيعتريازمان نية كةوا دوو بآلوكراوة بَيت، ئةطةر هاوشَيوة بَيت باشرتيشة، زؤر سوثاس
 :َيز كريم حبرى عبداهللبةِر

 . َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
بكرَيتـةوة،  وا موتةبةعة بة عورف و بة قانون و لة هـةموو ياسـاكان و لـة دةعواكـاني دادطـا، كـة دةَلـَي بآلو        

بآلودةكرَيتةوة لة دادطاكان لة دوو رؤذنامةي رؤذانة بآلودةكرَيتةوة، نةك لة رؤذنامةى دةورى يـان فةصـَلي   
يان ساآلنة يان لة طؤظارةكان بآلوبكرَيتةوة، ضونكة طؤظار بآلوكراوةية، ئةطةر حةفتةنامة بَيت، يان مانطانة 

، بةآلم كة دةَلـَيني دوو رؤذنامـةى رؤذانـة كةواتـة مةبةسـت      بَيت، يان ساآلنة بَيت هةمووي هةر بآلوكراوةية
لَيــرةدا ئةوةيــة كــة رؤذنامــةى رؤذانةيــة كــة هــةموو خــةَلك دةخيوَينَيتــةوة، بؤيــة لةطــةَل ئــةوةداين و، زؤر   

 .سوثاس
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .خةمان خان با ِرةئي بدات لة لَيذنةى رؤشنبريية
 :اسعد َيز خةمان زراربةِر

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 خؤي ماددةكة ئةَلَيت نابَي دوو رؤذنامة بةيةك ناو لة هةرَيمدا هةبَيت، يةعين من نازامن بؤ ئَيستا ؟

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
كـةى  ئَيمة لةطةَل يةكةمني، دةبَي صاحب ئيمتياز ئيعالنَيك بآلوبكاتةوة يان موئةسيسي، تـةنيا موقتةرةحة 

دةبـي بنووسـني دوو   : كاك رةشـاد كـة لَيذنـةى ياسـايي ثشـتطريي لَيكـرد ، لـة رؤذنامـةكي رؤذانـة، ئـةو دةَلـيَ           
 .رؤذنامةى رؤذانة، ئةوة شتَيكي ِراستة ، بةَلَي فةرموو

 :َيز ئارَيز عبداهلل امحدبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

تم، مةسـةلةى ئةخةينـة هـةر يـةك رؤذنامـة      ببورة، منيش هـةروةكو خـةمان خـان لةئةوةكـةى تـر تَيطةيشـ      
بةسة، ئَيمة ثشتطريي لة يةك رؤذنامة دةكةين، يةك رؤذنامة بآلوبكرَيتـةوة بـة بـةياني رؤذنامـة دادةنـرَي،      

 .ببورن
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ةمـة دةنطـةوة، كـَي    كةواتة ئةو موقتةرةحةي كة كاك ِرةشاد ثشتطريي كرا لة اليةن لَيذنةى ياسـاييةوة، ئةخي 
لةطةَل ئةوةية لة دوو رؤذنامة بآلوبكرَيتةوة، دةسس بَلند بكاتـةوة تكايـة؟، كـَي لةطـةَل ئـةوةدا نيـة دةسـس        
بَلندكاتةوة؟ فـةرموون، ئـةوة موقتـةرةحَيكي تازةيـة، بؤيـة موقتـةرةحي تـازة ثَيشـرت ئةخرَيتـة دةنطـةوة و           

يي ثشـتطريي لـَي كـرد، ئَيسـتا ئـةوةى يةكـةم بـوو بـة دوو         لةاليةن ئةندام ثةرلةمانةوة هـات و لَيذنـةى ياسـا   
رؤذنامةى رؤذانة، خاَلي دووةم لة ماددةى سَي ئةوة موناقةشةي زؤر لةسةركرا، خوآلصةى موناقةشةكةى بؤ 
ئةوةي موقتةرةحَيكي تازة بَيتة ثَيشةوة، كَي حةقي ئيعـتريازي هةيـة؟ ئـةوة يـةك، حـةقي ئيعـترياز ِرةنطـة        

ةنــدَي ِرةنطــة وةزارةتـي رؤشــنبريي بَيــت، حــةقي ئيعـترياز رةنطــة لــة هةنـدَي جــار، لــة ه    هاووآلتيـةك بَيــت، 
، بةآلم لَيـرةدا داواكـاري طشـس نيـة، لةبـةر ئـةوةى باسـي شـرووتي دةرهَينـاني          بَي حاَلةتَيكدا داواكاري طشس
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ــةكَيكيان        ــرَي، ي ــترياز بط ــة ئيع ــةقي هةي ــةرةف ح ــةس، دوو ت ــة دوو ك ــةين، كةوات ــة دةك ــي و: رؤذنام ةزارةت
هاووآلتية، هـاووآلتي كـَي؟ يـةكَيك رؤذنامـةك     : رؤشنبريية، لةبةر ئةوةى جيهةتَيكي مةسئوولة، يةكَيكيشيان

دةرئةكات بة ناوي كوردستان، يةكَيكي تر ئةو رؤذنامةى هةيـة بـؤي هةيـة ئـةوةى ئـةو رؤذنامـةى ثَيشـرتي        
خــياليف ئــةو شــرووتانة بَيــت مةســي هةيــة بــةو نــاوة، بضــَيت ئيعــترياز بطــرَي، هــةر ضــيةكي تــر هــةبَي كــة  

حـةقي ئيعـتريازيش   :هاووآلتيةكي تر بكاتن بؤي هةية بضَيت ئيعترياز بطرَينت، بؤية باشرتين صيغة ئةوةية 
: هـني نيـة، حـةقي ئيعـترياز بـةثَيي هةنـدَي لــة ئةنـداماني ثةرلـةمان ئاماذةيـان ثَيكـرد، هةنـدَيكيان دةَلــَين           

لوزارة الثقافـة   :ة، وةكو كاك سةردار وتي، بةعةرةبيةكةى دةخيوَينمةوةثَيويست ناكات سي رؤذةكة مبينَيتةو
  . كاك شَيروان فةرموواو كل ذي مصلحة االعرتاض على اصدار الصحيفة، اذا خالفت شروط االصدار، 

 :َيز شَيروان ناصح حيدرىبةِر

 .  َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
يـةكيان  : ئةم ياساية دوو جـؤرة دةعـاوى لـَي دةبَيتـةوة    جَيبةجَيكردني : خؤي ثرنسيثة عامةكة بةو شَيوةية

تـةحريكي دةعـوا لةاليـةن ئيـديعاي عـام      :دةعاوى عامة و، يةكيان دةعاوي خاصة، ئةوةى كة دةعاوى عامـة  
دةبَيت، ئةمةي دةعاوى خاصة لةاليةن موتةزةرير دةبَي، ئةوة ثرنسيثَيكي عامة و لة قانوني مـةتبوعاتيش  

لةاليةكي تريشةوة بةنيسبةت داني ئيجازة، ئةصَلةن بةنيسبةت وةزارةتـي رؤشـنبريي   هاتية، ئةمة لةاليةك، 
هي  دةسةآلتي لةسةر داني ئيجازة نةماوة بة طوَيرةى ئةو ثرؤذةية و، رةقابةى ئيداريش لةسةر دةرهَيناني 

ةوةى لـةم  صةحييتة نةماوة لةو ثرؤذةى كة هاتووة، بؤية بة قةناعةتي من ئةو دوو ثرنسيثة ئةبَي رةنطدانـ 
ياساية هةبَيت و، ئةبَي ماددةيةكي تايبةتي هةبَيت بةو شَيوةيةى كة طومت لـة نـاو ياسـاكة، نـةت ئـةتوانني      
بنووسني، ضونكة هةروةكو طومت لة قانون مـةتبوعاتيش نةصـَيكي ئـةوهامان هَيناوتـةوة، دةعـاوى خـات و       

 .رةتي رؤشنبريي نامَينَيتدةعاوى عام جياكراوةتةوة، بةآلم لةوَي تةبعةن ثةيوةندي بة وةزا
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك كةريم
 :َيز كريم حبرى عبداهللبةِر

 . َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
وةك مةعلومة ياسا كة حةق دةدا، يان ئةوةتا اليةنةكة تةحديد دةكـات ئـةوةى مـايف هةيـة، يـان ئـةوةتا بـة        

و ثـرؤذة ياسـايية كـة بـة ِرةهـايي هَينايـة، هـةر هاووآلتيـةك بـؤي هةيـة           ِرةهايي بةجَي دَيَلَيتةوة، لَيرةدا ئـة 
ئيعترياز بطرَيت، ئةطةر هاووآلتي موتةزةرير نةبَينت ض مـةجبوورة بضـَيت ئيعـترياز بكـاتن و رةمسـي دةعـوا       

ئةطـةر سـي رؤذةكـة ديـاري نـةكرَي      : بدات و ئةو شتانة بكات؟ ئـةوة لـة اليـةك، لـة اليةكـةي ديكـة سـي رؤذ       
، كةواتــة بــة مــةفتووحي دةمينَيتــةوة و ئيســتيقرار نابَيــت، ياســاش بــؤ ئةوةيــة ئــةو بــوارةى كــة    بةراســس

موعالةجةى دةكاتن ئيستيقرارى تَيدابَيت، ئةطةر بَيت و سي رؤذةكة دياري نةكرَي واتا ئيسـتيقرار نـابَينت،   
ةطـةَل ئـةوةداين و ثشـتطريي    لةهةر كاتَيكدا هةر كةسَيك بؤي هةبَيت ئيعترياز دةطرَينت، زؤر سوثاس ئَيمة ل

 .لة ِراي لَيذنةى ياسايي دةكةين، ضؤن هاتووة بةو شَيوةية دابرَيذرَيتةوة، سوثاس
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
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 .كاك ئارَيز
 :َيز ئارَيز عبداهلل امحدبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ي قـانوني نـةبَيت ئـةوة ئيعـتريازي لةسـةر دةبـَي،       من ثَيم واية ئةمة ثَيويست ناكات، يةكةم ئةطةر ئةهليـةت 

ئةطةر بةدوو ناو بَيت وةكو كاك سةردار طوتي، ثشتيواني لةوة دةكةم، يةعين ئةطـةر بـة دوو نـاو    : دووةمني
بَيت يان ئيديعا عام ئةتوانَي ئةوة بكات، بةِراي من ئةوة هي  ثَيويست ناكات لَيرة بَينت، يةعين بةخؤي بـؤ  

َينت؟ كـاتَيكيش تـؤ لَيـرة ئـةو بةنـدة دابنَيـي، يـةعين هـةر كةسـَيك كـة رؤذنامةيـةك يـان             ضي ئيعـترياز دةبـ  
ضاثكراوَيك بآلوبكاتةوة، يةعين كة بآلويكردةوة ئةطةر خةَلكَيك موتةزةرير بَيـت بـة خـؤي دةضـَيت شـكات      

سـي رؤذي بـؤ ديـار     دةكاتن، ئةوة لَيرة بَي و نةبَي هي  كَيشةيةكي نية، بةِراي من ئـةوة زيـادة لَيـرة هـاتيَب،    
 .بكرَي، يان دة رؤذي بؤ ديار بكرَي هي  جياوازيةكي نية، زؤر سوثاس

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ئَيمة شروومتان داناية بؤ دةرهَيناني رؤذنامة، دةبَي جيهةتَيك هةبَي ئةوةى تةنزيم بكات، تةرةفَيك هةبَيت 
ــؤ داوا دةكــةى جةريدةيــة   ــات، ت ــان    موتابةعــةى بك ــر ي ــةكي ت ــرت هاووآلتي ــة ثَيش ــةو جةريدةي ــين، ئ ك دةردَي

ــةوة         ــة ئ ــةقت ني ــؤ ح ــت ت ــات دةَلَي ــم دةك ــةوةى حةس ــَي ئ ــدةخات، ك ــر دةري ــةنَيكي ت ــان الي ــر ي ــي ت حيزبَيك
بكةى؟تــةرةفَيك دةبــَي هــةبَيت، يــان وةزارةتــي رؤشــنبريي كــة دةضــَيت ئيجازةكــةي داوا دةكــات يــاخود           

ئـةوة نابَيـت، ضـونكة ئـةو شـرووتةي فـالن تـةتبيق        : نبريي ثَييـان دةَلـَي   ئاطادارياندةكاتةوة، وةزارةتـي رؤشـ  
نابَيــت لةســةرت، ئةطــةر وةزارةتــي رؤشــنبريي نــةبَيت كَييــة؟ نيقابــة؟ ئــةوة قبــوول ناكــةن نيقابــة بَيــت و   
نيقابةش قبوولي كردية كة البضَينت، ئيديعاي عاميش ئةوة دةرطا دةكاتةوة بؤ تةدةخوالتي تر، لةبةر ئةوة 

 .ثَيم باشة بؤ زياتر ئازادي رؤذنامةطةرى، وةزارةتي رؤشنبريي بَيت باشة، فةرموو كاك كةريم من
 :َيز كريم حبرى عبداهللبةِر

 .                                          َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
تي رؤشنبريي و ئيديعاي عام ، وةزارة املطلق جيري على اطالقه: مةسةلةكة بة موتَلةقي هاتية، لة ياسا دةَلَي

و هةر هاووآلتيةك بؤي هةية كة زانيان شتةكة الدانـة لـة ياسـا و ئـةو شـرووتانةى تَيـدا متـةوةفر نيـة يـان          
 .ئةوةتا خةَلكَي تَيدا زةرةمةندة، بؤي هةية ئيعترياز بطرَيت لة دادطاي ثَيداضوونةوة و، زؤر سوثاس

 :َيز مجال حممد قاسمبةِر

 .   جنومةنَيز سةرؤكى ئةبةِر
تــةبيعي ئــةوةى كــة مــن موالحــةزةى ئةكــةم، وةكــو جــةنابي وةزيــر باســي كــرد، بــة حةقيقــةت ئــةمِرؤ لــة   
كؤمــةَلطاي مــةدةني، خــةَلك بــة شــَيوةيةكي تــر بــري دةكاتــةوة لــة مةســةلةي رؤذنامــة، يــةعين هــةموو            

باوةِريـان بـة ئـازادي     ئةوحكومةتانةى كة باوةِريان بـة دميوكراسـيةت هةيـة و باوةِريـان بـة ئـازادي هةيـة و       
ثــرَيس هةيــة، ئــةم هــةموو شــةرت و شــرووتة دانــانَين، ئةمــة ض فــةرقي هةيــة لةطــةَل يــةكَيك كــة دةيــةوَي  
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مةزرةعة دابيَن؟ هي  فةرقَيكي نية، ئةوةى مةزرةعة دائةنَي كةس ثَيي ناَلَي تؤ ئةبَي مةعلوماتت هةبَي لة 
بؤ دابيَن بؤ ئةوةى مةزرةعة دابيَن، هةروةها بة نيسبةت كشتوكاَلي و ئةبَي ئةوة و ئةوةت هةبَي و شرووتي 

رؤذنامة، رؤذنامـة كةسـَيك كـة رؤذنامـة دةرئـةكات، كؤمةَلـة خـةَلكَيك كـة مـةعلوماتيان هةيـة لـة رؤذنامـة             
دةركردندا، ئةمة وةكو بيزنسَيك واية، كارَيك ئةكةن بؤ ذيان، لةبةر ئةوة بة رةئي مـن ئـةم هـةموو خـاَل و     

ت و شــرووتة، شــوَيين ثةرلــةمان نيــة كــة باســي لَيبكــات، لــة كاتَيــك كــة ئَيمــة هــةموومان  ئــةم هــةموو شــةر
باوةِرمان بة مايف ئازادي و مايف دميوكراسي و مايف ثرَيس هةية، خةَلكَيك بيزنسـَيك ئـةكات بؤضـي ئاطـاداري     

بَي، خاوةن نـاوى  نيقابة بكات؟ بةنيسبةت ناوةكانةوة، تؤ هةر بيزنسَيك بكةى عادةتةن ئةطةر دوو ناوى هة
يةكةم ئةوةى لة ثَيش تؤ ئةو ناوةى بةكارهَيناوة ئةضَي شكاتت لَي ئةكات ئـةَلَي ئـةم نـاوة هـي خؤمـة و تـؤ       

 .بةكارت هَيناوة
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ة زؤر سوثاس، بةآلم كاك جةمال هةتا مةزرةعةش زؤرة، ئةويش ثَيويسس بة ئيجازةية، ئةويش ثَيويسس بـ 
ئيجازةية لة وةزارةتي شارةوانية، كشـتوكاَلة، بةهـةر حـاَل مـن ثـَيم وايـة ئةطـةر ئـةو صـيغةتان ثـَي باشـرتة            

جيوز لكل ذي مصلحة االعرتاض على اصدار الصحيفة خالل ثالثني يومآ من بةردةوام دةبني لةسةر هينةكة، 
 .كاك شَيروانتاريخ نشر االعالن لدى حمكمة التمييز، 

 :ن ناصح حيدرىَيز شَيروابةِر

 .  َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
ئــةوة بؤيــة كردمانــة مةحكةمــةى ئيســتيئناف بــة صــييتةتي تــةمييزي، ضــونكة مــةناتيقي ئيســتيئنايف لــة    
ئةزلــةبي موحافــةزةكان هةيــة ئَيســتا، يــةك مةحكةمــةي تــةمييزمان هةيــة لــؤ مةشــغووليان بكــةين بــةو     

 .ر سوثاسمةسائيالنة؟ هةر يةكسةر قةراري لةسةر بدرَي، زؤ
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

: منيش ثَيم واية مةحكةمةى تةمييز هةر خؤي ناكرَي، ئيسـتيئناف باشـرتة، ئةطـةر مـوافيقن لةسـةر ئـةوة      
جيوز االعـرتاض علـى اصـدار الصـحيفة ملـدة ثالثـني يومـآ مـن تـاريخ نشـر االعـالن، لـدى حمكمـة االسـتئناف               

 .رب الصحيفة قائمةبصفتها التمييزية، و بعكسه تعت
 :َيز ئارَيز عبداهلل امحدبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
نــازامن بــة كــوردي ضــية، مــن رةنطــة رؤذنامةيــةك دةربكــةم زةرةر بــة رؤذنامةيــةكي تــر     ذي مصــلحةئــةو 

ئةوة مةصلةحةتي مـن تَيـك ئـةداتن، لةبـةر ئـةوةى      : بطةيةنَي، ضونكة فرؤشي كةم دةكاتةوة لة بازاِر، ئةَلَي
 .ةبَي موتةزةرير بَيت د

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ئةوة موستةلةحَيكي قانونية، يةعين ئةوةى ثَيي زةرةرمةنـدة، دووةمـيش ئيعـترياز دةكـاتن فةقـةت لةسـةر       
ئــةو كةســانةى كــة رؤذنامــة دةرئةكــةن ئــةو شــرووتانةى هــةبَينت، : شــرووتي دةرضــووني رؤذنامةكــة، دةَلــَي
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كاتن كةسَيك رؤذنامةيةكي ثَيشرت هةية ئةضَي ئيعترياز دةكاتن، خيالف لةسةر ناوةرؤكي رؤذنامةكةي دةرئة
جةريدةكة نية، لةسةر خةتة سياسيةكةي نية، ئةو ماددةية ماددةي سَيية شرووتي دةرهَينـاني رؤذنامةكـة،   

وا نيـة   هـةر كةسـَيك زةرةرمةنـد بـَينت دةتـوانَي شـكات بكـاتن لـة اليـةن مةحكةمـةى ئيسـتيئناف، مـةعناي            
قةرارة شكايةت بكات، ئةوة حةقي خؤيةتي تةماشاي ئةو شرووتانة دةكـاتن و، ئـةو جةريـدة تازةيـة ئةطـةر      

 .خةرقي كردبَي دةَلَي خةرقي كردية، ئةطةر نا رةدي دةعوايةكةي دةكاتةوة، كاك كةريم
 

 :َيز كريم حبرى عبداهللبةِر

                  .                         َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .ئَيمة لة لَيذنةى ياسايي، ثشتيواني لة بِريارى سةرؤكايةتي دةكةين و، زؤر سوثاس

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 زؤر سوثاس، كاك حممد فةرةج دةمةوَى بيخةمة دةنطدان ئةطةر شتَيكي ئيزافيت نية؟
 :َيز حممد فرج امحدبةِر

 . َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
ن ثَيم واية ئةوةى ئةمةي داِرشتووة زانيويةتي ضي طوتووة ثَيشرت، بؤ دةرضوواندني هةر رؤذنامـة و هـةر   م

ــي يــان             ــة دةركردن ــنت ب ــةر ئــةوةى هةَلس ــوون لةس ــةرثرس ب ــا ئةمنيــةكان ب ــَيك، دةزط ــةر ئيش ــار و ه طؤظ
وة، ضـونكة ئةمـة   دةرنةكردني، دواي ئةوة كة كةوتة بةردةم وةزارةتي رؤشنبريي، يةعين مةعناكـة هـةر مـا   

تةنها حكومةت بةمة مةعنية، شتَيك كة زةرةرى بؤ مةصَلةحةتي طشس هةية ئةوة دةرضوواندنةكةية نةك 
زةرةر بة خةَلك بطةيةنَي، زةرةر طةياندن بـة خـةَلك لـة جوزئَيكـة، لـة مةقاَلةيةكـة، لـة اليةنَيكـة، نـةك لـة           

ئةوة دةربضَيت يان دةرنةضَيت، ئةو : ومةت دةَلَيدةرضواندنة ئةصَليةكة، يةكةم جار كة دةردةضَي تةنيا حك
بةرذةوةندي خةَلك ئةخوَينَيتةوة، ئةوة بةرثرسة لة بةرامبةرى و وةزارةتي رؤشـنبرييش باشـرتين دةزطايـة    

 .بؤ ئةوةي ئةوة بكات
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

، منـيش دةطرَيتـةوة و وةزارةتـي    مصـلحة  ذيكاك حممد جةنابت زؤر نزيكي لة قانوني، بةآلم ئةو كـة دةَلـَي   
رؤشــنبرييش دةطرَيتــةوة و هــةموو كةســَيك مةصــلةحةتي هــةبوو و زةرةري بــيين لــة شــروتي ئيصــدارةكة   
تةماشاي كرد ئةو صةحييتةية كة دةرهَيناية بة ثَيي ئةم شـرووتة نـاطوجنَي و زةرةري ثـَي دةطـات، دةتـوانَي      

ؤ ئةوةى ناوى وةزارةتي رؤشنبريي نةيةت و ناوى نيقابة نةيةت، شكايةتي لَي بكةن، ئةمة واسيعرتة، بةآلم ب
ئةمةيان داواكارى رؤذنامة نووسانة ئةم صيغةيان ثَي خؤشرتة، دةخيةمة دةنطـةوة ئـةو موقتةرةحـة تازةيـة     

 كة لة اليةن لَيذنةى ياساييشةوة ثشتطريي لَيكرا، فةرموو نوقتةى نيزاميت ضية؟
 :ثاشا خضر امحد ظيان َيزبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنِربة
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 .ئَيمة زياتر لة دوو يان سَي ئةندام ئةوةمان ثَيشنيار كرد ديار كردني بوودجة و ئةو شوَينة كة 
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ذي مصـلحة االعـرتاض علـى اصـدار الصـحيفة      ئَيستا دةخوَينمةوة بيكةنـة كـوردي، لكـل    . ئةوة عيالقةى نية
يومآ من تأريخ نشر االعالن لدى حمكمة االستئناف يف االقليم بصفتها التمييزية و بعكسـه   خالل مدة ثالثني

 .عةونيكاك . تعترب الصحيفة قائمة
 

 :َيز عوني كمال سعيد بزازبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ةطـةر  ضـونكة مةحكةمـةكان ئ  حمكمـة اسـتئناف املنطقـة،     دةبَي ئيزافةى مةنتيقة بكرَي لةسةر ئيسـتيئناف، 

بَلــَيني ئيســتيئناف وازيــح نابَيــت، مةنتيقةكــةي مــةعين جةريدةكــة لــة كَينــدةر دةردَي؟ مةحكةمــةي ئــةو   
 .مةنتيقة لؤي هةية قبولي دةعوا بكات

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .دةكرَي يف احدى حماكم االستئناف
 :َيز ئارَيز عبداهلل امحدبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ثَيشنيارةي جةنابت و بة ثشتيواني لَيذنةى ياسايي، ئَيمةش وةكو لَيذنةى رؤشنبريي بؤ ئاطـاداري ئَيمـة   ئةو 

 .ثَيمان باشة ئةو بةندةى تَيدا نةبَيت و نةمَينَيت
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ي كـــردووة ئـــةو ئـــةو خاَلـــة ئيلغـــا بكـــرَينت، لَيذنـــةى رؤشـــنبريي داوا: ئَيســـتا موقتـــةرةحي تـــازة ئةوةيـــة
موقتةرةحةي كة هي خؤمان بوو و خوَيندمةوة بة عةرةبي، لَيذنةى رؤشنبريي دةَلَي هـةر ئيلغـا بـَينت، كـَي     
لةطةَل ئةوةية ئيلغا بكرَيت دةسس بَلندكا؟ فةرموون، كَي لةطةَل ئةوةية مبَينَيتةوة؟ كةواتـة مايـةوة، ئَيسـتا    

ذي مصلحة االعرتاض على اصدار ، لكل : بيخةينة دةنطدانتةعديلي موقتةرةحةكةي ديسان دةخيوَينمةوة تا 
الصحيفة خالل مدة ثالثني يومآ من تأريخ نشر االعالن لدى حمكمة االستئناف يف االقليم بصفتها التمييزية 

 كَي لةطةَليةتي دةسس بَلندكا؟ تكاية، كاك شَيروان ضيت هةية فةرموو؟ .و بعكسه تعترب الصحيفة قائمة
 :وان ناصح حيدرىَيز شَيربةِر

 .  َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .   اقليم نابَي لة ناوى بَي، دوو سَي مةنتيقةى ئيستيئناف هةية

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ــةبَيت     ــدا ن ــة بةز ــةبَيت، ل ــيم ن ــارج االقل ــة خ ــةدمان ئةوةي ــةى   . مةقص ــة مةحكةم ــَي ل ــةكَيك نةض ــةعين ي ي
كـاك عـةوني ئَيسـتا يـةكَيك     . ت، باشة با بَلَيني لدى احدى حمـاكم االسـتئناف  ئيستيئنايف مووسَل ئيعترياز بكا
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ئةضَي لة مةحكةمةي ئيستيئنايف سلَيماني ئيعترياز دةطرَي، ئَي خؤ يةكة لةطةَل مةحكةمـةى ئَيـرة، يـان لـة     
 .كةركووكة، ئَيستا كاك فرسةت شةرحي دةكات

 :َيز فرست امحد عبداهللبةِر

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
قةزاياي ئيختيصات لة قانوني مورافةعات هاتووة، ئيحتاج ناكات ئَيمة لَيرة تةوزحيي بكـةين، لـةوَي بـةيان    

 .كراوة هةر شتَيك عايدي كامة مةحكةمةية و ض نيتاقَيكي جوطرايف هةية؟ زؤر سوثاس
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ــان    ــاك فرســةت، ئَيمــة ق ــةى ك ــةر قس ــي لةس ــةى نيزام ــةعات  نوقت ــانوني موراف ــنني، ق ــات دةردةهَي ونَيكي خ
قانونَيكي عامة، قانوني خات تةقييدي عام دةكات، ئةطةر بـةو وةزعـةي بكـةين بَلـَيني ئـةوةى لـةو قانونـة        

 .هةية لةسةري تةتبيق دةكرَي؟ ئةوة وةزعةكة دةطؤردِرَي ، زؤر سوثاس
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .بضية عام، فةرموو كاك فرسةتلَيرة نةصَيكت نية تا 
 :َيز فرست امحد عبداهللبةِر

 . َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
هةبَيت لةطةَل قانوني عام، لَيرة  موته ناقيزقسةكاني بةرَيز كاك عةوني راست و دروستة، ئةطةر قسةيةكي 

ثـِر دةكـةى؟   فةرازَيكت هةية، باست نةكردية كامة مةحكةمة موختةصة؟ مةعناي ئةوة ئةو فةرازة ضـؤن  
ض  ضـمنى  لةوَى باسي كردية ض مةحكةمةيةك موختةصة بة ئيشـةكة و ، ئةطةِرَينةوة بؤ قانوني مورافةعات

 .مةنتيقةيةكي جوطرافيية و، زؤر سوثاس
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ذي مصلحة ، لكل : ئَيستا ئةخيةمة دةنطةوة وةكو ئةوةى خوَيندمانةوة، جارَيكي تر دةخيوَينمةوة بؤ دوا جار
ف يف االعرتاض على اصدار الصحيفة خالل مدة ثالثني يومـآ مـن تـأريخ نشـر االعـالن لـدى حمكمـة االسـتئنا        

 كاك كةريم تؤ ِرةئيت ضية لةسةر ئةوة؟ .بعكسه تعترب الصحيفة قائمةاالقليم بصفتها التمييزية و
 :َيز كريم حبرى عبداهللبةِر

                                    .       َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .ئَيمة وةكو لَيذنةى ياسايي لَيرة، ديارة زؤربةيان لةطةَل ثَيشنياري سةرؤكايةتي دان

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 كاك زانا ِرةئي تؤ لةسةر مةحكةمةية يان احدى احملاكمة؟
 (:زانا)خضر سعيد قادر َيزبةِر

 . ةنَيز سةرؤكي ئةجنومبةِر
هاتين وشةى يف االقليم هي  ثَيويست ناكات لَيرة، ئةطةر مةحكةمةى تةمييز بـا يـةك مةحكةمـةي تـةمييز     

 .هةية لة هةموو ئيقليم ثَيويستة ئيشارةتي ثَي بدرَي، لدى حماكم االستئناف بصيتتها التمييزية
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 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .فةرموو كاكة
 :مصطفى كرابوب عبدالكريم َيزبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ــة       ــة لةوَيندةرَيي ــةحييتةى ك ــةو ص ــونكة ئ ــت، ض ــة بَي ــةى مةنتيق ــَي مةحكةم ــةو تةعوناتانــة دةب ــةن ل دائيم
مةحكةمةكة دةتوانَي باشرت لةطةَلي تةعامول بكات، ثاشان موحافةزةيةكي تر مةشاكلي زؤرترة ئاطـادار نيـة،   

 .قة تةماشاي ئةو تةعوناتة بكاتلةبةر ئةوةى دةبَي ئيال مةحكةمةى مةنتي
 : َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .ئيختالت كةوتة ناو لَيذنةى ياساييةوة، حةقمان نية، كاك شَيروان فةرموو
 :َيز شَيروان ناصح حيدرىبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
تيئناف لــة بةقةناعــةتي مــن ئــةوة تةســهيلة لــؤ روانــدني ئــيش وكارةكــان بةِراســس، ئةطــةر مــةحاكمي ئيســ  

 مةنتيقةكة نةبَيت؟ ضمنى مةنتيقةكة هةبَيت، بؤ ئيعتريازةكة لة
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

، لــة املنطقــةخــؤي لــة عةرةبيةكــة وازحيــة، لــدى حمكمــة االســتئناف، بــة تةئكيــد مةفهوومةكــةى ئةوةيــة يف 
يف االقلــيم، ئةطــةر حــةز دةكــةن ســلَيماني، بــؤي هةيــة لــة دهــؤك، بــؤي هةيــة، كــة وتــت حمكمــة االســتئناف  

 .ئيقليمةكةي الدةبةين موشكيلة نامَييَن، كاك فرسةت قسةي هةية، فةرموو
 :َيز فرسةت امحد عبداهللبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
من يةك ثرسيار ئاراستةى لَيذنةى قانوني دةكةم، ئيختيصاصي جَيطا، مةكاني بة عةرةبي ثَيي ئـةَلَين لـة ض   

ــةك     قانونــةك هــات ــةوَى بــةيان كــراوة ض مةحكةمةي ــةدةني هــاتووة كاكــة، ل ــة قــانوني مورافــةعاتي م ووة؟ ل
موختةصة بة ض ئيشةك؟ ئـةو رووداوة و ئـةو واقيعةيـة لـة زمـين ض مةنتيقةيةكـة، موحتـاج ناكـات تـؤ لـة           

 .قانونَيكي فةرعي باسي ئيختيصاصاتي مةحاكم بكةي، زؤر سوثاس
   :         َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك حامت فةرموو
 :َيز حامت حممد جان حسنبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 .لة يةكَيك لة دادطاكاني ثَيداضوونةوةى هةرَيم، زؤر سوثاس: بةو شَيوةية بطوترَيت

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ةرَيم جَيبــةجَي دةكــرَي، ئةطــةر هةرَيمةكــةي لــَي الدةيــن موشــكيلةيةك نــامَييَن، ضــونكة ئــةو قانونــة لــة هــ 
بةتةئكيد ئةوةية مولزةم نية بة مةحكةمةى بةزدا و ئةوانـة، ئـةوة تةبيعيـة، بـةآلم ئةطـةر ئـةوةت نـةوت        
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ذي مصـلحة  ، لكـل  : هةموو مةحكةمةكاني تر دةطرَيتةوة، ئَيستا دوا جار ئةخيوَينمةوة و ئةخيةمة دةنطـةوة 
آ مـن تـأريخ نشـر االعـالن لـدى حمكمـة االسـتئناف         االعرتاض على اصـدار الصـحيفة خـالل مـدة ثالثـني يومـ      

بةكورديةكةي بزانن دةتوانن بة ثةلة تةرجومـةى بكـةن   بصفتها التمييزية و بعكسه تعترب الصحيفة قائمة، 
بؤ ئةوةى بيخوَيننةوة، ئَيستا ئيعتيماد دةكةين لةسةر نةصة عةرةبيةكة، كَي لةطـةَل ئـةو نةصـةية دةسـس     

علـى صـاحب   : ئَيسـتا سـَييةم  . ، كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ بةزؤرينـةى دةنـط ئـةوة وةرطـريا       بَلندكا؟ تكاية، فةرموون
ئـةوة زؤر كـةس ئيعـتريازي لةسـةر     .متياز او مؤسسه تسجيله لدى النقابة مـع بيـان مصـدر و جهـة متويلـه     اال

 .طرت و لَيذنةى رؤشنبرييش ئيعتريازي لةسةر طرت، فةرموو
 :َيز ئارَيز عبداهلل امحدبةِر

 .ةرؤكي ئةجنومةنَيز سبةِر
وبةنـد هـةبَي لةسـةر كـاري رؤذنامةنووسـي،       ديارة وةكو بامسان كرد ئَيمة هةوَلدةدةين ضةندي بكـرَي كـؤت  

ئَيمة كةمي بكةينةوة و ثَيشـرتيش طومتـان ئَيمـة وةكـو لَيذنـةى رؤشـنبريي لةطـةَل ئـةوة نينـة لـة سـةنديكا            
اسس ئَيمة دذي وةزارةتي رؤشنبريي نني لة دوو تؤمار بكرَي، دواتر كة وشةى وةزارةتي رؤشنبريي هات، بةِر

روانطةوة، يةكيان ئةوةية وةزارةتي رؤشنبريي كة داندراية، وةزارةتةكة بؤ ئةوةية ئاطاداري باري رؤشـنبريي  
و هونةرى بَيت لة كوردستان، بَيطومان ئةو وةزارةتة بودجةى هةية و هةوَل دةدات دةعمي ئةو كةرتة بكات 

رتة بكاتن، بؤية ئةطةر ئةو كةرتة بـؤ ثالنـي سـاآلنةى خـؤي و بـؤ ثالنـي ثَيـنج سـاآلنةى         و هاوكاري ئةو كة
خؤي حكومةتةكة ئةبَي ئاطاداري بارودؤخي رؤذنامةطةرى بَيت، ئةوة كارَيكي باشة لة سةرَيك، لـة سـةرَيكي   

بكـات لـة رووي   تر ئَيمة ئومَيد دةكةين وةزارةتي رؤشنبريي لةمةودوا ثشتيواني لة رؤذنامـة ئةهليـةكانيش   
ماديةوة و لة رووي مةعنةويةوة، كاتَيك بَيطومان ئةطةر وةزارةتي رؤشنبرييش هاوكارى دةركردني رؤذنامة 

دةركردنةكةى الي ئةوان هةبَينت،  اوةكةى يان ترياذةكةى يان شوَيينو طؤظاري ئةهلي بكاتن ثَيويسس ثَيية ن
ةطةري بَين كة لَيرة ثَيمان باشـة ، بـة ئامـاجني ئـةوةين     ئَيمة بةو ئاماجنةين بة ئاماجني كؤت كردني رؤذنام

 .وةزارةتي رؤشنبريي لة ئايندةدا ثشتيواني لة رؤذنامةطةرى ئازاد بكات يان ئةهلي بكات ، سوثاس
 :َيز خةمان زرار اسعدبةِر

 . َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
ــةتي         ــيَون و دذاي ــةرةى ئؤثؤزيس ــة ب ــة ن ــس ئَيم ــةرةتاوة بةِراس ــة س ــارَي ل ــة    ج ــانَيكني ك ــة كةس ــردنني، ن ك

ــك بــة جديــةت لَيمــان      ياســايةكةمان نةخويندبَيتــةوة، كاتَيــك رةئــي خؤمــان ئــةدةين يــةعين خؤزطــة تؤزَي
وةربطرن، سةبارةت بة بِرطةى ماددةى سَي بةِراسس جارَي يةكةم جار دةبَي ئةوةى بزانني ئةم ياساية خـؤي  

ةند كردنـي كـاري رؤذنامـة نووسـية؟ ، ضـونكة لَيذنـةى       بؤ رَيكخستين كارى رؤذنامة نووسية يان بؤ كؤت وب
ياسايي لة دانيشتين ِرابردوو طوتيـان ئـةم ياسـاية خـؤي بـؤ قةيـدكردني كـارى رؤذنامـة نووسـية، كـة ئَيمـة            
لةسةر ئةو ئةساسة كارمان نةكردووة، ئَيمة لةسةر ئةساسـي كـاك زانـا طـوتي و كـاك كـةرمييش، بةهـةرحاَل        

ارمان لةسةر ئةوة كـردووة ئـةو ياسـاية بـؤ رَيكخسـتين كـاري رؤذنامةطةريـة، دوو        ئَيمة لَيذنةى رؤشنبريي ك
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ئــةبَي يــةك شــس تــر بــزانني ئايــا ســةنديكا كــاري ئةوةيــة ببَيــت بــة موراقيــب؟ ببَيــت بــة ضــاودَير بةســةر   
ــازات و       ــات و ئيمتي ــان رَيكبخ ــي رؤذنامةنووس ــة ئيش ــاري ئةوةي ــان ك ــة؟ ي ــةر رؤذنام ــان و بةس رؤذنامةنووس

نيان بؤ بةدي بهَينَيت؟ لةسةر ئةو ئةساسانة ئَيمة بةِراسس ثَيمـان وايـة زؤربـةى زؤري ئـةم ماددانـة      مافةكا
ــةى            ــَلةن ئةوان ــرد، ئةص ــي ك ــةرجيش باس ــد ف ــاك حمم ــو ك ــاتوون وةك ــةدا ه ــةم ماددان ــة ل ــةى ك ــةم بِرطان ئ

ن ِرازي نـةبن لـة   نووسيتيانةوة، رةنطة بـة عةقليـةتَيك نووسـيبيانةوة كـة ئـةوان خؤيـان ئـةبَي ِرازي بـن يـا         
دةركردن و دةرنةكردني، يةعين هَيشتبوويانةوة بؤ جيهةتَيك، ئةو جَيهةتةش ئَيمة ئةطـةر بطةِرَيينـةوة بـؤ    
ــة         ــة ل ــة هاتي ــؤ ئَيم ــة ب ــةى ك ــَلي ثرؤذةك ــة ئةس ــرَي ل ــووس دةك ــة ن ــي رؤذنام ــاتَي باس ــة ك ــةم ك ــاددةى يةك م

ة كـارى رؤذنامـة نووسـني بكـات و ئـةبَي لـة       رؤذنامة نووس هةر كةسَيكة كـ : عةرةبيةكةى بة تايبةتي ئةَلَي
ياساي سةنديكا تؤمار كرابَي ، لة دانيشتنةكاني رابوردوو ئَيمة ئةوةمان البـرد، يـةعين ئَيمـة المـان بـردووة      
كــة رؤذنامــة نــووس نــابَي لــة ســةنديكا تؤمــار بكــرَي، مــادةم ئَيمــة ئــةم مةرجــةمان البــردووة و رؤذنامــة      

ة لةسةر ئةو ئةساسـة زؤربـةى زؤري ئـةو بِرطانـةى كـة لَيـرة هـاتووة خؤيـان         نووسيمان ئازاد كردووة، كةوات
نامَينَين، ضونكة ئةصَلةن ئةو بِرطانةى لَيرة هاتووة لةسةر ئةو ئةساسـة هـاتووة كـة رؤذنامـة نـووس خـؤي       

و  ئةبَي ئةندام بَي لة سةنديكا و كاري رؤذنامة و رؤذنامةنووسان و هةموو كردارةكانيان لة كاتي دةرضـوون 
ئةوانــة ئــةبَي ســةنديكا رةزامةنــدي لةســةر بــدا، لةبــةر ئــةوة ضــونكة ئَيمــة لــة ئةساســةوة ئــةم مةرجــةمان 
البردووة، ئَيستا بةراسس خاَلي سَييةم بة هي  شـَيوةيةك ثَيويسـت ناكـات لَيـرة مبَينَيتـةوة، ثَيويسـتة ئيلغـا        

 .بكرَيتةوة 
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ئـةو ثرؤذةيـة ثرؤذةيةكـة بـؤ     : ذنةى ياسايي و لة جياتي هةموو ئةنـدام ثةرلـةمانَيك دةَلـَيم   من لةجياتي لَي
زياتر دابني كردني ئازادي بؤ رؤذنامةطةرى و هةموومشان ثشتطريميان لَيكردووة و كةسـيش لةكةسـَيكي تـر    

كي رَيـك و ثَيـك   حةريصرت نية لةسةر ئازادي رؤذنامةطةرى، بـةآلم لـة تةفصـيالتدا دةمانـةوَيت بـة شـَيوةية      
دةربضَيت و تةوازونَيكي تَيدا بَيت، هةموو شتةكان بطرَيت و تةوازونةكة دابني بكات و بةس مونةزةم بَينت، 
ضونكة قةيد نةهَيشنت ماناي ئةوة نية هي  ثرنسيثةك نةبَيت، رؤذنامة ئةطةر لة شوَينَيك نةبَينت تؤماري 

ك نةبَينت هةر يةكَيك لة خؤيةوة رؤذنامةيةك دةربكـات  ناوةكةى بكةى و تؤمارى خاوةنةكةي بكةى، شوَينَي
ضؤن دةبَيت؟ هةر يةكَيك دةبَي هةبَي، ثةجنا رؤذنامة دةردَي بزانَيت خاوةنةكةي كَية و ذمارةكةي ضةندة؟ 
سبةييَن يةكَيكي تر هات رؤذنامةيةكي تـري دةركـرد، سـجلَيك هـةبَيت لـةالى يـةكَيك بـؤ ئـةوى بزانـَي ئـةو           

اوةى هةيـة يـان نيـة؟ تـاوةكو ثَيـي بَلـَينت بـِرؤ بـةردةوام بـة، بؤضـي جهودةكـةي بةبـةالش             ؤذنامةية بـةو نـ  
 .بِروات؟ كاك زانا فةرموو

 (:زانا)خضر سعيد قادر َيزبةِر

 . َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
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من لة موداخةلةي خؤم لة هةفتةى رابـوردوو لـة مـاددةى دوو لـة ثرؤتؤكـؤليش تؤمـار كـراوة ومت ياسـا بـة          
َيكخسنت و قةيدة لةسةر ئازاديةكان، نةمطوت ئةم ياساية دانـدراوة بـؤ ئـةوةى ئـازادي رؤذنامةطـةرى      طشس ر

 .كؤت وبةند بكات، زؤر سوثاس
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك كةريم
 

 :َيز كريم حبرى عبداهللبةِر

  .                                         َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

منيش بةهةمان شَيوة بةِراسس ياسا لة هةموو بوارةكاني ذيانـدا، هـةموو بوارةكـاني ذيـان رَيكـدةخات، ياسـا       
خــؤي لــة خؤيــدا كــؤت وبةنــدة، ياســا بــةو مانايــة نيــة، ئــةو فةوزايــةي كــة لــةناو كؤمــةَلطادا هةيــة، ياســا       

خبـرَينت، ئـةوة وةكـو مةبـدة   و     رَيكيدةخات بةبَي ئةوةى هةندة قيود و كؤت وبةندي دانَي بؤ ئـةوةى رَيـك   
ثرنسـيثَيكي طشـتية، بـةآلم ئَيمـة لـة لَيذنـةى ياسـاييدا بةِراسـس نامانـةوَى كـةس خـؤي لـة ئَيمـة ليــرباَلرت و              
راديكاَلرت بزانَي، بَلَي وةلآل مـن لةطـةَل ئـازادي رؤذنامةطةريـدام، بـةآلم اليـةنَيكي ديكـة لـة لَيذنـةى ياسـاييدا           

ةَل ئةو ثةِرى  ئازادي رؤذنامةطةريداين لة لَيذنةى ياساييشدا، بةِراسس ئَيمة لةطـةَل  لةطةَليدا نية، ئَيمة لةط
ئةوةي دانينة سانسَور خبرَيتة سةرى، ئَيستا ئةو بِرطةية ئةو خاَلي سَييةمة هي  كؤت وبةندَيك نية لةسـةر  

وست ناكـات، هـي  كـؤت    رؤذنامة، تةنها تؤمار كردنة، خؤ مؤَلةت نادات، هي  شتَيك لةسةر رؤذنامةطةري در
وبةندَيك لةسةر رؤذنامةطةري دروست ناكات، تةنها تؤمار دةكات، باشة ئةو ثرؤذة ياساية، ثرؤذة ياساييةكة 
ــنبريي،     ــان كـــردووة و دراوة بـــة حكومـــةت و وةزارةتـــي رؤشـ ــان ئامادةيـ ــان خؤيـ ســـةنديكاي رؤذنامةنووسـ

سةنديكاي رؤذنامةنووسان هـةر رؤذنامةيـةك،   حكومةتيش ثةسندي كردووة و بؤ ئَيمة هاتووة، باشة نابَيت 
هةر شتَيك كة دةردةضَينت لةم وآلتة بةالى كةمي ئاطادار بكرَيتةوة، كاك شةوقي رةئيةكةي زؤر جوان بـوو،  
رةئيةكةى لةطةَل ئةوة دا بوو كة دةبَي سةنديكا ئاطادار بكرَيتةوة دواي ئةوة كة تؤمار دةكرَي لة سةنديكاي 

ة لةطةَل ئةوةيداين بةِراسس، ئةوةش هي  كـؤت و زجنـري لةسـةر ئـازادي رؤذنامةطـةرى      رؤذنامةنووسان، ئَيم
دروست ناكات، شـتَيكي زؤر ئاسـايية، ئَيمـة دذى رؤذنامةطـةرى نـني، دذي ئـازادي رؤذنامةطـةري نـني، ئَيمـة          

 .ؤر سوثاسلةطةَل ئةو ثةِرى ئازاديداين نةك هةر بؤ رؤذنامةطةري، بؤ هةموو هاووآلتياني كوردستان و، ز
 :           بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، % 122ئةطـةر نـةَلَيم   % 92ئةم قانونـة، قانونَيكـة كـة دةرئةضـَينت ئـازادى رؤذنامةطـةرى زيـاد ئـةكات لـة          
رؤذنامـة ئـازادة هـي  قةيـدَيكي لةسـةردا      : جارَي ثَيش هةموو شتَيك خاَلي يةكةم لةماددةى يةكةمدا دةَلـَي  

يـة موافةقـةتي وةزارةتـي رؤشـنبريي وةرطـرَينت، هـةر خـؤي لـة خؤيـدا مـاددةى يةكـةم            نية، تـا ئَيسـتا دةبوا  
ســةركةوتنَيكي طةورةيــة بــؤ رؤذنامةطــةرى، لةبــةر ئــةوة ئــةو تةفســرياتانة كــة لــة اليــةن خــةمان خــان كــرا  

يش مةقبوول نية، ئَيمة لَيرة دانيشتني بؤ ئةوةى ئازاديةكةى دابني بكةين بؤ هـةر هـةموومان، بـةآلم ئـازاد    
بةماناي ئةوة نية فةوزا دروست بكات، بةماناي ئةوة نية هةر كةسَيك بَينت و ضـوار كـةس كؤببَيتـةوة ثَيـي     
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وابَينت رؤذنامة نووسة و حةقي ئةوةى هةية رؤذنامةيةك هـني بكـات، قانونَيـك دةبـَي هـةبَي رَيكـي خبـاتن،        
دسـتاني نـوَي، ئـةوة ئـةو نـاوةى دَيـنم       دةبَي حةقي خةَلكي تريش نةخوات، سبةييَن رؤذنامةى با بَلـَيني كور 

تاكو كةس يةخةم نةطرَي، يةكَيكي تر دةرضوو طوتي رؤذنامةى كوردستاني نوَي دةردةكات، كةسَيك نـةبَينت  
ثَيي بَلَي كاكة ئـةوة ثَيشـرت دةرضـووة ئـةو حةقـةم هةيـة، قانونَيـك نـةبَي ثَيـي بَلـَي ئـةوةتا ئـةو جةريـدةي              

بَي ضؤن دةبَيـت؟ لـة خؤيـةوة نابَيـت، رؤذنامـةى ئـاآلي ئـازادي وةخـس         بآلوكردوةتةوة، ئةو خؤي حةقي نة
خؤي خؤم دةستم تَيدا بوو دوايي بردتان، بةهةرحاَل مةسةلةكة ئةوة نية عةفوم دةكةن، كاك بةَلَين ئةطةر 

 .نوقتةى نيزاميت هةية
 (:بةَلَين)َيز محد عبداهلل حممودبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ة دوو فةقــةرةى تيكــرار بَيتــةوة، مــن داوا لــة هــةردوو لَيذنةكــة دةكــةم لَيذنــةى ياســايي و  بةِراســس ئــةوة لــ

لَيذنــةى رؤشــنبريي بــة تايبــةتي لَيذنــةى رؤشــنبريي، نةصــي ئــةوةى كــة لــة ِراثؤرتةكــة هاتيــة ئــةوة ِرةئــي   
زيـاد بكـةين، ئـةو     لَيذنةكةية ، ئةطةر فةقةرة سَي خبوَينينةوة دةَلَي لة ثَيش وشةى رؤذنامة، كةناَلةكاني بؤ

ِرةئيةي ئَيستا برادةران دةيدةن ئةطـةر ِرةئـي شةخصـي خؤيتيـان بـة تةئكيـد خـؤ مـن لةطـةَل ئـةو رةئيـةم            
نيقابة نةمَينَينت و تؤماركردنةكة لة وةزارةتي رؤشنبريي بَينت، بةآلم نةصةكة دةَلَي لة ثَيش وشةى، تـةنها  

ــةناوى ليَ    ــةر ب ــيرت ئةط ــة، ئ ــَي نةمانطوتي ــةرةي س ــةي    لةفةق ــت، لةفةقةرةك ــةو بَي ــَي ئ ــنبريية دةب ــةى رؤش ذن
ثَيشــةوةش بــةرَيز ســةرؤكي ثةرلــةمان كــة مــن بــَي دةنطــيم لَيكــرد، ئةطــةر فةقــةرةي دوو خبوَيننــةوة هــي   
ئيعترياز ناكات لةطةَل ئةو نةصةي كة جـةنابت ثَيشـنيارت كردبـوو و دةنطيشـتان بـؤ دا، لةبـةر ئـةوةى ئـةو         

ي دةدرَي لةطةَل ئةو نةصانةى كـة هـاتووة يـةك ناطرَيتـةوة، موشـكيلةكةمان      ِرةئيةي كة لة لَيذنةي رؤشنبري
 ئةوةية، من داوا دةكةم يان ئةو نوسخةي الي منة زةَلةتة؟

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك شَي، فةتاح
 :َيز فتاح عبداهلل نةقشبنديبةِر

 . َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
ة ئةصــَلي مةشــروعةكة هاتيــة هــةمووي لــة جَيــي خــؤيس، بؤيــة داوا دةكــةم وةلــآل مــن ثــَيم وايــة ئــةوةى لــ

دةستكاري هيضي نةكرَي، بةرَيزانيش من ثـَيم وايـة بـةوردي سـةيري فةقـةرةكان و خاَلـةكانيان نـةكردووة،        
نيزام و قانون، ئَيمة وةكو ثةرلةمان نيزاممان هةية، مةعقولة سةنديكاي رؤذنامةنووس نيزامَيكـي بؤخـؤي   

على صاحب االمتياز او مؤسسها تقديم بيان التاسيس و تسجيله لدى : ؟ ئةوةى لة فةقةرةى سَي هاتووةنةبَي
ــةرةكان         النقابــة ــةموو فةق ــتة ه ــة ثَيويس ــَيت، كةوات ــة ناناس ــةو دةزطاي ــةس ئ ــةو ك ــةكات ئ ــةوة ن ــةر ئ ، ئةط

ؤثؤزسيَون بني، بـةآلم خـؤي   مبَينَيتةوة، بةتايبةتي ئةوةيان، ئةوةى خاتوو خةمان طوتي واي لَي ئةكا ئَيمة ئ
دييتاعكةر بَيت لة نيقابةى صةحةفيان و رؤشنبريان، نةخَير ئَيمـة هـةموومان ثشـتطريي رؤشـنبري دةكـةين،      
دييتاعي لَي ئةكةين، بةآلم نيزامةكةمان، ئةو نيزامةى ئةمانةوَى بكرَي نيزام هةتا بـؤ ثةرلـةمان و وةزارةت   
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ثَيم باشة بة ووردي تةماشاي نةصي نووسينةكة بكةن، ئايا لـة  و بؤ وةزيريش هةية ئةوة شتَيكي باشة، من 
مةصَلةحةتي رؤشنبريي نية؟ بـةَلَي لـة مةصـَلةحةتي رؤشـنبريية، بؤيـة داوا لـة سـةرؤكي ثةرلـةمان دةكـةم          
بدرَيتـة دةنـط مبـَييَن يـان نـةمَييَن؟ ئةطـةر ثَيويسـت بـة نـةمان بـوو، نـةمَييَن، ئةطـةر مـاوة بـا مبــَييَن، زؤر               

 .سوثاس
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنةِرب

 .كوَيستان خان فةرموو
 :َيز كوَيستان حممد عبداهللبةِر

 .  َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
وةلآل من ثَيم واية ئةطةر موناقةشةكان ئاوا بِروات تا ساَلَيكي تر ئةم مةحةلة هةر خةريكي ئةم ياسـايةين،  

ئةطـةر ثَيويسـتتان بةِرايـةكي ياسـايي هةيـة ئـةكرَي ئـةوة         ئَيمة هةموو ئةو خاآلنـةمان موناقةشـة كـردووة،   
لَيذنةى ياسايي هةية، ئةطةر ثَيويستتان بة ِرايةكي لَيذنةى رؤشنبريي هةية لَييان بكةن و بيخةنة دةنطةوة، 
ناكرَي هةر كةسَي دةسس هـةَلرِبي هةَليبسـتَينن، ضـونكة ثَيشـرت نـاو نووسـراوة و موناقةشـة كـراوة و لـةوَي          

 .  ي هاتووة، سوثاسكَوتاي
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

موالحةزةكةت لة جَييةتي و نوقتة نيزامية و حةقي خؤتة و دةستت خؤش بـَي، ئينشـا   اهلل هـةموو اليـةك     
ثابةندبن بةوة، هةر جارَي نوقتةيةكمان بؤ نةهَينن، من ثَيم واية ئةوةي كة ئيعـتريازي لةسـةر طـرياوة دوو    

 . ، ئةوة زؤر كةس دةَلَين ثَيويست ناكاتمتويله مصدره و جهةشتة، بيان 
 :َيز ئارَيز عبداهلل امحدبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ئةو ِراثؤرتةي ئَيمة كة باسي كةناَلةكاني راطةياندن دةكات، ئـةوة بامسـان كـرد و روونكردنـةوةمان دا، رؤذي     

ة ماددةى يةكةم مةسةلةي سةنديكامان الدا ئَيمة كة ل: ثَيشووش هةمان روونكردنةوةمان دا ئةوة يةك، دوو
لة ماددةكاني ديش هةروا قسةمان كردووة ئـةو رؤذةش كـة ثـَيم وابـَي لـةالي خـؤم ئةوموالحـةزةم نووسـية         
لةطــةَل برادةرانــي ياســايي دانشــتني طومتــان ئةمــة نــةمَييَن، بةاليانــةوة ئيعتيــادي بــوو نــةمَييَن، ســةنديكاي  

عتيـادي بـوو نـةمَييَن، ئينجـا ئةطـةر لـة راثؤرتةكـةى ئَيمـة نـةهاتيَب ئـةوة           رؤذنامةنووسانيش بةاليةنةوة ئي
 .طؤرانكارى بةسةر هاتية، ئةوةية مةسةلةكةن من نازامن مةبةستمان ئةوة نية

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ة سـةر لَيذنـةى   ئةوة نوقتةى نيزامي نية كاكة، جارَي هَيشتا من قسةكةم تةواو نةكردية و هَيشتا نةهاتووم
رؤشنبريي، تؤ نوقتةى نيزامي وام زاني لةسـةر قسـةكاني كوَيسـتان خـان قسـةت هةيـة، يـان شـتَيكي تـازةت          

صـاحب  : هةية، ئَيستا خـاَلي سـَييةم لـةم ماددةيـةدا بـة ثَيـي ئـةو موالحةزاتانـة يـةك شـت هةيـة كـة دةَلـيَ             
َي لة وةزارةتي رؤشنبريي بَيت يان دةبَي لة ئيمتياز يان موئةسيس دةبَي تةسجيلي بكات لة كَيندةر؟ يان دةب
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نيقابة بَيت، كة دةَلَي من تةسجيلم كردووة هينةكي دةداتَي، حةقي نية لةو تةقدميـةدا ئيعتريازَيـك بَينَيـت    
ض نيقابة بَيت و ض وةزارةت بَيت، بةآلم جيهةتَيك هةبَيت جيهةتي تةسجيل، كاتب عةدلة، كَييـة؟ وةزارةتـي   

ةبَيت قانوني بَيت، خؤ ئةم طؤمةَلكاية بَي دةوَلةت نية، بَي نيزاميش نيـة، قانونَيـك كـة    فالنة؟ جيهةتَيك ه
دةردةكــةن نــابَي جيهــةتَيك هــةبَيت؟ ئــةوة قةيــديش نيــة ، جةريدةيــةكم دةرهَينــاوة بــةياني تةئسيســةكة   

نت ئيعتريازم هةيـة،  ئةو جةريدةم دةرهَيناوة، نيقابة خؤ ناَلَي: دةضمة وةزارةتي رؤشنبريي يان نيقابة دةَلَيم
ضــونكة تــؤ ثيــاوَيكي خــةراثي يــان حــةقت نيــة، بــةثَيي حــةقي خــؤي تةســجيلي دةكــاتن، حــةز دةكــةم لــةم  

 .بارةيةوة جةنابي وةزيريش دوا ِرةئي بدات لةسةر ئةوةى تةسجيلةكة، فةرموو
 :وةزيري رؤشنبريي/ َيز فلك الدين كاكةييبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ةنديكا كاتي خؤي زؤرمان موناقةشة كرد، سةنديكا وايان ثَي باش بوو لةالى خؤيان تةسـجيل  ئَيمة لةطةَل س

بكرَي، بةآلم دواجار وازيان لةوةش هَينا، ئَيسـتا مةسـةلةكة ماوةتـة سـةر بِريـارى ثةرلـةمان، تةبعـةن خـؤي         
ت، وةزارةتـي  جيهةتةكة حكـومى بَيـت ئينجـا هـةر ض بَيـت، كاتـب عـةدل بَيـت يـان وةزارةتـي رؤشـنبريي بيَـ            

 .شارةواني بَيت؟ لة جيهةتَيكي حكومي تةسجيل بكرَيت، ئينجا ئةو جيهةتة حكومية كَية؟ زؤر سوثاس
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

مادةم وةكو وةزيري رؤشنبريي دةَلَي سةنديكا موافةقةى كردووة بـا نـاوى سـةنديكا البضـَيت و لـة وةزارةتـي       
 .، ئةطةر ثَيتان باشة؟ كاك شَيروانرؤشنبريي تةسجيل بكرَيت

 :َيز شَيروان ناصح حيدرىبةِر

 . َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
ــةوان          ــةَل ئ ــوون لةط ــازر ب ــة ح ــانيش ك ــةنديكاي رؤذنامةنووس ــة، س ــةرةمحان هةي ــة موقت ــةو بابةت ــة ل ئَيم

ةمان كـرد  و جةنابي وةزيريش ئةو سـةردةمةى كـة موناقةشـ    ئيتييتاقمان كرد بةو نةصةي كة ئَيستا هاتووة
هي  ئيعتريازي نةبوو، بةآلم حةتا ئةطـةر ئيحصـايةكيش هـةبوو ض سـةنديكا بَيـت؟ ض وةزارةتـي رؤشـنبريي        
بَيـت؟ ئــةبَي مـةعلوماتَيكيان هــةبَيت بةنيسـبةت ئــةو رؤذنامانــةى كـة لــة هـةرَيمي كوردســتان دةردةضــَيت،      

صةمان داِرشتووة، هةم تةسجيلةكة لـة  يةعين بةهةر شَيوةيةك بَيت دةبَي هةردووال ئاطادار بن، بؤية ئةم نة
 .نيقابة بووة و هةم ئيعالمي وةزارةتي رؤشنبرييش بكرَيت لةم مةسةلةية و، زؤر سوثاس

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

باشــة ئةطــةر شــتَيك بكــةين؟ خــؤ مةســةلةكة دؤكيؤمَينتــة، مةســةلةن ســبةييَن يــةكَيس رؤذنامةنووســاني     
، ئةضـن بـؤ الي كـَي؟ راسـتة ئةضـنة وةزارةت، ئةضـنة نيقابـة، ئةضـنة الي جةريـدةكان،          ئةوروثا دَينة ئَيـرة 

بةآلم داواي ئيحصايةك دةكةن، بة نيقابة ئةَلَين لـة كوردسـتاندا رؤذَي ضـةند رؤذنامـة دةرئةضـَيت؟ ئةطـةر       
: ثَيـي ئـةَليَ   ئيحصايةكي ال نـةبَي و سـةرذمَيرَيكي ال نـةبَي لـة كـوَي دةزانـَي؟ ئةضـَيتة وةزارةتـي رؤشـنبريي         

ضةند طؤظار هةية؟ ضةند رؤذنامة هةية؟ ئةطـةر لـةالى نـةبَي، تةسـجيل نـةكرابي ئيحتيمـال هةيـة هـةر ض         
رةقــةمَيك بــدات زةَلــةت بَيــت، دوايــي مــن تةئكيــد دةكةمــةوة ئــةوة قةيــد نيــة، تةســجيلة، فةقــةت ئاطــادار  
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نووسـان لةبـةر ئةمِرؤيـة، ئـةمِرؤش     كردنةوةية، هي  قةيدَيك نية، بةآلم حةساسيةت لة سةنديكاي رؤذنامة
لةبــةر زروفَيكــي تايبــةت وايــة، ســبةييَن ســةنديكا تةتــةور دةكــاتن وةكــو ســةنديكاي ميســري لَيــدَيت، هــي   
رؤذنامة نووسَيك نية ئةندام نةبَي تَيدا، هي  حيزبَيك نية رؤذنامةنووساني ئةم حيزبة ئةندام نةبَي تَيدا، 

سـةنديكا موشـكيلةيان هةيـة و هَيناويةتيانـة ئَيـرة، كـة مـن ثـَيم وايـة           بةآلم ئةمِرؤ هةندَيك برادةر لةطةَل
موئةقةتة و دةوام ناكات، لة كؤنيترانسَيكي تر ئةو ئيتييتاقيةي كـة ئَيسـتا لـة بـةيين اليةنةكانـدا هةيـة، كـة        

كـةين،  بةو شَيوةية بةِرَيوة دةضَينت، ئَيمة نابَي بؤ ئةمِرؤ ئيش بكـةين، ئَيمـة دةبـَي بـؤ دوا رؤذيـش ئـيش ب      
سها تسـجيله لـدى وزارة الثقافـة،    على صاحب االمتياز او مؤس: لةبةر ئةوة من ثَيم واية وةكو عةرزمان كرد 

 .ئةوها باشة؟ كاك بارزان نوقتةى نيزامي هةية . تقوم وزارة الثقافة باعالم نقابة الصحفيني بذلكو
 :َيز بارزان حممد قادربةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ــةم ــةتي ت ــةكي     جيه ــوركي جةريدةي ــي و ت ــةراتي ئَيران ــو موخاب ــَي وةك ــةر كةس ــةعين ه ويل زؤر زةروريــة، ي

دةردَيين بة ناوَيكي ترةوة، دةبَي مةصدةر تةمويل بزانني لة كوَية؟ يـةعين بـؤ دروسـت بـووني حيـزب، بـؤ       
ضـي  جةريدة، بؤ شتَيكي عام كـة تـةوجيهي خـةَلك دةكـرَي، يـةعين جيهـةتي تـةمويل ئـةبَي ديـاري بكـرَي،           

تَيداية ئةطةر كابرا بَلَيت رةئس مالةكةم ئةوةندةية و ئةمـة ئةمةيـة؟ جةريـدةى وا هةيـة مـن دةريدةكـةم،       
 .بةآلم حيزب ثارةم ئةداتَي، يان لة موخابةراتَيك ثارة وةرئةطرم، دةبَي جيهةتي تةمويلةكة دياري بكرَي

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

تريازيان طرت لةسـةر جيهـةتي تـةمويل، راسـتيةكةت دةوَي؟ عـةفوم دةكـةى ئـةو        وةلآل هةندَي برادةران ئيع
مةسةلةي بيان مصدر و جهة التمويل لةطةَل كؤمةَلطاي ئَيمةدا ناطوجنَيت، بةِراستيةكةي، ئةوة وةخس خؤي 
 زةماني بةعس ئةو موراقةبة هةبوو، ثارة لة كوَي بوو؟ ئةوةت ض بوو؟ جةريدةيـةك ئةطـةر ثـارةى نـةبَينت    

دةري ناكات، ئةطةر مةصدةرى نةبَيت دةري ناكات، ئةطةر مةصدةريشـي هـةبَيت هـةر مـةعلوم دةبَيـت، كـام       
جةريدة هةية من بَلَيم وةرة ثَيت بَلَيم مةصدةرةكةي ضية؟ جةريدةيةكم ثَي بَلَي ثَيشرت، كةس نية نةزانَي 

، مومكينـة نةيـةوَيت ئـةو كابرايـة     مةصدةرةكةي ضية؟ ئةوة ئاشكةراية نايةوَي ئةمة وةكو قةيدَيك دابنـَين 
ةكـة  (لكـل ذي مصـلحة  )ئاشكراي بكاتن، بةآلم ئةطةر جيهةتةكة خوانةخواستة ناحةز بوو ئةوة ئةو وةخـس  

 . دةرى دةكات دةَلَي ئةوة خارجيي قانونة، من دةخيةمة دةنطةوة ثَيم واية، كاك كةريم فةرموو
 :َيز كريم حبرى عبداهللبةِر

 .                                          مةنَيز سةرؤكى ئةجنوبةِر

بةِراسس ئَيمة لةطةَل ثَيشنيارى سةرؤكايةتي داين لةو مةسةلةية كة ئةوة تؤمار بكرَي و تةسـجيلي بدرَيتـة   
وةزارةتي رؤشنبريي، بةآلم لة هةمان كاتدا ئَيمة لةطةَل ئةوةيداين بيان مصدر و جهـة التمويـل النةضـَيت و    

 .نَيتةوة، و ثَيمان زؤر زةرورة و، زؤر سوثاسوةكو خؤي مبي
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك ئارام
 :َيز ئارام رسول مامندبةِر
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 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
ئَيمة وةكو لَيذنةى رؤشنبريي، جةنابي كاك ئارَيز دةزانَي، دانشـتني لةطـةَل كؤمـةَلَيك لـة رؤذنامـة نـووس و       

ن ئيمتيــازي رؤذنامــة ئةهليــةكان و ئــةو ثَيشــنيارةمان خســتة بــةردةميان، زؤريــان ثــَي سةرنووســةر و خــاوة
ثَيويسـتة فيعلـةن ئَيمـة باسـي     : خؤش بوو ئيتييتاقةن، ئةوان مةمجوعةيةك بوون كة تةئيديان كرد طوتيـان 

 .شةفافيةت دةكةين كة ثَيويستة ئةمةش باسي لَيوة بكرَي، ئةوان ئةصَلةن ِرازي بوون بةوة
 :           ز سةرؤكي ئةجنومةنَيبةِر

 باشة كاكة با ئيزافة بكرَيت مادةم ئةطةر وا موتةفيقن لةسةري؟ 
 :َيز ئارَيز عبداهلل امحدبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ديسان ئةوةش روونكردنةوةيةكة كة كاك ئارام و برادةران دةَلَيني راستة، بـةآلم موشـكيلةكة ئةوةيـة ديسـان     

كة تَيدا نةبوو، بؤية ئَيمة لة تةقريرةكةي خؤمان ئيشارةمتان ثَيداوة، لة عةرةبيةكةي تَيـدا  ئَيمة لة كوردية
بوو، لةطةَل لَيذنةى ياسايي خيالفةكة لةوة نية، خيالفةكة لةوةية كة ئي ئةوان تَيدا بوو، لة الي ئَيمة تَيدا 

 .نةبوو، زؤر سوثاس
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

علـى صـاحب االمتيـاز او مؤسسـها تقـديم بيـان       : دةخيوَينمةوة، فةقةرةى سَييةم لة ماددةى سـَي   ئةوة ئَيستا
، كــاك كــةريم و هةنــدَي برادةرانــي التأســيس وتســجيله لــدى وزارة الثقافــة مــع بيــان مصــدر و جهــة متويلــه 

ةتـي رؤشـنبريي   لَيذنةى ياسايي دةَلَين ئةوةش ئيزافة بكرَي، هةر ضـةندة ئـةوةش هـي  قةيـدَيك نيـة، وةزار     
على صاحب االمتياز او  :ئاطادارى سةنديكا بكاتةوة، ئَيستا بؤ جاري كؤتايي دةخيوَينمةوة بؤ خرانة دةنطدان

على الوزارة اعـالم  ، وجهة متويلهى وزارة الثقافة مع بيان مصدر ومؤسسها تقديم بيان التأسيس وتسجيله لد
: دكا تكاية؟ فةرموون، كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ فةقـةرةى دواتـر     كَي لةطةَليةتي دةسس بَلننقابة الصحفيني بذلك، 

ئـةوة برادةرَيـك ئيعـتريازي طـرت دةَلـَي لـةوَي       . يشرتط فـيمن ينـوي اصـدار صـحيفة ان يكـون كامـل االهليـة       
هاتووة، ئةوة شةرت نية ئيال صةحةيف بَيت، بؤية لَيرة زةرورية هةبَينت، مومكينة يـةكَيك خـاوةن ئيمتيـاز    

ال جيوز اصـدار صـحيفتني باسـم واحـد يف     : ةنووسيش نةبَينت، لةبةر ئةوة ئيعتيادية، ثَينجةمبَينت و رؤذنام
 .ئةوةش كةس ئيعتريازي لةسةر نةطرت و، فةرموو. االقليم

 :َيز ئارَيز عبداهلل امحدبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
شةيةكمان نية لةوة، بةآلم وةكـو  رةنطة سبةييَن طؤظارَيك دةربضَينت خةبات و رؤذنامةيةكيش دةرضَينت ، كَي

 .يةك نةبن و بةيةك ناو دةرنةضن، تةليتزَيون دةردةضَي، ئةوة دةردةضَي، مةبةستمان ئةوة نية
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
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ال : وةلآل بةعةرةبيةكـةى زؤر جـوان هاتيـة، زؤر باشـة، ئَيسـتا      ال جيوز اصدار صحيفتني متشابهتني ؟  باشة،
 .زؤر باشة، بةَلَي كاك زانا .دار صحيفتني باسم واحد يف االقليمجيوز اص

 (:زانا)خضر سعيد قادر َيزبةِر

 . َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 .بِرطةى يةكةم و دووةم و سَييةم دةنطداني بؤ كرا، بةآلم ضوارةم و ثَينجةم رؤيشنت بة بَي دةنطدان لةسةري

 
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

طـةى يةكـةم و دووةم و ســَييةم لةبـةر ئــةوةى طؤِرانكارميـان لةسـةر كــرد، موقتـةرةحاتي تــازة بـوو، بؤيــة        بِر
دةنطدامنان لةسةردا، ئةوانةى كة هي  طؤِرانكاري نةكراوة، دوايي ماددةكـة هـةمووي ثَيكـةوة دةنطـي لةسـةر      

و بشـكل واضـح امسـه و اسـم     على صاحب االمتياز او مؤسسها ان ينشـر يف مكـان بـارز منهـا     : دةدةين، شةشةم
رئيس حتريرها و مكان و تاريخ صـدورها و اسـم املطبعـة الـيت تطبـع فيهـا و ان ينشـر اعالنـآ بـاي تغـيري او           

ض خيالفةكي لةسـةر  . يطرأ على بيان تأسيسه، خالل ثالثني يومآ من تاريخ اجراء التغيري او التعديلتعديل 
 .نةبوو ئةوةش؟ كاك بارزان

 :مد قادرَيز بارزان حمبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
، مـن ثرسـيارةكةم ئةمـة صـةحييتةية يـان      ال جيوز اصدار صحيفتني باسم واحد يف االقليم: : لةو ماددة ئةَلَي

رؤذنامةية؟خؤ ئةوانةش ئةطرَيتـةوة، بـةآلم دوو مةجةلـة بـؤي هةيـة هـةبَيت؟ دوو رؤذنامـة بـؤي هةيـة وا          
 بَيت؟ 

        :    َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

تةعرييتةكةي وازيح كراوة، ئَيمة كردمان لة ماددةى يةكدا هةمووي دياريكراوة، هةمووي دةطرَيتةوة، ئَيستا 
ئةوة هةندَيكمان بـة  . ثَيويست ناكات ناوى مةتبةعةكةى تَيدا بَيت: بةس ئةوةندية لَيذنةى رؤشنبريي دةَلَي

ا، لـــة ثـــةنا شـــاخَيكدا، لـــةماَلَيكي نهَينيـــة  عـــةقلي ثَيشـــوومان مةتبةعةكـــة شـــاردوومانةتةوة لـــة كونَيكـــد 
 .دةريدةخةين، تَيدا بَي، تَيدا نةبَي بةقةناعةتي من شتَيك ناطؤِردرَيت، كاك دلَير فةرموو

 :دلَير امساعيل حقي شاوَيس.َيز دبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
وسـيين ضـاثخانة مـن داوام    بةِراسس ئَيمة لـة بـارودؤخَيكي تـردا دةذيـن وةكـو جـةنابت باسـت كـرد، ئـةو نو         

كردبوو و ثشتطريي لةو بري و بؤضوونةش كرا بةراسس، ترياذةكةشي تَيدا بَيت، بؤ منوونة ترياذ منوونةيةكة 
يـاخود موئةشـرَيكة بـؤ ئـةوةي ئـةو رؤذنامةيـة ضــةندة طةشـة ئـةكات و ضـةندة بـةرةو ثَيشـةوة ئةضــَيت و            

ماوةر و لةطـةَل خةَلكـدا هةيـة؟ ئةمـة شـتَيكي زؤر      ضةندة تةَلـةبي لةسـةرة؟ ضـةندة ثةيوةنـدي لةطـةَل جـة      
طرنطة، جطة لة ديراسة كردن و تارخيي رؤذنامةكة كة سوودي لـَي ئـةبينرَيت، ئةمـة موئةشـرَيكي طةورةيـة      
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كة ئةو رؤذنامةية ضةندة بةرةو ثَيش ئةضَي؟ يةعين مةبةستةكةم ئةوةية ثَيشـنيازئةكةم كـة ترياذةكةشـي    
 .تَيدا بَيت

 :           ي ئةجنومةنَيز سةرؤكبةِر

 .وا بزامن تَيدا بَيت يان تَيدا نةبَيت هي  شتَيك ناطؤِردرَيت، كاك ئارام فةرموو
 
 

 :َيز ئارام رسول مامندبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ئةطــةر ئيجــازةم بــدةى بــةبريي بــرادةران بَينمــةوة لــة لَيذنــةى رؤشــنبريي، كاتَيــك كــة ئَيمــة كؤبوونــةوةى    

كرد لةطةَل سةنديكا و لةطةَل جةنابي وةزير و لةطةَل لَيذنةى ياسايي و بةرَيز جَيطري سـةرؤكي  هاوبةمشان 
ثةرلةمانيش ئامادة بوو، لة كؤتاييدا برياردرا كة ئةمةي تَيدا بَيت، بة سَي ضـوار موالحـةزةى جـؤراو جـؤر،     

و اليــةك رازيبــووين كــة يــةعين بــةرَيزان ئَيســتا لــةياديان كــردووة كــة خؤيــان لــةم دانيشــتنة ئَيمــة هــةمو   
 .ضاثخانةكة بةيان بكرَي، زؤر سوثاس

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .ئَيستا ئةخيةمة دةنطةوة، فةرموو
 :َيز ئارَيز عبداهلل امحدبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ئةطـةر طؤرانكاريـةك   هةندَي شتمان هةية هاوبةشة لةطةَل لَيذنةى ياسايي، ئَيمة داكؤكي لـَي ئةكـةين تـةنيا    

هةبَيت، ئةوة ِرةئي شةخصي خؤمان ئةدةين، ئةوة يةك، ئةوة لَيرة با لَيذنةى ياسايي با ثرسيار بكات بزاني 
ئَيمة ثَيمان واية بـا رؤذنامةكـة ئـازاد    : تَيدية ئةو مةسةلةي كة كاك ئارام دةيَلَيت؟ ئةوة يةك تَيدا نية، دوو

بـا ئـازادي بكـةين، بؤضـي لةسـةري فـةرز بكـةين؟ دةتـوانَي بينووسـي و          بَيت، ئَيمة دةَلَيني قةيـدي ناكـةين،   
ئـةو مةسـةلةية ثةيوةنـدي بـة رَيكالمـي بازرطـاني هةيـة لـةدوارؤذ ئـةم          : دةتونَي نةينووسَي، ئةوة دوو، سَي

مةسـةلةية، لةبــةر ئةوةيـة خؤيــان بــة ثَيـي ئيتييتاقةكــةي ضـاثخانة و ئةوانــة ئةيكــةن يـان نايكــةن؟ لةبــةر      
 .ك زةرةردانة بة رؤذنامةكة بةنةوعَيكي تر، لةبةر ئةوة ئَيمة ثَيمان باشة تَيدا نةبَينتئةوةش جؤرَي

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كوَيستان خان فةرموو
 :َيز كوَيستان حممد عبداهللبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
، بةآلم لةبةر ئةوةى هةر بـةردةوامني  وةلآل هةر ضةندة من خيالفةكةي نوقتة نيزاميةكةي ثَيشووي خؤمة

لةسةر ئةو هينة ثَيشَيَل كردني ثةيرةوي ناوةخؤ، بؤية مـن رَيطـةم بـة خـؤدا قسـة بكـةم، مةسـةلةي تـرياذ،         
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ذمارةى دةركردني رؤذنامةكةية، رؤذنامة ئةمِرؤ من بة هةزار نوسخة دةريئةكـةم، بـةآلم ئـةزامن خوَينـةرى     
ةزار، خوَينةرى دائةبةزَي ئةيكةم بة هةزار، لةبـةر ئـةوة هـي  ثَيويسـت     زؤرة مانطَيكي تر ئةيكةم بة دوو ه

 .نية بنووسرَيت، زؤر سوثاس
 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كةس ناوي ترياذي نةهَيناوة، لة ثرؤذةكةدا نية، فةرموو كاك عزالدين
 

 :َيز عزالدين سليم خديدابةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
كةمان نـةدوةى مةفتووحـة، جةلسـةي ثةرلـةمان نيـة، ضـونكة جةلسـةى ثةرلـةمان موناقةشـة          ئةوة جةلسـة 

كراوة و ناوةكان نووسراوة، ِرةئيةكي تر دةدةن طةآللة دةكـرَي، ئَيسـتا بوويتـة نـةدوة مةفتووحـة و ئَيمـةش       
 .هي  قانونَيك و هي  شتَيك تةواو ناكةين

 :           َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

كيلةكة ئةوةية ئَيمة دوو لَيذنةين، دوو رةئي جياوازين، كة دوو رةئي جياواز بوون، دةبَي حةسـم  وةلآل موش
بكرَيت، باشرت سةرؤكايةتي وا تةسوور دةكات، كة دةبَي هةوَل بـدات ئةوةنـدةى كـة دةكرَيـت دوو رةئيةكـةي      

بـة ناضـاري خسـتمانة     يةك خبةين، ئةطةر نةمانتواني ئةو كـات رةئيـةكان دةخةينـة دةنطـدان، سـَي فةقـةرة      
دةنطدان، بؤية ئةمة زؤري ثَيضوو، ئةطةر ئةوان ئيتييتاقيان لةسةر هةبا ئةو كـات قسـةكةي جـةنابت راسـت     
ــاوي        ــات كــة ن ــةى رؤشــنبريي داوا دةك ــاَل هةيــة لَيذن ــي ، يــةك خ ــة ئــةوة ه ــدا ني ــرياذي تَي بــوو، ئَيســتاكة ت

وةية ئـةوة البـدرَيت لـة بِرطةكـة دةسـس بَلنـدكا؟       ضاثخانةكة نةنووسر َيت، دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئة
تكاية، كَي لةطةَل ئةوةية مبَينَيت؟ ئةوة مايةوة، ئَيستا ماددةكة هةمووي سـَي فةقـةرةي يةكـةممان دةنطمـان     

فةقـةرةى  . يشرتط فيمن يصدر صـحيفة ان يكـون كامـل االهليـة    :بؤ دا، فةقةرةى ضوارةم وةكو خؤي مايةوة 
علــى صــاحب االمتيــاز او : ، فةقــةرةى شةشــةم صــحيفتني باســم واحــد يف االقلــيمر ال جيــوز اصــدا: ثَينجــةم

مؤسسها ان ينشر يف مكان بارز منها و بشكل واضح امسه و اسم رئيس حتريرها و مكـان و تـاريخ صـدورها و    
ل يطرأ علـى مضـمون بيـان تأسيسـه، خـال     تعديل اسم املطبعة اليت تطبع فيها و ان ينشر اعالنآ باي تغيري او 

، تةبعةن زمانةواني ضاك دةكةينةوة، ئـةو موقتةرةحـة لـة    (ثالثني يومآ من تاريخ اجراء التغيري او التعديل
الصدار الصـحيفة  ينبغـي   : رؤذانةوة هاتووة لة بيدايةتي ماددةكة وزؤريش ِراستة، دةبَي بنووسرَيت.اليةن د

وةكـو شـةرتن، ئةهليـةتي قـانوني هـةبَينت،      ضونكة سَي و ضوارةكة توفر الشروط و اختاذ االجراءات الالزمة، 
. ينبغـي تـوفر الشـروط و اختـاذ االجـراءات التاليـة      : بؤية لة ماددةى سَييةم لة شرووتي ئيصـداري صـةحييتة  

رؤذان دةخيةمـة دةنطـةوة   .هةموو ماددةكة  و سَييةممان حةسم كرد، ئَيستاش خوَيندمةوة بةو ئيزافةيةي د
تكايـة، فـةرموون، كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ بـة زؤرينـةى دةنـط قبـوول كـرا، زؤر            ، كَي لةطةَليداية دةسس بَلندكا؟

سوثاستان دةكةين، مادةم جةلسةي ئَيوارةمان هةية سةعات ضوار ، كؤتـايي بـة دانيشـتين ئَيسـتامان دَيـنني،      
 .سةعات ضواري ئَيوارى لَيرة كؤ دةبينةوة بؤ تةواو كردني ئينشا   اهلل

 دانيشتين دووةم
 طةورةو ميهرةبان بةناوى خواى 
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 بةناوى طةىل كوردستان
 :ةردةوام بوون لةسةر بةرنامةى كاردانيشتنةكةكان دةست ثَى دةكةين، بة ب

ثِرؤذة ياساى رؤذنامةطةرية لة كوردستان، داوا لة هةردوو ليذنةى  خستنة روو و طيتتوطؤ كردنة لةسةر
كى تريش بةخَيرهاتنى جةنابى وةزير كاك ياسايى و رؤشنبريى دةكةم بَين لة شوَينى خؤيان دانيشن، جارَي

كاك فرسةت مالحةزةيةكى دا دةبواية لة . سعد دةكةم كة لة طةَلمان بةشدارن، بةخَير بَين سةرضاوم
جةلسةى بةيانيان بَيت، لةبةر ئةوةى شَيوةى ئاماذةكردنة بة ِرؤذ و ذمارةى خولةكةو دانيشتنةكة بؤ 

بةيانيةكةى . نةوة كة بةردةوامة بة كؤبوونةوةكةى بةيانيةوةئةوةى لة سى دى تةسجيل بَيت، ئةم كؤبوو
كاك شَيروان  12/10/0222دةقيقةية، ِرَيكةوتى  5202ى ثَيش نيوةِرؤ و ئَيستاش كاتذمَير  11كاتذمَير 

 .فةرموو
 :َيز شَيروان ناصح حيدرىبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

زى رابطةيةمن، ئةويش ئةوةية ئةندامانى ليذنةى من مالحةزةيةكم هةية حةز دةكةم بة ئَيوةى بةرَي
ياسايى لة بيدايةتى دةست ثَى كردنى ثةرلةمانةوة تاوةكو ئَيستا توانيويانة بة سةركةوتووانة كارةكانى 
خؤيان ئةجنام بدةن و ئةو ثةِرى دَلسؤزيان نواندووة، بةآلم ئةوةى كة مالحةزةدةكرَيت بة حةقيقةت، 

امانى ثةرلةمان لةو هةَلوَيستةى برايانى بةرَيزم ئةندامانى ليذنةى ِرؤشنبريى ئةمِرؤ بةيانى هةموو ئةند
هةندَيكيان زؤر نيطةرانن، بؤية لةمةودوا حةز دةكةم موناقةشةكة بةو شَيوةية بةِرَيوة بضَيت، هةروةكو لة 

نةى قانونيش نيزامى داخلى داهاتووة، ئةندامانى ليذنةى ثةيوةندار با لةسةر مةنةسة بن، ئةندامانى ليذ
لة جَيطاى خؤيان دانيشن و مالحةزاتى خؤيان دةدةن، بة هةمان شَيوة بة نيسبةت هةموو ئةو ثرؤذانةى 
كة لةمةودوا دَيت، ئةمة لة اليةك، لة اليةكى تريشةوة، ئةو ثرؤذانةى كة ثةيوةندى هةية بة دةسةآلتى 

ينة سةر مةنةسة وةكو هةر ليذنةيةكى تر دادوةرى يان بة نيسبةت وةزارةتى عةدلةوة، ئَيمة ئامادةين بَي
 .ئيش و كارةكانى خؤمان بةو شَيوةية ئةجنام دةدةين، زؤر سوثاس

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
خؤى ئةوة كاك شَيروان مةسئوليةتة، مةسةلةى ميزاج نية، ياخود يةكَيك دَلى بشكَيت لة مةسةلةيةك يان 

ثا ثةرلةمانتار دوو، سَى جَيطاى هةية، هةر ليذنةيةك رةئيةك، خؤى ئيعتيادى لة زؤر وآلتانى ئةورو
جَيطايةكى خؤى هةية و دادةنيشَيت، بؤية من ئةطةر رةخنةش بطرم لة رةفتارى ليذنةى رؤشنبريى رةت 
فعلى ليذنةى ياساييم قةبوَل نية بة سةراحةت، ضونكة ثَيويست بةوة ناكات كة رةئيةك درا رةت فعلةكةى 

وَينى خؤى هةية، ئةهميةتى خؤشى هةية، دةورى خؤشى هةية، ئةو ئةهميةت و ئةوة بَيت، هةر شتَيك ش
ئةو دةورة بة رةخنةيةك ناطؤِردرَيت، شةخسيش واية، كةسايةتيةك، رؤشنبريَيك، شاعريَيك، نووسةرَيك، 
سياسيةك، بة رةخنةيةك حةقيقةتى ناطؤرَيت، ئةطةر شاعريَيك شاعريَيكى طةورة بَيت سةد رةخنةشى ىَل 

، هةر شاعريَيكى طةورةية، ئةطةر ليذنةيةك ئةكتيظ بَيت، ضاالك بَيت، سةدجار بَلَين ضاالك نيةو بطرن
ئةكتيظ نية، هةر ضاالكة، رةخنةش شتَيكى تةبيعية، دةبَيت قةبوَلى بكةين، ئةطةر ئةوةى قةبوَل كرا، 

من هاتوومة ئَيرة نابَيت  ئةطةر لةالى يةكَيكيشمان طران بَيت نابَيت رةت فعلةكةى بةو شَيوةية بَيت، كة
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لةسةر ميزاجى و حةساسيةتةوة رةت فعلمان هةبَيت، بؤية من داوا لة ئَيوة دةكةم طوَى نةدةنة رةخنة و 
 .كاك شَيروان فةرموو. كارى خؤتان بكةن و تةقيمةكةش دواتر بؤ ثةرلةمان دةمَينَيت

 :رىحيد َيز شَيروان ناصحبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

وَيستةى كة ئَيمة وةرمانطرتووة موتابقى نيزامى داخلية سةد لة سةد، ئَيمة لةطةَل نيزامى داخلى ئةو هةَل
ئيش و كارةكامنان بةرَيوة دةبةين، بؤية ئَيمة ناَلَيني موشارةكة لة موناقةشة ناكةين، ئَيمة ناَلَيني ئيش و 

خؤمان دةكةين، بةآلم لةذَير ِرؤشنايى  كارى خؤمان ناكةين، بةَلكو بةهةمان شَيوةى ثَيشرت ئيش و كارةكانى
ئةو نيزامة داخليةى كة هةية ئيش و كارةكامنان ئةجنام دةدةين، نيزامى داخليش مةوجودة، ئَيمة حازرين 
بةشدارى موناقةشةكان بكةين، بةآلم حةزدةكةين ليذنةى ثةيوةندار مةسئوليةت خباتة سةر خؤى 

 .لةمةودوا
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .ارَيز فةرمووكاك ئ
 :َيز ئارَيز عبداللة امحدبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

من بةيانى قسةم كرد، بة هي  شَيوةيةك من لة بايةخ و ماندوو بوونى دَلسؤزى ليذنةى ياساييم كةم 
ن نةكردووةتةوة، بة ثَيضةوانةوة من يةكَيكم لةوانةى شايةتيان بؤ دةدةم كة دَلسؤزى دةنوَينن و ماندوو دةب

و شةوخنونى دةكةن، منيش سوثاسيان دةكةم، خاَلَيكى تر من باسى تايبةمتةنديم كردووة، ئةوةى كة جارى 
دووةم كاك شَيروان باسى دةكات باسى ئةوةية، ئةطةر لة ثةيِرةوى ناوخؤيداية  ضؤنى رَيكخستووة ئَيمة 

َيوةية بَيت، خؤيان لَيرة دةبن يان ئيلتيزامى ثَيوة دةكةين، ئةطةر نا ئَيمة واى بة باش دةزانني كة بةو ش
لَيرة نابن ئةوة دةضَيتةوة سةر خؤيان كة بِريار لةو مةسةلةية بدةن، بةآلم من واى بةباش دةزامن نةك 
ئَيمة لة ليذنةى رؤشنبريى، هةموو ليذنةكانى تريش كاتَيك كة طيتتوطؤ دةكةن، ئةوا ياسايةكة ثةيوةندى بة 

رة طيتتوطؤ دةكةن، ئةطةر مةسةلةكة بَيتة سةر ئةوةى دَلشكاندنة، من لَيتان ئةوانةوة هةية، ئةوان زياتر لَي
ناشارمةوة كة سةرؤكى ليذنةى ئَيمة لة بيدايةتةوة دَلم شكاوة لةسةر ئةوةى كة زؤر ناهاوسةنطى لةنَيوان 

بةيةكةوة  ليذنةى رؤشنبريى و ليذنةى ياسايى كراوة، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا ئَيمة ثَيمان باشة هاوكاربني و
هةوَل بدةين كارةكانى خؤمان جَى بة جَى بكةين، بوونى ليذنةى رؤشنبريى يان ليذنةى تايبةمتةند لةسةر 
ئةو مةنةسةية بؤ بةهَيز كردنى طيتتوطؤكانة، داكؤكى كردنة لةسةر دةوَلةمةند كردنى ثرؤذة ياساكانةو 

دا هةندَيك جار ناكؤكيمان هةية، بةآلم لة هيضى تر، نةك بؤ ملمالنَى، بة ثَيضةوانةوة ئَيمة لة زؤر خاَل
خاَلة سةرةكيةكان هةميشة كؤكني و تةباين، يةعنى كَيشةيةكى سةرةكيمان نةبووة، ئةطةر هةندَيك برادةر 
ثَييان وابَيت ئَيمة لَيرة بني ملمالنَييةكة زياتر دةبَيت، بة ثَيضةوانةوة ئَيمة دةمانةوَيت بة هةردوو المان 

ةوَلةمةند بكةين، بةآلم ئةركى ئةوان اليةنة ياساييةكةية، بةراوردى بكةين لةطةَل ثرؤذة ياسايةكة د
ياساكانى تر، بةآلم طيتتوطؤو تايبةمتةندى بؤ ليذنةكانى تر دةطةِرَيتةوة، بة ثَيى تايبةمتةندى ياسايى كة 

 .بؤى ديارى دةكرَيت، زؤر سوثاس
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 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
زامن لة نيزامى داخلى ضؤنةو لة هي  شوَينَيك نية كةتةنزميى دانيشنت بكات، ئةو ئةوةَلةن، كاك شَيروان  نا

واتة ( جلنة مشروع القانون املقرتح يبدا اجللس مناقشة تقرير اجلنة املختصة،)فةقةرةيةت بؤ دةخوَينمةوة
ةية، ض لة ليذنةى كاروبارى قانونى لة هةموو ثرؤذةيةك دا مةوجودة و دةبَيت دابنيشن و تةقريريشيان ه

ليذنةى رؤشنبريى بَيت، ض لة ليذنةى ثةروةردة بَيت، كةواتة لة هةموو ثرؤذةيةك دا ليذنةى قانونى 
 .شوَينى خؤى هةية، ئةطةر ناِرازين، ئةوة مةوزوعَيكى ترة، بؤية ثَيم باشة بَينة جَيطاى خؤتان

 .كاك شَيروان فةرموو
 :َيز شَيروان ناصح حيدرىبةِر
 .ومةنَيز سةرؤكى ئةجنبةِر

مةوزوعى ئَيمة وازحة، لة رووى سيازةوة بةَلَى ئَيمة بةرثرسني وةكو ليذنةى قانونى، بةآلم لةرووى 
مةوزوعةوة ليذنةى ثةيوةندار بةرثرسة بؤ رووبةرووبونةوةى موناقةشة، ئةوةى كة كراوة لَيرة بةرَيز 

ك، بؤية خؤمان كردووة بة جةنابى سةرؤكى ئةجنومةن، ئَيمة خؤمان كردووة بة ساحبى هةموو مةشروعة
ساحبى هةموو مةشروعةكان بؤ ئةوةمانة ئيشةكان بةباشى ِراثةِرَينني، نامانةوَيت ئيشةكامنان دواكةوَيت، 
ئةطةرنا ئَيمة ض مةجبورين خؤمان بكةينة خاوةنى ثرؤذةيةك كة خاوةنى نني، بةَلَى وةكو ثةرلةمان 

ى هةية، بؤية بة حةقيقةت ئةوة ِرةئى من نية، ِرةئى هةموومان خاوةنى ئةوةين، بةآلم تايبةمتةندى خؤش
 .هةموو ئةندامانى ليذنةى ياسايية بة تَيكراى دةنط

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .كاك كمال فةرموو

 (:كمال كةكووكى. د)َيز حممد قادر عبداللة بةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ةتى دةست ثَى كردنى ئةو دةورةى ثةرلةمانةوة تاكو ئَيستا بةرَيزان، ليذنةى ياسايى كة ئسوَلوابووة لة بيداي
هةر وابووة، ئَيستا لة ثِرَيكةوة لة ناو جةلسةوة، قةتعى جةلسة بكرَيت تةبيعى نية، بؤية ئةطةر 
مالحةزةيةكتان هةية، ئةمِرؤ فةرموون بةردةوام بن، ثاشان تةشرييتتان بَيت بؤ الى سةرؤكايةتى لةطةَلتان 

طةينة قةناعةت بة ض شَيوةيةك بَيت، ئةوا بةو شَيوةية  ئيتييتاق دةكةين، تكامان واية كؤدةبينةوة و دة
 .بَينةوة جَيطاى خؤتان، زؤر سوثاس

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
موشكيلة نية، ئَيمة بةردةوام دةبني، ئَيمة ماددةى سَييةممان تةواو كرد، با دةست بة ماددةى ضوارةم 

 .بكةين، كاك ئارَيز فةرموو
 :َيز ئارَيز عبداللة امحدبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
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ثَيويستة هةر ِرؤذنامةيةك سةرنووسةرى هةبَيت كة سةرثةرشتى ئةو بابةتانة بكات كة  :ماددةى ضوارةم
 :تَييدا بآلودةكرَيتةوة، ئةم مةرجانةى خوارةوةى تَيدا بَيت

 .ـ زمانى ِرؤذنامةكة بة خوَيندن و نووسني بزانَيت1
 .هاووآلتى هةرَيم يان نيشتةجَيى ئةوَى بَيت ـ0
ـ سةرنووسةرو نووسةر بةرثرسياريةتى مةدةنى و سزايى ئةو بابةتةى بآلودةكرَيتةوة دةكةوَيتة ئةستؤى، 3

بةآلم خاوةنى ئيمتياز تةنيا بةرثرسياريةتى شارستاني لة ئةستؤداية، ئةطةر سةملَيندرا بة كردةنى 
. امةكة كردووة، ئةوا هةمان بةرثرسياريةتى سةرنووسةرى دةكةوَيتة ئةستؤبةشدارى لة دةرضواندنى ِرؤذن

ئَيمة ( ليذنةى ياسايى و ليذنةى رؤشنبريى)ئةوة لة ثرؤذةكةدا بةو شَيوةية هاتووة، لة ليذنةى هاوبةشيش 
 .هي  تَيبينيةكمان لةسةرى نةبووة بةيةكةوة، بةآلم لة ليذنةى ِرؤشنبريى تَيبينى هةية

 :ؤكى ئةجنومةنَيز سةربةِر
نية، فةرموون  4ليذنةى ِرؤشنبريى بة ثَيى ئةو تةقريرةى الى منة هي  مالحةزةيةكيان لةسةر ماددةى 

 .ليذنةى ِرؤشنبريى ض مالحةزةيةكتان هةية بيخوَيننةوة
 .كاك شَي، فتاح فةرموو

 :َيز فتاح عبداللة نةقشبندىبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ةيةى كة ئَيمة لة  ثةرلةمان وجودى ليذنةى قانونى لةوَى دةورةكةى بينيوةو من ثَيم واية لةو فةتر
توانيويةتى ئةو وةزعة  بطةيةنَيتة ئةمِرؤ، ئَيستا دانةنيشتنيان لةوَى شتَيكى ضاك نية، بؤية تكا دةكةم لة 

 .جةنابتان حوكم بكةن بؤ ئةوةى بَينة ئةوَى، لةطةَل ِرَيزمدا
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

قسةمان ناكةن، خؤ ثةرلةمان ناكةينة ثشوو لةبةر هي  كةسَيك، نةلةبةر سةرؤكى ثةرلةمان، نة لةبةر بة
جَيطرى، نة لةبةر سكرتَيرةكةى، نة لةبةر هي  ليذنةيةك، ناكرَيت ثةرلةمان بكرَيتة ثشوو، بة قسةمان 

ريرة، مالحةزاتةكانيان ناكةن، مةجبورين بة شَيوةيةك ئَيمة تةقريرةكةمان لة ثَيشة بة ثَيى ئةو تةق
 .دةخوَينينةوة و دةِرؤين، فةرموون

 :َيز مجال حممد قاسمبةِر
 .َيز سةؤكى ئةجنومةنبةِر

 .لةسةر خاَلى يةكةم و دووةم بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة :ماددةى ضوارةم
 .ـ زمانى كةناَلى راطةياندنةكةى بة خوَيندن و نووسني بزانَيت1
 .تةجَى ى بَيتـ كوردستان ـ عرياق نيش0
 .ـ طةر سةملَيندرا كة بة كردةوة بةشدارة تاكو كؤتايى ثَيويست ناكات3

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
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 .كاك ئارَيز فةرموو
 :َيز ئارَيز عبداللة امحدبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

هةر بووةتة زمانى ئَيمة بةيانيش روونكردنةوةمان دا، ئةو كةناَلى راطةياندنة ديارة كة طؤرميان وةكو 
رؤذنامةكة بة خوَيندن و نووسني بزانَيت، بؤ ئاطادارى كة لة ثرؤذةكةدا هاتووة، ضونكة بيدايةتى بؤ 

 .راطةياندمنان تاوتوَى كردبوو
 

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
  يةعنى ئَيستا ئَيوة تةحديدى يةكةم دةَلَين ضى؟ زمانى رؤذنامةكة بة خوَيندن و نووسني بزانَيت هي

خيالفتان لةسةر ئةوة هةية؟ توخوت رجاتان ىَل دةكةم مةسةلةى زمانةوانى رةضاو بكةن دواتر با كَيشةمان 
بؤ دروست نةبَيت، ثَيش ئةوةى ياساكة دةربضَيت ئةوانةى شارةزان لة زمانةوانى حةز دةكةم مالحةزاتتان 

شوَينَيك، ضونكة ثَيشرت تةعريف  بدةن، بةنسبةت هةرَيمةوة ثَيويست ناكات بنووسرَيت هةرَيم لة هةموو
 .رؤذان فةرموو. دانة، كةس قسةى لةسةر ئةوة هةية؟ كراوة كة هةرَيمى كوردست

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. َيز دبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

لة ماددةى ثَيشوو باس لة مةرجةكانى رؤذنامةطةرى  كرا، لةو ماددةيةشدا باس لة مةرجةكانى سةرنووسةر 
ةكرَيت، خؤزطة دوو بِرطة با، بِرطةك باسى لة مةرجةكان كردبا بؤ رؤذنامةنووس، ضونكة لة هي  د

لة كورديةكة ( ان يكون صحيتيا: )ماددةيةك باسى ئةوة نةكراوة، لة خاَلى يةكةم لة دةقة عةرةبيةكة دةَلَيت
ت، خاَلَيكيان هي  باسى ئةوة ئةو عيبارةية الدراوةو نةماوة، بؤية ثَيشنيار دةكةم كة دوو بِرطة زيادبكرَي

نةكراوة خيربةيةكى هةبَيت ئةوةى كة دادةمةزرَيت وةكو سةرنووسةر، خيربةى لةوة هةبَيت كة ثَيشرت كارى 
ساَلة يان ضةند ساَلة؟ وة ئةوةى كة بِروانامةى هةبَيت  4كردبَيت، ماوةى خيربةكةش ديارى بكرَيت، ئايا 

ةو بوارة بَيت، ماوةكةى كةمرت بؤ حيساب بكرَيت، ثَيشنيارى دووةمم واتة دةرضووى ثةميانطا يان كؤليذى ئ
كة بِرطةى دووةم زياد  بكرَيت، كة موتةفةريغ بَيت بؤ ئةو كارةى كة دةيكات وةكو سةرنووسةر، زؤر 

 .سوثاس
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

رؤذنامةنووسة يان نا؟  دةدات ئةوةمن ثرسيارةكةت رووبةرووى ليذنةى رؤشنبريى دةكةمةوة، كَى قةرار 
 .اك ئارَيز فةرمووك

 :َيز ئارَيز عبداللة امحدبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
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ئَيمة ناتوانني خيربةى خةَلك بثَيوين، كة شارةزايى يان ئةزموونى ضية؟ هةر رؤذنامةيةك كة دةردةضَيت، 
ةردةضَيت، ئةوا بةردةوام دةبَيت، ئةطةر هاتو رةواجى هةبوو يان طةيشت بة ئةو ئاماجنةى كة لة ثَيناوى د

 .ئةطةرنا بةردةوام نابَيت
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

وةكو هةموو ثيشةيةك، هةويةى هةية، ئةطةر فةرمانبةر بَيت، ئةوا وةزارةتةكة هةويةيةكى دةداتَى كة 
بؤ دةكات و دةَلَيت  ئةوة فةرمانبةرة لةو وةزارةتة، ئةطةر ثارَيزةر بَيت، ئةوا سةنديكاى ثارَيزةران هةويةى

ئةوة ثارَيزةرة، دةتوانَيت لةبةر رؤشنايى ئةوة مةحةلَيك بكاتةوة، كة يةكَيك لَيى دةثرسَيت كوا ئةوراقى 
دةبَيت : تؤ، يةكسةر هةويةكةى ثَيشان دةدات، لَيرةدا لة عةرةبيةكةى ثرؤذةكةدا هاتووة و دةَلَيت

قالةيةكى نةنووسيوة، هَيشتا هيضى نةكردووة، كَى قةرار رؤذنامةنووس بَيت، كة دَيت تؤ نايناسى هَيشتا مة
 .كاك كريم فةرموو .دةدات ئةوة رؤذنامةنووسة؟ باشة ئةوانةى ناويان نووسيوة جوابى ئةوةم بؤ بدةنةوة

 (:جوتيار)َيز كريم جميد شريفبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

انَيت، ئةمة تةحسيل حاسَلة، لةبةر ئةوةى كة زمانى رؤذنامةكة بة خوَيندن و نووسني بز 1لة بِرطةى 
بةِراستى سةرنووسةر مةفروزة ئةو زمانة بزانَيت، شتَيكى بةَلطة نةويستة، ضونكة ئةطةر نةزانَيت تووشى 

دا نووسراوة سةرنووسةرو نووسةر بةرثرسياريةتى مةدةنى و سزايى  3ئةشكاالتى قانونى دَيت، لةبِرطةى 
ةكةوَيتة ئةستؤيان، ئةطةر زمانى رؤذنامةكة نةزانَيت تووشى ئةشكاالتى ئةو بابةتةى بآلودةكرَيتةوة د

قانونى دةبَيت، لةبةر ئةوةى مةفروزة ئةو بؤ خؤى بؤ ئةوةى تووشى ئةو  ئةشكاالتة قانونية نةبَيت زمانى 
ك كة رؤذنامةكة بزانَيت، لة ماددةكانى ثَيشوو تر ئاماذةمان بةوة داوة سةرنووسةر بةرثرسة لة هةر بابةتَي

 .بآلودةكرَيتةوة لة رووى ياساييةوة، ئةو بِرطةية لةوَيدا زيادةيةو شتَيكة ثَيويست ناكات، زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .كاك رشاد فةرموو
 :َيز رشاد امحد ابراهيمبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ة الصحيفة قراة وكتابة وممارسة املهنة ان يكون صحفيا، ان يتقن لغ) ، بةجؤرة دةبَيت1بةنيسبةت بِرطةى  
ان يكون عراقيا ومقيما يف )، بةو شكلةى دابِرَيذرَيتةوة 0بة نسبةت بِرطةى ، (مدة ثالث عن عشر سنوات

لةبةر ئةوةى ئَيمة دةيان ِرؤشنبري و نووسةرمان هةية كة كوردن و  موقيمن لة بةزداو ( اقليم كوردستان
تةقديم بكةن، ئةوة لةطةَل دةستووريش دةطوجنَيت، بؤية نابَيت ِرَيى ىَل موسَل، باشة ئةوانة سبةى بَين 

ان يتحمل رئيس ) ، بةو شكلةى دابِرَيذرَيتةوة 3بطرين، ضونكة موخالةفةى دةستورة، بةنسبةت بِرطةى 
دنية التحرير والكاتب املسئولية املدنية واجلزائية فيما ينشر اما صاحب االمتياز فترتتب عليه املسئولية امل

بةو (  فقط، اما اذا ثبت اشرتاك الفعلى فى حترير الصحيفة فانه يتحمل نفس مسؤلية رئيس التحرير
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يتحمل صاحب االمتياز ) شَيوةى هاتن لة قانون زؤر جوان و ِرَيك نية با بةيةك سةتر بَيت، بةو شكلةى
ضونكة ئةسَلةكة ( ينشر  فيماورئيس التحرير والكاتب املسئولية املدنية واجلزائية بالتكافل والتضامن 

 .ساحبى ئيمتيازة وةكو خاوةن مةشروعةكة، مةسئوليةتى ئةوةَل و ئةخري بؤ وى دةطةِرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .كاك بةَلَين فةرموو
 (:بةَلَين)َيز محد عبداللة حممودبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .ى كرد، زؤر سوثاسثَيشنيارةكةى من رؤذان خان باس
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .ضرؤ خان فةرموو
 :َيز ضرؤ على محة امنيبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

نيسبةت خاَلى دووةمةوة، كة نووسراوة هاووآلتى هةرَيم يان نيشتةجَيى ئةوَى بَيت، بة ِراى من بة
رؤذان . رسيارةكةشةوة كة نازامن وابزامن دبنووسرَيت هاووآلتى هةرَيم يان نيشتةجَيى بَيت، بةنيسبةت ث

كردى كة كَى قةرار دةدات كة ئةوة رؤذنامةنووسة؟ بةِراى من ئةو كةسةى كة دادةمةزرَيندرَيت ئةطةر  
وةزارةتى رؤشنبريى بَيت، ئةو كةسةش دةبَيت وةآلم بداتةوة كة رؤذنامةنووسة يان نا، واتة ئةو تةحديدى 

 .بكات، زؤر سوثاس
 :رؤكى ئةجنومةنَيز سةبةِر

 .كاك مجال فةرموو
 :َيز مجال مشعون ئيليابةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

لغات ن صحفيا، ان يتقن لغة او ان يكو) ، ثَيشنيار دةكةم كة بةم شَيوةيةيةى ىَل بَيت 1سةبارةت بة بِرطةى 
، 3ت بة بِرطةى بة زياتر لة زمانَيك دةردةضَيت، سةبارة  ضونكة هةندَيك سةحييتة هةية( الصحيفة

كةواتة ( املقاالت عدا االفتتاحية تعرب عن وجهة نظر اصحابها: ) مةبدةئَيكى عام هةية لة سةحافة دةَلَيت
هةندَيك لة مةسئوليةتى رةئيسى تةحرير كةم دةبَيتةوة، ئةطةر هاتو مةقالةيةك نةشركرا خوانةخواستة 

اتر دةكات وةك لةوةى رةئيسى تةحريرةكة، زؤر شتَيكى واى تَيدابَيت، كاتبةكة تةحةموىل مةسئوليةت زي
 .سوثاس

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .كاك جعيتر فةرموو

 :معروف مصطفىَيز جعيتر بةِر
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 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
بؤ ( كى)وةَلآل من ثرسيارَيك دةكةم لة ليذنةى رؤشنبريى، كة دةَلَيت هةر ِرؤشنبريَيك، نووسةرَيك، 

دةَلَيت هاووآلتى هةرَيم يان  3نكةماناكةى دةطؤِرَيت، ئةمة يةك، خاَلَيكى تر بِرطةى زيادبكرَيت، باشرتة ضو
نيشتةجَى ى ئةوَى بَيت، بة ِراى من ئةطةر بِرطةى دووى كةسَيكى نيشتمانى و خاوَين بَيت بةرامبةر بة 

يتى خؤى بَيت و هةرَيمى كوردستان، ِرَيطة بة هةموو كةسَيك نةدرَيت ئةطةر ئيمكانيةتَيكى هةبوو بةكةي
كةسَيكى نيشتمانى و خاوَين بَيت بةرامبةر بة هةرَيمى ) ضى بيةوَيت بيكات، ئةطةر ئةوةى لةطةَل بَيت

 .، زؤر سوثاس0ئةوة بؤ بِرطةى ( كوردستان
 

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .كاك عادل فةرموو

 :َيز عادل حممد امنيبةِر
 . َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

، بةآلم بؤ وةآلمةكةى جةنابت، لة قانونى سةنديكاى (ان يكون صحيتيا)سةر منيش تَيبينيم لة
 :دا بةم شَيوةية ديارى كردووة 4رؤذنامةنووسان، رؤذنامةنووس دابةش كراوة بة سَى جؤر، لة ماددةى 

، ئينجا هاتووة بة شةرحَيكى دوورو درَيذ شةرحى دةكات و دةَلَيت ئةو جؤرة سالصحيتى املتمر :اوآل
 .نووسة رؤذنامةنوسى دةكاتة ثيشةرؤذنامة

، رؤذنامةنووسى كارا، ئةمة ئةو كةسانة دةطرَيتةوة كة كارى رؤذنامةنووسى دةكاتة الصحفى العامل: ثانيا
 .ساَل كةمرت نةبَيت ئيش كردنى لة  رؤذنامةنووسى 02ثيشة، بةآلم بة مةرجَيك لة 

 .، ئةمة رؤذنامةنووسى ناكاتة ثيشةاملشارك يالصحف: ثالثا
، يةعنى ئةوةشى كة لةذَير تةمرين داية بؤى (ان يكون صحيتيا)ئينجا ئَيمة ئةطةر بةو موتَلقية بيهَيَلينةوة 

هةية ببَيتة رةئيسى تةحرير، بةآلم لَيرة خةلةلةكة لة كوَيية؟  ثَيناسةى صحيتى لة ياساى سةنديكاى 
بةآلم ( قابة موفى بالتزاماتهاكل شخمي مارس العمل الصحيتى ومنتمى اىل الن: ) رؤذنامةنووسان دةَلَيت

ان يكون )بةراستى ئةو وشة تةعريف نةكراوة كة ضؤن ضؤنية، بؤية من ثَيم باشة ( العمل الصحيتى)
مةرجى بكةين بة يةكَيك لةو سنيتانة بَيت بة ثَيى قانونى سةنديكاى رؤذنامةنووسان دةتوانني ( صحيتيا

ساَل كةمرت نةبَيت مومارةسةى،  02كارا بَيت، واتة لة ( الصحيتى العامل)بَلَيني كة سنيتى دووةم بَيت واتة 
يةعنى ئةطةر ئَيمة ( ان يكون من مواطنى االقليم او مقيما فيه اقامة دائيمة) 0، بِرطةى 1ئةمة بِرطةى 

ئةوةمان دانا لَيرة ئةجنةبيةكيش بة ثَيى قانونى ئيقامة، ئةطةر ئيقامةى وةرطرتبَيت لة كوردستان بؤى 
تة سةرنووسةرى رؤذنامةيةك، ئةطةر ئةوة مبَينَيت، ئةو كات ئةطةر هةر كَيشةيةكمان هةية ئةويش ببَي

هةبوو دةكةوَيتة نيتاقى قانونى دةوىل خاسةوة، يةعنى هةر موشكيلةيةكمان هةبوو لةطةَل ئةو 
سةرنووسةرة، دةبَيت ئَيمة بضينةوة بؤ قانونى جنسيةيةى ئةو كةسة و كة كَيية و ضؤن تةعامل دةكات 
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ان يكون من مواطنى االقليم )طةَل سةحافةوة ئةوانة، يةعنى حةقة ئةطةر ئَيمة ئةو مةرجة دابنَيني لة
ئةوةى موقيمةكة الببةين، مالحةزةيةكى ترم، ئةى ئةطةر صحيتى نةبوو و لة رؤذنامة شتى نووسى، ( كافية

 .ئةوة مةسئوليةتةكةى ضؤنة؟ زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

نووسَيت صحيتى نية، ئةوةنووسةرَيكة و موشكيلة نية، بةآلم ئةوةى جةنابت دةيَلَييت، ئةطةر ئةوةى شت دة
ئةندام نةبَيت لة سةنديكا ناتوانى شتى لةسةر فةرز بكةى، ئةوة خؤى داوادةكةى ئةوانةى كة ئةندام نةبن 

ندام بَيت لة سةنديكا لة سةنديكا، ئةو شروتانةى جةنابت دةيَلَيى، لة قانونى سةنديكا هاتووة، ئةطةر ئة
ئةو ئةشكاليةتةمان نية، بةآلم كة ئةندام نةبى لة سةنديكا ضؤن تةعاملى لةطةَل دةكةى؟ كاك شوقى 

 .فةرموو
 :َيز شوقى حسني ابراهيمبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ةى ثَى من ثَيم واية ئةوةى كة دةبَيتة سةرنووسةرى رؤذنامةيةك، ئةطةر ثَيشينةيةكى نةبَيت ئةو كار
ناكرَيت، كاك فلك الدين لةو بوارة مامؤستامانة و شارةزاية، مومكني نية كةسَيك بتوانَيت ببَيتة رةئيسى 
تةحريرى جةريدةيةك يان جمةلةيةك، ئةطةر شارةزايةكى باشى  نةبَيت لة كارى رؤذنامةنووسى، ثَيشى 

ن شت بآلدةكاتةوة، ِرةنطة كةسَيك ئةوةش كة ئايا سةحةفية يان سةحةفى نية؟ بة تةئكيد لة زؤر شوَينا
شتيش دةنووسيََت بؤ جةريدةيةك، بة تايبةتى لة كوردستان، ئةو مةقالةيةى كة دةينووسَيت لة 
جةريدةيةك،  جةريدةكة زؤر شت هةية بؤى ضاك دةكةنةوة، يةعنى ئةوة لة مةيدانى عةمةىل ئةو شتانةم 

مكينة هةموو ئةو مواسةفاتانةشى تَيدا نةبَيت كة بينيوةو بة حةقيقةتيش هةر وابووة، زؤر كةس هةية مو
دةبَيتة رةئيسى تةحرير، بؤية رةئيسى تةحرير مومكني نية بة تةنها بتوانَيت ئةو مةسئوليةتة 
هةَلبطرَيت، كة ئةطةر شارةزاييةكى باشى نةبَيت، بة نيسبةت ئةوةى دووةم، ئةوةى كاك عادل كة ئاماذةى 

ة كة ئةندامن لة نيقابة، بةآلم زؤر كةس هةية ئةندام نية لة نيقابة، لةو ثَيى كرد، ئةوة بؤ ئةو كةسانةي
حاَلةتة تؤ ضؤن حوكم دةكةى و كَى قةرار دةدات؟ من ثَيم واية ئةو شتانةى خؤى بآلوى دةكاتةوة لةهةر 
جةريدةيةك بَيت، كة جةريدةيةكى مةقبولةو مةقروئة، ئةوة خؤى بة مةسارى ئيش كردن دان بةوة 

 .ذنامةنووسة يان نا، زؤر سوثاسؤت كة ئةوكةسة ردادةنرَي
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .كاك سةردار فةرموو
 :َيز سةردار صباح  بوزؤ هةركىبةِر
 .َيز سةركى ئةجنومةنبةِر

جةنابت ثرسيارى ئةوةت كرد كة رؤذنامةنووس كَيية؟ خؤى لة ماددةى يةكةم لة ثَيناسةكان هاتووة و 
شروط القانونية الشخص ميارس العمل الصحفى ويتوفر فيه الشروط القانونية، الصحفى كل : )دةَلَيت
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يتعارض واحكام هذا القانون على )كة باسى ئةوة دةكات  13لة ماددةى (  ردستانومبوجب نقابة صحفى ك
ئةو مةرجة قانونيةى  (وتعديل قانون نقابة صحفي كوردستان 1992لسنة  5ان تراع سريان قانون رقم 

َيم كاك عادل زؤر بة ِرَيك وثَيكى باسى كرد، من ثَيم واية سةرنووسةر ئةو مةرجانةى بؤ دانةنَين كة هاوِر
كة ئةوةندة ساَلة كارى كردبَيت يان نا، ئةو خؤى تةئسريى لةسةر رؤذنامةكةى خؤى هةية، ئةطةر خراث 

ؤذنامةكةى خؤى دةدات، بَيت ثَيم واية رةنطدانةوةى سلبى دةبَيت لةسةر خودى رؤذنامةكة و زةرةر بة ر
خاَلَيكى تر ماددةكة وةكو خؤى هاتووة و عةيبى نية، بةآلم يةك تَيبينيم لةسةرى هةية، جياوازى هةية لة 

ثاش  3مةرجةكانى سةرنووسةرة، فةقةرةى  0و  1، فةقةرةى 3لةطةَل فةقةرةى  0و  1نَيوان فةقةرةى 
ئى باس دةكات، من لَيرة ثَيشنيار دةكةم بيكةينة ئةوةى بووة بة سةرنووسةرو مةسئوليةتى مةدةنى و جةزا

كة طةيشتينة ( 0تاكو فةقةرةى .......... لكل صحيفة رئيس حترير) : بَلَيني 1فةقةرة، فةقةرةى  0
 .، زؤر سوثاس3لةطةَل  0و  1ضونكة جياوازيان هةية فةقةرةى ، (ثانيا) بَلَيني 3فةقةرةى 

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .مووكاك زيتور فةر

 :سعيد مةمخورى طاهرَيز زيتور بةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

هاووآلتى هةرَيم يان نيشتةجَيى ئةوَى بَيت، بة رةئى من ئةو : كة دةَلَيت 0لة بِرطةى  5بةنيسبةت ماددةى 
ى بَيت، ، كة دةَلَيني نيشتةجَي(هاووآلتى هةرَيم يان نيشتةجَيى بَيت)ية زيادة، وا باشة وا بنووسرَيت (ئةوَى)

سةرنووسةرو نووسةر : كة دةَلَيت 3بؤ هةرَيمةكةش دةطةِرَيتةوة  زؤر زؤر ئاسايى ترة، بة نيسبةت بِرطةى 
بةرثرسياريةتى مةدةنى و سزايى ئةو بابةتانةى دةكةوَيتة ئةستؤ كة بآلودةكرَينةوة، بةآلم خاوةنى 

ِرم واية تا ئَيرة بةسة، من لة ليذنةى ئيمتياز تةنها بةرثرسياريةتى شارستانيةتى لة ئةستؤ داية، باوة
ِرؤشنبرييش كة موناقةشةمان كرد رةئيم وابوو كة دةبَيت ئةوةى دواتر هةَلبطريدرَيت، ئةطةر بةو 

ى ضاثةمةنى دةبَيت، لةبةر 12شَيوةيةش مبَينَيتةوة ئَيمة ثَيويستيمان بة تةعديل كردنى ياساى ذمارة 
كار بة هي  دةقَيكى تر ناكرَيت كة ثَيضةوانةى ئةوة : اية دةَلَيتى ئةو ثرؤذة ياس13ئةوة بةثَيى ماددةى 

تةئكيد دةكاتة سةر ئةوةى كة سةرنووسةرو خاوةن  10و  12و  5بَيت، لة ياساى ضاثةمةنيش لة ماددةى 
ئيمتياز لة بةرامبةر ياساو دادوةرى دا هةمان بةرثرسياريةتيان هةية و بة هاوبةشيش مةسئولن لة 

خاوةنى ئيمتيازو سةنووسةر : ى ياساى ضاثةمةنى دةَلَيت 5، ضونكة لة ماددةى  5ماددةى  قسةكانيان بزات
هةردووكيان بةرثرسن وةك يةكن لةبةرامبةر ياساو دادوةرى دا، بؤية بةِراستى تةعاروز دةكات لةطةَل 

ةى ئةوةدا، ثَيويستيمان بة هةموار كردنى ئةوةش هةية، لةمةسةلةى تةبرير بؤضية؟ ئةطةر مةسةل
خاوةنى ئيمتيازى تَيدا نةبَيت، ئةطةر ئَيمة تةماشاى رؤذنامةكانى كوردستان بكةين، لة رووى واقعيةوة، 
مةسةلةن سةنووسةرى خةبات هةية و خاوةنى ئيمتيازيش هةية، خاوةنى ئيمتيازى خةبات لةناو خةبات 

خاوةنى ئيمتيازةكةى شةهيد دةوام ناكات، كوردستانى نوَى بةهةمان شَيوة، هةروةها تؤ طوآلنت هةية كة 
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بووة، باشة ئةوة ضؤن دةيسةملَينى كة بةشدار بووة يان بةشدار نةبووة، ئيعازى وةرطرتووة يان وةرى 
خاوةنى ئيمتياز تةنيا )نةطرتووة، بؤية بةِراستى من لةطةَل ئةوةدام ئةو بِرطةى ئةخريى البربَيت، 

 .َيرة مبَينَيتةوة، زؤر سوثاستاوةكو ئ( بةثرسياريةتى شارستانةتى لة ئةستؤ داية
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .خان فةرموو فضيلة
 
 

 :سعداللة رمضان فضيلة َيزبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ساحبى ئيمتيازو رةئيسى تةحرير لة ماددةى يةكةم ثَيناسةكرا با، : من دوو مالحةزةم هةية، يةكةميان
. ر زؤر كةمة، دوو خاَلى تر بؤى ئيزافة بكرَيت، ئةوةى كة ددووةميان ئةو مةرجانة بؤ رةئيسى تةحري

رؤذان ئيشارةتى ثَيدا، كة مةوزوعى خدمة، كة خدمة بهَيتة نووسني، باشرتيشة ئةطةر دةرضووى كولية 
بَيت لة بةشى سةحافة، ضونكة ئيشى رةئيسى تةحرير ئيشَيكى بضووك نية، وابزامن شتَيكى تريش ئيزافة 

 .بكرَيت زؤر باشة
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .هالة فةرموو. د
 :هالة سهيل وادى. َيز دبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ثَيشنيار دةكةم، زمانى كوردى يان عةرةبى بزانَيت و زمانى رؤذنامةكة بة خوَيندن و نووسني  1لة بِرطةى 
ةرةبى يان بةتوركى يان بةهةر بزانَيت، ئةطةر بة زمانَيكى تر دةرضوو، لةبةر ئةوة رؤذنامة هةية بة ع

زمانَيكى تر دةردةضَيت، ثَيم باشة ئةو سةرنووسةرة زمانى رةمسى هةرَيمى كوردستان بزانَيت، بؤ ئةوةى 
 .بتوانَيت ئةو ثؤستة وةربطرَيت، زؤر سوثاس

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .كاك حممد فةرموو

 :َيز حممد حكيم جباربةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ةَلآل من ئومَيد دةكةم برايانى ليذنةى ياسايى ئامادة نةبوونيان هةر ئةمِرؤ بَيت دواتر با بطةِرَينةوة و
شوَينى خؤيان،ثَيشنيارَيكم هةية جا ض لَيرةدا بَيت يان لة ماددةيةكى تردا باسى ئةوة بكةين، كة كارى 

ن ثرؤذةيةكم لةبةر دةستة كة رؤذنامةنووسى زةيرة عرياقى و زةيرة كوردستانى بكةين، بؤ منوونة م
 :ضةند مةرجَيكى بؤ سةحةفى بَيطانة داناوة
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 .لكارسة املهنة يف دولته وحيمل اى ذز على حق ممئحا: يةكةم
 .سنة 3حيصل على االقامة والعمل الرمسى فى االقليم او فى العراق ملدة : دووةم

 .ة الصحافة فى االقليمحيصل على موافقة وزارة الثقافة فى االقليم لغرض ممارس :سَييةم
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .كاك ئارام فةرموو
 
 

 :َيز ئارام رسول مامندبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

لة  1، ئَيمة ثَيويستة لة سةرةتا دا بؤ زياتر لَيك تَيطةيشنت بطةرَيينةوة بؤ بِرطةى 5سةبارةت بة ماددةى 
دةدات كة لة دوو رؤذنامة ناوو نازناو و هةتا ناوى سةنووسةريش ، كة ئاماذة بة خاوةنى ئيمتياز 3ماددةى 

، لة ِراستى دا خاوةنى ئيمتيازيةتى كة دامةزراندنى 5دةست نيشان دةكات، دواتر كة دَيينة سةر ماددةى 
ئةو رؤذنامةية يان ئةو بآلوكراوةية، ئةوة خاوةنداريةتية، بةآلم سةرنووسةرى، ثؤستة كة لة اليةن خاوةنى 

يازةوة، ئةو سةرنووسةرة دةست نيشان دةكرَيت، مةرجةكانيش كة هاتوون ئةو دوو مةرجة بة ِراى من ئيمت
زؤر وازحة سةرنووسةرو  5لة ماددةى  3كافية، ثَيويست ناكات ئَيمة قورسرتى بكةين، هةروةها بِرطةى 

ى ىَل نية، خؤى ئةطةر نووسةر بةرثرسيارن لةو بابةتانةى كة بآلودةكرَينةوة، واتة خاوةنى ئيمتياز ئاطا
ئَيمة  ئةوها تةماشاى ئةوة نةكةين، با وةكو كؤمثانيايةك تةماشاى ئةوة بكةين، مةرج نية خاوةنى ئةو 

يان ئةوةى ئةو كؤمثانيايةى دامةزراندووة بةرثرس بَيت، بةَلكو مديرَيكى هةية كة ئةو   كؤمثانياية
بِرطةكة كة ئيشارةت بةوة دةدات، كة لة كاتَيك دا  بةرثرسة و ئيشى موباشرى هةية، بةآلم لة بةشى دووةمى

كردنةوةى ئةو بابةتة، خةَلكَيك هةية كة وةكو ا بة فعلى  بةشدارى كردووة لة باَلو ئةطةر هاتو سةملَيندر
ثرؤذة رؤذنامةيةك دادةنَيت، بةآلم نووسةر نية، لة بةشَيكى ترى ئةو رؤذنامةيةية جا ئيرت لة بةشى 

اثةمةنية، يان هةر بةشَيكى تر دةور دةبينَيت، لةو حاَلةتة دا ئةويش بةرثرسياريةتى ديزاينة، لة بةشى ض
دةكةوَيتة ئةستؤ، ئةطةر نا بة دةرةجةى يةكةم سةرنووسةرو نووسةر بةرثرسيارن لة هةر بابةتَيكى كة 

دةكةمةوة بآلودةكرَيتةوة، بؤية من ثَيم واية مةعناى خؤى دةبةخشَيت لَيرة، دووبارة من تةئكيد لةوة 
سةنووسةر ثؤستَيكة خاوةن ئيمتيازى ئةو رؤذنامةيةية كة دامةزرَينةرى ئةو رؤذنامةية بةخشيويةتى 
ثَيى، ضونكة ئةمِرؤ من كة سةرنووسةرم، من بةرثرسيارم، دةبَيت تةحةموىل مةسئوليةت بكةم، ئةطةر 

ئةو سةرنووسةرة بطؤِرَيت و نةمتوانى ئاداى خؤم وةك ثَيويست بكةم، لة دةسةآلتى خاوةن ئيمتيازة كة 
 .كةسَيكى تر بهَينَيتة جَيى، زؤر سوثاس

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .كاك مجال فةرموو
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 :َيز مجال حممد قاسمبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

تةبيعى بةنيسبةت سةرنووسةرةوة، وةكو هةموو كارَيكى تر يةكَيك كة ئيشَيكى هةبَيت هةوَل دةدات 
ؤر دابنَيت بؤ ئةوةى سةرثةرشتى ئيشةكانى بكات، بة نيسبةت رؤذنامةشةوة كةسَيكى شةخسَيكى ثسث

ثسثؤر كة شارةزايى هةبَيت لة نووسني و لة تةقيم كردنى ئةو نووسينانةى كة دَين بؤ رؤذنامةكة بؤ 
 ئةوةى سبةينَى خؤى لة بةرثرسياريةتى دوور خباتةوة، ئةطةر يةكَيكى ثسثؤرو شارةزا سةنووسةر بَيت

ديراسةى وردى ئةو نووسيانةنة دةكات، هةر نووسينَيك ببَيتة هؤى ئةوةى كة رؤذنامةكة بكةوَينَيتة بوارى 
بةرثرسياريةتيةوة، مةحكةمة خؤى لةو مةوقيتة نادات، لةبةر ئةوة خاوةنى ئيمتياز ئةوة هةَلدةبذَيرَيت 

توانَيت رؤذنامة بةرَيت بةرَيوة، كة شارةزايى و خيربةى هةية، مةرج نية ئةوةى ئةندامى سةنديكا بَيت ب
مةرج نية ئةوةى شةهادةى كوليةى هةبَيت، بتوانَيت ئةمة بةريََت بةِرَيوة، بؤية دةبَيت كةسَيكى ثسثؤر 
بَيت و شارةزايى تةواوى هةبَيت لةسةر نووسني، بؤ ئةوةى تةقيمى ِرَيك و ثَيكى هةبَيت بؤ ئةوةى 

 .سزا بكةوَيت، زؤر سوثاس رؤذنامةكة بة دوور خباتةوة لةوةى بة بةر
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .كاك رشاد فةرموو
 :َيز رشاد امحد ابراهيمبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

مةسئوليةتى ئةوةَل و ئةخري دةبَيت ساحبى ئيمتياز تةحةموىل بكات، بةرَيزان كاك مجال و كاك ئارام 
تبوع هةية، مةعقولة لة وةزارةتَيك ئةندامَيك يان ئيشارةتيان ثَيدا، لة هةموو بوارَيك تابيع و مة

فةرمانبةرَيك يان وةزارةتَيكى طشتى سةرثَيضيةك دةكات، وةزير لَيى بَى ئاطا بَيت و ىَل ثرسينةوةى لةطةَل 
نةكرَيت، نا وةزير دةبَيت تةحةموىل هةموو مةسئوليةتةك بكات لة وةزارةتةكةى، لَيرةدا ساحبى ئيمتياز 

وى هةية، هةر كارَيك لة رؤذنامةكةى بكرَيت، رؤذنامةكة دةدرَيتة مةحكةمة، واتة تابع شةخسيةتى مةعنة
 .و مةتبوع هةية، دةبَيت تةحةمول بكات بة تةكافل و تةزامن، زؤر سوثاس

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
بكةن، من نازامن بة حةقيقةت، هةر كةسة رةئى خؤيداو رةئى تر نةهاتووةتة ثَيش تا جارَيكى تر قسة 

مةجالَيك بدةن با لة جةنابى وةزير بثرسني و تةعليقَيك بدةين بةعام، لَيرةدا دياردةيةك هةية سةنديكاى 
ئَيستا بريتية لةو ثَيكهاتانةى كة ئَيوة لَيرة لَيى ثَيكهاتوون، رؤذنامةنووسانى جةريدةكان هةر لة يةكَيتى و 

يسالمى و شيوعى و هةموويان ئةندامن لةو سةنديكاية، ثارتى و نازامن ئيسالميشى تَيداية يان نا، كةواتة ئ
زؤر سةيرة كة زؤر لة ئةندامانى ثةرلةمان ثَييان واية سةنديكا ناحةزَيكى خؤيانةو نابَيت ئةندام بن تَييدا، 
جا ئةوة جَيى ئةوةية كة رؤذنامةنووسان مةقاالت دةنووسن و دةَلَين حيزبةكان ئةمر دةكةن لةسةر 

ان، كة طواية ثرؤذة لة مةكتةبى سياسى ئيمزا دةكرَيت و دَين لَيرة دةستى بؤ هةَلدةبِرن، ئةندامانى ثةرلةم
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كةضى من بة عةكسةوة دةيبينم لةو اليةوة دياردةيةكى ِرَيكة و دروستة ئةندام ثةرلةمان بة تَيطةيشتنى 
ا سةنديكا طلةيى خؤى ثرؤذةكة دةوَلةمةند بكات، بةآلم وةكو مةبدةئو مةنتق واجب نية لةو مةرحةلةيةد

لَيى هةية يان طلةيى لَيى نية، ضونكة من خؤم طلةييم لَيى نية ِراستى، بةآلم وةكو مةبدةئَيك، قانونةكة 
لةنط دةردةضَيت بةو شَيوةية بَيت، يةعنى ئةو قانونةى كة كاك بارزان بؤى ناردم قانونى رؤذنامةطةرى 

مةسئوليشة، لة وآلتة عةرةبيةكان ئازادة لة جةريدةو  ئَيمة نية، فةرموون بزانن شروتةكان ضى تَيداية، كة
شتى وا يةكَيكى وةكو كوَيت و لوبنان دةَلَيت دةبَيت دةرضووى كوليةى سةحافة بَيت، دةبَيت وةزارةتى 
سةقافة موافةقةى لةسةر بكات، هةويةى ئةنداميةتى نةقابةى هةبَيت ئينجا بتوانَيت جةريدة دةربكات، 

ت هةروا نووسراوة شروتى رؤذنامةطةرى، هى يةمةن جنسيةى يةمةنى بَيت، عومرى ئةوة شروتةكانة، بزةب
ساَل كةمرت نةبَيت، كاملى ئةهلية بَيت، حوكمى لةسةر سادر نةبَيت، كوليةى تةواو كردبَيت، عةمةىل  01لة 

رؤذنامةطةرى بة شَيوةيةكى ئيستمرارى هةبَيت، رةئيسى تةحريرى رؤذنامةش دةبَيت ئةو شروتانةى 
ساَل كةمرت نةبَيت، خيربةى لةو  04خوارةوةى هةبَيت، ئةوة بةس رؤذنامةنووس، زمان بزانَيت، تةمةنى لة 

ساَل كةمرت نةبَيت، موتةفةريغ بَيت، ئةندام بَيت لة سةنديكا، موافةقةتى هةويةى هةبَيت،  12ـ  4بوارة 
ويةى دةداتَى، ئةوانة هةمووى بة كة وةزاةتى ئيعالم بيتاقةى تةسهيالتى دةداتَى و نةقابةى سحوفني هة

قةيد حيساب كراون، قةيدى ناكات و ثرؤذةى حكومةت وا هاتووة و ليذنةى ياسايش ئيعتريازى نةكردووة، 
ليذنةى رؤشنبرييش ثشتطريى لة هينةكةى كردووة، بةآلم تةنيا ئةوةندةية بؤ ئةوةى ئَيمة مةسئولني لَيرة، 

ةسئوليةتى خؤمان ديارى بكةين، لَيرة دةَلَين هةر رؤذنامةيةك ئةوةى لَيرة دةردةضَيت ئَيمة دةبَيت م
سةرؤكَيكى دةبَيت كة سةرؤكى نووسينة، زمان بزانَيت، خةَلكى ئَيرة بَيت، مةسئوليةت هةَلدةطرَيت، كَى 
ئةوانة قةرار دةدات، بةس ئةوةندة دةمةوَيت بزامن؟ ئايا سةرؤكى هينةكة، وةكو برادةرَيك طوتى ئةطةر 

َينا، ئةوة خؤى فةشةل دَينَيت، ئينسان ضؤن دةتوانَيت وةزعَيك ئةوا بة جَى بهَيَلَيت بة فةشةل و فةشةىل ه
سةركةوتن، ئةى ئَيمة ئيشمان لَيرة ضية ثَيويست بةو قانونة ناكات، كَى سةركةوت با خؤى سةركةوَيت، ئةو 

ة كافية بؤ ئةوةى هينى رؤذنامةنووسة ثَيويستى بة هةويةية، كَى هةويةيةى ثَى دةدات؟ ئايا هةوي
مةعنةوى هةبَيت و لة هةموو دةوائريةكان دائيشى بِروات، نازامن بة حةقيقةت من هةست بة مةسئوليةت 
دةكةم، نامةوَيت ئةوة دةرباز بَيت، ئةو ثرسيارانة هةمووى بة جَينة، بؤية داوا دةكةم لة جةنابى وةزير 

زيرة تةمسيلى حكومةت دةكات لَيرة و هةر ثرؤذةكةش رةئى خؤى بَلَيت بة حةقيقةت، بةو ئيعتيبارةى وة
لة حكومةتةوة هاتووة، هةروةها خؤيشى خاوةنى ئةزموونَيكى دوورو درَيذة، بؤية ديسانةوة داوا دةكةم 

 .رةئى خؤى بَلَيت لةسةر ئةو مةوزوعة كَى خاوةن دةسةآلتة بؤ قةرار دان لةوةدا؟ فةرموو جةنابى وةزير
 (:وةزيرى رؤشنبريى/)ةيىَيز فلك الدين كاكبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ئَيمة تةبعةن تا ئةم ثرؤذةية طةيشتة ئةو ليذنةى كةوا لةطةَل بةرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان دانيشتني 
ثَيكةوة بة ئامادةبوونى سةنديكا،  فةقةرةيةك هةبوو تةعرييتى سةحةفى دةكرد كة ئَيستا دةنطى لةسةر 
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لة ماددةى يةكةم كة دةَلَيت رؤذنامةنووس ئةو كةسةية كة ئةندامى يةكَيتى  درا و ناضمةوة سةرى،
سةنديكاى رؤذنامةنووسانة ئةوةى تَيداية، يةعنى ئةطةر لة جَيطايةك دا ئةطةر لةوَيش نةهاتبَيت لَيرة دا 

ت، بةآلم جَيطةى دةبَيتةوة لة ماددةي ضوارةم، من دييتاعم لةوة كرد ناوى سةنديكاى رؤذنامةنووسان مبَينَي
سةنديكاى رؤذنامةنووسان نازامن خؤيان كشاندةوة لَيى و نازامن ضؤن و ضى ىَل هات، بةهةر حاَل دةبَيت 
رؤذنامةنووس ئةندامى اليةنَيك بَيت، من لةوَيش طومت ئَيستاش دةَلَيم دةبَيت رؤذنامةنووس سةنديكايةكى 

تر هةية، يةكَيكيان ياساى خانةنيشينى هةبَيت، ثيشةيةكى هةبَيت، خؤى جطة لةو ياساية دوو ياساى 
رؤذنامةنووسانة باشة رؤذنامةنووس خانةنيشني دةكرَيت لةسةر ض ئةساسَيك؟ كَى ثيشانى خدمةكةى 
دةدات؟ وةزارةتى ِرؤشنبيى كارمةندى هةية، رؤذنامةنووسى نية، هونةرمةندة، نووسةرة، كارمةندى 

ةتى ِرؤشنبريى وةزارةتَيكى حكومةتة ئيدارية، سةنديكا ئيدارية، حماسةبةية، نةخشةو ثالنة، يةعنى وةزار
س، حةقى ئَيمة نية، نةهى نية، وةزارةتى ِرؤشنبريى ناتوانَيت ناسنامةى رؤذنامةنووسى بدات بة كة

، نة هى هونةرمةندى، نةهى نووسةر، ضونكة يةكَيتى نووسةران هةية، هى هونةرمةندان، سةنديكايي
هى ئةوةشيان سةنديكا هةية، لةبةر ئةوة هةرضةندة لة ماددةى يةكةم سةنديكايى هونةرمةندان هةية، 

هةروةها لة جَيطايةكةوة ( ان يكون صحيتيا)رةت بووة، بةس دةتوانني لَيرة تةعويزى بكةينةوة، بَلَيني 
يةعنى دةبَيت بنووسرَيت و لة جَيطايةك ئيشارةتى بؤ بكرَيت، ضونكة لَيرة لة ( عضوا يف نقابة صحفى)

كة نووسراوة نةقابةى سةحةفى، بةس لة هي  جَيطاى تر ناوى نايةت، باشة نةقابةى سةحةفى تةعرييتة
بؤضى داندرا ناوى لة تةعرييتةكة، مةعلوم نية بؤضى داندراوة، كة داندراوةو هي  ناوى نةهاتووة لة هي  

يةكى تر هةية كة هةر جَيطايةك، كةوابَيت زيادةيةو داندراوة، ئةمة اليةنَيك، اليةنى دووةم، وةك طومت ياسا
لة ثةرلةمان دةرضووة، ياساي خانةنيشينى رؤذنامةنووس، باشة كَى بِريار دةدات كة ئةوة طةيشتووةتة 
دةرةجةى خانةنيشينى؟ سةندوقى خانةنيشينى رؤذنامةنووس لة وةزارةتى ِرؤشنبريية، يةعنى ئَيمة 

نووسَيت و دةَلَيت فآلن كةس تةواوى سةرثةرشتى دةكةين بةس بة هاوكارى سةنديكا، سةنديكا بؤمان دة
كرد خزمةتةكةى، ئَيمة تةقريبةن ثَيش ضةند ِرؤذَيك حةوت ِرؤذنامةنوومسان خانةنيشني كردو ديارميان 
دا ثَييان، هةندَيكيان وةفاتيان كردووة يان شةهيد بوو بوون، كةس و كارو خَيزانةكانيان هاتبوون، باشة 

رد؟ لةسةر ئةساسى ِراثؤرتى سةنديكا، كة لة سةنديكا بةشَيك هةية بؤ ئَيمة لةسةر ض ئةساسَيك ئةوةمان ك
خانةنيشينى، ئةو بةشةى وةزارةتى ِرؤشنبريى تةواوكةرى ئةوةو يةكرتى تةواو دةكةن، كةواتة لَيرة 
نةقسَيك هةبوو لة ئةوةَلةوة نازامن بؤضى بازدرا بةسةريدا، لةوة دوور دةخرايةوة كة سةنديكا دةورى ضى 

وةكو طومت لة ماددةى يةكةم دةنطى لةسةر درا، بةآلم ئَيستا دةتوانرَيت لة ماددةى ضوارةم لة بَيت، 
جَيطايةك بنووسرَيت كة ئةندامى سةنديكاى رؤذنامةنووسان بَيت، جا ض سةرنووسةر بَيت يان 

 .رؤذنامةنووس بَيت، زؤر سوثاس
 :  َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .كاك ئارَيز فةرموو
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 :َيز عبداللة امحدَيز ئاربةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

، مةرج و ِرَيوشوَينى رؤذنامةمان ديارى كرد، كة مةرجةكان  ثَيويستة ئةهليةتى قانونى 3ئَيمة لة ماددةى 
هةبَيت، سةرنووسةرى هةبَيت، يةعنى ئةوانةمان ديارى كردووة بة هةموو ِرَيوشوَينةكانةوة، دةضَيت لة 

ِرؤذ بؤى هةية دةرى بكات،  ئيرت بة  32رؤذنامة راطةياندنَيك بآلودةكاتةوة، دواى  رؤذنامةيةك يان لة دوو
ِراى خؤم ئةو ِرَيوشوَينانة طرياونةتة بةر، خاَلَيكى تر رؤذنامةنووس كَيية؟ ديارة ئَيمة ثَيناسةمان كردووة 

وسى دةكات، ئةوةمان ، كة هةركةسَيك كة كارى رؤذنامةنو1وةك كاك فلك الدين ئيشارةى ثَيدا لة ماددةى 
كرد و كَيشةمان لةوةى نةما، ئينجا لَيرة هةموو شتةكان دةكةوَيتة سةر خؤى كة ضةند سةركةوتووة، ئةوة 
دةكةوَيتة سةر تواناى خؤى، ئةوة ناكرَيت توانا و شةهادةو ئةو شتانة ديارى بكةين، منوونةى يةمةن 

كى ثةرلةمانى يةمةن خةجنةرى لة ثشتة، يةعنى هاتةوة، بة داخةوة منوونةيةكى باش نية، ئَيستاش سةرؤ
ئَيمة حةق نية منوونةى خؤمان بة يةمةن بَينينةوة، حةقة منوونةى باشرت بَينينةوة، ئومَيدى زياترمان 
هةية سةبارةت بة سةنديكا، سةنديكا خؤبةخشة، من ئازادم لةوةى بضمة ناوى يان نةضمة ناوى، بَيطومان 

بينن، يةعنى ثَيم واية مةسةلةكة ئيمتيازاتى هةية بةس كةسَيك كة ئةوانةى دةضنة ناوى سوود دة
نايةوَيت بضَيتة ناوى، بؤضى ئَيمة زؤرى ىَل بكةين، حةز دةكةم جةنابى سةرؤك لة بريت نةضَيت لة 
رابردوو دا ئةو مةسةلةي ضوونة ناو سةنديكا يان ضوونة ناو حيزب يان ضوونة رَيكخراوَيك ئةوةندة توند 

ك كاردانةوةى بةرامبةر هةية، ئةطةر لة سةنديكا نةبيت نابية سةر نووسةر، لة حيزب تةرفيعت كراوة خةَل
ثَى ناكرَيت، يةعنى سةثاندنى ئةو شتانة بؤ ضوونة ناو ئةوانة واى ىَل كردووة رةت فعلَيكى دروست كردووة 

َيهاتوويى هةبَيت، بةرامبةر بة خةَلك، رةت فعلةكةش ناحةقى نية، خؤمان دةزانني كةسَيك كة ضةند ل
ضةند دَلسؤزى هةبَيت، ئةطةر لة حيزبَيك دانةبَيت ثؤستَيكى طةورة وةرناطرَيت، لة سةنديكاش ضةند 
دَلسؤزى هةبَيت، كة سةنديكا ثشتيوانى دةكات كة بةمانا حيزبيةكةى، تا ئَيستاش ِراستة هةموو 

ةوة ئَيمة دييتاع لة بريوباوةِر و حيزبةكانى تَيدايةو ئَيمةش ئةندامى ئةو حيزبانةين، بة ثَيضةوان
بؤضوونةكانى حيزبةكامنان دةكةين و ثارَيزطاريش لة هاوثةميانيةتى حيزبةكانى خؤمان دةكةين، ئَيمة 
كَيشةمان لةوةنية، بةآلم كَيشةمان لةوةية كة ئةو ضوونة ناو و  ئةو سةثاندنة بةِراستى ثَيم واية 

دوا ِرؤذدا ئةو كاردانةوةية شةرت نية ئةو واقعةى ئَيمة ئَيستا كاردانةوةيةكى خراثى دةبَيت، لةوانةية لة 
 .تَييداينة با خةَلكةكة خؤى ئازاد بَيت دةضَيت يان ناضَيت

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
من ئةوةندةى كة ديتوومة، يةمةن، مصر، لوبنان، زؤر لةوة زةقرتن، من حةز دةكةم ئةو ئةندام نةبوونة، 

ك وآلتانى ئةوروثا فيدراسيؤنى رؤذنامةطةريان هةية، فيدراسيؤنى سحيتويان هةية كة لة وآلتَيكدا بة شةرتَي
بةديلى نةقابةية، هةر حيزبَيك رَيكخراوى رؤذنامةنووسى هةية، نةقابةى خؤى لة رؤذنامةنووسى هةية، 

ن، كة فيدراسيؤنةكيان لةنَيوان دا هةية، ئةو فيدراسيؤنة ثرةنسيثى هةية، هةموويان تابعى فيدراسيؤن
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قسةدةكات و دييتاعيان ىَل دةكات لة خانةنيشينى، جطة لةوةش ميساقى شةرةف هةية لة نَيوان هةموو 
رؤذنامةنووسةكان، موئتةمةرى عاميان هةية، هةَليان دةبذَيرن، لةوَى دةضن ثرةنسثى عامةيان هةية، ئةمة 

ن، ئةو منوونةية حةز دةكةم بزامن لة ميساقى شةرةف لة وآلتى ئَيمةدا مؤر كراوة لة نَيوان رؤذنامةنووسا
لة ض وآلتَيك وةرطرياوة، يةك، دوو وآلمتان بدةنَى كة فيدراسيؤنى تَيدا نةبَيت، ميساقى شةرةفى تَيدا نةبَيت 
و ئةندامى سةنديكاشى تَيدا نةبَيت؟ ئةوجا قسة دةدةمة كاك خورشيد، ئايا هةية هي  وآلتَيك كة 

 سةنديكاشى تَيدا نةبَيت؟ئةندامى فيدراسيؤنى تَيدا نةبَيت، 
 

 :َيز خورشيد سليم شَيرةبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ى رؤذنامةنووسانى نَيودةوَلةتى جةنابى سةرؤك سةنديكاى رؤذنامةنووسان خؤى ثابةندن بة فيدراسيؤن
 .ميساقى شةرةفيان مؤر كردووةو

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
ستا خوَيندكاران و قوتابيان، هةموو ئةوانة فيدراسيؤنَيكيان هةية، هةر وآلتَيك فيدراسيؤنى خؤى هةية، ئَي

ئةو فيدراسيؤنة مةسئولةو دةضَيت لةطةَل وةزارةتى ثةروةردة و وةزارةتى خوَيندنى باآل و لةطةَل زانكؤ و 
اى سةرؤكايةتى زانكؤ و عةمادة قسة دةكات و داواكارى تةلةبة دةخاتة بةردةميان، ئةطةر بؤيان بكرَيت داو

ئيزراب دةكةن و داواى شتى تر دةكةن، لة نةقابةى الى خؤمان ئةو نةبووة، سةنديكاى رؤذنامةنووسان 
هةية كة هةموو حيزبة سياسيةكان ِرَيك كةوتوون لةسةرى، بةَلَى ئازادن، كةسَيك نةبَيت بة ئةندام يان 

ةيانة ثَيويستة، جا كاك خورشيد ببَيت بة ئةندام، بةآلم بؤ رَيكخسنت و بؤ دييتاع كردن لةو ثيشةيةى كة ه
 .فةرموو

 :َيز خورشيد سليم شَيرةبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

وةكو هةستم . هةرضةندة من زؤر شارةزانيم، بةس هةندَيك منوونة دةهَينمةوة، ئةطةر ئيجازة بدةن
شان دةدةن لة كردووة لةم ضةند ِرؤذةى موناقةشة كة دةكرَيت هةندَيك لة برادةران و خوشكان واى ني

هةندَيك حاَلةت لة ثَيش دوةىل ئةوروثا داين، لة ثَيش ئةو وآلتانة داين كة سةد، دوو سةد ساَل لة ثَيش 
ئَيمةن، ئَيمة دةبَيت لة واقعى خؤمان بريبكةينةوة، نةقابةى سحيتى كة هةية، مونةزةمات هةية لة 

ة يان مونةزةماتى جةماوةرى كة هةية، كوردستان و لة وآلتانى ديكةش كة دميوكراسينة، نةقابة كة هةي
داندراوة كة دييتاع لة جةماعةتى خؤى بكات بةرامبةر سوَلتة، بةرامبةر بةو جيهازةى كة حكومةتة، ئةطةر 
حقوقى يةك لة ئةندامةكانى ثَيشَيل كرا دييتاعى ىَل بكات لةهةر روويةكةوة، سةنديكا ئَيمة وا خةريكني 

خؤى حكومةت بَيت، وةكو جةنابى وةزير فةرمووى، ئةو  دةيكةينة جيهازَيكى وا كة خؤى بة
رؤذنامةنووسة سبةى تةقاعود دةكرَيت، كَى مةسئولة تةقاعودةكةى بداتَى؟ دةوَلةت مةسئوولة 
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تةقاعودةكةى بداتَى و حقوقى تةقاعودى خدمةكةى بؤ حيساب بكات، بةآلم حكومةت مةسئول نية ئةطةر 
بة موحاسةبةى ناكات، جيهازى تةنيتيزى كة هةية، بؤ منوونة موخالةفةشى كرد حماسةبةى بكات، نةقا

يةكَيتى قوتابيان موحاسةبةى تةَلةبة دةكات، ئةطةر موخالةفةى كرد، نةقابةى مةحاميان، موحاسةبةى 
مةحامى دةكات، ئةطةر موخالةفةيةكى قانونى كرد يان جيهازةك هةية؟ لةبةر ئةوة ئَيمة ئةمانةمان 

سةرؤك، زؤريش لَيك ئاآلوة ئةو مةوزوعة، نامانةوَيت ئيستييتادة لة هةندَيك  تَيكةآلو كردووة جةنابى
 22دةوَلةت بكةين كة زؤر لة ثَيش ئَيمةن، بةآلم ئَيمة دةمانةوَيت باز بدةين بةسةر ئةو دةوَلةتانة كة 

نة دةوَلةتني نة ساَلة ئةوان دةوَلةتن، هَيشتا ئَيمة هةر دةوَلةتيش نني، لةبةر ئةوة ئَيمة لة واقعَيك دةذين 
كةس ئيعرتافى ثَى كردووين، طةمارؤ دراوين بة دوذمنان، ئةو ئازاديةى كة ئَيمة بريى ىَل دةكةينةوة خؤزطة 
ثَيى طةيشتباين، بةآلم ئةو ئازادية زؤرى ماوة طوناهتان دةطاتَى بةو شكلةو بةو بةرةآلييةى بريبكةينةوة، 

( الرقابة عليه)ت، كؤنرتؤَل كردنَيكيش هةبَيت، كةس نةبَيتدةبَيت زةبت و رةبتَيك هةبَيت، ياسايةك هةبَي
ضؤن دةبَيت، بةو شكلةى كة هةندَيك برادةر بريى ىَل دةكاتةوة، لة ئةمريكا ئَيستا واقع موحاسةبة دةكرَيت 
كاكة، وةكو جةنابت فةرمووت بلَير يةك مليؤن دؤالرى لةسةر سةحةفيةك داناوة، بوختانَيكى ثَيى كردووة، 

ةو مةحكةمةيةى كرد، ئايا نةقابةكة ئة مةحكةمةى ئةو سةحةفيةى كرد يان مةحكةمةيةكى قانونى كَى ئ
هةبوو؟ لةبةر ئةوة ئَيمة تَيكةآلومان كردووة، بة جؤرَيك تةسةروف بكةين، ئَيمة خؤ نة عةلةممان 

ة جةلسةى ئَيوة كة من ساَليشة دةوَلةتني، ئةو دةوَلةتةى ئَيستا وا لة ناويداين دوَينَى ل 42ضةقاندووة، نة 
لَيرة نةبووم، ض موناقةشةتان كردووة، بةرةو كوَى ضوو، لةبةر ئةوة دةبَيت ئاطامان لة خؤمان بَيت، 
سةحافة هةية زمانى وةكو ذةهرى مارة، سةحافةى واش هةية دةَلَيى هةنطوينة، بؤية با تَيكةآلوى نةكةين 

 خراث، من واى تَيدةطةم ئةطةر بةو شكلةى دةربضني بةو شكلةى، بة باش بَلَين باش و بة خراثيش بَلَيني
 .ئَيمة زؤر زةرةر دةكةين، ئةمنى قةوميشمان دةكةوَيتة خةتةرةوة، زؤر  سوثاس

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .كاك كمال فةرموو

 (:كةمال كةركووكي.د)َيز حممد قادر عبداللةبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

رؤشنبريى هةية، ئةطةر زةمحةت نةبَيت وةآلمم بدةنةوة، سبةى برايةك يان من ثرسيارَيكم لة ليذنةى 
خوشكَيك ببَيتة سةحةفى، كة ئةندام نةبَيت لة نةقابةى سةحةفى سةر بة وةزارةتى رؤشنبريى نةبَيت، 
سةر بة هي  وةزارةتَيك نةبَيت، ئةو ثَيناسةى كة هةَلى دةطرَيت كة سةحةفية كَى ثَيى دةدات؟ ئةطةر واى 

 بَيت هةر كةسَيكى سةحةفى بؤ خؤى ثَيناسة دةربكات، ئةوجا هةزاران كةس دةرى دةكةن بؤخؤيان، ىَل
ضونكة ئةطةر اليةنَيكى مةسئول بةرثرس نةبَيت ذمارة بؤ ثَيناسةكةى دابنَيت، بزاندرَيت ئةمة دروستة 

رؤشنبريى وةآلممان  ذنةىيان دروست نية، شَيوازةكةى، رةنطةكةى، ئةطةر بةم شَيوةية بَيت، تكاية لي
 بدةنةوة؟
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 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .كاك ئارَيز فةرموو

 :َيز ئارَيز عبداللة امحدبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ئَيمة بةيانى طومتان هةر رؤذنامةيةك كة دةردةضَيت، ثَيويستة لة وةزارةتى رؤشنبريى نووسرا بَيت 
ةعلومة هةر رؤذنامةيةكيش كة دةرضوو بَيطومان درومشى سةرنووسةرى كَيية، نازامن ضى ضية؟ ئةوة م

خؤى دةبَيت، ئَيمة كَيشةمان لةوة نية، باسى ئةمنى قةومى كرا، هةر شتَيك كة زةرةرى بؤ ئةمنى قةومى 
هةبَيت، ثَيويست ناكات ئَيمة لةوة برتسَيني، ئةوةى كة كاك كماليش دةَلَيت كَى دةيسةملَينَيت، كة كَى ئةوةى 

من ثَيم واية ئةوة وةزارةتى ِرؤشنبريى نية، سةنديكا كؤمةَلَيك ماف و ئيمتيازاتى هةية كة  بؤ دةكات،
دةيدات بة رؤذنامةنووسان، ثارَيزطاريتان ىَل دةكةم، دييتاعتان ىَل دةكةم، كاتَيك ضووة ناو كارَيكةوة با ئَيمة 

ة دواِرؤذ خةَلك خؤى هةوَل دةدات ئيجبارى ىَل نةكةين، بة خؤى نايةوَيت مةسةلةكة ئةوةية، بِروادةكةم ل
بضتة ناو سةنديكاى رؤذنامةنووسان، حةزدةكةم زانياريةكيش بدةم، ئَيستا لة سةنديكاى رؤذنامةنووسان 

ى ئةوانة بة دَلنياييةوة رؤذنامةنووس نينة % 42ضةند هةزار كةسَيك كة بة رؤذنامةنووس نووسراون، 
بؤية ئةوانة بة رؤذنامةنووس نووسراون، بةوةش جؤرَيك برادةرينة، بؤ مةبةستى تايبةتى و وةالئة، 

 .كاردانةوةى بةرامبةر بة هةندَيك خةَلك دروست كردووة
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .كاك دلَير فةرموو
 :َيز دلَير حممد شريفبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ثةيوةندى رؤذنامةنووس بة  بةِراستى ئةشكاليةتَيكى فعلةن حةقيقى لة مةوزوعى رؤذنامةنووسى و 
دةسةآلتةوة، ئةوةية واى كردووة كة ئَيمة ئةشكاليةتَيكمان بؤ دروست بووة، حةقيقةتةكةشى خؤى دوو 
نةوعى هةية، حاَلةتَيك هةية لة دةوَلةتَيكى دميوكراتى كة موشكيلةى نية، وةكو ئَيمة نية، هةر 

نةقاباتة يان مةتبوعات، ئيمتيازَيك وةردةطريت، موئةسةسةيةك بة ثَيى قانونَيكة كة قانونى موئةسةساتى 
ئةو موئةسةسةية شكلَيكى قانونى وةردةطرَيت و دةتوانَيت ئيرت هةوية بدات، بةشى دووةمى موشكيلةى 
ئَيمة ئةوةية كة بة ِراستى سةنديكا زةرورةتَيكة كة دةبَيت لةم ميحوةرةدا هةبَيت، بةآلم ئةشكاليةتةكة 

سةنديكا الى ئَيمة تةعرييتَيكى ترى وةرطرتووة، سةنديكا لةبةرامبةر رؤذنامةى ئيحتيمالة لةوة دابَيت، 
ئةهلى يان ئةو دةزطايانةى كة ئةهلني، سةنديكا زياتر بة حوكمى تةوافقى حيزبى، موحتةوايةكى حيزبى 
 وةرطرتووة،  ئةهليةكان ئيعرتازيان هةية لةسةر ئةوة، سةبةبى سةرةكيش ئةوةية، ضةند رؤذنامةى ئةهلى

هةية ئامادةنني بضنة ناو ئةو سةنديكايةو دامية ئيعرتازيان هةية، خؤ لة حةقيقيةكةيدا سةنديكايةك 
ئةطةر وا نةبَيت و زروفى ئَيمة تةبيعى بَيت، بة ئازادى خؤى هةَلبذاردنى خؤى بكات، تةوافقى حيزبى و 
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ؤذنامةنووسَيك ئةندامى ئةو سياسى تَيدا نةبَيت، مةجبورة من بة قةناعةتةوة دةيَلَيم دةبَيت هةموو ر
سةنديكاية بَيت، هةر دةبَيت ئةويش تةسكيةى بكات و ئةويش تةعاملى لةطةَل بكات، لةبةر ئةوة ئةو 
حاَلةتةمان هةية، موشكيلةكة لَيرةية، دةنا خؤى جَيى خؤيةتى هةموو رؤذنامةنووسَيك ئةندامى سةنديكاى 

 .رؤذنامةنووسان بَيت
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

سوثاس، وةَلآل كاك دلَير خؤت ئيسابةتت كرد وةكو دةَلَين، فعلةن وةكو باست كرد هةرواية، سةنديكا 
موشكيلةى لةطةَل هةندَيك رؤذنامةنووسى سةربةخؤ هةية، بةآلم ئةو موشكيلةية ئانية، ئَيمة قانون 

شكيلةيةك هةبَيت، با ئةو ناتوانني دابنَيني بؤ حاَلةتَيكى ئانى، مةبدةئَيك هةية، ئةطةر لةو مةبدةئة مو
ئةشكاليةتة نةهَيَلني، هةوَل بدةين ثَيداويستى سةربةخؤيى زياترى سةنديكا بِرةخسَينني، وةزعى سةنديكا 
وةزعَيكى تايبةتة، وةزعَيكى موةقةتة، لةبةر ِرؤشنايى دوو ئيدارةيى يةكى طرتةوة، كة قةرار درا 

يةكطرتنة بةَلَى تةوافقَيكى حيزبى بوو، بةآلم ئةوة سةنديكاكان يةكبطرنةوة، لة مةرحةلةى يةكةم ئةو 
قانونَيك نية داينَييت، دةورةيةك، دوو دةورة دةبَيتة تةبيعى و هةَلبذاردن لةسةر كةفائات دةبَيت، 
حيزبةكانيش كةمرت دةستيان تَيوةردةدةن لة ناو سةنديكاكةدا، ثَيم واية  لةو مةرحةلةيةدا ثَيويستى بةو 

ةوةى  رَيكخراوة جةماوةريةكان، ثيشةييةكان، ملمالنَييان نةبَيتة هؤى تَيكدانى تةوافقة هةية بؤ ئ
وةزعةكة، وةزعى ئَيمة وا دةكات بة تةوافق بَيت، ضونكة حكومةمتان بة تةوافق بووة، هةَلبذاردمنان 

بة قوةت ثَيكةوة كردووة، رَيكخراوةكانيش كة وةقتَيكى ويستووة كارَيكى موةقةتة، بؤية من لَيرةدا  زؤر 
دييتاع لة رؤذنامةى ئازادو ئةهلى دةكةم، كارَيكى باشة ئةو رؤذنامانة كة دةيكةن هةندَيكيان دةورَيكى 
طةورةيان بينيوة لة دابني كردنى ئازادى، لة بةشدار بوون لة بآلوكردنةوةى دميوكراسيةت و دذايةتى 

ةوة بة ماناى ئةوة نية كة هةندَيك شتى كردنى طةندةَلى، رووبةروو بوونةوةى دياردة ناشريينةكان، بةآلم ئ
قانونى هةية، بةِراستى من ثَيم واية ئةنداميةتى لة سةنديكادا زؤر زةرورية، ئَيمة هةوَل بدةين كة 
بةرنامةى سةنديكا سةربةخؤ بَيت، ثيشةيى بَيت، دوور بَيتةوة لة جانبى حيزبايةتى، حيزب بةو شَيوةية 

توو كانديد بكات بؤ سةنديكاكة، بؤ سةركردايةتى سةنديكا ئةطةر داخل بَيت كة كاديرى باشرتو لَيها
كةفائةتى هةبوو، ئةوةى ئةهليشة دةنطى دةداتَى، ئةوةى زةيرى ئةهليشة، رؤذنامةنووسى ئةهليش كة 
كافةئاتى هةبوو، ثَيويستة هةموو ئةندامانى حيزبةكةش دةنطى بدةنَى، خؤ ملمالنَى لةسةر ئةوة نية ئةو 

سةرؤكى هةرَيم يان سةرؤكى حكومةت يان سةرؤكى ثةرلةمان، ملمالنَى لةسةر ئةوةية كَى  حيزبة دةبَيتة
باشرت خزمةت دةكات لةو بوارة، من ثَيم واية قانونى نةقابةى سةحةفني كة ثةرلةمان قةرارى لةسةر داوة، 

كات و ئةندامة لة لة خاَلى يةكةم دا دةَلَى رؤذنامةنووس ئةو كةسةية كة مومارةسةى كارى رؤذنامةطةرى دة
نةقابة، بة حةقيقةت ئةطةر ئةوةى تَيدا نةبَيت، ئةو ماددةية هي  سةروبنى نابَيت بةِراستى، كَى خاوةنى 
ئةوةية بَلَيت ئةوة رؤذنامةنوسة يان نا؟ رؤذنامةيةك ثار دةرضوو بوو لة شارؤضكةيةكة ناوى ناهَينم، هةر 

ةشم باش نية ئةوجا دةيان زةَلةتى قةواعيديم لَيى ثِرى ئةزالتى قةواعيدى بوو، كة من خؤم كورديةك
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طرت، كَى بةرثرسة لةوة، مةعقولة لة كؤمةَلطايةك دا كةسَيك نةبَيت بَلَيت ئةو رؤذنامةية، رؤذنامة نية و 
بة هي  حيساباتَيك حيساب ناكرَيت نة لة رووى زمانةوانيةوة نة لة رووى كةسايةتيةوة نة لة رووى 

تةماشا بكةى كة ضى تَيداية، خاوةنى شةهادةى سةحافة بَيت يان بةكةلؤريؤسى  شةهادةوة، مومكني نية
هةبَيت، يان تةجروبةيةكى نووسينى هةبَيت، هةر ضوار، ثَينج كةس سةريان ثَيكةوة نا ثَييان وابَيت 
قسةيان هةيةو دةيانةوَيت بيكةن، ئازاد بن لةوةى ئةطةر رؤذنامةيةك دةربكةن، ئةطةر نةقابة هةبَيت، 
نةقابةكة ثَييان دةَلَيت، تؤ رؤذنامةنووسى و تؤ هةو نيت، تؤ حةقت هةيةو بة بَى ئةوةش قانونةكةش 
لَيرة ئازاديةكةى بؤ دابني كردووة، ئةنداميةتيش بؤ ئةوة كة تةنزيم بكرَيت، سةربارى ئةوةش دييتاعيان ىَل 

ة دةبَيت، سةنديكا دةبَيتة دةكات، وةكو خانةنيشينى و كَيشةى تر كة دةيانبَيت، كَيشةى لة مةحكةم
دؤستيان و دييتاعيان ىَل دةكات، بة مةحكةمة بَلَيت تؤ حةقت نية، قانون ئةو رَيطايةى داوينةتَى كة ئَيمة 
ئةو شتة بكةين و زياتر ثشتطرييان بؤ ثةيدا بكات نةك زةعييتيان بكات، بة حةقيقةت من نازامن ئةطةر 

 .كاك بارزان فةرموو. لةنط دةبَيت ئةو فةقةرةية نةبَيت، ئةو ماددةية هةمووى
 :َيز بارزان حممد قادربةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

من ثَيم واية ئةطةر سةنديكا نةبَيت، شةرت و شروت دانَيني بؤ سةحةفى، تةمةنى ئةوة بَيت، شاهادةى وا 
ابة نيم، بةآلم ئةطةر بَيت، خدمةى ئةوة بَيت، يةعنى ئةطةر نةقابةكة البضَيت، كة من لةطةَل هةبوونى نةق

نةقابة البضَيت دةبَيت كؤمةَلَيك شةرت و شروت بؤ سةحافة هةبَيت، كَى سةحةفية، خؤمان ئةوة ديارى 
 .بكةين

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
ئةو وةختة وةكو ئةو هينةى ىَل دَيت دةبَيت وةزارةتى ِرؤشنبريى بةوة هةَلبستَيت، ئةطةر نةقابةى دانَيني، 

فَيك هةبَيت بةدواداضوونى بؤ بكات، تؤ شروتيشت دانا، كَى هةية متابةعةى ئةو شروتانة دةبَيت تةرة
دةكات كة جَى بة جَى دةكرَيت، تؤ ئةطةر ثَيت وابَيت هةر وابَيت من ضوار كةسني لَيرة دةَلَيني ئةو 

ت؟ تةبعةن ِرَيزم شروتانةمان هةية، بةآلم ئةطةر نةقابة نةبَيت، جيهةتةك نةبَيت، كَى ئةوةى تةنزيم دةكا
هةية، ضونكة ئةو كةسةى كة ئازاية رؤذنامة دةردةكات، ضونكة مةسئوليةتَيكى طةورةية، ئةو رؤذنامةى كة 
دةريدةهَينَيت ض ِرؤذانة بَيت يان هةفتانة ئازايةتى دةوَيت، قودرةتَيكيشى دةوَيت، قابيليةتَيكى زؤريشى 

دانايةت، بةآلم ئةطةر تؤ بؤى داينةنَيى، مومكينة  دةوَيت، ثارةيةكى زؤريشى دةوَيت، كةس لة خؤيةوة
خةَلكانَيك بَينة ثَيشةوةو جهودى وةزارةت مةشغوَل بَيت ثَيى، مةحكةمة قةزايةيةكى زؤرى بَيتة ثَيش كة 

 .كاك ئارام فةموو. ثَيويست ناكات كؤمةَلطامان تووشى وروذاندنى جياجيا بكاتةوة
 :َيز ئارام رسول مامندبةِر
 .رؤكى ئةجنومةنَيز سةبةِر
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تةئيدى ئةو قسانةى جةنابتان دةكةم لةو قسانةى % 122سةرةتا من دةستخؤشى لة جةنابتان دةكةم و 
لةسةر سةنديكاى رؤذنامةنووسانى كوردستان كردتان، ثَيويستة هةندَيك حةقائق هةية كة خؤيان لَيرة 

كوردستان ساَلَيكة شةرةفى  نينة، ئَيمة كؤبوونةومان لةطةَل كردوون، سةنديكاى رؤذنامةنووسانى
ئةنداميةتى فيدراسيؤنى نَيو دةوَلةتى رؤذنامةنووسانى وةرطرتووة ئةو فيدراسيؤنة كؤمةَلَيك شروت و 
قةوانينى هةية، ديارة سةنديكاى رؤذنامةنوسان لة زؤر الوة توانيويةتى كارو ئيشةكانى خؤى بة باشى 

ارَيز لةسةر قسةى خودى سةرؤك و ئةندامانى سةنديكا ئةجنام بدات، بة ثَيضةوانةى قسةى بةرَيزم كاك ئ
رؤذنامةنووس هةية كة وةكو ئةندام وةربطريَين لةو سةنديكاية، بةآلم  322ـ 022ئَيستا داواكارى زياتر لة 

تا ئَيستا ئةوان جوابيان نةداونةتةوة، بة حةقيقةت جةنابى وةزير ئيشارةتى بة شتَيك دا كة لة 
بؤ ئةوةى دةورى سةنديكا زياتر ديار بَيت لةو رؤذنامةية، بةآلم خؤيان دووريان كؤبوونةوةكة هةوَل درا 

نيشان دا، بة تايبةتيش دةطةِرَيتةوة بؤ ئةو نوقتةيةى كة جةنابت ئاماذةت ثَيدا، من ثَيم واية لَيرةدا زؤر 
ت لة سةنديكا با لة جَيطاى خؤيةتى كة ئَيمة لةم ماددةية بِرطةيةك ئيزافة بكةين، ئةطةر ئةنداميش نةبَي

مؤَلةتَيك ياخود رةزامةنديةكى سةنديكاى لةسةر بَيت، وةكو سةرنووسةر، لة اليةكى تريشةوة حةز دةكةم 
شتَيك هاتووة كة خؤى ئيشارةت بةوة دةدات،  2ى ئةم ياساية لة بِرطةى  2ئاماذة بةوة بدةم ماددةى 

ةند بن بة ئةو بِريارو ياسايانةى كة لة وآلت ثَيويستة ئةو كةسانةى كة كاروبارى رؤذنامةنووسى دةكةن ثاب
ثَيويستة هةَلسوِرَينةران و دةزطا : دةردةضَيت، هةر بِرطةكةتان بؤ دةخوَينمةوة بؤ تةئكيدى دةَلَيت

رؤذنامةوانيةكان ثابةند بن بة هةموو مافةكانى بِريار دراو بؤ رؤذنامةنووسان، ياسا بةكارةكان و ثَيبةندى 
تةئيدى بؤضوونةكةى جةنابت دةكةم، % 122سةند كراو لة سةنديكا، بؤية من كارى رؤذنامةطةرى ثة

 .ثَيويستة لَيرةدا بة شَيوةيةك دةورى سةنديكا ديارى بكةين، زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .كاك ئارَيز فةرموو
 :َيز ئارَيز عبداللة امحدبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ةر برايانى سةنديكا و سةرؤكى سةنديكا نةكردووة، كة بة ثَيضةوانةى من من هي  قسةيةكى خراثم لةس
قسة بكرَيت، بة ِراستى ئةو برادةرانة نةقيب و سكرتَيرو ئةندامانى سكرتاريةت لةطةَل ئَيمة دانيشتوون 

ةى ضةندين جار، زؤر ئازادانة بريدةكةنةوة بؤ بةرذةوةندى طشتى لةبةر ضاو دةطرن، زؤر لةو خاَل و بِرطان
كة ئَيمة ثَيمان وابوو زيادن ثَيويستة البربدرَين، زؤر لةو خاآلنةى كة ثَيويستة دابندرَين لةطةَل ئَيمة 
بوونة، بة ثَيضةوانةوة ئَيمة تةقديرى ئةو سينط فراوانية دةكةين، ئةوةى ياساش دادةنَيت ئَيمةين، من بة 

ة ثَيشرت هةتا لة طةَليان دانةنيشتبووم ِراستى ئةو دَلسؤزى و ثةرؤشيةى لة دةستةى سةنديكام ديت، ك
نةمدةزانى، بة ثَيضةوانةوة ئَيمة دةستخؤشيان ىَل دةكةين، ئةوان زؤر خؤيان ماندوو كردووة بؤ داِرشتنى 
ئةو ثرؤذة ياساية، بةآلم ئةوةى كؤتايى لَيرة ثةسةند دةكرَيت، ديسانةوة حةقيقةتةك هةية كة ثَيتان بَلَيم 
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سةنديكا لة دةستنيشان كردنى رؤذنامةنووسةكانى خؤى ثَيوةرى باشى هةبووبَيت، يةعنى ماناى ئةوة نية 
وةكو لة زؤر رَيكخراوى ترو لة زؤر كؤمةَلى تر هةية، لةبةر ئةوة ئَيستاش دووبارةى دةكةمةوة يةعنى 

ك، ثَيوةرةكى موعةيةن بؤ ئةوانيش نية بؤ وةرطرتنى  رؤذنامةنوسان، سةدان و بطرة ضةند هةزار خةَلكَي
ئةطةر ثَيوةرَيك دابنَيى لةوانةية ئةوانة نةتوانن بنب بة ئةندام لةو سةنديكاية، لةبةر ئةوة سةنديكاش 
ثَيويستة لةو جانبة جؤرَيك ضاكسازى لة خؤى بكات، ئةو قسانةى كة ئَيمة دةيكةين بؤ ثشتيوانية لة 

كة سةنديكا تازة لةسةر ئاستَيكى سةنديكا، بؤ كةمكردنةوةى بايةخ و ئةهميةتى سةنديكا نية، بة تايبةتى 
نَيو دةوَلةتى و لة رَيكخراوَيكى نَيو دةوَلةتى وةرطرياوة، سةنديكاى رؤذنامةنووسانى كوردستان وةكو هةر 
وآلتَيكى ترى دونياى سةربةخؤ وةرطرياون، ئَيمة ئةوثةِرى ثشتيوانيان ىَل دةكةين و ئةوثةِرى دَلسؤزى و 

 .ننيماندوو بوونيشيان بةرز دةنرخَي
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .فةرموو رمضانكاك 
 :رضاحممد  عبدالرمحن مضانر. َيز دبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

لَيرةدا باس لةسةر ئةوة نية سةنديكا ثَيويستة هةبَيت يان نةبَيت، بةَلكو نةبوونى ِرؤشنبريى ثيشةيى لة 
نةبني، رؤذنامةنووس طلةيى لة سةنديكا دةكات،  زؤربةى ثيشةكان واى كردووة كة كةمسان وةكو ثَيويست

بةآلم ئةوانةى كة ضوونة سةنديكا ئةو كةسانةن كة لةو بوارة دا ئيشيان كردووة و ئةوانيش بةو 
ِرؤشنبرييةى كة لة وآلتةكةى ئَيمة داية، وةكو طوتراوة لةو قوِرة هةر ئةو تؤزة هةَلدةستَيت، بوونى 

دةيانةوَيت، لة اليةكةوة بؤ ِرَيكخستنى كارةكانيان و لة كاتى ثَيويست سةنديكا و خودى ثيشةوةران خؤيان 
دييتاع ىَل كردنيان، بةرامبةر بة ئةوةش ئيلتيزامى ئةندامانى هةر ثيشةيةك بة سةنديكاكةوة زةرورة، 
 ئةوانةى كة لة دوورةوة سةيرى سةنديكا دةكةن لةو اليةنانةوة سةيريان دةكةن كة ثَيى ِرازى نني، با بضنة

ناوةوة دةنطى خؤيان هةبَيت، لَيرة باس لة دميوكراتيةت دةكرَيت، كة دميوكراتيةت هةموو كاتَيك ناتوانَيت 
هةموو خةَلك ِرازى بكات، بةآلم دةنطى زؤرينةية، ئةو كةسانةى كة لة دوورةوة بيانةوَيت ئازادى ِرةهايان 

ني بكرَيت بؤ هي  كةسَيك، هةر كةسَيكمان هةبَيت، ئةوة وابزامن لة هي  شوَينَيكى دونيا ناتوانرَيت داب
دَيني خؤمان زؤر لةسةرةوة دةبينني، رؤذنامةنووس نابَيت سانسؤرى لةسةر بَيت، دكتؤر حةسانةى هةبَينت، 
مةحامى حةسانةى هةبَيت، ئةوةى كة حةسانةى نية خةَلكى فةقرية، رؤذنامةنووس و رؤذنامةو دكتورو 

كارى خةَلكني، بةس هةموومان خؤمان لة خةَلك بة زياتر  نةخؤشخانةو مةحامى و حكومةت خزمةت
دةزانني، دةمانةوَيت ئَيمة ئازاد بني، ئةى باشة كَى مايةوة مةحاسةبة بكرَيت، رؤذنامة ئاداتى دةربِرينى 
راستيةكانة، لة ثَيناوى بةرذةوةندى خةَلك داية طةورةتيةكةى لةوة دا دةبينينةوة، سةنديكا رَيكخراوَيكة 

بؤ رَيكخستنى كارَيكى ثيشةيية، لةبةرذةوةنديان داية، لة هةمان كاتيش دا دةسةآلتى خؤى هةية،  ثيشةيية
من وةكو ثيشةكةى خؤم سةنديكاى من كارةكامن رَيك دةخات، لة كاتى ثَيويست دييتاعم ىَل دةكات، لة كاتى 
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، ليذنةى ئينزباتى هةية، زةَلةتيش ئةويش اليةنَيكى بةرثرسة لة مةحاسةبة كردمن، كؤمةَلَيك ليذنة هةية
ليذنةى عقوباتى هةية، شتَيكى تريش تؤ زؤر لة دةوراتى ِرؤشنبريى، تؤ رؤذنامةنووست هةية و ئةكادمييت 
نية، بةآلم سةنديكاكةى دةتوانَيت كؤمةَلَيك دةوراتى تةئهيلى بكاتةوة لة خزمةتى رؤذنامةنووس دابَيت، بؤ 

خةَلك هةية دةسةآلتى باوكيشى قةبوَل نية، ئةطةر موراهقَيكة بةس اليةنة سلبيةكةى ببينني، كؤمةَلَيك 
لَيى طةِرَيى ئةَلَى باوكم لةبةر ئةو هينة رةفزى دةكات، نازانَيت ئةو باوكة ضةند ساَلة خزمةتى ئةوى 
كردووة، ئَيستاكة ئةمِرؤ سَيبةرى خؤى ديوة دةَلَيت باوكم زيادةية، بؤ ئةوةى بِرواتة دةرةوةو حور بَيت، 

 .ى لَيبوردن دةكةم، زؤر سوثاسداوا
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .كاك احسان فةرموو
 :َيز احسان عبداللة قاسمبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ئَيمة لَيرة لة ثةرلةمانى كوردستان، ياسا دةردةكةين بؤ ئةوةى كؤمةَلطا بةرةو دام و دةزطايى ببةين، دام و 
كى ئَيمةية و ئةوةش بة ثَيى ياسا دةكرَيت، هةر ثيشةيةك لة ناو كؤمةَلطاى دةزطا كردنى كؤمةَلطا ئةوة كارَي

ئَيمة نةقابةى خؤى هةية، قانونى جةمعيات هةية، بةس قانونى نةقابات جياوازة هةر نةقابةيةك كة دَيت 
 قانونى تايبةتى خؤى هةية، ئةطةر رؤذنامةطةرى بةو شَيوةي تةعامول بكات، ئةوة قانونى جةمعيات هةر

ثَيويستى بةو قانونة نةدةكرد، دةتوانن ئيجازةك وةربطرن و ئيشى خؤيان بكةن، بةآلم كة نةقابةى هةية، 
قانونى تايبةتى هةية، ئةو قانونةش كة لة ثةرلةمان دةرضووة، بؤ ئةوةى باشرت خزمةتى رؤذنامةطةرى 

ئةو ياسايةى نةقابةى سحوفى بكةن، بة تةئكيد ثةرلةمان ثشتطريى ئةو ياسايانة بكات كة دةريان كردووة، 
كة دةرضووة، بة تةئكيد ئَيمة دةبَيت ثشتطريى ئةو ياساية بكةين، بؤ ئةوةى ِرؤَلى نةقابة زياد ببَيت، لةبةر 
ئةوة ئَيمة ِرَيزمان هةية بؤ ئةوانةى لة دةرةوةى نةقابةن، بةس بة حةقيقةت ئةطةر هاتو هةيكةىل 

وةيةكى تةوافقى بَيت، قانونةكة قانونَيكى تةوافقى نية، نةقابةى رؤذنامةنووسانى كوردستان بة شَي
قانونَيكى عةمةىل طوجناوة بؤ بةرذةوةندى رؤذنامةنووسانى كوردستانة، لةبةر ئةوة بة ثَيويستى دةزامن 
يةعنى وا نةَلَيني كة ثَيويستى بة هي  ياسايةك نية، ئةطةر وةزارةت تةرةف نةبَيت و نةقابة نةبَيت و 

وَلةتَيك لة ناو دةوَلةتَيك، مةعقوليش نية ئَيمة لة ئاطر طةرمرت بني، نةقابةك هةية ياسايةك بؤ دة
تةمسيلى شةرحيةك دةكات، ئةوةى تةمسيلى شةرحيةك دةكات ئةوان باشرت مةسَلةحةتى ئةو شةرحية 

ى ئةو دةزانن، ئةوان باشرت خةريكن بؤ ئةوةى ئاماجنةكانى بة جَى بَينن، لةبةر ئةوة ئَيمة دةبَيت ثشتطري
نةقابة بكةين، ئةطةر ئةو نةقابة لة ذَير فشارى بؤضوونة جياوازةكان، هةندَيك جار موساوةمة بكات، 
دةبَيت ئَيمةش بة شةخسيةتَيكى بةرزى بنرخَينني و هانيان بدةين بؤ ئةوةى حةقيةتى بَيت، ئةو 

رى حةقيقى هةموو تةوافقةى تةجاوزى ىَل بكةن و بطةنة قؤنازَيكى ديكة، بتوانن بنب بة نوَينة
رؤذنامةنووسانى كوردستان بؤ ئةوةى كارَيكى ضاكرت بكةن، لةبةر ئةوة دةبَيت ثشتطريى ىَل بكةين بؤ ئةوةى 
ئةو نةقابة ِرؤَلى باشرت ببينَيت، ئَيمةش ثشتطريى ئةو قانونة بكةين كة دةريان كردووة، بؤ ئةوةى جَيطاى 

 .ئةوة شتَيكى باشرتة بؤ ئَيمة، زؤر سوثاس خؤى لة ناو كؤمةَلطاى خؤمان ببينينةوة، ضونكة
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر



 133 

 .كاك سعد فةرموو
 (:وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان/) َيز سعد خالد حممد امنيبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ة كة لة وةَلآل من هةندَيك قسة دةكةم كة قةناعةتى خؤمة، من ثَيم واية ثَيضةوانةى ئةو ثرؤذةش ني
سةنديكاى رؤذنامةنووسان هاتووة و هاتووةتة وةزارةتى ِرؤشنبريى و ئةجنومةنى وةزيران و دواتريش ئَيرة، 
تةبيعى لة ئةسَلى ثرؤذةكة ئةوةى تَيدا نية كة ئَيستا ئَيمة قسةو باسى لةسةر دةكةين، من ثَيشنيار دةكةم 

واقعَيك كة ئةمِرؤ هةية، بةِراستى باشة ئةو واقعة ضؤن هاتووة هةر بةو شكلة مبَينَيتةوة، لةبةر  5ماددةى 
لةبةر ضاو بطرين، جةنابت ئيشارةت بةوة دا كة مامؤستا فلك الدينيش لةوةى كة مةفروز بوو لة 
تةعارييتةكان رؤذنامةنووس ئةو كةسة بَيت كة ئةندامى سةنديكاى رؤذنامةنووسان بَيت، بةآلم بة رةئى من 

ن وا كرد، ئةوا مةمجوعةك رؤذنامةنووسى ئةهلى كة خؤتان ئَيستا لَيرة ئةطةر تةعرييتى رؤذنامةنوومسا
باسى دةكةن، دةكةونة دةرةوةى ئةو ضوارضَيوةية، كة بةِراستى مبانةوَى و نةمانةوَيت ئةو قانونة بيست 

ة، بةقةد ئَيستاش قانونَيكى باش و ثَيشكةوتوو بَيت، دميوكراسى بَيت و ئازادى فةراهةم بكات بؤ ئةو شةرحي
بةآلم مبانةوَى و نةمانةوَيت ئةوة وا تةفسري دةكرَيت، بؤية من ثَيشنيار دةكةم ضؤن لة قانونةكة هاتووة 
هةر وابَيت، ضونكة بة تةئكيد ئةطةر سةنديكاى رؤذنامةنووسانى ئَيمةش ئةو ضةترة يان هةموو 

يدا ئةندام بان هي  كةراهيةتى رؤذنامةنووسةكانى كوردستان بة بريوِراى جياواز و ئايديؤلؤذياى جياواز تَي
نةبوو ئةوةمان تَيدا بنووسيبا، بةآلم بة رةئى من لةبةر ئةوةى واقعةك ئةمِرؤ هةية، مةمجوعةيةك 
رؤذنامةى ئازاد، ئةوةى كة ديارن لة كوردستان لة دةرةوةى سةنديكاى رؤذنامةنووسانى كوردستان، ئةو 

دنى ئةو قانونة هةموو ئةو جةريدانة ِرابطريَين، بؤية من فةقةرةية لَيرة بَيت دةبَيت دواى جَى بة جَى كر
 .داوا دةكةم ضؤن لَيرة هاتووة، هةر واش موسادةقةى لةسةر بكرَيت، زؤر سوثاس

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
ئومَيد دةكةم رةئيةكةت رةئى حكومةت بَيت، ضونكة وةزيرى حكومةتى، ثرؤذةى حكومةتة، بةآلم 

ى ثَيشوو الدا كة ثرؤذةى حكومةت بوو، دةَلَيت دةبَيت لةالى نةقابة تةسجيل فةقةرةيةكمان لة ماددة
 .بكرَيت، المان دا ئَيمة هةرضةندة ثرؤذةى حكومةتيش بوو، طوَلناز خان فةرموو

 :َيز طوَلناز عزيز قادربةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

اد لة ثَيويست كاتى بردووة كة ئةوةندة داواى لَيبوردن دةكةم بةو جؤرة قسة دةكةم، بةآلم ئةم ياساية زي
ةوة ئةنووسم و بابةمت بآلودةبَيتةوة، سَى جاريش داوام  1992موداخةلة دةكةين، من بؤخؤم لة ساَلى 

لَيكراوة بؤ خاوةنى ئيمتياز نةمكردووة لةبةر بةرثرسياريةتى لة كارةكة، بةآلم ئَيستا ئةوةندة مةسةلةكة 
رييش دةرضوو، ليذنةى هاوبةش لة هةردوو اليةن ِراثؤرتيان هةية لةطةَل درَيذكرايةوة لة تةوةرى ِرؤشنب
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ليذنةى ياسايدا، با ثشت بةو زانيارانة ببةستني ئيرت ئةو هةموو كاتة نةكوذين، بةِراستى ماوةيةكى كةممان 
 .لة ثَيشةو ياسايةكى زؤرمان هةية، ئةمة زؤر لة كاتى بردين، سوثاس

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
آل من تةعةجومب بة سوئالةكةت دَيت، ئةى جةنابت لَيرة مةسئوليةتت ضية؟ ليذنة كة راثؤرتى نووسى وةَل

ماناى واية دةستى هةَلبرِبيت، مةسئوليةتى هةموو ئةندامَيكة، منيش وةكو ئةندامَيكى ثةرلةمان ثَيم واية 
ةوة، ضونكة دةَلَين كَى مةسئولة ئةو ماددةية بةو شَيوةية دةربضَيت زةَلةتيةكى طةورةية، دووبارةى دةكةم

لة تةقرير دانى ئةوان، كَى دةَلَيت ئةوة واية و ئةوة وانية؟ من ئةوةندة ثرسيارم كرد تا ئَيستا كةس جوابى 
نةداومةتةوة، بة نيسبةت ثرسيارةكةى كاك سعد من لةطةَلتم، ضةندين رؤذنامةى ئةهلى هةية ئةندام نني 

ى واقعن، دةتوانني بِرطةيةك دابنَيني كة ئةوة مشوىل ئةوان ناكات، لةبةر لة سةنديكاكة، بةآلم ئةوانة ئةمر
ئةوة ئةندام بن و ئةندام نةبن دةتوانني مةعامةَلةيان لةطةَل بكةين، وةكو ئةمرَيكى واقع، كاك شَيروان 

 .فةرموو
 :َيز شَيروان ناصح حيدرىبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

م بؤ ئَيوةى روون بكةمةوة، ئةويش ئةوةية بةنيسبةت قانونى نةقابةى يةك، دوو حةقائيق هةية حةزدةكة
سةحةفني تةعرييتَيكى تايبةتى بؤ هاتووة، كة ئةوةى لة ذَير ضةترى ئةو تةعرييتة بَيت ئةو حقوق و 
ئيمتيازاتانة وةردةطرَيت كة لة نةقابةوة بؤى ديارى كراوة، بة نيسبةت ئةو قانونةى كة ئَيستاكة 

كة هاتووة، وابزامن هةتا ئَيستا ئَيمة زؤر  4ية ئَيمة تةعرييتى سةحةفيمان كرد لة بِرطةى لةبةردةممان دا
بة ِرَيك وثَيكى بؤى رؤيشتووينة، ضونكة ئةو ئازاديةمان داوة بة سةحةفى، سةحةفيةكة ئةطةر مونتةمى 

بةل ئوسوَل حقوق نةقابة بَيت يان ئةطةر مونتةمى نةقابة نةبَيت، ئةطةر مونتةمى نةقابة بَيت ئةوا حةس
و ئيمتيازاتى خؤى وةردةطرَيت، ئةطةر مونتةمى نةقابةش نةبَيت ئةوا حقوق و ئيمتيازاتى نةقابة 

وةرناطرَيت، بةآلم ماناى وانية بةدةرة لةو ياساية لة سزاكانى، ئةوة جانبى دووةم، جانبى سَييةم، مةوزوعى  
يسبةت سةرنووسةر، ئةطةر ئَيمة تةبعةن ئَيمة دا هاتووة بةن 5سحوفى بَيت يان نةبَيت كة لة فةقةرةى 

رةئيمان داوة، بةآلم ئةوة تةرحةكة دةيكةم، ثَيتان باش بَيت يان ثَيتان باش نةبَيت، بةنيسبةت سةرنووسةر 
بة قةناعةتى من دةبَيت لة ذَير ضوارضَيوةى سةنديكا بَيت، يةعنى سةحةفيش بَيت و مونتةميش بَيت بؤ 

ببَيتة سةرنووسةرى هةر رؤذنامةيةك، خاَلَيكى تر بة نيسبةت ئةو رؤذنامانةى سةنديكا، ئينجا دةبَيت 
هةروةكو جةنابت ئيشارةتت ثَيدا سةرنووسةرى خؤى هةيةو ساحبى ئيمتيازى خؤى هةية، ئَيستا ئةوانة 

نة وةزعَيكى قانونى خؤيان هةية، كة لة ذَير ضةترى قانونَيك ئيجازةيان ثَيداوة كةس ناتوانَيت ئةو مةسةال
هةَلبوةشَينَيتةوة، بؤية بة قةناعةتى من ئةطةر ثَيتان باش بَيت، سةرنووسةرةكة دةبَيت سةحةفى بَيت وة 

 .مونتةمى نةقابةى سةحةفينيش بَيت، زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
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 .خةمان خان فةرموو
 :َيز خةمان زرار اسعدبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ى ماددةى  0رسيارةى كة  بةردةوام دةتكرد، كة كاك سةرداريش باسى كرد، لة بِرطةى وةَلآل هةر بؤ ئةو ث
وةآلمى ثرسيارةكةى جةنابتى تَيداية، جا ئيدى نازامن دةرفةتت بؤى هةبوو بيخوَينيتةوة يان مالحةزةت  3

ِرؤشنبريى و  بةرَيزان ئَيستا كَيشةكة لة نَيوان ليذنةى 5كردووة يان نا، دووةميان سةبارةت بة ماددةى 
ليذنةى ياساييدا نية، لة راثؤرتى هاوبةشى نَيوان ليذنةى ِرؤشنبريى و ثةيوةنديةكان، ليذنةى ياسايى و 
سةنديكاى رؤذنامةنووسان و حكومةت كة بةِرَيز كاك فلك الدين لةوَى بوو، هةروةها لةطةَل سةرؤكايةتى 

شتيوانى هةموو رؤذنامةنووسة ئازادةكانيش ثةرلةمان كة جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان لةوَى بوو، كة بة ث
لةسةر ئةوةكؤك بووين كة ثابةند بوون بةوةى كة رؤذنامةنووس ببَيت بة ئةندام لة سةنديكا دةبَيت 
البربدرَيت، خؤمان المان برد بة بِريارى هةموو اليةك، ئةمة لة اليةك، لة اليةكى تر هي  اليةكمان 

يةعنى يةك سةعاتة ئَيمة كة دةِرؤين و لةسةر ئةم بابةتة نةبوو،   5مالحةزةمان لةسةر ماددةى 
موناقةشة دةكةين، هي  لةبةر خيالفى نَيوان ليذنةكان نية، ئةمة نازامن بَلَيم لةبةر ضية؟ تكاية ئةطةر بة 
هةندى هةَلدةطرن لة كؤبوونةوةيةكى زؤر جدى نَيوان هةموو ئةو اليةنانةى كة باسم كرد، ئَيمة 

ى نةبووة، تكاية با وةخت زؤرتر بةوة نةكوذرَيت، ماددةكة وةكو ضؤن هاتووة هةر مالحةزةمان لةسةر
 .وابِروات بة بَى ئةوةى هي  خيالفَيكى طةورة لة نَيوان ليذنةكان هةبَيت

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 خةمان خان حةقى ئةوةت نية، دوو ليذنةش كؤبوونةوة بكات، ثةرلةمان و سةرؤكى ثةرلةمانيش، قةرار

دةبَيت بة هةندى  ئةوةية كة لَيرة دةدرَيت، دوو ئةندام ثةرلةمان كة ثرسيارَيكى مةنتقى و طشتى بَيت
وةربطرين، مالحةزةى بكةين، ضونكة قةرارى نيهائى لَيرةية و بة جَيى دَيَلني بؤ ئَيوة، مادام ئيتيتاقتان 

 .ووكاك كريم فةرم. كردووة، بة ضاث كراوى بؤمان بَينن با ئيمزاى بكةين
 :َيز كريم حبرى عبداللةبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

تةئيدى بؤضوونةكانى كاك شَيروان دةكةم، بة ِراستى وةكو مةبدةئَيك هةموو رؤذنامةنووسَيك ئازادة لةوةى 
كة ببَيت بة ئةندام لة سةنديكاى رؤذنامةنووسان يان نةبَيت، كةواتة ئيختيارية، بةآلم مةسةلةى سةرؤك و 

هةر رؤذنامةيةك كة دةردةضَيت، ثَيمواية وةكو ثَيوةرَيك لة سةرؤكايةتى بَيت، داوا دةكةن ببَيتة  جَيطرى
ثرسيار، بةِراستى ئَيمةش ثَيمان واية ئةوانة ئةطةر لة ضوارضَيوةى سةنديكادا بةثَيى رَينماييةكانى 

ةسةندة، سةبارةت بة مةسةلةى سةنديكا و ياساكانى سةنديكا ئةوانة ئةندام  بن تَييدا شتَيكى زؤر باش و ث
كمال ثرسيارى كرد ئةو دةزطاية يان ئةو موئةسةسةية، ئةو رؤذنامةى كة مؤَلةت ثَيدراوة .هةوية كة د

بةثَيى ياساكان دةتوانَيت رؤذنامة دةربكات، ئةوا ئةوان خؤيان دةتوانن ناسنامة بدةن بة ئةندامةكانيان، بؤ 
تة ئَيرة خؤ ناسنامةى هي  سةنديكايةكى ثَى نية، ناسنامةى منوونة يةك لة رؤذنامةكانى دةرةوة دَي

 .رؤذنامةكةى خؤى و دةزطايةكةى خؤى ثَيية
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 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .كاك سةردار فةرموو، موقتةرةحةكت نية بؤ من؟

 :َيز سةردار صباح بوزو هةركيبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

م بوو، يةعنى من نازامن حيكمةت لةوةى ضية كة ناو نووسينى وةَلآل جةنابى سةرؤك هى من نوقتةى نيزا
بيدايةت هةية؟ مةفروزة كة ناو نووسرا ِرَيطا نةدرَيت بة كةسى ديكة قسة بكات، لة هةمان كاتدا مالحةزةم 
كردووة شةخس هةية دوو جارو سَى جار رةئى خؤى داوة، ئةوةية زياتر وةختى موناقةشات دةبات، 

 .ة من زياتر سيازةى ثَيشنيارى جةنابتم كرد كة بؤ جةنابتم نارد ئةوة بوومةسةلةى موقتةرةحةك
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

خؤى لة ِراستيدا كة ئيشكاليةتَيك دَيتة ثَيش هةر واى ىَل دَيت، هةندَيكيان بةيانيش رةخنةيان طرت لة 
و مةنتقةوة، سةرؤكايةتى ناضارة ئيدارةكةو دانانى مةجال، بةآلم كة سيازةكة ثِرى نةكرد لةرووى ياسايى 

وةختى زياترى بداتَى مةجال بدات بة دوو، سَى كةس كة تكرارى بكاتةوة، باشرتة لةوةى بة لةنطى 
دةربضَيت ياخود كةموكوِرى تَيدابَيت، هةر خؤمان تةحةموىل مةسئوليةتةكةى دةكةين و دواتريش ئةطةر 

و ثرسيارة كة من دةيكةم و دةَلَيم كَى مةسئولة لة تةئري، ويستى ديراسةت بكات بطةِرَينةوة بزانن ئة
قةرار دانى ئةوة؟ كَى هةويةى دةداتَى، ئةو ثرسيارةم تا ئَيستا وةآلمى نةبووة هةموو مداخةلةشيان كرد، 

 0ئةوة هةر رةبتى بة وةوة نية، لة فةقةرةى  0كةس جوابى نةبوو، خةمان خان دةَلَيت، لة فةقةرةى 
اوةنى بةرذةوةندى بَيت دةتوانَيت ئيعترياز بكات لة دةرضوونى جةريدةكة لة خيالىل هةر كةسَيك خ: دةَلَيت

 .ِرؤذ دا، ئةوة ض رةبتَيكى بةوةوة هةية، ظيان خان فةرموو 32
 :َيز ظيان سليمان حاجى بشاربةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

كة سةرنووسةرو جَيطرةكةى  منيش هةمان بؤضوونى كاك كريم و كاك شَيروامن هةية، تةئكيدى دةكةمةوة
ئةندامى سةنديكا بن، سةنديكا  هةويةيان دةداتَى، ئةو مةرجانةيان بؤ ديارى دةكات كة بتوانن ئيجازة 

 .دةربكةن
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .كوَيستان خان فةرموو
 :َيز كوَيستان حممد عبداللةبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 ئَيستا طؤِرانكارى بةسةر داهاتووة يان نا، كاتى خؤى من ضوومةتة وةزارةتى بؤ مةسةلةى ئيجازة من نازامن
لةم هةولَيرة ئيجازةى طؤظارى تةوارم دةرهَيناوة، لة وةزارةتى رؤشنبريى  1995رؤشنبريى ثَيش ساَلي 
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بةرَيوةبةراتيةك هةبوو، مديرةكةى حسن جاف بوو، لة الى ئةو خاوةنى ئيمتيازو سةرنووسةرةكةم برد، 
 . ِرؤذ ئيجازةكةيان داينَى، يةعنى ئةوا ئيجازة دةرهاتووة 02ئةوان دواى 

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
ئَيمة بةيانى بامسان كرد، طوتيان موافةقةتى ناوَيت و ثَيويست ناكات، خؤى ئازادة بضَيت، ئَيستا واى 

 .ى دةكاتةوة، شةمسة خان فةرموولَيهاتووة ثَيويست بة ئيجازة ناكات، تةنها ئاطادارى وةزارةتى ِرؤشنبري
 :َيز شةمسة سعيد حممودبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ئةو ثرسيارةم كرد، بةآلم ديارة يان جةنابتان ئينتيباهتان نةكرد يان من قسةم  3ى ماددةى  5من لة بِرطة 
وَيت رؤذنامةيةك لةسةر نةتيجة كرد، وةآلمم وةرنةطرتةوة، من ئةو كات طومت مةرجة ئةو كةسةى كة دةية

دةربكات لَيهاتوويى ياسايى هةبَيت، من باسى ئةوةم كرد كة مةرجةكان ديارى نةكراون، ئايا ئةندامى كاراى 
سةنديكا بَيت ياخود بةَلطة زانستيةكانى تواناى ئةو كةسةى ضؤن دةيسةملَينَى ، بة داخةوة بةسةريدا 

 .ستَيثةِريوةو تووشى ئةو ئةشكاليةتة بووينة، زؤر سوثا
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .طةالوَيذ خان فةرموو
 :َيز طةالوَيذ شابا ججىبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

على صاحب االمتياز او مؤسسة تقديم ) كة موناقةشةمان كردو لة خاَلى سَييةمدا 3بةنيسبةت ماددةى 
رؤشنبريى، كاتَيك كة لة وةزارةتى ئَيمة كة نةقابة وةرمان طرت كردمانة وةزارةتى  (بيان لتأسيس وتأجيله

 .ِرؤشنبريى تةسجيل دةكرَيت، ئةطةر نةقابة نةمَينَيت، دةبَيت لةسةر وةزارةت بَيت، سوثاس
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .كاك مجال فةرموو
 :َيز مجال حممد قاسمبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ر موهيمة، حةلَيكى ضاكم ثَيية، بةآلم دَلنيام جةنابت لة هةموو شتَيك دا رةئى من وةردةطرى ئةمة زؤ
وةرى ناطرى، تةبيعى ئةو موشكيلةية بَلَيني يةكَيك بووة لةو موشكيالنةى ض بةنيسبةت نةقابةى 
رؤذنامةنووسان و هةر كارَيكى تر كة دةكرَيت، لة ئةمريكا ضيان كردووة، هةموو كةسَيك رةقةمَيكى هةية، 

دينارى هةية،  422مة ئيش ناكات، سةرى مانط ضةند وةردةطرَيت، بَلَيني ئةمة ئةوةية، مةسةلةن لة رؤذنا
زةريبةى ِرَيك و ثَيكى خؤى ىَل دةبِرَيت و دةدرَيت بة دام و دةزطاكانى حكومةت، ضةند ساَل لةو رؤذنامةية 

عودى هات، ئيعتيادى وةكو ضؤن لة دائريةيةك تةقاعود ات زةريبةى خؤى داوة كة كاتى تةقائيش دةك
كرَيت، ئةم رؤذنامةنووسةش بةم شَيوةية تةقاعود دةكرَيت، لةبةر ئةوة ثَيويستة ئَيمة ئةو كارة دة
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هةرضؤنَيك لَيكى دةدةيتةوة، سةنديكا ناتوانَيت خةَلك تةقاعود بكات، ضونكة هي  ثارةيةكى ىَل 
لة وةزارةتى وةرنةطرتووة، هةر بة بوونى تةزكييةيةكى ئةو ضؤن تةقاعود وةربطرَيت، هةروةها ئةطةر 

رؤشنبريى يةكَيك فةرمانبةر نةبَيت الى و مةعاشةكةى ىَل نةبِرى بَى و تاكسى خؤى نةدابَى ضؤن ئيقرتاحى 
دةبَيت كة تةقاعود بكرَيت، لةبةر ئةوة ئَيمة ثَيويستمان بةوة هةية كة سيستةمةكةمان بطؤِرين، واى ىَل 

خزةنَيك كة كار دةكةى سةرى مانط ساحبى بكةين لةهةر شوَينَيك كة كاردةكةين، بؤ منوونة لة مة
مةخزةنةكة ئةو زةريبةيةى كة لة مةكتةبَيك دةدرَيت لةو عاملة وةرى دةطرَيت و دةينَيرَيت بؤ حكومةت، 

ساَل دةَلَى ئةوة  54ساَل مودةتى قانونى خؤى، كة بوو بة  02تةبيعى ئيرت ئةو حةقى ئةوةى هةية ثاش 
ة ساَلة زةريبةى داوة، بةو شَيوةية تةقاعود دةكرَيت، لَيرة لةبةر ضةند ساَل خزمةتى كردووة، ئةوةند

ئةوةى كة ئةم ئيلتيزاماتة نية، رؤذنامةنوسَيك ئةطةر لة شوَينَيكةوة بؤى دةرنةخرَيت كة ئةم ضةند 
خزمةتى كردووة بة تةئكيد تةقاعودى ثَى نادرَيت، مةفروزة رةبت بكرَيت، بة قةناعةتى من، لةبةر ئةوةى 

لة نية رةبت بكرَيت بة وةزارةتى رؤشنبرييةوة، خزمةتى ساآلنةى ئةو كةسةى رؤذنامةنووسة فايلي ئةم حة
هةبَيت، حماوةلةى ئةوةش بكرَيت لةو ثارانةى كة دةيدرَيتَى يةعنى زةريبةى خؤى بدات، وةكو هةموو 

 .مواتنَيكى تر، زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .ةية، بيتةرمووجةنابى كاك فلك الدين قسةى ه
 (:وةزيرى رؤشنبريى/) َيز فلك الدين كاكةيىبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

بةحةقيقةت دةمةوَيت ضةند بةديلَيك باس بكةم، يةكَيكيان ئةوةية، مةسةلةى تةقاعودى رؤذنامةنووس 
داناوة، بِراوةتةوة، ياسايةك هةية كة لة نَيوان حكومةت و سةنديكاية، كة حكومةت خؤى بودجةى بؤ 

تةقاعوديةكة لةوةى دةرناضَيت كة رؤذنامةنووسةكة ضةند ثارةى داوة يان ضةند باجى داوة، نةخَير 
حكومةت كة بودجةى داناوة بؤ تةقاعودى، ئةوة دةست دةكةن بة تةتبيقى ئةوة اليةنَيك، اليةنةكةى تر 

ذنامةى ئةهلى دذى سةنديكا من حةز دةكةم قسةيةك دةكرَيت رةنطة ئيلتيباسى لة مةوزوعةكة هةبَيت، رؤ
نني، مةسةلةكة ئةوة نية رؤذنامةنووسان لة ئةهلى ِرةنطة موشكيلةيان لةطةَل هةندَيك رؤذنامةنووسى تر 
هةبَيت، مةسةلةى ياساكة نية، يةعنى رؤذنامة ئةهليةكان موشكيلةيان لةطةَل ياساكة نية و دذى نةقابة 

ذنامةنووسانى ئةهلى بضنة سةنديكا، رةنطة رؤذَيك سةنديكا نني و سةنديكا نني ئةسَلةن، ِرةنطة ئةطةر رؤ
بكةوَيتة دةستى رؤذنامةنووسة ئةهليةكان، لةبةر ئةوة ئَيمة نابَيت ئةوة بكةينة حيساب ئةمة ئةهلية، 
خؤى سةنديكا ثَيكهاتووة لة ئريادةى هةموو رؤذنامةنووسان، ئةهلى و زةيرى ئةهلى ئَيستاش هةر واية، 

ى شةخسى هةبَيت، وةكو لة هةَلبذاردندا،  بةآلم ئةوة مةسةلةيةكى ترة نةك مةسةلةى ئَيستا رةنطة شت
ياساية، لةبةر ئةوة من دةَلَيم ياساى سةنديكا شتَيكى باشة، بة الى منةوة لة ياسا سةركةوتووةكانى هةرَيمى 

ى رؤذنامةنووسان، دةبَيت كةَلكى ىَل وةربطرين، ضونكة خؤمان دةرمان كردووة، هةروةها ياساى خانةنيشين
ضونكة ئةم ياسايةش ئةوان تةواو دةكات، ئةم ياساية دةبَيت لةطةَل ئةوان تةواو بَيت نةك ثَيضةوانةى 
ئةوان بَيت، ئةطةر ثَيضةوانةى ئةوان بوو، ئةطةر ثَيضةوانةى ئةوان بوو ئةوا ئةوان لةزو دةبن، واية هةر 

واتة ئةطةر ئةمة بة شَيوةيةكى تر بنووسني ئةوا ئةو شتَيك ثَيضةوانةى ئةوان بَيت هةَلدةوةشَيتةوة، كة
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ياسا باشة هةَلدةوةشَيتةوة، بؤ هةَلدةوةشَيتةوة بةديلى ضية؟ يةعنى ئَيمة دةبَيت وريا بني ئةم ياساية 
دةبَيت تةواوكةرى دوو ياساكةى تر بَيت، ياساى سةنديكا لةطةَل ياساى خانةنيشينى، هةروةها موتابقى 

ؤشنبرييش بَيت، ئةوانة هةمووى يةكرت تةواو دةكةن، لةبةر ئةوة لة ئةسَل دا دةبَيت ياساى وةزارةتى ِر
تةعرييتى بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، كة ثرسيارةكة زؤر طرنطة، كَى ناسنامةى رؤذنامةنووسى دةدات؟ 
سةنديكا شروتى رؤذنامةنووسى نووسيوة، مةرجى رؤذنامةنووس ضية؟ ئةوة هةمووى نووسراوة كةواتة 

سةلةكة دةبِرَيتةوة، يةكَيك كة ناضَيتة سةنديكا خؤى بةرثرسة لة ئيمتيازاتى خؤى وازى هَيناوة، يةعنى مة
ئةوة كةس ئيجبارى ناكات، ئةطةر سةنديكا هةبَيت ماناى وانية ئيجبارى رؤذنامةنووس دةكةى، هي  

سيش لة هي  جَيطايةك فةقةرةيةكيش نية كة بَلَيت رؤذنامةنووسان دةبَيت هةموويان بضنة سةنديكا، كة
ناَلَيت كة دةبَيت بضنة سةنديكا، ناطوترَيت شتى وا، سةنديكا رَيكخراوَيكى واية كة خةَلك بة ئازادى خؤى 
دةضَيتة ناوى، بةآلم ئيمتيازاتى خؤى هةية، كة نةضَيتة ناوى ئيمتيازاتةكةى نابَيت، هةر ئةوةندةية، لةبةر 

ارةكةى جةنابت، كة فعلةن دةبَيت جيهةتَيك هةبَيت ناسنامةى ئةوة من دةَلَيم وةكو وةآلمَيك بؤ ثرسي
رؤذنامةنووسى بدات، ئةويش سةنديكاية، ضونكة ياساى بؤ داندراوة، ئةطةر ئَيمة بضينةوة سةر ياسايةكى 

 .تر ِرةنطة شتةكان لة خؤمان ئاَلؤز بكةين، زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

وو، لَيرةشدا دوو رةئى هةية، رةئيةكيان كة ثَيشرت ليذنةى ِرؤشنبريى زؤر سوثاس، ئَيستا شتةكة وازح ب
ئامادةى كردبوو كة ليذنةى ياسايش ئيعتريازى لةسةر نةبوو، بةآلم لةبةر ِرؤشنايى ئةو ثرسيارةى كة هاتة 

ر ثَيشةوة، كَى مةسئولة لةوة؟ ئةوة بوو جةابى كاك فلك الدين وةكو وةزيرى ِرؤشنبريى روونى كردةوة، زؤ
لة ئةندامانيش روونيان كردةوة، دووبارةى دةكةمةوة ئةطةر بَيت و ئةو شتة دةرنةضَيت لة قازاجنى 
رؤذنامةنووس نية، ضونكة سةنديكاكة دةخاتة زاويةيةك، دةبَيتة سةنديكاى رؤذنامةنووسانى حيزبى، كة 

بَيت، دييتاع لة ئةوة ويستى كةمسان نيةو دذى ئةوةشني، سةنديكا دةبَيت سةربةخؤ بَيت، ثيشةيى 
رؤذنامةنووس بكات، ئةمِرؤ ئةطةر طلةييةك هةية نابَيت ئةو طلةييانةش مبَينَيت، بؤية من لةبةر رؤشنايى 

ان يكون صحفيا عضوا يف نقابة : )دةَلَيت 1ئةوة سيازةيةكى كاك سةردار هةية دةخةمة روو، لة فةقةرةى 
ئةو فةقةرةى تَيدا بَيت ئيرت دةتوانن بِرؤن،  ئةوة( صحيفة قراءة وكتابةالردستان ويتقن لغة وصحفى ك

بؤية هي  رؤذنامةيةكى ثَيشرت ئيلغا ناكرَيت بةوة، ئةو رؤذنامة ئةهليانةى كة هةنة ماناى وانية دووضارى 
 .رؤذان فةرموو. د. ئةوة بكرَيت كة ئيلغا دةكرَينةوة، كاك كرمييش هةر ئةو بؤضوونةى هةبوو

 :ةييرؤذان عبدالقادر دز. َيز دبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

بةنيسبةت رةئيسى تةحرير مةرجة ئةندام بَيت لة سةنديكاو هةويةى نةقابةى هةبَيت؟ بةس لَيرةدا 
هةندَيك جمةالتى عيلميمان هةية با ئةوانة ئيستيسنا بكرَيت باشة، وةكو ئةو جمةالتانةى كة لة زانكؤكان 

يبةت هةية، رةئيسى تةحرير ئةو هةويةى نةبَيت ثَيم واية دةردةضَيت، هةروةها لة نةقابةكان طؤظارى تا
 .ئةوة ئيستسنا بكرَيت باشة، سوثاس

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
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 .ئةوة هي  زةرةرَيكى نية كة ئةندام بَيت لةوَى، كاك زةفور فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهرَيز زيتور بةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

يكا رؤذنامةنوسان لة نيزامى داخلى يةك اليى كراوةتةوة،  خاوةنى ئيمتيازو ئةو كَيشةية لة ياساى سةند
سةرنووسةر يةكسةر ئةوانة موباشةرةتةن ئةندامى كاراى سةنديكاى رؤذنامةنووسانن وةردةطريَين، بة بَى 
هي  مةرجَيك كة خاوةنى ئيمتياز بَيت يان سةرنووسةر، يةعنى لَيرة بينووسن يان نةينووسن ئةوان 

سةر دةبن بة ئةندامى سةنديكاى رؤذنامةنووسان، كة خؤى ئينتيما نةكات بؤ سةنديكا ئةوة حاَلةتَيكى يةك
ترة، بةرَيزيشتان دةزانن زؤربةى زؤرى ئةو سةنديكايانةى كة هةن لة ثَيناسةى سةنديكاكانى دا نووسراوة، 

يةعنى بةثَيى ئارةزووى خؤى مةسةلةن سةنديكايةكى ئارةزوومةندانةية، يةكَيتيةكى ئارةزوومةندانةية، 
ئةو ئةندامة دةضَيت ئينتيما دةكات بؤ ئةو سةنديكاية كة بيةوَيت ببَيت بة ئةندام لةو سةنديكايةيان 
نةبَيت بة ئةندام، بؤية سةرنووسةرو خاوةن ئيمتيازى هةر بآلوكراوةيةك و رؤذنامةيةك كة بيانوَيت ببنة 

 .وةردةطريَين، زؤر سوثاس ئةندام لة سةنديكا يةكسةر بة ئةندامى كارا
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ئَيمة ناَلَيني بيانةوَيت، ئةطةر بيانةوَيت دةزامن واية، بةآلم لَيرة دةَلَيت كَى رؤذنامةنووسة؟ لة هةندَيك لة 
وآلتان شروتى زؤر داندراوة، دةرضووى كوليةى سةحافة بَيت، لةو فةقةرةية نووسيويةتى زمانى 

َيت، ئةو موقتةرةحةى كة تازة هاتة ثَيشةوة كة ئةندام بَيت لة نةقابةى سحوفني، زمانى سةحافةكةى بزان
رؤذنامةكة بة نووسني و بة خوَيندنةوة بزانَيت، ئةو بِرطةية دةخةمة دةنطدانةوة، ضونكة زؤر موناقةشةى 

..... دوو، سَى،لةسةر كرا، كَى لةطةَل ئةوةية ئةو بِرطةيةى تَيدا نةبَيت دةستى بَلند بكات تكاية؟ 
كَى ( صحيفة قراءة وكتابةالان يكون صحفيا عضوا يف نقابة صحفي كوردستان ويتقن لغة )دخيوَينمةوة 

لةطةَل ئةو بِرطةية تازةيةية تكاية؟ كَى لةطةَل دا نية؟ ثَينج كةس لةطةَلى دانية، بة زؤرينة ئةو فةقةرةية 
كة نةطوتراوة ( واطن االقليم او مقيما فيه اقامة دائميةان يكون من م)ثةسةند كرا، دَيرَيكى تر لة بِرطةكة 

هةرَيمى كوردستان، ضونكة مةفهومة، مادام مواتنى ئيقليمة، ئةطةر لة بةزداش دةرى بَينَيت هةر مواتنى 
يتحمل رئيس التحرير والكاتب املسؤولية املدنية )ئيقليمة، لةوَيش بَيت هةر موقيمة، يةعنى ئةوة مةفهومة 

شرتاكه الفعلي يف لية املدنية  فقط اما اذا ثبت إفيما ينشر، اما صاحب االمتياز فترتتب عليه املسؤوواجلزائية 
ئةوة وازحة كاك رشاد، لةبةر ئةوة ساحبى (صحيفة انه يتحمل نفس مسؤولية الرئيس التحريرالحترير 

لة هينةكة، لةبةر ئةوة  ئيمتياز زؤر جار، ئَيستا كاك زةفور ساحبى ئيمتيازة، بةآلم ِرؤذانة ئيش ناكات
مةسئوليةتةكةى مةسئوليةتَيكى مةدةنية بة تةنها، ئةما ئةطةر بضَيت كارى رؤذنامةطةريش بكات لةوَى، 
وتار بنووسَيت، وةكو رةئيسى تةحرير هةردوو مةسئوليةتةكةى دةكةوَيتة سةر، هةم جةزائى و هةم 

ةكات، ئةطةر سبةى ثارةيةك خبرَيتة سةر مةدةنيش، ئةطةر ساحبى ئيمتياز بَيت و مومارةسةى سحوفى ن
رؤذنامةى ميديا ثارةكة كاك زيتور دةيدات، مةدةنية، ئةما ئةطةر خؤى مةسئول بَيت لة نووسينةكة و 
خؤى لةوَى بَيت وةكو رةئيسي تةحرير، جةزائيةكةش خوانةخواستة تَييدا بَيت ئةويش تةحةمول دةكات، 

 .بةَلى كاك زيتور
 :مةمخوري سعيد طاهرَيز زيتور بةِر
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 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
ليذنةى ِرؤشنبريى طوتى ئةو بِرطةى ئةخريى هةستَيت، ئَيمةش وةكو كؤمةَلَيك لة ئةندام ثةرلةمانان 

ئةطةر سةملَيندرا بة كردةنى : )داوامان كرد كة بِرطةى كؤتايى ئةو فةقةرةية هةستَيت، بؤ منوونة دةَلَيني
امةية كردووة، ئةوا هةمان بةرثرسياريةتى سةرنووسةرى دةكةوَيتة بةشدارى لة دةرضواندنى ئةو رؤذن

بؤية بة ثَيويستى دةزامن ئةوة خبةية دةنطدان، كة البربدرَيت يان مبَينَيت؟ ضونكة هةم ليذنةى ( ئةستؤ
ِرؤشنبريى داواى كردووة هةم ئَيمةش و كؤمةَلَيك لة  ئةندام ثةرلةمانيش داوايان كردووة، تكا دةكةم ئةو 

 .ئية  بة هةند وةربطريَيت، زؤر سوثاسرة
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .ئةطةر بةشدارى كردبَيت لة نووسني؟ كاك ئارَيز فةرموو: يةعنى مةبةستت ئةخري فةقةرةية كة دةَلَيت
 :َيز ئارَيز عبداللة امحدبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ئةو بابةتةى كة بآلودةكرَيتةوة دةطرَيتة ئةستؤ،  ئَيمة كة دةَلَيني سةرنووسةرو سةرؤك بةرثرسياريةتى
بةآلم خاوةنى ئيمتياز تةنيا بةرثرسياريةتى شارستانى لة ئةستؤ داية، خؤ ئةطةر خاوةنى ئيمتياز شتَيكى 
نووسى وةكو نووسةر حيساب دةكرَيت، لةوة بةدواوة زيادةية، ثَيويست ناكات شتى ترى بؤ ئيزافة بكرَيت، 

 . ئةوةى تَيدابَيتبة ثَيويستى نازانني
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .كاك كريم فةرموو. موقتةرةحى ليذنةى ِرؤشنبريى بزانني
 :َيز كريم حبرى عبداللةبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

بةِراستى ماددةكة زؤر جوان هاتووة، جَيطاى خؤيةتى كة وةكو خؤى مبَينَيتةوة، لةبةر ئةوةى زؤر جار 
ئيمتياز موئةسةسةيةكة، شةريكةيةكة، يةعنى ئةوة عقوبةى جةزائى نادرَيت، زؤر جار وا  وادةبَيت خاوةنى

 .ِرَيك دةكةوَيت خاوةنى ئيمتياز بة خؤشى سةرنووسةرة، بةَلَى لة زؤر رؤذنامةدا هةية
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

كة وةكو خؤى مبَينَيتةوة زؤر وازحة شتةكان ئةوةى كاك كريم موقتةرةح نية، بةآلم موقتةرحى تازة هةية 
شتةكان، ليذنةى رؤشنبريى ئةوةى كاك زةفوريش ئاماذةى ثَى كرد كة دةَلَيت بةو شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة، 
لةبةر ئةوةى ساحبى ئيمتياز عادةتةن خؤى تَيدا نية، ئةطةر خؤى تَيدابَيت، ئةطةر تَيشى دابَيت وةكو 

شَيوةية بَيت و جارَيكى تر موقتةرةحةكةى ليذنةى رؤشنبريى نووسةر موحاسةبة دةكرَيت، بؤية تةنها بةو 
 .دةخوَينينةوة و دةخيةينة دةنط دان، بيخوَينةوة كاك مجال

 :َيز مجال حممد قاسمبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
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سةرنووسةرو نووسةر بةرثرسياريةتى مةدةنى و سزايى ئةو بابةتةى بآلودةكرَيتةوة دةطرنة ئةستؤ، بةآلم )
 .تاوةكو ئَيرة ئةوةى تر ثَيويست ناكات( وةنى ئيمتياز تةنها بةرثرسياريةتى شارستانى لة ئةستؤ دايةخا

 : َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
فترتتب )ةكة الببةن، (فقط) ثَيش ئةوةى بيخةمة دةنط دان موقتةرةحةكةى ليذنةى رؤشنبريى، 

بَيت مةعناى واية ئةطةر نووسةريش  (فقط)َيني هةر ئةوةندة بةسة، ضونكة ئةطةر بَل( واملسئولية املدنية
خر دوو موقتةرةح هةية، موقتةرةحةك كة هى ليذنةى ِرؤشنبريية داوا دةكةن ئةوة البضَيت، نايطرَيتةوة، ئا

 .شةوقى فةرموو كاك كةرمييش دةَلَيت نةخَير وةكو خؤى مبَينَيتةوة، شتى تازة تر هةية؟ كاك
 
 

 :َيز شوقى حسني ابراهيمبةِر
 . َيز سةرؤكى ئةجنومةنةِرب 

مةعقول نية ئةوة بدرَيتة تةسويت، ضونكة زةَلةتة، لةبةر ئةوةى خاوةنى ئيمتياز بة تايبةتى بة ثَيى 
قانونى مةتبوعات دةتوانَيت بةيةك كازةز  رةئيس تةحريرةكة بطؤِرَيت، سبةى مةقالةيةكى بؤ دةنَيرَيت و 

ضؤن دةبَيت مةسئول نةبَيت لةم مةسةلةية، يةعنى دةنووسرَيت بآلوى بكاتةوة، ئةمرى ثَى دةكات 
 .مةسةلةكة زةَلةتة و باشة زةَلةتيش ضؤن دةدرَيتة تةسويت

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
كاك كةريم باسى كرد لةو وجهة نةزةرةى، جةنابيشت شةرحت كرد، دوو وجهة نةزةر هةية كة 

، هةردووكتان دةَلَين ئةو نةسة باشة، مةنتيقةكةت باس كرد، هةروةها ئةويش مةنتقى خؤى باس كرد
ليذنةى ِرؤشنبرييش كاك زيتوريش دةَلَيت نةخري مةسئوليةتى خاوةنى ئيمتياز تةنيا مةدةنية، لةبةر 
ئةوةى موقتةرةحةكةى ليذنةى ِرؤشنبريى تازةترة، ئةوةَل جار ئةو دةخةمة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل 

بكات تكاية؟  هةشت كةس لةطةَل ئةو موقتةرةحةن، كةواتة موقتةرةحى ليذنةى ِرؤشنبريية دةستى بَلند 
كَى لةطةَل ئةوةية دةستى بَلند بكات؟ بة زؤرينةية، ئَيستا ماددةكة هةمووى دةخوَينمةوة دواتر دةخرَيتةوة 

 . دةنطدان
 :5املادة 

 نقابة ان يكون صحفيا عضوا يف :صحيفة رئيس حترير يشرف على ما ينشر فيها ويشرتط فيه مايلىـ لكل 1
 .صحيفة قراءة  وكتابةالصحفي كوردستان ويتقن لغة 

 .االقليم او مقيما فيه اقامة دائيمة ـ ان يكون من مواطين0
اما صاحب االمتياز فترتتب عليه   ،يتحمل رئيس التحرير او الكاتب املسؤولية املدنية واجلزائية فيما ينشر -3

 .سؤولية رئيس التحريريتحمل نفس م حترير الصحيفة فانهى يف اكه الفعلاملسؤلية املدنية، اما اذا ثبت اشرت
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ماددةكة دةخةمة دةنطدانةوة، كَى لة طةَليةتى دةستى بَلند بكات تكاية؟ كَى لةطةَل دانية؟ بة زؤرينةى 
 .كاك ئارَيز نةصةكةى خبوَينةوة فةرموو 4ماددةى . قبوَل كرا، زؤر سوثاس 5دةنط ماددةى 

 :امحد َيز ئارَيز عبداللةبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 :بةيةكَيك لةم حاَلةتانةى خوارةوة رؤذنامة بة هةَلوةشاوة دادةندرَيت 4:ماددةى 
 .مانط لة ِرؤذى ثةسندكردنيةوة بة بَى بيانوو دةرنةضوو 5ـ ئةطةر لة ماوة 1
 .ـ ئةطةر بة بِريارَيكى بنرِبى دادوةرى ِراطريا0
 :ارى كراوانةى خوارةوة دةرنةضووـ ئةطةر رؤذنامةكة لةو ماوة دي3

 .ِرؤذ بةردةوام 32ـ رؤذنامةى ِرؤذانة بؤ ماوةى 
 .ذمارةى يةك لة دواى يةك 2ـ هةفتةنامة بؤ 

 .ذمارةى يةك لة دواى يةك 5ـ بآلوكراوةى مانطانةو نيو مانطانة بؤ 
 .ذمارةى يةك لة دواى يةك 3ـ طؤظارى وةرزى بؤ 

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .يذنةى ِرؤشنبريى تكاية؟ كاك ئارَيز فةرموورةئى ل

 :َيز ئارَيز عبداللة امحدبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .ئَيمة هي  تَيبينيةكمان لةسةر ئةو ماددةية نية
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

دةكة زؤر رةمحةت لة باوكتان، انشااللة ئةطةر ئةندامانيش رةئيان وابَيت تؤَلةى ئةوةى تر بكةينةوة، ماد 
 .شةمسة خان فةرموو. بة شَيوةيةكى باش هاتووة، باشة ضةند ئةندامَيك قسةيان لةسةرى هةية

 :َيز شةمسة سعيد حممودبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

مانط لة ِرؤذى ثةسةندكردنيةوة بة بَى بيانوو  5ئةطةر لة ماوةى : ثَيشرت لة بِرطةى يةكةمى دةَلَيت
يةت خؤمان وا لة مةرجةكان طةيشتني، بةآلم تةعرييتَيكمان نية بؤ بيانوو، ضونكة دةرنةضوو، ئَيمة بيدا

بيانووةكة جارى واية كَيشةى دارايى بَيت ياخود سياسى بَيت ياخود شةخسى بَيت، ئةوة لةوَيدا ئةو 
نةدا مالحةزةيةم هةية، لة سَييةم دا، ئةطةر تةعرييتَيكمان دؤزيةوة بؤ بيانوو ئةوة ثَيم باشة لةو شوَي

بنووسرَيت، ئةطةر رؤذنامةكة لةو ماوة ديارى كراوانةى خوارةوة بَى بيانووى بؤ زياد بكرَيت كة دةرنةضوو، 
مانط دةكات، ئَيمة ثَيشرتيش  9عةدةدة  3عةدةد دانا، بؤ ئةو  3دا كة طؤظارى وةرزميان بؤ  5لة بِرطةى 

مانط، بؤ بآلوكراوةى  0اناوة، بؤ هةفتةنامة مانطمان د 1مانطداوة، بؤ رؤذنامةى رؤذانة  5ئيشارةمتان بة 
مانط  5مانط، ثَيم باشة بؤ طؤظارى وةرزيش دوو عةدةدةد بَيت، بؤ ئةوةى  5مانطانةو نيوة مانطانة 

 .دةرضَيت و نزيك ترة لة ئةوانى ديكة، زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
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كاك كريم . رة ئةطة رببَيتة دوو عةدةدةدمانط، لَي 5مالحةزةيةكى بةجَيية لة بيدايةتى نووسراوة 
 .فةرموو

 :(جوتيار)َيز كريم جميد شريفبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

رؤذ، ئةوانى تر هةموو بة ذمارة ديارى كراون، تةنيا  32لة بِرطةى يةكةم دا رؤذنامةى ِرؤذانة بؤ ماوةى 
كرَيت بة ذمارة ضونكة رةنطة هةبَيت لة دوو ئةو بة رؤذ ديارى كراوة، ئةطةر بكرَيت بؤ رَيككردنةوةيان ب

رؤذ جارَيدا يان مةسةلةن رؤذنامة هةبَيت ئَيوارةو بةيانيش دةربضَيت لة حاَلةتَيكدا وةكو ئيحتيمال و 
ئةطةرَيك، بؤية باشرت واية بكرَيت بة ذمارة، لة ِراستيدا ثرسيارَيكى ترم هةية كَى بةرثرسة ئةطةر لةم 

يزاميان نةكرد بةو بِريارانةوة يان لة وةختى خؤيدا دةرنةضوو، كَى حاَلةتانة رؤذنامة ئيلت
هةَليدةوةشَينَيتةوة؟ لة بِرطةى دووةمدا، ئةطةر بِريارَيكى بنةبِرى دادوةرى هةبوو ئةمة راستة، دادطا 

 .بةرثرسة لَيى، بةآلم بؤ ئةوانى تر كَى بةرثرسة لَيى؟ زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .فةرمووكاك رشاد 
 :َيز رشاد امحد ابراهيمبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

اذا توقفت والغيت اجازتها ) ئيقرتاح دةكةم بكرَيتة  ،(اذا توقفت بقرار قضائى بات: )خاَلى دووةم دةَلَيت
 .، ضونكة ئيقاف دوو نةوعة دائمى و موةقةتى هةية، زؤر سوثاس(بقرار قضائي بات

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .ضرؤ خان فةرموو

 :َيز ضرؤ علي محة امنيبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

دةمج بكرَيت، ضونكة هةردووكى مةرجى وةختة كة دةرنةضَيت لة كاتى  0و  1وةَلآل من ثَيم باشة خاَلى 
خاَلى يةكةمى، ئةطةر رؤذنامةكة لةو ماوة ديارى كراوانةى خوارةوة  4خؤيدا، بؤ منوونة ماددةى 

 : و، ئةوادةرنةضو
 .مانط  لة ثةسةندكرنيةوة بة بَى هؤ 5ـ لة ماوةى 1   
ِرؤذ و يان وةك كاك كةريم طوتى ذمارةى يةك لة دواى يةك و بةو  3ـ رؤذنامةى رؤذانة بؤ ماوةى 0   

 .شَيوةية تةواو بكرَيت، بِرطةى دووةميشى بكرَيت، ئةطةر بة بِريارَيكى بنةبِرى دادوةرى راطريا، سوثاس
 :ز سةرؤكى ئةجنومةنَيبةِر

 .كاك حامت فةرموو
 :َيز حامت حممد جان حسنبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
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هةمووى وةكو يةكة،  4هةندَيك لةو بؤضوونانةى منيش شةمسة خان باسى كرد، بةآلم من دةَلَيم ماددةى 
وةشاوةيى دادةندرَيت، يةعنى بة حةقيقةت كة دةَلَيت لة يةكَيك لةم حاَلةتانةى خوارةوة، رؤذنامة بة هةَل

مانط لة ِرؤذى ثةسةندكردنيةوة  5ئةطةر لة ماوةى : و بكرَيت بة يةك خاَل، واتة يةكةم 3و  0و  1خاَلى 
ئةطةر رؤذنامةكة لةو ماوة : ئةطةر بة بِريارَيكى بنرِبى دادوةرى، سَييةم: بة بَى بيانوو دةرنةضوو، دووةم

ِرؤذ ،  32، رؤذنامةى ِرؤذانة بؤ ماوةى  3بكرَيتة   1لة جياتى ديارى كراوانةى خوارةوة دةرنةضوو ئةوا  
 .بةو شَيوةية بَيت، زؤر سوثاس 5و 4دواتر،  5

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .كاك فتاح فةرموو

 :َيز فتاح عبداللة نقشبندىبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .كاك رشاد رةئى منى طوت، سوثاست دةكةم
 :ومةنَيز سةرؤكى ئةجنبةِر

وةَلآلهى من ثَيم واية هةروةكو خؤى بَيت زؤر باشة، شةرحَيك دةكةم بؤ ئةوانةى ئيعرتازيان هةبوو، بؤ 
ئةوةى تَيى بطةن، يةكةم كة هاتووة مةبةستى لة كاتى تةسجيل كردنيةتى كة تةسجيلى كرد لةو ِرؤذةوة 

ى يةكةم كة شةمسة خان مانط هيضى لَيى دةرنةكرد ئةوا سقوت دةكات، يةعنى بِرطة 5ئةطةر بة 
ئيشارةتى ثَيى كرد مةبةستى لة بِرطةى دووةم نية، ئةوة ئةو رؤذنامانة دةطرَيتةوة كة ئيعالنى تةئسيسيان 

مانطةكة ئةطةر هيضيان دةرنةكرد سقوت  5داوةتة وةزارةتى ِرؤشنبريى، هيضيان دةرنةكرووة، واتة بة 
رار دةدات، سَييةم وةكو خؤى هاتووة تةنيا ئةو دةكات، دووةم بة قةرارى قةزائى يةعنى مةحكةمة قة

، ئةطةر قسةتان نية (ثالثني متتالية) ببَيتة ( ثالثني عددا) مالحةزةى كاك كريم بوو وابزامن لة جياتى 
ثَيم واية بيخةينة دةنطدانةوة، دةخيوَينمةوة جارَيكى ديكة كة وةكو خؤى ثشتطريى كراوة لة اليةن ليذنةى 

 :ِرؤشنبريى
 :تعتربالصحيفة ملغية يف احدى احلاالت االتية :4 املادة

 .اذا مل تصدر دون عذر مشروع خالل ستة اشهر من تاريخ اعتبارها قائمة -1
 .اذا توقفت بقرار قضائي بات -0

 :اذا توقفت عن الصدور للمدد املبينة ادناه -3

 . الصحيفة اليومية ملدة ثالثني يومآ متتالية - أ
 .تتاليةالصحيفة االسبوعية لثمانية اعداد م - ب

 .الصحيفة نصف الشهرية او الشهرية الربعة اعداد متتالية - ت

 .الصحيفة الفصلية لثالثة اعداد متتالية - ث

دةخيةمة دةنطدانةوة كَى لة طةَل ئةو ماددةيةية دةستى بَلند بكات تكاية؟ كَى لةطةَل دانية؟ بة زؤرينة 
 .دةخوَينينةوة، كاك ئارَيز فةرموو 5ئةوةش قةبوَل كرا، ماددةى 

 :َيز ئارَيز عبداللة امحدبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
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 :5ماددةى 
ـ بةلةبةر ضاو طرتنى ئةو مةرجانةى كة لةو ياسايةدا هاتووة، خاوةنى ئيمتياز بؤى هةية واز لة هةموو 1

يان هةندَيك خاوةنداريةتى رؤذنامةكة  بؤ كةسَيكى ديكة بهَينَيت، بة ثةيِرةو كردنى ئةم مةرجانةى 
 :وةخوارة

ِرؤذ لة ِرَيكةوتى وازهَينانةكةى ئاطاداريةك بة ئارةزووى وازهَينانةكةى خؤى لة  32اـ وازهَينةر بةر لة  
 .ِرؤذنامةيةكى ِرؤذانةدا بآلوبكاتةوة

 .ب ـ هةمان مةرجةكانى ثَيويست، ثَيويستة لة وازهَينةريش كة لةم ياسايةدا هاتووة هةبَيت
ِرؤذدا لة ِرؤذى بآلوكردنةوةى ئارةزووى وازهَينانةكة ناِرةزايى  14ـ هةركةسَيك بؤى هةية لةماوةى 0

 .لةسةر ئةم وازهَينانة بداتة دادطاى ثَيداضوونةوةى هةرَيم
دا  5بةسة كة لة ماددةى  1ىَل البربدرَيت، ضونكة بِرطةى  0بِرطةى  5ئةوةى ليذنةى هاوبةش ماددةى 

جةكانى ثَيويست لة وازهَينةر لة هاوبةشةكة داوامان دابندرَيت، واتا ئَيمة داوامان كردووة هةمان مةر
كردووة البربدرَيت، ليذنةى هاوبةشى ِرؤشنبريى و ياسايى، كة لة ثَيشرت دا ئَيمة مةرمجان داناوة كَى دةبَيتة 
خاوةنى ئيمتياز، لَيرةدا ثَيويست ناكات، بَيطومان ئةوةى تريش هةر دةبَيتة خاوةنى ئيمتياز، لةبةر ئةوة لة 

 .نةى هاوبةش بِريارماندا البربدرَيتةوة، تَيبينيةكانى ليذنةى ِرؤشنبرييش الى كاك مجالةليذ
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .شةمسة خان فةرموو
 :َيز شةمسة سعيد حممودبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ةبيةكة دةكةينة ئَيمة هةرضةندة دةنطيشمان داو بةسةريدا تَيثةِرى، عادةتةن هةموو جارَيك ثرؤذة عةر
 (.تعترب الصحيفة ملغية يف احدى احلاالت التالية) ئةساس، دةَلَيني قةيناكات، لة عةرةبيةكة دةَلَيت 

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .ضاكمان كردةوة، كاك مجال فةرموو( ملغية)ئَي من ضوار جار خوَيندمةوة 

 :َيز مجال حممد قاسمبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .لة ليذنةى ِرؤشنبريى تةئيدى راثؤرتى هاوبةش دةكةين، هي  تَيبينيةكى زيادةمان نية لةسةرى ئَيمة
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 0ئةم ماددةية زؤر بة تةبيعى هاتووة، ئةو فةقةرةيةش ئيلغا كراوة، بؤ كارئاسانية داوا كراوة كة فةقةرةى 
فعلةن زيادةية، ئةو موقتةرةحة، ئةطةر كةس قسةى  ئيلغا بكرَيت، كة دةَلَيت هةر كةسَيك بؤى هةية،

 .بةَلَى كاك ئارَيز. لةسةر نية دةخيةمة دةنطدانةوة
 :َيز ئارَيز عبداللة امحدبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
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لة خاَلى يةكةم كة دةَلَيت بةلةبةر ضاوطرتنى ئةو مةرجانةى لةم ياسايةدا هاتووة، خاوةنى ئيمتياز بؤى 
واتة لةجياتى مةرج با . بكرَيتة ئةم ِرَيوشوَينانةى خوارةوة( ئةم مةرجانة)ثةيِرةكردنى  بة.... هةية

 .رَيوشوَين بطرَيتة بةر
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 14دة حيق آلى شخص االعرتاض على هذا التنازل خالل م)لة ليذنةى هاوبةش كة دةَلَيت  0موقتةرةحى 
دةَلَين ئةوة زيادة، بةَلَى ئةوة زيادة كةس ثَيى واية ئةوة  (ز االقليميكمة التمييوما من تاريخ نشره لدى حم

زياد نية؟ ئةو موقتةرةحة ثَيم واية هةمووتان موافقن، مةبةستمان فةقةرةى دووةمة كة ليذنةكة ثَييان 
لةطةَل  واية ئةوة زيادة، جا من دةَلَيم كةسَيك ثَيى واية ئةوة زياد نية، دةمةوَيت بيخةمة دةنطدانةوة، كَى

ئةوةية كة البربَيت، كَى لةطةَل دانية، بة زؤرينة ئةو فةقةرةية هةَلطريا، ئَيستا دَيينةوة سةر ماددةكة، لة 
مع مراعات االجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون حيق لصاحب االمتياز )جياتى ئةوةَلةن دةنووسرَيت 

كال او جزءا على ان تراعى يف ذلك الشروط ) ي شائيعةباشرتة، بةاَلم زةلةتَيك( لالخر)التنازل عنها للغري
مع مراعات االجراءات املنصوص عليها )نةما، يةكسةر دةطوترَيت  (اوال)ئيلغا كرا، كةليمةى  (ثانيا)، (التالية

 :ا على ان تراعى يف ذلك الشروط التاليةءيف هذا القانون حيق لصاحب االمتياز التنازل عنها للغري كال او جز
 .تاريخ احملدد لوقوعه بالصحيفة اليوميةاليوما من  32ن ينشر املتنازل  اشعارا برغبته يف التنازل قبل ـ ا1
 .كاك عبدالكريم فةرموو .(ـ ان تتوفر يف املتنازل له الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون0

 :مصطفى َيز عبدالكريم ابو بكربةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

( على ان ينشر املتنازل اشعارا برغبته يف التنازل)دووةم نةما، مةفروزة وا خبوَيندرَيتةوة مادام فةقةرةى 
مع مراعات الشروط املنصوص عليه يف هذا القانون حيق )ئةو شروت و ئةوانةى ناوَيت، وادةخوَيندرَيتةوة 

ئةوة وا ( تنازل قبلالته يف لصاحب االمتياز التنازل عنها للغري كال او جزءا على ينشر املتنازل اشعارا برغب
 .دةِروات

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .دةمج بكرَيت، كاك زيتور فةرموو 0و  1يةعنى موقتةرةحةكةت ئةوةية خاَلى 

 :سعيد مةمخوري طاهرَيز زيتور بةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

كردنى ياساى ضاثةمةنى كة  كة تايبةتة بة خاوةنى ئيمتياز ، بةآلم لة ياساى هةموار 4بةنيسبةت ماددةى 
دةرضووة، لَيرة ماددةى يةكةم زياتر كة باس لة حقوقةكانى ساحبى ئيمتياز  0220ى ساَلى 2بة ذمارة 

دةكات، جطة لة وازهَينانةكة، ضةند شتَيكى تريش هةية، ساحبى ئيمتياز ئيحتيمالة هةر شةخس نةبَيت، 
هةية، لة جياتى شةخس حيزبةكة ساحبى ئيمتياز  ئايا ئةمة دةكرَيت مةسةلةن مونةزةمات هةية، ئةحزاب

ثَيم باشة كة بةِراستى ئةو / بَيت، ياخود رَيكخراوةكة ساحبى ئيمتياز بَيت، ئةوة خاَلَيك، خاَلى دووةميش
حيق لصاحب االمتياز تغري : )ياساى هةموار كردنةكة دةَلَيت 1ى ماددةى  5ماددةيةش هةية، لة بِرطةى 
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ئةوة هةية لَيرةدا خاوةنى ( دورى عند الضرورة وعلى الوزارة االعالم عند ذلكالطبوع املحترير رئيس 
ئيمتياز مافى طؤرينى سةرنووسةرى هةية، دةبَيت ئةو مةسةلةية دووبارة بكرَيتةوة، لةبةر ئةوةى لة 

وة هةر ياساو ئةحكامى هةر قانونَيك لة كوردستان كة ثَيضةوانةى ئة: ي ئةو ثرؤذةيةدا دةَلَيت13ماددةى 
بَيت كارى ثَى ناكرَيت، ئايا ئةوة كارى ثَي دةكرَيت لَيرة يان نا، بؤية دةبَيت موعالةجةى ئةو موشكيلةيةش 

 .بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك سةردار فةرموو
 :َيز سةردار صباح بوزو هةركيبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ةعنى زؤر جار خاوةنى ئيمتياز لةوانةية لة كوتوثِر وةزييتةكةى واز لَي رؤذة زيادة، ي 32من ثَيم واية ئةو 
ان ينشر املتنازل : )بَينَيت، واتة واز لة خاوةن ئيمتيازى ئةو رؤذنامةية بهَينَيت، ثَيم واية تةنيا بطوترَيت

 .، زؤر سوثاس(اشعارا برغبته يف التنازل يف الصحيفة اليومية
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 ئةوةي من تَيطةشتم ئةو سي رؤذة دةَلَيت، ثَيش ئةوةي ئيعالني بكات، واتة ثَيش ئةوةي وازبَينَيت يةعين
بة سي رؤذ دةبَي ئيعالني بكات لة رؤذنامةيةكي فةرميدا كة ِرةزبةتي هةية بؤ تةنازول كردن، لةو سي 

هةبَيت تا بتوانَيت ئيجرائات رؤذةدا كة كةسَيك هةبَيت ثةيوةندي هةبَيت ياخود زةرةرمةند بَيت، شكايةتي 
 .وةربطرَيت، ئةوةندةي كةمن تَيطةيشتم جةنابي كاك فةلةكةدين، ئةطةر وابَيت فةرموو جةنابت

 (:وةزيري رؤشنبريي/) بةِرَيز فلك الدين كاكةيي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةرةسة هةية ، شةريكة واية وةكوئةوةي كةباستكردو فةرمووت،ئةمة بؤ ئةوةية كةماوة دةدرَيت،مةسةلةن و
 .هةية، كؤمثانيا هةية، مةسةلةن حزب هةية وةكو كاك زةفور وتي، هةر بؤ ئةوةية راستة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك دكتؤر كةمال

 (:كةمال كةركووكي. د) بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هاووآلتييةك ئيشرتاكي مانطانةي هةبَيت، بؤية ثَيش وةخت بتوانَيت  ئةوة زؤر ثَيويستة مبَينَيت ئيحتيمالة
 .حيسابي خؤي بكات كةلة ناكاودا لةمةسدةرةكةي نةبِردرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مع مراعات االجرائات ئةو موقتةرةحةي كاكة كةهةردوو فةقةرةكة ببَيت بةيةك ئةوة لةجَيطاي خؤيةتي 

ها يف هذا القانون حيق لصاحب االمتياز التنازل عنها للغري كاًل او جزئًا على ان ينشر املتنازل املنصوصة علي
اشعارًا بالرغبه بالتنازل قبل ثالثني يومًا من التأريخ احملدد لوقوعه يف اجلريدة اليوميةعلى ان تتوفريف 

 .املتنازل له الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون
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ية كة خوَيندمةوة، ئةخيةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية با دةسس بَلند بكات؟ فةرموون سيغةكة بةو شَيوة
جةنابي وةزيريش ئاماذةي ثَيكرد و ئَيمةش بامسان كرد، سي رؤذةكة ثَيويستة . كَيي لةطةَلدا نية؟ سوثاس

قةرزو تةسوياتي  مبَينَيت بؤ ئةوةي وةختَيك هةبَيت بؤ شكايةت، بؤ ئيحتيجاج بؤ زمياتي مالي، ئيعاداتي
 .حيسابات، ئيتييتاقيات هةمووي الي كةمي سي رؤذي ئةوَيت، بؤ ماددةي حةوتةم تكاية

 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ببورة، ئَيمة وا تَينةطةشتني كةئةوة بؤ ئةو موقتةرةحةية، بؤية دةنطمانداو نةمانزاني بؤ ضي بوو
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ئةي ئةوة نةبوو خوَيندمةوةو ومت ئةوة موقتةرةحي مامؤستا كاكةية كة ئةو دوو فةقةرةية يةكبخرَيت، 
سيازةكةشيم خوَيندةوة، ئينجا ومت ئةوة سيازةكة دةخةمة دةنطدانةوة، ئةي , يةك ودووم كرد بةيةك 

لةبةر رؤشنايي ثانيًا  رةبييةكةيعةاوالًًَ وثانيًا بهدووةممان ئيلغا نةكرد يةكةم جار، خؤي نووسراوة 
: ثانيًا، اواًل ئيلغامانكرد, راثؤرتي هاوبةشي ليذنةي رؤشنبريي و ليذنةي ياسايي خستمانة دةنطدان 

ئةوةلةنةكة نامَينَيت، لةسةر موقتةرةحي كاكة يةكةم ودووةمةكةميان يةك خست بةو سيغةي كة 
رةبيم خوَيندةوةو تةواو، دةتوانن تةماشاي خوَيندمةوةو خستمانة دةنطدان و دةنطتان بؤدا، بةعة

 .ئةطةر ماندوو بوون با دواي خبةين، ئةطةر نا با بةردةوام بني، مام خورشيد فةرموو. ثرؤتؤكؤليش بكةن
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يارمان نةداوة كةداني سبةينان ئةوةي كةئَيستا دوو دةواممان كردووة ئةوة بةقةراري ثةرلةمان نةبووة، بِر 

و داني ئَيواران بَيت، بؤية من ثَيشنيار ئةكةم بَيتاقةت ئةبني ئَيوارانيش زؤر ماندوو دةبني مومكينة وةكو 
، ئَيمة ئَيستا هةر 0بَيت تا سةعات  12ثَيويست موناقةشةكان نةكةين، ئيقرتاحم ئةوةية سبةينان سةعات 

 .تةكة سبةينان بَيت تا سةعات دووضوار سةعات دانيشتنة، ضوار سةعا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ى شةو دائةنيشن ئةوة يةك، دووةمينيش جةنابت لَيرة نةبووى، هةفتةي  1تا  10زؤر ثةرلةمان هةية تا 
رابردوو زياب بووي، تةعزَيتان هةبوو، بامسان كرد ومتان ئايا هةر ثَينج رؤذ دابنيشني يان سَي رؤذ بةياني 

رةكةي ،رةئي ئةكسةريةت وابوو كةسَي رؤذ بةياني وئَيوارةكةي بَيت، لةبةر ئةوة شتَيكي وا نية هةروا و ئَيوا
فةرزمان كردبَي لةسةرتان،  ئَيستا دةخيةمة دةنطةوة كَي لةطةَل ئةوةداية كةبةردةوام بني بادةسس بَلند 

؟ بةردةوام ئةبني بؤ 00سبةييَن  فةرموون، كَيي لةطةَل ئةوةداية بيخةينة 35بكات تكاية؟،  ئةيذمَيرم 
 .ماددةي حةوت تكاية

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي حةوتةم
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جةنابي سةرؤك تَيبينيةك هةية ئةَلَين بؤ بةعةرةبي ناخيوَيننةوة، ئَيمة لةليذنةكةي خؤمان لةسةرةتاوة 
ةكان كار ئةكةين، لة سةنديكاي رؤذنامةنووسانيشمان ثرسي هةروا لَيي راهاتووين كةلةسةر ثرؤذة كورديي

ئةوان وتيان، ئَيمة ثرؤذةكةمان بةكوردي ئامادة كردووة، ئَيمةش ئيشمان لةسةر ثرؤذة كوردييةكة كردووة، 
 .لةبةر ئةوة ئَيمة هةر بةكوردي ئةخيوَينينةوة

ةي كةوا ثةيوةندي بةبابةتة ئةطةر رؤذنامة زانياري نادروسس بآلوكردةوة، ئةوا ئةو كةس: يةكةم
بآلوكراوةكةوة هةية، يان يةكَيك لة مرياتطراني يان نوَينةرَيكي ياسايي ئةو بؤي هةية داواي راستكردنةوةي 
يان وةآلم دانةوة لةسةر هةواَلةكة  يان بابةتةكة بكات و، ثَيويستة سةرنووسةر ئةو راست كردنةوةية يان 

ك لةو دوو ذمارةية لةدوايي رَوذي وةرطرتين وةآلمةكة دةردةضن لةهةمان وةآلم دانةوةية بةخَورايي لة يةكَي
 .شَوين و بةهةمان شَيوة و قةبارةي ثيتةكاني بابةتة بآلوكراوةكة بآلوبكاتةوة

ثَيويستة رَوذنامةكة وةآلمدانةوةكة يان راستكردنةوةكة بآلوبكاتةوة، بةثَيضةوانةوة سزاي بذاردن : دووةم
 .ينار كةمرت نةبَيت و لة دوو مليَون دينار ثرت نةبَي دةدرَيتبةبِري يةك مليَون د

سةرنووسةر بَوي هةية ئةو وةآلم دانةوة يان راستكردةنةوانةي بَوي دَيت بة ثَيي بِرطةي يةكةم و : سَييةم
 .دووةمي سةرةوة لةم حاَلةتانةي خوارةوة بآلونةكاتةوة

كة يان راستكردنةوةكة بابةتة بآلوكراوةكةي ئةطةر ِرَوذنامةكة بةر لةطةيشتين وةآلمدانةوة:يةك 
 .بةشَيوةيةكي وردو تَيرو تةسةلي راستكردبووةوة

ئةطةِر وةآلم دانةوةكة يان راستكردنةوكة بةناوي خوازراوو واذوو كراو بوو، يان بةزمانَيكي جيا : دوو 
 .لةزماني بابةتة بآلوكراوة نووسراوةكة بوو

وةكة يان راستكردنةوةكة ثَيضةوانةي ياسا يان داب و سيستمي طشس ئةطةر ناوةرؤكي وةآلمدانة: سَييةم 
 .بوو

رؤذ لةدواي هةواَلةكة يان بابةتةكة طةيشتة  92ئةطةر وةآلمدانةوةكة يان راستكردنةوةكة لةدواي : ضوار 
 .رؤذنامةكة

نيار كراوة لة ئةوة رةئي حكومةت و سةنديكا بةو شَيوةية، بةآلم لةِراثؤرتي هاوبةش ماددةي حةوتةم ثيََش
دوو مليؤن زياتر نةبَيت، واتة طؤِراني بةسةردا بَيت لةكؤتايي بِرطةي دووةم دووةمي لَيالبربَيت، كةمرتين 
زرامة بةسة، بؤ ئةوةي دادطا بواري هةبَيت حوكمي زةرامةيةكي زياتري بدات لةوثةِري زةرامة 

ندي زاني، ببورن لة دوو مليؤن زياتر لةحاَلةتَيكدا، ئةطةر دادطاكة لةبةر هةلومةرجي دةعوا بةثةسة
 .نةبَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ببورن، ليذنةي هاوبةش موقتةرةحي ئةوةية، دةَلَيت ئةوة لة دوو مليؤن زياتر نةبَيت حةزف بكرَيت، 
ئيكتييتا بكرَيت بة كةمرتين ئاست كةمليؤنَيكة، فما فوق واتة مليؤنَيك كةمرت بَيت ودةسس كراوة بَيت 

حكةمة بةثَيي تةشخيصي خؤي وتةقديري خؤي، كة ضةند زياد بكات، يةعين وا نةبَيت دةتوانَيت مة
بيكاتة ثَينج مليؤن يان دة مليؤن، ثةجنا مليؤن ئةوة يةك، باشة من ثرسيارَيك ئةكةم لة ليذنةي رؤشنبريي 

لرد او التصريح خمالف اذا كان مضمون ا:بةتايبةتي فةقةرةي سَييةم مانعتان هةية لةسةري، كة نووسراوة 
ئيعرتازتان هةية؟، من لةليذنةكةتان دةثرسم تةبعةن ئةمة بؤ تةعليقة، للقانون او النظام العام او االداب، 

ضونكة لةوَي دذي ئةوة بوون، كة ئاداب و نةرَيس تَيدا بَيت، لَيرة لة رةدةكة دةَلَيت ئةطةر تَييدا بوو دةبَي 
بؤ خؤت خاوةني رؤذنامة يان جةريدة بؤت هةبَيت داوا بكةي بَلَييت سةرؤكي تةحرير بآلوي نةكاتةوة، 
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ئةوة الببةن بؤ لَيرةدا ئيعرتازتان لةسةر ئةوة نةطرتووة؟ مةقسةدم ئةوة بوو، ضونكة لةوَي نووسيوومانة، 
دةبَيت لَيرةش بنووسرَيت، بةآلم مةقسةدةم هةر ثرسيارَيك بوو ئةو فةقةرةية ئةوةي موقتةرةحي تازة كة 

ةَلَيت مليؤنَيك حةدي ئةدنا بَيت زةرامةكة، دةسس كراوةبَيت مةحكةمة، دوو مليؤنةكة البضَيت ئةوة د
رةئي هةردوو ليذنةية، لةطةَل خاَلةكاني تر كة هةمووي تةبيعني ثَيكةوة، كَي دةيةوَيت قسة بكات؟ من ناو 

 .دةنووسم، كاك ديلمان فةموو
 (:ديلمان))بةِرَيز حممد امحد صاحل

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
لةئةوةلةن كة ئةَلَيت بنيتس املكان وباحلروف نيتسها، من ثَيشنيار ئةكةم بَلَيني لةشوَينَيكي دياريكراو 
لةرؤذنامةدا، ضونكة خةبةرَيك دَينت خةبةرةكة لة صةفحةي يةكةمة رةدةكةش كة دَيت لةصةفحةي 

جَيطةيةكي دياريكراو، يف مكان بارز يف اجلريدة، يةكةمة، رةنطة بؤ جةريدة مساعيد نةبَيت، ئةطةربَلَيني لة
ئةو كاتة سةرؤكي تةحرير تةقدير ئةكات، رةنطة لة صةفحةي دووةم نةشرى بكات، ئةوةي نيزام عام و 
ئادابة، راستة، ئَيمة لةماددةي دووةم ئيقرارمان كرد، بةآلم لةوَي نةشرة ئيسائة بؤ حوريةتي شةخصي بوو، 

بةنيزامي عام و ئاداب نية، ضونكة تةنها تةوزحيي نةشري مةوزوعَيكي  لَيرةدا  رةدةكة عيالقةي
موعةيةنة، لةبةر ئةوة من ثَيشنيار ئةكةم لَيرة نيزام  عام و ئاداب نةمَينَيت بكرَيتة القواعد العامة 
للصحيتي، ضونكة فةرق هةية لةبةيين رةد وة قةواعيد عامة، لةسةر ثارةكة، زةرامةكة لَيرة هةندَي جار 

اآلكة دةشَي شايةني كةمرت زةرامة بَيت، ضونكة شتَيكي طةورة نابَيت، خةبةرةكة نةشر ئةكات، ئيسائةكة سك
ئةوةندة نية، كة يةك مليؤن دينار وةربطرَيت، رةنطة كةمرت بَيت، ضونكة لة كةمرتين ثارة بضني بؤ 

 .سةرةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ك مايف مرؤظ و ئينسانيش، موقتةرةحي يةكةمت كةئةَلَييت لةشوَيين خؤي كاك ديلمان فةقةت وةكو حةقَي
نةبَيت، ئةي ئةطةر لةالثةِرةي يةكةم مانشَيس طةورة بوو، خةبةرةكة راست نةبوو، وةكو ئيتهامي يةكَيك 

بآلوي بكاتةوة، ئةوةي لةالثةِرةي يةكةم  11مليؤني دزييوة، بضَيت لةالثةِرة  122ئةكات ئةَلَيت 
هةزار كةس بَيت، بؤية حةقي  0هةزار كةسة، رةنطة ئةوي تر  122انةكةي خوَيندؤتةوة رةنطة عينو

ئةوةي هةية لةمان شوَيندا بَيت تا مةسئوليةتي ئةوة بكات خةبةرةكة ئةطةر ناراست بَيت، كة ئيسائةي 
 .لرمحنتَيدا بوو لة عةيين شوَيندا بآلو بكرَيتةوة، زؤر جوان هاتووة ئةوة، فةرموو كاك عبدا

 :رضابةِرَيز عبدالرمحن امحد 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة ماددةي حةوتةم، دووةم، ثَيشنيار ئةكةم بكرَيتة دوو بِرطة، يةكةميان بِرطةي ئةلف ئةوةي باسي سزا 
ئةكات، تةخيتيف بكرَيت، لةبةر ئةوة رؤذنامة اليةني مادي الوازة بِرطةي دووةميش سزاي ِراطرتين 

زياد بكرَيت بؤ ضي؟ لةبةر ئةوة رؤذنامةو سةرنووسةر مةسئوليةتي بابةت و نووسني بطرَيتة رؤذنامةي بؤ 
ئةستؤ، بابةتي ِراست و دروست بآلو بكاتةوة، بِرطةيةك زياد بكةين بؤ ضةند ذمارةيةك لةو رؤذنامة 

ثَيشنيار ئةكةم  ِرابطريَيت، ئةو كاتة مةسئوليةتي زياتر ئةطرَيتة ئةستؤي خؤي، لة سَييةميش بِرطةي ضوار
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رؤذ، لة ئةخرييش لةبآلوكردنةوةي هةواَلةكة يان بابةتةكة بكرَيتة  52رؤذة زؤرة بكرَيت بة  92ئةو 
 .بابةتةكة، يةكَيكيان زيادة، يان بابةتةكة يان هةواَلةكة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وة، تةنها ئيعرتازي طرتووة لةسةر بةس مامؤستا يةك موالحةزة، ئةويش ئةوةية ئةو شكايةتي نةكردو

خةبةرة، هةواَلَيكي ناردووة ئةيةوَيت راسس بكاتةوة، بضَيت شكات بكات لةمةحكةمة، ئةوة ثَيوةرَيكي تري 
هةية، لَيرة فةقةت خةبةرَيك بآلوبووةتةوة ئةَلَيت ئةو خةبةرة درؤية، لة شوَيين خؤيدا بؤم بآلو بكاتةوة، 

ة ئةو خةبةرة راست نية، ئةوة زةرامةشي لةسةرة، قةيناكة، بةآلم ئةطةر بؤ ئةوةي خوَينةران بزانن ك
ئيسائة بَيت يان تةجاوز بَيت مةحكةمة قةرار ئةدات بؤي هةية زةَلقيشي بكات، بَيجطة لة زةرامةش كاك 

 .عبدالرمحن امساعيل فةرموو
 :بةِرَيز عبدالرمحن امساعيل سليم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةسةر ماددةي حةوت دووةم هةية، كة دةَلَيت ئةوةي كةشت دةنووسَينت دذي خةَلك، يان شس من تَيبينيم ل

خراث دةنووسَيت دذي شةخصَيك يان جةماعةتةك، حةدي ئةقةل يةعين كةم يةك مليؤن جةزا دةبَيت، 
َيك حةدي زياديش دوو مليؤن، بةِرةئي من ئةوة زؤر كةمة، ضونكة شةخصَيك كة ئابِرووي دةضَينت يان شت

دذي دةنووسرَيت يان مومكينة جيهةتَيك تةحريزي بكات، ئةو شتة بنووسَيت، ئةو بِرة ثارة هي  قيمةتي 
زؤرجار وا دةبَيت فتنةي لَي دروست دةبَيت يةعين، : نية، مومكينة ئةوة دوو نةتيجةي لَي دةربضَيت يةك

يةك شةخصيةتة، مةسئولة كوشت وكوشتاري لَي دروست دةبَيت،يان كابرايةك خاوةن سومعةتة، كابرا
كابرايةك ِراستةوخؤ بةدرؤ شتَيك دذي بنووسَيت، بةو بِرة ثارةية جةزا بكرَيت، بةخودا ئةوة هي  ثارة 
نية، بةِرةئي من ئةو مليؤنة حةدي ئةقةل ثَينج مليؤن بَيت، ئةوي تريش تا بيست مليؤن بَيت، زؤر 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فتوحة، ثانزةية، بيستة، ثةجناية، مامؤستا كاكة فةرموومليؤنةكة دواتر مة
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
الجرمية وال عقوبة اال بنمي، لَيرةدا ئةطةر بَيت، ئَيمة حةدي : مةبدةئَيكي قانوني جينائي هةية كةدةَلَيت

قوبات هةموو جرائيم حةدي قسواي بؤ دانراوة، قسواي بؤ دانةنَيني مةعقول نية، ضونكة لةقانوني ع
مةسةلةن حةبس لة سَي ساَل هةتا ثَينج ساَلة، سجن لة ثَينج ساَل هةتا ما فةوق تا ثانزة ساَلة، سجين 

دينارة شتَيكي  522موئةبةد بيست ساَلة، ئةوةي كةلَيرةشدا زةرامةيان بؤ داناوة دةَلَيت لةوةندةوة هةتا 
مة حةدي قسواي بؤ دانةنَيني مةعناي واية دةبَي بطةِرَيينةوة، تةراجوع بكةين لة واية، ئةطةر بَيت، ئَي

 .، بؤية دةبَيت لَيرةدا حةدي قسواشي بؤ دابنَيني، سوثاس522مليؤنَيكةوة بؤ 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زةفور فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهربةِرَيز زيتور 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر رؤذنامة زانياري نادروسس بآلوكردةوة، ئةوا ئةو كةسةي : بِرطةي يةكةمةوة كةدةَلَيت بةنسيبةت

كةوا ثةيوةندي بةبابةتة بآلوكراوةكةوة هةية، يان يةكَيك لة مرياتطراني، بةِراسس ئةو يةكَي لةمرياتطرانة 
تطران مةسةلةن كةسَيك دَيت دةَلَيت من ثَيويستة هةَلبطريَيت، يان نوَينةرَيكي ياسايي با ئةو مبَينَيتةوة، مريا

مرياتطريم لَيرة، لة ئةوروثا دَيتةوة هةواَلَيكي ثَي دةدةن، دَيت شتةكةى لةسةر دةنووسَيت، جا ئةطةر ئةوة 
بَيت هةَلبطريَيت باشرتة خؤي بَيت يان نوَينةرَيكي ياسايى ئةو بَيت، جا مةحاميةكة يان كةسَيكة، ئةوة 

َيبينيم هةية لةسةر ئةوةي كةدةَلَيت لة هةمان شوَين وبةهةمان شَيوةو قةبارة خاَلَيك، منيش هةمان ت
بابةتةكة بآلوبكرَيتةوة، بةِراسس لةهةموو رؤذنامةكان روونكردنةوةكان، ئاطادارييةكان، شوَينَيكيان بؤ 

َيك، خاَلي تةرخان كراوة، ئةكرَيت لةزمين ئةو الثةِرةيةدا ئةو روونكردنةوةيش بآلوبكرَيتةوة ئةوة خاَل
بِرطةي دووةم بةنيسبةت مةبلةزي ثارةكة من لةطةَل ئةو ِرةئييةي مامؤستا كاكةدام بةِراسس : دووةميش

ئةبَي دياري بكرَيت، نةك بةكراوةيى بةجَيي بَيَلي، ضونكة بةكراوةيي بةجَيي بَيَلي سوَلتة تةقديرةكة بؤ 
ند دادةنَيت بةثَيي تَيطةيشتين خؤي، بةثَيي مةحكةمة دةطةِرَينَيتةوة، ئةوكات ئةو ئازادة بةخؤي ضة

قةناعةتي خؤي، جا بؤئةوةى راسس دةبَي دياري بكةين من لةطةَل مليؤنةكةش نيم، مليؤنةكة زؤرة، 
 .بكرَيت بة ثَينج سةد هةزار تا مليؤنَيك، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خةبةرَيك لةسةر مردوويةكة، مردوو وةكي  فةقةت بؤ موالحةزةي يةكةمت ئةوةي وةريسي زؤرجار هةية
زينديي نية، وةرةسةي هةية، كوِريةتي، كورةكةي عيالقةي بةسومعةي باوكي هةية، بؤي هةية بضَيت 
ئيعرتاز بطرَيت، ئةطةر مردوو بَيت وةكيلي نية، بؤية لَيرةدا وةرةسةكة راسرت هاتووة، بةنيسبةت ثارةكةوة 

 .دوايي قسةي لَي ئةكةين، ظيان خان
 :بةِرَيز ظيان سلَيمان حاجي بشار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر رؤذنامة زانياري نادروسس بآلوكردةوة، باشة ئةو زانياريية : ثرسياري يةكةمم ئةوةية ئةَلَيت

نادروستة تةشهري ئةطرَيتةوة لَيرةدا، ضونكة لَيرةدا ناوي تةشهري بةزةقي نةهاتووة دووةميش بةِراسس 
هريةكة بطرَيتةوة لةوانةية ئةو يةك مليؤنةي كة ديار كراوة هي  نية، سومعةتي يةك كةس ئةطةر تةش

بشكَينَيت ئةوي ديكةش بؤ مةحكةمة بةجَي بهَيَلدرَيت بةالي منةوة هةردووكي ئةبَيت دةست نيشان 
ونكة مليؤن كةمرت نةبَيت، ض 52مليؤن كةمرت نةبَيت وةحةدَيكي ئةعالش لة  14بكرَيت، يةكةميان لة 

بةِراسس ئةو كةسةي كة تةشهريي ثَي ئةكرَيت، سومعةكةي زؤر طةورةترة لةو ثارةيةي كةبؤي دانراوة، 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زرار نوقتةي نيزاميت هةية فةرموو
 :امني طاهربةِرَيز زرار 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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زار كةمرت نةبَيت، بةآلم بؤ سةرةوة مةحكةمة دياري بكات، هة 042بةِراسس ئةوةي لَيرةدا نووسراوة لة 
مليؤن بدةم بةرؤذنامة نووسَيك، دةَلَيم لةسةر  12هةندَي شت هةية جاري واهةية من كابرايةكم ئةتوامن 

مليؤنةكةي تري بؤ خؤي، كةواتة نابَي دياري بكرَيت بؤ  9فآلن كةس بنووسة، مليؤنَيك زةرامة ئةدات و 
ي ئةو تةشهريةي كة دةيكات زةرامةي لَي وةربطريَيت، ئةطةر تةشهريةكة زؤر بةقوةت بوو، سةرةوة، بةثَي

زؤري لَي وةربطريَيت، ئةطةر مةسةلةن زؤر نةبوو، يةعين زؤر بةقوةت نةبوو ئةتوانن كةمي لَي وةربطرن، 
 .ي بكات، زؤر سوثاسهةزار كةمرت نةبَيت، بةآلم بؤ سةرةوة دادطا ديار 042بةآلم مليؤنَيك زؤرة، يةعين لة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عزةدين فةرموو
 :بةِرَيز عزالدين سليم خديدا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، جيهةتَي ئيلتيزامي سةحييتة بكات، ئةو جيهةتة تلتزم الصحيفة بنشر الرد او التصحيحسةبارةت بةدووةم 

ئةو زرامةية لةساَلحي كَيية؟ بؤ كَيية ل عن كذاو كذا، وبعكسه تغرم مببلغ التقكَيية؟  ئةطةر مةحكةمةية 
يف حالة عدم دفع الغرامة، ئيجرائات ضية، ماهية االجرائات؟ : بؤ ئةو كةسةي كةشكايةت ئةكات، ئةوة يةك

ئةطةر زرامةت دةفع نةكرد ئةوة ئيجرائاتي ضية؟ سةقيتي زةمةني بؤ ئةو زةرامةية ضية لة مةحكةمة 
 .بةية؟ ئةوة ثرسيارةكامن بوون، سوثاسدةردةضَيت ئان لة نيقا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةوتت زةرامة يةعين ثارةكة بؤ دةوَلةت ئةضَيت، قةرارةكةش بؤ مةحكةمةية، ئةطةر بَلَييت تةعويز ئةو 
 .وةختة بؤ ئةوان ناضَيت، كاك عةوني فةرموو

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

طريي ثرؤذةكة ئةكةم وةلةو لة ِراثؤرتي هاوبةشدا هاتووة كة حةدي ئةعالكة نةمَينَيت، بةآلم ئةوة من ثشت
هةَلةيةكي قانوني طةورةية لة مةسَلةحةتي رؤذنامة نووس نية، ضونكة مةحكةمة ئةوكاتة موحةيةر 

ئةوة شتَيكي زؤر ئةبَيت بةض عقوبةيةك، حةدي ئةدناكةي ديار كراوة، راستة، بةآلم حةدي ئةعالكة نية، 
خراثة بؤ رؤذنامةنووس، بؤ مةسَلةحةتي ئةوان مةفروزة حةدي ئةعالكة مبَينَيت لة ثرؤذةكة، تةئيدي 
ثرؤذةكة ئةكةم لةبةر ئةو خاَلةي كةئيشارةمت ثَيدا، هةروةها دةبَيت لَيرةدا ئاطامان لةوة بَيت قانوني 

ئةوةش  0220ي ساَلي (5)رضووة، بة ذمارة زةرامات لة هةرَيمي، كوردستان لةثةرلةماني كوردستان دة
موعالةجةي كردووة، ئةطةر هاتوو مةحكوم زةرامةي نةدا، مةحكةمة ض ئيجرائاتَيكي لةطةَل ئةكات؟، لةوَي 

اليت تقضي بها  اذا كان اجلرمية املعاقب عليها بغرامة فقط فتكون مدة احلبس) لةماددةي سَي حوكم دراوة 
غرامة يومَا واحدًا عن كل عشرين دينارُا على ان التزيد مدة احلبس يف كل احملكمة يف حالة عدم دفع ال

يةعين ئةوةش بةبةرضاوي ئةنداماني ثةرلةماني بةِرَيز ئاشكرا بَيت حةلي ضية؟ االحوال عن سنتني، 
ئةطةر هاتوو رؤذنامةنووس جةرميةيةكي كرد بةثَيي ئةو قانونة زةرامة كرا، وةخَس كة قةواعيدي عامةي 

 .ونةكةي لةسةر جَيبةجَي ئةكرَيت ثَيم خؤشة برادةران ئاطايان لةو نوقتةية هةبَيت و ،زؤر سوثاسقان
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل موالحةزةكةت بةجَيية، بةآلم دةبوواية، ئيقرتاحي بكةن، واتة لةموقتةرةحي ليذنةي ياساييدا بَيت، 
ةوة مةحكةمةكة و ثارةكةش قابيلي باسة كة تةحديد ئَيستا صيازةيةكةم بدةرَي، ضونكة بةحةقيقةت ئ

ئةطةر نةيدا، ئةوا قةراري حةبسةكة ئةبَيت دياري : بكرَيت سةقيتي حةدي ئةعال و ئةدناي، دووةمينيش
 .بكرَيت، ئةطةر نةصي نةبَيت، ئةوة نابَيت، فةرموو سارا خان

 :ثريؤت خضربةِرَيز سارا 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةهةمان  شوَين و بةهةمان قةبارةي ثيتةكاني :ةي حةوتةم بِرطةي يةكةمي كةدةَلَيتبةنيسبةت مادد
بابةتة بآلوكراوةكة، ثَيويست ناكات لةهةمان شوَين بَيت، ضونكة هةندَيك جاري وا هةية باري هونةري 

ي ئةوةدا دةركردني رؤذنامةكة لةو رؤذةدا ناتوانَيت لةهةمان الثةِرةدا بآلوي بكاتةوة، دةكرَيت لةجيات
بطوترَيت لةشوَينَيكي بةرضاوي رؤذنامةكةدا بآلوى بكاتةوة، يةعين موهيم ئةوةية بةرضاو بَيت شوَينةكة، 

ئةطةر رؤذنامةكة بةر لة طةيشتين وةآلمةكة يان : بِرطةي سَييةم، لةبِرطةي سَييةم خاَلي يةكةمي ئةَلَيت
رو تةسةل، ئةو شَيوةي ورد و تَيرو تةسةلة راستكردنةوةكة بابةتة بآلوكراوةكةي بةشَيوةيةكي وردو تَي

تؤزَيك بةربآلوة، يةعين ئةكرَيت ئةوةي هةر لةطةَل نةبَيت بطوترَيت بابةتة بآلوكراوةكةي راستكردؤتةوة، 
ئيرت وردو تَيروتةسةل شتَيكي رَيذةيية، يةعين ثَيويست ناكات، هةر بَلَيت راستكرابووةوة، هةمان بِرطة 

ناوةرؤكي وةآلمدانةوةكة يان راستكردنةوةكة ثَيضةوانةي ياساو رَيبازي خاَلي سَييةمي ئةطةر 
رؤذنامةنووسي بوو، ئةو رَيساو ياساي دابي طشتية نةشنووسرَيت هةر دةبَيت، ضونكة وةآلمدانةوةية، 

ئةطةر وةآلمدانةوةكة يان : بكرَيت ثَيضةوانةي ياسا و رَيبازي رؤذنامةنووسي بوو، ضوارةميان
رؤذ لة بآلوكردنةوةي هةواَلةكة يان بابةتةكة طةيشتة رؤذنامةكة هةر بووترَيت  92دواي  راستكردنةوةكة

رؤذ لة بآلوكردنةوةي  92بابةتةكة، ضونكة هةواَليش هةر بابةتة، واتة هةواَلةكة البربَيت زيادة، لَيرةدا 
 .بابةتةكة طةيشتة رؤذنامةكة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن 

 .ووكاك سةردار فةرم
 :بةِرَيز سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرة يةك شت ئةبَي لةبةرضاومان ِروونبَيت، يةعين لةم خاَلةتة تةنها باسي ئازادي رؤذنامةطةري ناكةين، 
 ئَيمة باسي كاتي ثَيشَيلكاري دةكةين، واتة حاَلةتي ثَيشَيلكاريش ثَيم وابَيت قةزفة، يان مةعلومات زري

صةحيحة، نادروستة ئةمة كارَيكة، تةهديدة بؤ ئازادي رؤذنامةطةري، بؤية دةبَي لَيرةدا بةوردي تةماشاي 
مةوزوعةكة بكةين، ثَيم واية ئازادي تاكةكان لة هةندَي ِرووةوة ثريؤزترة لة ئازادي رؤذنامةطةري، لَيرةدا 

برادةراني قانوني دةبَي حةدي ئةقساي  ئةوةي من دةيبينم بةتايبةتي لةماددةي دوو لةطةَل هاوِرَييامن،
هةبَيت، يةعين هي  ماددةيةكي قانونيم نةدييوة حةدي ئةدناي هةبَيت و حةدي ئةقساي بؤ دانةنابَيت، 
حةدةكةش ضةند بَيت، من هي  ئيعتريازم نية، ضةند زياديش بَيت لةجَيي خؤيةتي، ضونكة لَيرةدا تةنها 

: ثانيًا) ئوليةتي كاتبةكةي نابينم تةنها باسي صةحييتة ئةكات، يةعينباسي ثَيشَيلكاري دةكات لَيرة من مةس
واتة بةس صةحييتة تغرم ئةي كاتيب مةقالةكة، ، (تلتزم الصحيفة بنشر الرد او التصحيح وبعكسه تغرم



 145 

ئَيمة لَيرةدا موناقةشةيةك لةنَيوان ئَيمةو كاك شَيروان و برادةران دروست بوو، بةثَيي ئةو قانونة 
نووس دةطريَيت ياخود ناطريَيت، واتة تةنها تغريم دةكرَيت يان عنصري جةزائيةكةشي تَيدا ِرؤذنامة

ئةمَينَيت، ئةطةر بَيت ومةبةستمان ياخود فةلسةفةي ئةو قانونة ئةوة بَيت رؤذنامةنووس نةطريَيت تةنها 
ذا نشرت معلومات إ)زةرامة بدات، بةِراسس دةبَيت بيطؤِرين، مةسةلةن جارَي لةماددةي يةكةم بَلَيني

 تتعلق به الصحيفة املنشورةجارَي ئةوةي ثاشي هاتية زيادة  فيحق للشخص، الصحيفةنةَلَيني  (غريصحيحة
 اليت تتعلق به املادة الصحفية املنشورة ،من ينوب عنه قانونًالةجياتي  فيحق للشخص املتضرربةس بَلَين 

هةر هةيةتي، وةكليلي هةبَيت، حمامي لةجياتي ئةويش زيادة، ضونكة دائيمةن ئةو حةقة هةموو كةسَيك 
 .خؤي بنَيرَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك فرسةتيش ِروونكردنةوةي هةية فةرموو
 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ا تةسةور ئةكةم ئةو لة قسةكاني برادةران وا ديارة هةندَيك برادةر ئيلتيباسَيكيان لةال ثةيدا بووة، و
زةرامةية جةزاي جةرميةي جوَيندانة يان تةشهرية يان قةزفة يان درؤكردنة لةخةبةرةكة، ئةو جةزاية هي 
ئةوة نية، هي ئةو حاَلةتةية كو وةآلمةكة بآلونةكات، هي قةزاييةي تر ئةطةر هاتوو جوَيندان بت ياخود 

 .ةكي تري هةية، هةر بؤ ِروونكردنةوة، زؤر سوثاسباسكراية، جةزاي 12تةشهريي تَيدا بَيت، لة ماددةي 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس ،ِروونكردنةوةيةكي ثَيويست بوو، بريا زووتر بتووتاية، كاك شوقي فةرموو
 :بةِرَيز شوقي حسني ابراهيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
فور كردي، سةبارةت بةماددةي دووةميش تةئيدي جوابةكةي بةِرَيزت ئةكةم بؤ ئةو تةرحةي كة كاك زة

 من هذه املادة( اوىل)تلتزم الصحيفة بنشر الرد او التصحيح وفق ماجاءت يف الفقرة ثَيم باشة بؤ تةئكيد 
ئةوةي بؤ زياد بكرَيت، سةبارةت بة جانبَيكي ديكة كة لَيرةش ئةوة موشكيلةمان هةية لةناو خودي ئةو 

هةية برادةرَيك موداخةلة ئةكات، شتَيكي تازةية، بةآلم ئَيمة لةبةر ئةوة ثةرلةمانةدا دةبينني زؤرجاري وا 
ناوي خؤمان نةنووسيووة، ناتوانني قسة لةسةر ئةوة بكةين، شتَيكي تازةشةو ثَيويسس بةِروونكردنةوة 
هةية، بةثَيي نيزامي داخليش ناتوانني قسة بكةين لةو مةسةلةيةدا، ئةطةر هاتو جةريدةيةك شتَيكي 

ي لةسةر كةسَيك جوابي بؤ نارد، بآلوي كردةوة بةس لةطةَل ئةو بآلوكردنةوةي ئيزاحَيكي لةطةَل نووس
دةدات، لةو حاَلةتة  ضؤن عيالجي دةكات، ئايا حةقي ئةوةي دةبَيت جارَيكي تر رةد بداتةوة؟ ئةو ئيزاحةي 

ت، جا لةو حاَلةتةدا ضي جةريدةكة شس تازة دَينَيتة طؤِرَي كةثَيويست بةوة ئةكات حةقي ِرةدي هةبَي
بكرَيـت؟ لةماددةكة بةشَيوةيةكي طشس ئةو مةسةلةي ضارةسةر نةكراوة، ثَيم باشة ئةو مةوزوعة 

 .ضارةسةرَيكي بؤ بدؤزرَيتةوة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك تارق فةرموو
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 :حممد سعيد جامباز طارقبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة عةسري ئةنتةرنَيت ئةذين، لةو ماددةية دةَلَيت لةيةكَيك لةو دوو ذمارةي لةدواي رؤذي  ئَيستا، ئَيمة
دةقيقة بؤي بنَيريتةوة، ئةبَي  12وةرطرتين وةآلمةكة، ئَيستا شتَيك دةخوَينيتةوة لة جةريدة دةتواني بة 

ةمان هةية، هةفتانةمان لة عةيين ذمارة نا ذمارةي داهاتوو بآلوي بكاتةوة، ضونكة ئَيمة رؤذنامةي رؤذان
هةية، نيوة مانطانةمان هةية، نابَي دواخبرَيت بؤ ذمارةي داهاتوو، يةكسةر بآلو بكرَيتةوة، ئةوةي دووةم 
هةندَيك برادةر باسيان كرد، لةهةمان شوَين، بةهةمان شَيوةو قةبارة ئةبَي بةعةيين ثيت بآلوبكرَيتةوة، 

ةية كةوا يةك تةعنكرا يان ناوي تةشهري كرا، لةو شوَينة ئةوة معيارَيكي دةولية لةزؤر دةوَلةتان ه
كةالثةِرةي ثامشاوةي  11بآلودةكرَيتةوة، بةعةيين حةرف لة عةيين الثةِرة نةك بضَيتة الثةِرةي 

 .هةواَلةكانة يان بابةتةكانة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دلَير فةرموو
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر
بةِراسس، ئَيمة لةتةعرييتي رؤذنامةنووسان لةماددةي يةكةمدا بامسان لةوةكرد، كة ئةمة تةنها بؤ رؤذنامة 
نية، ومتان بةهةموو كةناَلة جياجياكان، لةبةر ئةوة، ئَيمة حاَلةتي ترمان هةية زؤرجار لة تةلةفزيؤندا 

ئةوة هةر لةماددةي يةكةم لةماددةي حةوتةم لة بِرطةي  ئيخبارَيك بآلو دةكرَيتةوة بةعةينةن شَيوة، لةبةر
يةكةم ئاوها ضا بكرَيت، لةهةمان شوَين وبةهةمان ماوةو رةنط وشَيوةو قةبارةي ثيتةكاني بابةتة 
بآلوكراوةكة بآلوبكاتةوة، ضونكة ئةو حاَلةتانةش ئةبَي بطرَيتةوة، بةشي دووةم بِرطةي دووةمي، ثشتطريي 

ت ئةكةم بةِراسس خؤي ئةمة باس لة سزاكان نية ئةحكامي سزاكان لةماددةي لة قسةكاني كاك فرسة
دةداية، ئةمة باس لة حاَلةتَيك ئةكات كة جةريدة مولزةمة بةبآلوكردنةوةي بؤ منوونة، ئةَلَيت ئةمِرؤ 

ي وةزيري فآلن لة هةوَلَيكي تريؤريسس نةجاتي بوو، هي  هةوَلنةدراوةو هي  نةبووة، خةبةرَيكي زةَلةت
بآلوكردؤتةوة، ئةمة نةتةشهريي تَيداية نة شتَيكي تَيداية، ئةبَي بؤ ِرؤذي دوايي لةهةمان شوَين بةهةمان 
خةت لة نةفسي شوَين، من ثَيم واية لةالثةِرةي يةكةميش بَيت بآلوي بكاتةوة، لةو حاَلةتةدا لة نةفسي 

ة نةقةزفة نة تةشهرية، ناو زِراندن نية، شوَينيشدا بَيت، يان لةسةر كؤمثانيايةك، موهيم ئةوةية حاَلةتةك
ئةم شتانة نية، ضونكة قانونَيكي تر هةية لة شوَينَيكي تر عقوبةي ئةدات، من بةِراسس ثَيم واية يةك 
مليؤن زؤر طوجناوة تاكو دوو مليؤن خؤي، لة نةصة ئةصَليةكةدا سةقيتةكةي دوو بَيت نةك زياتر، ضونكة 

زيادي بكةين بةمةرجَيك لةدةرةوةي بِرطةكاني ماددةي دة بَيت، ئةمة  حاَلةتةكة موحةدةدة، بؤية ئةبَي
ئةبَيت، يةعين لة ئةخريي بِرطةكةدا بووترَيت لة دوو مليؤن دينار ثرت نةبَيت، دةدرَيت، بةمةرجَي لة 

لة بِرطةي سَييةمدا ديسان منيش : دةرةوةي بِرطةكاني يان بِرطةكاني ماددةي دة نةيطرَيتةوة، سَييةميان
تةئكيد لةوة ئةكةم ئةمة باس لة داب ونةريت، ئةمة مةوزوع ئةوة نية، ئةمة وةآلم دانةوةية، لةبةر ئةوة 
ئةبَي ببَيت بةثَيضةوانةي ياسا يان رةوشس ِرؤذنامةنووسي نةبَيت، ضونكة تؤ ئيحتيمالة وةآلمَيك 

نيت بؤ منوونة ثَيي ئةَلَيت، تؤ ئةدةيتةوة، لةوةآلم دانةوةكة تؤ قسةي ناشريين و وشةي ناشريين بةكار ئةهَي
درؤت كرد يان كةليمةيةك بةكار ئةهَينَيت كة كةليمةكة ناِرَيكة، بةآلم ئةمة نابَيـتة عورف ثةيوةندي 
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بةوةوة نية ئةمة وةآلمَيكة بؤ حاَلةتَيك ثَيي ئةَلَيت تؤ مَيذوو نازانيت، خوَيندةواريت باش نية، تؤ 
نة، لة ئةدةبياتي، نووسي كورديدا تؤزَيك لةنط دَيتةوة، لةبةر ئةوة زمانةوانيت باش نية زمانةكة ناشريي

 .ئةم حاَلةتة مشولي ئةكات، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة زياد بكرَيت، لة ثَينج مليؤن ثشتطريي لة قسةكاني مامؤستا ظيان و كاك عبدالرمحن ئةكةم، ئةو مةبلةز
 .بؤ دة مليؤن زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر كةمال فةرموو
 (:كةمال كةركووكي. د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي بةنيسبةت وةك ئةوةى كاك فرسةت باسي كرد، ئةمة بؤ صةحييتةكةية، ئةطةر يةكَيك مةعلوماتَيك

زةَلةتي بآلوكردةوة، صةحييتةكة نةيكات، ئةمة بابةتي تةشهري لَيرةدا ناطرَيتةوة، تةشهري لةماددةي دة 
هةية، بةنيسبةت ئةمةي كة رؤذنامةكة ئةطةر لة طةيشتين وةآلمدانةوةكة يان راستكردنةوةكة لة خاَلي 

ةل راست كردبووةوة، بةآلم يةكةمي ماددةي سَييةم، بابةتة بآلوكراوةكةي بةشَيوةيةكي وردو تَيروتةس
حةقة خاوةن ماف ئةوةي كة بابةتةكة دةربارةي بةهةَلة بآلوكراوةتةوة لةسةر مةوزوعةكةي حةقي 

 .خؤيةتي جوابي بدات، بؤية من خاَلي يةك بةموناسب نابينم لَيرةدا مبَينَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي رؤشنبريي كاك ئارَيز فةرموو
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
منيش وةكو ِرةئي خؤم هةندَيك قسةم هةية، بةآلم ليذنةي رؤشنبريي لةبةر ئةوةي ِراثؤرتة هاوبةشةكة 

 .الي منة، ئةوةي تر الي كاك جةمالة، ئةطةر رووخست بدةيت ئةوة تَيبينيةكة ئةخوَينَيتةوة، سوثاس
 :اسمبةِرَيز مجال حممد ق

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمةش هةر لة بيدايةتةوة زانيوومانة كة ئةمة رؤذنامةكةية كة تةئخريي كرد، ئَيمة بةثةسةندمان زاني 
وهي  تَيبينيةكمان لةسةر مليؤن ودوو مليؤنةكة نية، وةكو خؤي المانةوة ثةسةند بووة، بةآلم ماددةي 

 .البربَيت، لةجَيطاي ئةتةكي رؤذنامةطةري بنووسرَيت، سوثاس حةوتةم بِرطةي سَي ئاداب و سيستةمي طشس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 . فةرموو كاك ئارَيز



 149 

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة، زؤرجار طوَيمان لة زؤر زاراوة ئةبَيت تَيي ناطةين، ئاسايية برادةرَيكيش لة زاراوةيةك تَينةطات، 
ةتةكي رؤذنامةطةري يةعين ئةخالقيات، ئةوةي كاك ديلمان باسي كرد، عةمةليةي صةحةيف يان هاوِرَي ئ

دلَير باسي كرد هةمان ئةو شتةية، من ثشتيواني لةوة ئةكةم لةجياتي سيستةمي طشس ئةوة بةكار 
ةو بةهةمان فؤنت، بهَيندرَيت، ئةوةش كةباسي ئةوة ئةكات لةهةمان الثةِرةو هةمان شوَين وبةهةمان قةبار

من ثَيم واية ئةوة لةهةمان الثةِرة بَيت، بةآلم بةهةمان قةبارةو لةهةمان الثةِرةش بةسة، شةرت نية 
لةهةمان شوَين بَيت، ئةطةر ئةوة سةرنةطرَينت، مةسةلةي مليؤنَيك يان دوو مليؤن وةك خؤي مبَينَيتةوة 

ةش بؤ رؤذنامةية، بؤ رؤذنامة نووس نية، مادةم حةدي ئةدناي هةية، ئةعالشي هةية، بةِراسس ئةو
هةر ئةوةية كةباسم كرد، يةعنى ثَيضةوانةي ياسا : ئةكرَيـت لةوَي تر خةَلك قسةي هةبَيت، سَييةميش

 .وئةتةكي رؤذنامةطةري نةبَيت وسوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس فةرموو ثةخشان خان
 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
سةبارةت بةماددةكة من شتَيكم نية، بةس لة فةقةرةي سَي تةئيدي ثَيشنيارةكةي ليذنةي رؤشنبريي 
ئةكةم، بةآلم لةسةر ئةوة مةعلومات زةير صةحيحة الم وابَي زؤرمان تووشي ئةوة بووين، مةعلومةكة 

ن موافةقةتيان نةكرد فآلن كةويسس ، يةعين يةك ئةَلَيت مةسةلةالتقرب الصالةصةحيحة، بةآلم وةكو 
ئاداب و نةرَيت البضَيت لةقانونةكةدا، بةآلم ئةوةى دواي ئةوة بؤضي داواي ئةوةي كرد، ئةوة ناوترَيت، 
يةعين من خؤم تووشي ئةو حاَلةتة بووم، ئةَلَيت لة جةريدةيةك بةعينوان فآلن شس نةكرد، بةآلم بؤ 

ة ماددةي دة موعالةجةي ئةوةي تَيدا نية، هي تةشويه، يةعين نايَلَيت ئةوة ئةضَيتة بابي تةشهري ل
تةشويهي مةوقيف، باشة ئةوة روون بَيت نةك هةر مةعلومةكة صةحيح بَيت كة تةشويهي تَيدا بَيت بؤ 

 .مةوقييتي يةكَيك، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

طةر لةحاَلةتَيكدا رؤذنامةكة سوثاس وةَلآل خؤي كاك فرسةت باشي شةرح كرد، ئةوة فةقةت ئةوةية ئة
قبوَلي نةكرد ِرةدةكة بآلوبكاتةوة بةو شَيوةية، ئةوةي تؤ دةتوانني لةيةكةم موناقةشةمان كرد تةشويهةكة 
ئيزافة بكرَيت ئةطةر نوقساني هةبَيت، من لةماددةكان بةو شَيوةية ئيختالفةكان ئةبينم لةيةكةم 

ياساييش ئةَلَين ثَيويست ناكات لة عةيين شوَين وبةعةيين  ئيختالفةكة لةوةداية هةندَي برادةر وليذنةي
حةرف وبةعةيين حةجم ِرةدةكة بآلوبكرَيتةوة، لةبةر ئةوة دوو، سَي كةس باسي كردووة، لَيرة ئةصَلي 

إذا نشرت الصحيفة معلومات غري صحيحة فيحق للشخص الذي تتعلق به ) ماددةكة دةَلَيت، دةخيوَينمةوة 
نشورة او احد ورثته او من ينوب عنه قانونًا املطالبة بالتصحيح او الرد على اخلرب او املقال املادة الصحفية امل

وعلى رئيس التحريرنشر التصحيح او الرد جمانًا يف احد العددين الذين يليان تأريخ ورود الرد يف نفس املكان 
هةندَيك ئةندام ثةرلةمان كةئةوة  ئةوة ئةَلَين(. و احلروف نفسها وحجمها اليت نشرت فيها املادة الصحفية
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ثَيويست ناكات لة عةيين شوَيندا بَيت، هةندَيكيشيان وتيان نةخَير ئةبَي لة عةيين شوَيندا بَيت جا، لةبةر 
ئةوةي كة هةندَيك دةَلَين ثَيويست ناكات لة عةيين شوَيندا بَيت ئةو موقتةرةحة ئةخةمة دةنطةوة، كة 

بةعةيين فؤنت نةبَي وابزامن ليذنةي رؤشنبريي لة ئاخر جاريشدا داوايان  رةدةكة لة عةيين شوَين نةبَيت،
 .كرد، فةرموو كاك ئارَيز

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي كة ومت من وةكو رةئي خؤم بوو لة هةمان الثةِرة، بةآلم بةهةمان قةبارة لة هةمان شوَين  يةعين 
 .خؤم بوو ِرةئي ليذنة نةبووة ببورة، سوثاس ئةوة وةكو ِرةئي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةهةر حاَل من واتَيطةشتم كةوا ِرةئيتان واية بةهةمان فؤنت نةبَيت و لةهةمان شوَينيش نةبَيت، وةكو 
خؤي نةبَيت فةرقَيكي هةبَيت و مبَينَيت بؤ سةرؤكي تةحرير، باشة وةكو ذمارةيةك لة ئةنداماني 

 .ان كة دةَلَين ئةو نةصة بطؤِردرَيت، فةرموو كاك دكتؤر كةمالثةرلةم
 (:كةمال كةركووكي. د) بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت ئةمةي لَيرةدا هاتووة، بؤ ِرةد دانةوة، بؤ بآلوكردنةوة ئيحتيمالة هةندَيك شت ئاسان بَيت، بةآلم 

اوة دَين مةسةلةن بَيتة بابي تةشهري، ئةطةر يةكَيك بةيةكَيك تةشهري بكات، ئةطةر ماددةكاني تري لةدو
بةآلم ثاشان بِروات لةزاوييةيةك بة حةرفَيكي بضووك بنووسَيت، خراثة، بؤية بةنةفسي حةرف لة نةفسي 

ن، شوَين بة نةفسي حةجم بآلوبكرَيتةوة، ئَيمة لةطةَل ئةوةداين ليذنةكانيش هةردووكيان لةطةَل ئةوةدا
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ئةو موقتةرةحةي ضةند ئةندامَيكي ثةرلةمان كةوتيان شةرت نية لة عةيين شوَيين خؤيدا بَيت، 
لةعةيين جَيطةدا بَيت كَيي لةطةَلداية كة لة عةيين شوَيندا  نةبَيت بادةسس بَلند بكات تكاية؟، فةرموون، 

ئةصَلةكةي : و خؤي مبَينَيتةوة؟ بةزؤرينة وةكو خؤي دةمَينَيتةوة، دووةمكةس، كَيي لةطةَلداية كةوةك 9
ن مليون دينار واليزيد تلتزم الصحيفة بنشر الرد او التصحيح  بعكسه تغرم مببلغ اليقل ع) دةخوَينمةوة
ار دوو مليؤنةكة شةتب بكرَيت هةر مليؤنَيك بَيت، يةكةجم: موقتةرةحَيك هةية ئةَلَيت (دينار عن مليوني

ئةوةيان ئةخةمة دةنطةوة، ئةطةر دةنطي هَينا ئةوة دةِروات، ئةطةريش دةنطي نةهَينا ئةو وةختة ئةبَي بري 
بكةينةوة، حةدي ئةعالكة دوو مليؤن بَيت موقتةرةحَيكي تازةش نةهات، كَي لةطةَل ئةو موقتةرةحةي 

 .َيروان فةرمووكاك شتغرم مببلغ اليقل عن مليون دينار، : ليذنةي هاوبةشة كة دةَلَيت
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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كاك عوني ئةو مةسةلةي تةصحيح كرد بةِراسس، ثَيشي من قسةي كرد، وتي ئةوة هةَلةيةك بوو كردمان، 
وتي ئةبَيت سةقيتي ئةدناي دياري بَيت وهي ئةعالشي دياري بَيت، هةروةكو لة ثرؤذةكةدا هاتووة، بةِراسس 

 .ئةوةش من تةئيدي كاك عوني ئةكةم، ئةو حةدة ئةبَي مبَينَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ليذنةي رؤشنبريى ئَيوةش ثةشيمانن يان نا؟ 
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اسايى ئةكةين، تةئيدي ئَيمة وةكو لة ثرؤذةكةدا هاتووة ثةسةندي ئةكةين، يةعين تةئيدي ليذنةي ي

 .ثةشيمان بوونةوةكةيان ئةكةين،  سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين وةكو خؤي مبَينَيت بةيين مليؤنَيك ودوو مليؤن، دةي باشة، كةسَيكي تر خياليف ئةوةى نةوتووة،  
ةمَينَيت ئيختيالف بةس هةندَيك وتيان كةمة دوو مليؤنةكة بكرَيتة ثَينج مليؤن وئةوانة، فةقةرةي سَي د

ِرةئي ليذنةي رؤشنبريي ( واالداب إذا كان مضمون الرد او التصحيح خمالفاًَ للقانون او النظام العام )دةَلَيت
وضةند ئةندامَيكي تر ئةَلَين ئةو نيزامي عام و ئادابة بكرَيـتة القواعد العامة للصحف، ئةوة دةخةمة 

ة خؤي كاك فرسةت موالحةزةيةكي هةية، قانوني عام بؤ دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةوةداية؟ ئةزانن ضؤن
صةحافة، بؤ رؤذنامةنووسة، بؤ هاووآلتي نية حةقي خؤيةتي ِرةدي بداتةوة، بةهةرحاَل يةعين 

 15موقتةرةحة ئةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةو موقتةرةحةي ليذنةي رؤشنبريية با دةسس بَلند بكات؟ 
َل ئةوةداية وةكو خؤي مبَينَيتةوة تكاية؟، ئةوةش وةكو خؤي مايةوة كةسي لةطةَلداية، ئةي كَي لةطة

 .بةزؤرينة، ئَيستا ماددةكة هةمووي ئةخوَينمةوة بؤ، ئةوةي بيخةمة دةنطةوة، كاك عةوني فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ويف حالة عدم نشر الرد حيق نشره )ئيزافة بكرَيت ئَيمة، ئيقرتامحان كرد لةِراثؤرتي يةكةممان فةقةرةيةك

 .ئةوة ئيزافة بكرَيت لة نيهايةتي فةقةرةي دووةم، سوثاس (يف اية صحيفة اخرى
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .لة كوَيندةر بوو ئةو خاَلةي كةوتت
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يف حالة : فيما يتعلق باملادة السابعة من املشروع تقرتح اللجنة مايلي)ةي حةوتةم لة نيهايةتي دووةم لة مادد

 .منها( ثانيًا) اىل نهاية الفقرة ( عدم نشر الرد حيق نشره يف اية صحيفة اخرى
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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كة ئةوة شتَيكي تةبيعية، تةحصيل حاصلة، ئةو حةقة لَيرةش نةبَيت هةر حةقي خؤيةتي، ماددة
ئةطةر شتَيكي زؤر طرنطتان نية كاتةكة مةكوذن، فةرموو . دةخوَينمةوة بؤ ئةوةي بيخةمة دةنطةوة

 .كوَيستان خان
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ييةي وةَلآل من ثَيم واية خوَيندنةوةي ياساكة نةخيوَينينةوة، ئةطةر بكرَيت هةروةكو ثَيشوو بةو طؤِرانكار

كةكرا بيخةينة دةنطةوة بؤ ئةوةي ئةوةندة كات نةبات، ضونكة ئَيمة ئةو بةرنامةي كارةي كةدراوة ثَيمان 
كة نؤ خاَلي تَيداية، ئةطةر وابِروات تةواوي ناكةين، يةعين بؤ كار ئاساني ئةتوانني بَلَيني بةو 

 .طؤِرانكارييانةي كة بؤي كراوة، ئةخيةينة دةنطةوة، سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

وةَلآلهي نازامن بةقسةي كامتان بكةم بةِراسس، ئةطةر نةخيوَينمةوة ئةَلَين ناخيوَينَيتةوة، نازانني 
طؤِرانكارييةكان ضي بوو، ئةَلَين فَيَلتان لَيكردين و ماددةكةتان فِراند، ئةطةر دةخيوَينمةوة دةَلَين وةختمان 

ي قانونةن لة ثرؤتؤكؤل تةسبيت دةبَيت و تةسجيل دةبَيت دةبَي لَي دةكوذَيت، دةخيوَينمةوة لةبةر ئةوة
بيخوَينينةوة من خؤم موئةيدي ئةوةم كة نةخيوَينمةوة، بةآلم دووجار كاك فرسةت تةنبيهي كردين دةَلَيت 
دةبَي خبوَيندرَيتةوة، هةموو تةصويتَيك دةبَي تةصويت بكرَيت لةسةر ئاخر صيازة، بؤ ئةوةي يةكَيك 

 .وام نةووت و وام نةكردووة، نوقتةي نيزاميت هةية كاك حممد حكيم فةرموو نةَلَيت من
 

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةطةَل ِرَيزم بؤ جةنابت، تةبعةن ثَيم خؤشة ئةو وشةي موتةمةِريد لة ثرؤتؤكؤل ِرةش بكرَيتةوة، ضونكة 
كة هةندَيجار ئةنداماني ثةرلةمان قسةيان كردووة ئةو وشةي كةجةنابت فةرمووت بةبرادةران، ضون

 .جةنابت ئةمرت كردووة، ِرةش بكرَيتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة يةكةجمار وشةيةكي قورس نية، زؤريش سوعبةتة هي تؤ حسَيب نية، ئةطةر كاك عوني ِرةدي ئةو 
 .نيبوو ثَيي باش بَيت لةسةر داواي ئةو شةتيب ئةكةم، فةرموو كاك عو

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثَيم باشة شةتب بكرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .باشة شةتب بكرَيت، كاك شوقي ئةمِرؤ زؤر قسةت كردووة فةرموو دةي
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 :بةِرَيز شوقي حسني ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كم كرد كة جوابَيك دَيت بؤ جةريدةكة، جةريدةكة لةناو ضاكي بةس قسةي خراثم نةكردووة، من ئيقرتاحَي
داي دةنَيت ونيزامَيكي خؤشي لةطةَل دةدات، لةو حاَلةتة قانونةكة رةنطة ئيسارةي شس دي دةكات كة 
ثَيويسس بةوة دةبَيت جارَيكي تر ِرةد بدرَيتةوة، لةو حاَلةتة ضؤن عيالجي دةكةيت، ثَيم باشة ئةوةش 

 .عيالج بكات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةمان قاعيدةي لةسةر تةتبيق دةبَيت، باشة ئَيستا دةخيوَينمةوة
 :املادة السابعة

إذا نشرت الصحيفة معلومات غري صحيحة فيحق للشخص الذي تتعلق به املادة الصحفية املنشورة أو أحد : أواًل
ى اخلرب او املقال وعلى رئيس التحرير نشر ورثته او من ينوب عنه قانونًا املطالبة بتصحيحه او الرد عل

التصحيح او الرد جمانًا يف احد العددين الذين يليان تأريخ ورود الرد يف نفس املكان و باحلروف نفسها 
 (.وحجمها اليت نشرت بها املادة الصحفية

واليزيد عن  تلتزم الصحيفة بنشر الرد او التصحيح و بعكسه تغرم مببلغ اليقل عن مليون دينار: ثانيًا
 .مليوني دينار

اعاله يف اي من ( اواًل وثانيُا) لرئيس التحرير رفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده مبقتضى الفقرة: ثالثًا
 :احلاالت اآلتية

 .إذا كان الرد او التصحيح قد صححت اخلرب او املقال ورود الرد او التصحيح اليها بصورة دقيقة وكافية -1
او التصحيح موقعًا بأسم مستعار او مكتوبًا بلغة غري اللغة اليت حرر بها اخلرب او املقال املردود  إذا كان الرد -0

 .عليه
 .إذا كان مضمون الرد او التصحيح خمالفًا للقانون او النظام العام واآلداب -3
 .د عليهتسعني يومًا من نشر اخلرب او املقال املردو( 92)إذا ورد الرد او التصحيح بعد مرور  -5

كَي لةطةَل ئةو ماددةية بادةسس بَلند بكات تكاية؟، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةس خةمان خان و سارا 
خان، ذنان ئةكتيظن زؤر زؤر، بة زؤرينة قبوَل كرا، سوثاس، ثَيم وابَي ماندوون، كؤتايي دَينني 

ؤرسوثاس  سوثاس بؤ كاك ي بةياني ئةطةر تةواوتان كرد، ز12بةدانيشتنةكةمان بةياني سةعات 
 .فةلةكةدينيش سةبري لةطةَلمان هةبوو، كاك سةعديش هةروةها سوثاس
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 ( 33)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 33/31/1002 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     11/10/0222رَيكـةوتي   شـةممة  سـيَ  رؤذيسـةر لـة بـةياني    ي (11)كاتذمَير   
بـةِرَيز  , جَيطـري سـةرؤك و  ( كمـال كـةركووكي  .د)حممد قادر عبـداهلل  بة سةرؤكايةتي بةِرَيزكوردستاني عَيراق 

 ي خـؤي ( 0222)سـاَلي  , دووةمي خـولي  (33)دانيشـتين ذمـارة   , فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    
 .بةست

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

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –اردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان    ةمي خولي هةَلبـذ سَييساَلي  دووةميي خولي طرَيداني (33)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي رؤذنامةنووسان، كة لة اليةن  -1

 .ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
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ساَلي ( 25)اساي هاتوضؤي عَيراقي ذمارة خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي بِرياري كارثَيكردن بة ي -2 
عَيراق كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش  –لة هةرَيمي كوردستان  0225

 .كراوة
 –خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي ثاسةواني لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان  -3

 .اسايي ئةنداماني ثةرلةماني ثَيشكةشكراوةعَيراق كة لة اليةن ذمارةي ي
، كة لة (زَيرةظاني هةرَيم)خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي راذةو خانةنشيين ثَيشمةرطة  -5

 .كراوة ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش
خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي صندوقي ثشتطريي و هاوكاري خانةوادةي شةهيدان لة  -4

 .عَيراق كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوة –هةرَيمي كوردستان 
خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي رَيكخستين مايف بةكارهَيناني زةوي كشتوكاَلي لة هةرَيمي  -5

 .ةعَيراق كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراو –كوردستان 
لة هةرَيمي ( رَيكخستين خؤثيشاندان و كؤبووةكاني طشس)خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي  -2

 .عَيراق، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوة –كوردستان 
رطَيِري بة راذةي خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي بِرياري ئةذماردني راذةي سةرؤكةكاني يةكةي كا -2

 .دادوةري، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة
 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)ؤي ناوخؤي ذمارة لة ثَيِر( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
شةممة رَيكةوتي  سَي ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(33)دانيشتين ذمارة 

 :بَيتبةم شَيوةية  دا11/10/0222
بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي رؤذنامةنووسان، كة لة اليةن  -1

 .ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
ساَلي ( 25)خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي بِرياري كارثَيكردن بة ياساي هاتوضؤي عَيراقي ذمارة  -2 

راق كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش عَي –لة هةرَيمي كوردستان  0225
 .كراوة

 –خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي ثاسةواني لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان  -3
 .عَيراق كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةماني ثَيشكةشكراوة
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، كة لة (زَيرةظاني هةرَيم)ثرؤذةي ياساي راذةو خانةنشيين ثَيشمةرطة  خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني -5
 .كراوة ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش

خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي صندوقي ثشتطريي و هاوكاري خانةوادةي شةهيدان لة  -4
 .ردستان ثَيشكةش كراوةعَيراق كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كو –هةرَيمي كوردستان 

خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي رَيكخستين مايف بةكارهَيناني زةوي كشتوكاَلي لة هةرَيمي  -5
 .عَيراق كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوة –كوردستان 

لة هةرَيمي ( كؤبووةكاني طشس رَيكخستين خؤثيشاندان و)خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي  -2
 .عَيراق، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوة –كوردستان 

خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي بِرياري ئةذماردني راذةي سةرؤكةكاني يةكةي كارطَيِري بة راذةي  -2
 .مانةوة ثَيشكةش كراوةدادوةري، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلة

ئَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين بَينة شوَيين خؤيان، داوا لة ليذنةي رؤشنبريي دةكةين بَينة جَيطاي 
خؤيان دابنيشن، بةخَيرهاتين بةِرَيز وةزيري رؤشنبريي كاك فةلةكةدين كاكةيي، هةروةها بةخَيرهاتين 

بؤ كاروباري ثةرلةمان هةميشة لةطةَلمانة، زؤر بةخَير  رَيزدار كاك سةعد دةكةين كة وةزيري هةرَيمة
 .هاتن، ليذنةي ياسايي فةرموو بؤ ماددةي هةشت لة ثرؤذةكة

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشي ضوارةم
 ماف و ئيمتيازةكاني رؤذنامةنووس

 /ماددةي هةشتةم
ثيشةيياندا سةربةخؤن، هي  كةس و اليةنَيك جطة لة ياسا  رؤذنامةنووسان لة كاتي بةجَيهَيناني كاري -1

 .دةسةاَلتي بةسةرياندا نيية
نابَيت ئةو راوبؤضوون، يان ئةو زانيارييانةي كة رؤذنامةنووس باَلويان دةكاتةوة، ببنة هؤي تَيكداني  -0

 .باري ئاسايشي رؤذنامةنووسةكة
 .نيارييةكاني زؤري لَي بكرَيتنابَيت رؤذنامةنووس بؤ ئاشكرا كردني سةرضاوةي زا -3
رؤذنامةنووس مايف ئةوةي هةية لةو كؤنطرةو ضاالكييانة كة لةطةَل كاري رؤذنامةنووسيدا دةطوجنَين  -5

 .ئامادة بَيت
هةر كةسَيك سووكايةتي، يان دةستدرَيذي بكاتة سةر رؤذنامةنووس بةهؤي كارةكةي، ئةوا هةمان سزا  -4

يي كردنة سةر فةرمانبةرَيك لة كاتي، يان بةهؤي بةجَيهَيناني ئةركةكاني دةيطرَيتةوة، كة بؤ دةستدرَيذ
 .دانراوة

ئةطةر طؤِرانكارييةكي بنةِرةتي لة سياسةتي ئةو رؤذنامةيةي كة رؤذنامةنووسةكة كاري تَيدا دةكرد  -5
يةنة روويدا، يان بارودؤخي كاتي طرَيبةستةكة طؤِرا، رؤذنامةنووس بؤي هةية ئةو طرَيبةستة يةك ال

سي رؤذ ثَيش ئةم هةَلوةشاندنةوةية ئاطاداريي رؤذنامةكة بكاتةوة بَي ( 32)هةَلوةشَينَيتةوة، بة مةرجَيك 
 .ئةوةي مايف رؤذنامةنووس لة قةرةبوو كردنةوةدا بيتةوتَيت

ثَيويستة هةَلسوِرَينةران و دةزطا رؤذنامةوانييةكان ثابةند بن بة هةموو مافةكاني بِرياردراو بؤ  -2
 .ذنامةنووسان لة ياسا بةركارةكان و طرَيبةندي كاري رؤذنامةنووسي ثةسند كراو لة سةنديكادارؤ
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ئةطةر رؤذنامةنووس رؤذاني مؤَلةتة ئاساييةكان هةمووي، يان بةشَيكي وةرنةطرت، دواي كؤتايي ساَلي  -2
 .بَيتدارايي، ثَيويستة قةرةبوو بكرَيتةوة، بة مةرجَيك كؤي لة مووضةي مانطَيك ثرت نة

لة حاَلةتي نةخؤشيي و ثَيكاني رؤذنامةنووس لة كاتي راثةِراندني ئةركةكةي، يان لة ثَيناويدا، ثَيويستة  -9
 .ئةو دةزطا راطةياندنةي كة كاري تَيدا دةكات، خةرجي ضارةسةر كردني بطرَيتة ئةستؤ

زطا رؤذنامةوانييةي كاري ئةطةر رؤذنامةنووس لة رؤذاني ثشووي فةرميدا كاري كرد، ثَيويستة ئةو دة -12
 .تَيدا دةكات قةرةبووي ماددي ئةو رؤذانة بة بِري كرَيي دوو رؤذ بؤ هةر رؤذَيك بؤي بكاتةوة

 (:زانا)خضر بةِرَيز قادر سعيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 الفصل الرابع

 حقوق وامتيازات الصحفي
 :املادة الثامنة

 .اء اعماهلم املهنية لغري القانونالصحفيون مستقلون ال سلطان عليهم يف اد -1
 .ال جيوز ان يكون الراي الذي يصدر عن صحفي او املعلومات اليت ينشرها سببًا للمساس بأمنه -0
 .ال جيوز اجبار الصحفي على افشاء مصادر معلوماته -3
 .للصحفي احلق يف حضور املؤمترات وغريها من الفعاليات اليت تنسجم وعمله الصحفي -5
ن اهان صحفيًا او اعتدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات املقررة ملن يعتدي على موظف اثناء كل م -4

 .تادية واجباته او بسببها
اذا طرأ تغيري جذري على سياسة الصحيفة اليت يعمل لديها الصحفي او تغريت الظروف اليت تعاقد يف  -5

ملنفردة شرط اعالم الصحيفة بذلك قبل امتناعة ظلها جاز للصحفي ان يفسخ العقد مع الصحيفة باراداته ا
 .ثالثني يومًا دون االخالل حبق الصحفي التعويض( 32)عن العمل لفرتة 

تلتزم املؤسسات الصحفية وادارات الصحف بالوفاء جبميع احلقوق املقررة للصحفي يف القوانني النافذة  -2
 .وعقد العمل الصحفي املربم مبصادقة النقابة

عدم متتع الصحفي باالجازة االعتيادية كاًل او جزءًا بعد انتهاء السنة املالية مينح مستحقاتها مبا  يف حالة -2
 .ال يتجاوز راتب او اجر شهر واحد

عند اصابة الصحفي او مرضه اثناء تادية واجبه او من جرائة تتحمل املؤسسة الصحفية اليت يعمل فيها  -9
 .مصاريف العالج

ايام العطل الرمسية تلتزم املؤسسة الصحفية اليت يعمل فيها بتعويضه ماديًا عن تلك عند عمل الصحفي  -12
 .االيام مبا يعادل اجرة يومني عن كل يوم

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .رةئي ليذنةي ياسايي تكاية

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةماددةى هةشتةمى ثرؤذةكةوة هةية ليذنة ثشتطرييى دةكات، دواى راست كردنةوةى ئةوةى ثةيوةنديى 

 .هةَلةكانى ضاث و راستكردنةوة زمانةوانيةكان لة برطةكاندا، سوثاس
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رةئي ليذنةي رؤشنبريي و راثؤرتي هاوبةش تكاية
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب
 :راثؤرتي هاوبةش لةسةر ماددةي هةشتةم بةم شَيوةيةي خوارةوةية

 .ى زياد بكرَيت(1)بؤ بِرطةى ( بؤ زيان طةياندن خؤىء مافةكانى)دةستةواذةى  -1
 .ى البدرَيت(2)لةكؤتايى بِرطةى ( املربم مبصادقة النقابة)دةستةواذةى  -0

ةشي ليذنةي ياسايي و رؤشنبريي لةطةَل جةنابي وةزيرو سةنديكا، ئةو دوو واتا ئَيمة لة كؤبوونةوةي هاوب
 .ئينجا ثَيشنياري ليذنةي رؤشنبريي كاك جةمال دةخوَينَينتةوة .طؤِرانكارييةمان ثَيشنيار كردووة

 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةوتؤمان نيية، لة هةموو خاَلةكان لةطةَلي داين، جطة ئَيمة تةبيعي لةطةَل ليذنةي ياسايي هي  خيالفَيكي ئ
لة بِرطةي ضوارةم، كة دةَلَيت لة جياتي لةطةَل كاري رؤذنامةنووسيدا دةطوجنَيت، يةعين خوَيندنةوةكةي 
بكرَيت بة لةو شوَينانة دةكرَيت بؤ بةرذةوةندي طشس دةكرَيت ئامادة بَيت، يةعين هةر كارَيك بؤ 

 .ت، دةكرَيت سةحافة ئامادة بَيت، سوثاسبةرذةوةندي طشس بَي
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير تكاية رةئيتان لةسةر بريو بؤضووني ليذنةي ياسايي و ليذنةي رؤشنبريي تكاية
 

 :وةزيري رؤشنبريي/بةِرَيز فلك الدين كاكةيي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو بِرطانة داين هةر هةمووي، بةس بِرطةي حةوت كة مةسةلةي سةنديكا ناوي تةبعةن ئَيمة لةطةَل 

هاتووة، ئةو وةختة كة باس كرا، بةِرَيز كاك ئارَيز باسي كرد كة ناوي سةنديكا نةيةت ، بَلَي بَيت، ضونكة 
ة ئةو فةقةرةيةي ئةو وةختة دانرا بؤ سةنديكا، ئةسَلةن لة ثرؤذةكة ناوي نةمَينَيت، بةاَلم باشرتة مبَينَيتةو

ئةوة موصادةقةي نةقابةي لةطةَل مبَينَيت باشرتةو بة ( عقد العمل الصحفي املربم مبصادقة النقابة)كة 
 .ثةسندي دةزانني، رةزامةندي سةنديكا مبَينَيتةوة باشرتة، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك فةلةكةدين كام فةقةرة تكاية

 :وةزيري رؤشنبريي/َيز فلك الدين كاكةييبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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نةمَينَيت، من دةَلَيم ( مصادقة النقابة)لة فةقةرةي حةوت ليذنةي رؤشنبريي ثَيشنياري كرد، كة وشةي 
 .مبَينَيت باشرتة، ضونكة هةر دةبَيت ئةو عةقدة ئةطةر ئاطاداري نةقابة هةبَيت باشرتة لةو مةسةالنة

 (:كةمال كةركووكي.د)َيز حممد قادر عبداهللبةِر
ليذنةي هاوبةش تكاية ئةو نةصةي كة ئةو طؤِرانكاريانة ئامادة بكةن و حازري بكةن، ئَيستاش دةرطا 
دةكةينةوة، بؤ ئةو بةِرَيزانةي كة دةيانةوَينت طيتتوطؤ لةسةر ئةو ماددةية بكةن، ثَيشي ئةوةي ناوةكان 

يزام بكرَينت، وةكو هةميشة كردووتانة، هةر كةسَيك يةك جار دةنطي ثَي بنووسني، تكاية ئيلتيزام بة ن
دةدةين، حةق بة كةس نادةين رةئي لةسةر رةئي قسةيةكي تر بدات، دةنطدانةكةش بؤ ئَيوةي بةِرَيزة، ئةو 

وو ثةرلةمانتارانة طوَييان لَي بَيت، ثاشان نةصي كؤتايي دةخوَيندرَيتةوة لة اليةن ليذنةي ياساييةوةو د
كةس لةطةَلي دةنطي بؤ دةدا، دوو كةس لةوانةي مةخاليف دةبن دةخرَيتة دةنطدانةوةو كؤتايي ثَي دةهَينني 

 .و زؤر سوثاس، ئَيستا ئةوانةي كة دةيانةوَيت قسة بكةن، خاتوو كةذاَل فةرموو
 :بةِرَيز كةذاَل جميد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةَلَيت رؤذنامةنووس مايف ئةوةي هةية لةو كؤنطرةو ضاالكييانةي كة  كة/ لة ماددةي هةشتةم بِرطةي ضوار

لةطةَل كاري رؤذنامةنووسي دةطوجنَيت  ئامادة بَيت، ثَيشنيار دةكةم واي لَي بَيت لةو كؤنطرةو ضاالكييانةي 
كة لةطةَل بةرذةوةندي طشتيدا دةطوجنَيت ئامادة بَيت، ضونكة هةموو كارو ضاالكييةك كاري 

 .ووسيية، سوثاسرؤذنامةن
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك حمةمةد رةفعةت فةرموو
 

 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيشنيار دةكةم كة بِرطةي ضوار لةم هينة البربَيت، ضونكة بةِراسس رؤذنامةنووس كارَيكي ئاسايية كة 

موو كؤنطرةيةك، دةتوانَيت لة هةموو ضاالكيةك كة دةيةوَيت بةشدار بَيت، بؤ ئةوةي رةي ئامادة بَيت لة هة
خؤي لةسةر بدات و راثؤرتي لةسةر بنووسَيت، بؤية ئةم بِرطةية زيادة، بِرطةي نؤش بة رةئي من هةر 

مةنووسانة البربَيت، ضونكة لة كاتَيكدا كة رؤذنامةنووس نةخؤش دةكةوَيت، ئةوة واجييب نةقابةي رؤذنا
يارمةتي بدات و ثارةي بداتَي و رَيطةو شوَيين عيالجي بؤ بدؤزَيتةوة، لةبةر ئةوة لَيرة ثَيويست ناكات 

 .دياري بكرَيت و سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .مان فةرمووهةر صيازةيةكي تازة، ئةطةر ليذنةي ياسايي تةئيدي نةكات ناخيةينة بةرنامة، رَيزدار ديل
 (:ديلمان ئامَيدي)بةِرَيز حممد امحد صاحل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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بَيت لةطةَليدا، يةعين كؤنطرةو ( العامة)ثَيشنيار دةكةم ( للصحفي احلق يف حضور املؤمترات)لة بِرطةي ضوار 
ة دةكاتن حةق ناداتة ضاالكييةكاني طشس، ضونكة سبةييَن حزبَيك، يان رَيكخراوَيك، يان وةزارةتَيك كؤنطر

صحيتي ئامادة بَيت، دةَلَي حةقي هةية، لةبةر ئةوةي ئةطةر طشتيةكة بَيت، ئةوة ئيشي صحيتي دةبَينت لة 
، (تغيري الظروف اليت تعاقد يف ظلها جاز للصحفي فسخ العقداو )بةرذةوةندي طشتيدا، لة بِرطةي شةشةم

تةحريرَيك لة دهؤك دةهَينَيتة هةولَير، ئةوة  سبةييَن رؤذنامةيةك لة دهؤك دةردةضَينت، بارةطايةك،
زروفةكة دةطؤِرَيت، باشرت ئةوةية ئةو بِرطةية نةمَينَيت، هةر سياسةتي جةريدةكة مبَينَيت كة فةسخي 

 .عةقد بَينت، ضونكة ئينيتريادية، تةنها صحيتي حةقي هةية
سايةدا رؤذنامة هةنة هةفتانةية، ، ئَيستا لةو يا(عند عمل الصحفي ايام العطل الرمسية)لة بِرطةي دةيةم 

هةية مانطانةية، هةنة رؤذي هةينيش ئيش دةكات رؤذي يةك شةمةو دوو شةمة عوتَلةيانة، لةبةر ئةوة 
( االعياد واملناسبات الرمسية)يان ئةمة دةبَيت ببَيتة بؤ جةريدةكان و رؤذنامةكاني رؤذانة، يانيش ببَيتة 

 .ست بَيت، زؤر سوثاسهةتاكو درو( ايام العطل الرمسية)يان 
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك عبدالرمحن فةرموو
 :رضا امحد بةِرَيز عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة ماددةي هةشت بِرطةي ثَينج باسي ئةوة دةكات كة نابَيت سووكايةتي و دةستدرَيذي بكرَيتة سةر 

بينيم ئةوةية، كة بؤي زياد بكرَيت نابَيت لة دةزطاو بنكةكانيشي رووبةِرووي هةِرةشة رؤذنامةنووس، من تَي
ببَيتةوة، لة دةزطاو بنكةكانيشي بضنة سةري و هةِرةشةي لَي بكةن، يان دةستدرَيذي بكرَيتة سةر، لة 

وس بِرطةي نؤ كة باسي حاَلةتي نةخؤشي و ثَيكان دةكات، هةندَيك حاَلةتيش هةية كة رؤذنامةنو
دةكوذرَيت، تيا دةضَيت ئةو مافةشي بدةييَن كة كوذرا، يان تيا ضوو لةكاتي ئةرك و دةوام لة ئيشةكةيدا، 
ئةو مافةشي ثارَيزراو بَيت لة اليةن حكومةت و اليةني ثةيوةنديدارةوة، هةروةها بِرطةيةك زياد بكةين، كة 

انةنشني دابني بكات، يان هةندَيك باسي مايف خانةنشيين بكةين، دةَلَيني حكومةت ماف و مووضةي خ
 .زةماني هةبَيت، زةماني ئيجتيماعي، زةماني كاري ئةوانةشي بؤ ئيزافة بكرَيت، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ليذنةي ياسايي و ليذنةي رؤشنبريي و جةنابي وةزير، تكاية موالحةزاتي خؤتان بنووسن و وةاَلمي 
ي ثةرلةماني بةِرَيز لة اليةن ئَيوةي بةِرَيزةوة دةدرَينت، بؤ ئاطاداري، كاك حمةمةد ئةمحةد ئةندامان
 .فةرموو

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من هةندَيك خاَل ثَيشنيار دةكةم وةكو حقوقي تر بدرَيت بة رؤذنامةنووس، لةوانة بة عةرةبي خبوَينمةوة 

تكفل وزارة الداخلية )، دووةم (قافة طباعة الصحف باسعار خمفضة من خالل مصانع الوزارةتكفل وزارة الث)
، يةعين بة قست (انشاء اجملمعات السكنية للصحفيني باقساط/)، سَييةم(محاية مقرات الصحف عند الضرورة
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حف من قبل تأسيس صندوق دعم الصحفني والص)و هني ثَييان بيترؤشرَيتةوة بة قسس مانطانةي كةم كةم، 
، ئةو ثَيشنيارانةم هةية، زؤر (وزارة الثقافة واعتبار الصحفي املقتول اثناء تأدية واجبه الصحفي شهيدًا

 .سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار مامؤستا كاكة
 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
( ال جيوز اجبار الصحفي على افشاء مصادر معلوماته)ي سَي موالحةزةيةكم هةية من تةنها لة بِرطة

، ئةوةش بؤ ئةوةية كةوا كؤت نةخرَيتة سةر دادطا، نةتوانَيت (اال بقرار قضائي)عيبارةتَيك لة دواي بَيت 
 .ئةو دةعوايةي لة ثَيشيةتي حةلي بكاتن و فةسَلي تَيدا بكات

 (:ةمال كةركووكيك.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك سةردار هةركي فةرموو
 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ال جيوز ان يكون الراي الذي )بِرطةي دوو ئةو صيغةية ئةو مانايةي نادات كة بؤي هاتووة، يةعين دةَلَيت 

يةعين لةوانةية ئةطةر بة سةريعي ، (يصدر عن الصحفي او املعلومات اليت ينشرها سببًا للمساس بأمنه
بيخوَينيةوة واي تَي بطةيت كة صحيتي خؤي نابَيت ئةو رةئية دةربكات مةساس بة ئةمين بدات، من 

ال مسألة /)ثَيشنيار دةكةم بطؤِردرَيت، يةعين وازحيرت بَيت، يةكَيك لةو دوو صيغةية ثَيشنيار دةكةم يةك
 (.ال يسأل صحفي عن االراء او املعلومات اليت يبديها)يان ( فيعلى االراء او املعلومات اليت يبديها الصح

رؤذنامةنووس بؤي هةية لة هةموو كؤنطرةكان ئامادة بَيت و تغتيةي بكاتن، بؤية رةئيم / لة بِرطةي ضوار
البربَيت، يةعين تةنها بَلَيني ( الصحفي هعملاليت تنسجم و)رةفعةت و كاك ديلمانة، كة  حمةمةد لةطةَل كاك

 (.صحفي احلق يف حضور املؤمترات وغريها من الفعالياتلل)
، لة هي  شوَينَيك ئةوة نيية، (مبصادقة النقابة)لة بِرطة حةوت بةِراسس ثَيم سةيرة كة دةطوترَيت 

موصادةقةو تةوسيق عادةتةن هي عقود الي كاتب عةدل دةكرَينت، نةك لة الي سةنديكايةكة، بؤ منوونة 
ن دةكةن، ئةو عةقدةي كة لةطةَل موةكيلةكانيان دةكةن، ناضنة الي سةنديكاي حماميةكان كة كاري خؤيا

 .ثارَيزةران، ئةوة يةك
سةنديكا تةنها رَي و شوَينةكان دادةنَيت، مةبالغ ضةندة؟ تا ض حةددَيك لةطةَليان ثَيك دَيت، بةاَلم 

ن تةعامول دةكةن، ديسان دكتؤرةكان رؤذانة كة لةطةَل نةخؤشةكاني خؤيا/ عقودةكان ناضَيتة الي، دوو
عقودةكان ناضنةوة الي سةنديكا، ئةندازياران هةروا، بؤية ثَيم واية ئةو موصادةقةيةي نيقابة زيادةو 

 .سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ظيان خان فةرموو
 :بةِرَيز ظيان سليمان حاجي بشار
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دوو، نابَيت ئةو راو بؤضوون، يان ئةو زانيارييانةي كة رؤذنامةنووس باَلويان دةكاتةوة  بةنيسبةت خاَلي

ببنة هؤي تَيكداني باري ئاسايشي رؤذنامةنووسةكة، بة رةئي من ئةو خاَلة هةر زيادة، البربَيت، بَيطومان 
لةطةَل كاك عةبدولكةريم  /هي  شتَيكي بؤ نابينمةوة ئةو خاَلة لَيرة مبَينَيتةوة، بةنيسبةت خاَلي سَييةم

يةك رام، مةطةر بة بِريارَيكي دادطايي بَيت، طةر دادطا داواي لة رؤذنامةنووسةكة كرد، بؤ ئةوةي قةزيةكة 
حةل بكات، ثَيويستة سةرضاوة زانيارييةكاني بؤ بَلَيتةوة، ديسان رؤذنامةنووس خؤي مايف ئةوةي هةية، كة 

بَيت، خؤي ئيشةكةي ئةوةية بة دواي خةبةردا بِروات، ئيشةكةي لة هةموو كؤنطرةو ضاالكييةيةك بةشدار 
ئةوةية بزانَيت ئةو شتانة بؤ هاوواَلتيان باَلو دةكاتةوة، ئينجا نازامن بؤ لَيرة لةطةَل كاري رؤذنامةنووسيدا 

 .هاتووة، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار سارا خان فةرموو
 :تؤثري خضر ارابةِرَيز س

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت خاَلي دوو لة ماددةي هةشت، نابَيت ئةو راو بؤضوون، يان ئةو زانيارييانةي كة رؤذنامةنووس 
باَلويان دةكاتةوة ببنة هؤي تَيكداني باري ئاسايش، ئةو تَيكداني باري ئاسايشة لَيرة زؤر طوجناو نيية، 

 .طةياندني رؤذنامةنووسان طوجناوترةئةطةر بطوترَيت زيان ثَي 
كة لَيرة دةَلَيت بِريار دراوة بؤ رؤذنامةنووسان لة ياسا بةركارةكان و طرَيبةندي / بةنيسبةت خاَلي حةوت

ياسايي كاري رؤذنامةنووسي، ئةطةر ئةوة بطوترَيت، ثَيويست بة ئةوةي دواوة ناكات، هةر طرَيبةندي ياسايي 
 .كاري رؤذنامةنووسي

ي هةشت، كة دةَلَيت ثَيويستة قةرةبوو بكرَيتةوة بة مةرجَيك كؤي لة مووضةي مانطَيك ثرت نةبَيت، لة خاَل
بةَلكو حةقي قةرةبوو كردنةوةكةي زياتر بَيت لةو مانطة، يةعين بؤ بِروات، يةعين با هةر بطوترَيت 

 .قةرةبوو بكرَيتةوة، ئةو مةرجةي بؤ ضيية، بةَلكو حةقي ئةو زياتر بَيت
كة باسي ضارةسةر كردن دةكات لة حاَلةتَيكدا بكرَيت رؤذنامةنووس نةخؤش بَيت، بؤ هةر / َلي نؤيةملة خا

ضارةسةر كردن، ئةو دةثَيكرَيت و نةخؤش دةبَيـت لة ماوةيةكي زؤر لة ماَلةوة دةمَينَيتةوة، ثَيويستة 
حاَلةتَيكي تردا ئةطةر  بيمةيةكيش هةبَيت بؤ ئةو فةترةي تا ضاك دةبَيتةوةو ذياني تةئمني بَيت، لة

 .ذيانيشي لة دةستدا خانةنشيين هةبَيت، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار دكتؤر فوئاد فةرموو
 :امحد حممد بابان فؤاد.د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كل من اهان صحفيًا او اعتدى عليه )دا هاتووة لةِراستيدا من تةنها رةخنةيةكم هةية لةوةي لة بِرطةي ثَينج

، ئةم بِرطةية لة (بسبب عمله يعاقب بالعقوبات املقررة ملن يعتدي على موظف اثناء تأدية واجباته او بسببها
كاتي خؤي لة ياسا هاتووة، بؤ ثارَيزطاري كردني فةرمانبةران كاتَيك دةستدرَيذي دةكرَيتة سةريان لة 
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ةبةر ئةوةي ئةو رؤذنامةنووسانة لةوانةية ئةو دةستدرَيذيية لة فةرمانطةكاندا نةبَيت، فةرمانطةكانياندا، ل
كل من اهان صحفيًا او اعتدى )بةَلكو لة دةرةوةي فةرمانطةكاندا بَيت، من ثَيشنيار دةكةم هةر واي لَي بَيت 

بكرَيت، كة ئةو  ، ثَيويست ناكات وةكو واي لَي(عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات املقررة قانونًا
 .فةرمانبةرةو لة دائريةشدا دةستدرَيذي كرا بَيتة سةري و، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار حاكم سامل فةرموو
 :بةِرَيز سامل حممد علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
حرية النشر مكفولة لكل )فةقةرة ئَيك دبَيذت رةئيا من لة فةقةرة دوو، يان زَيدةية ضونكة لة ماددة دوو 

ال جيوز ان يكون الراي الذي يصدر عن صحفي او املعلومات اليت )يان ذي ئةطةر هةر مبَينَيت بَيذين  ،(مواطن
 .بضَيتة ناوي( او ضمن حدود قانون( )ينشرها ضمن حدود القانون سببًا للمساس بأمنه

ئةويش ئيحتميالة جارَيكي تر بَيتة كرن ( افشاء مصادر معلوماتهال جيوز اجبار الصحفي على )فةقةرة سَي 
 .باشرتة، زؤر سوثاس( اال بقرار قضائي)بؤ تةحقيقَي مةحكةمة وةكي وَي رةئي كاك عةبدولكةريم بَيذي 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار مامؤستا ئاخر فةرموو
 :بةِرَيز اخر مجال انور

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز
بؤ خاَلي دووةم، زؤر جار وا دةبَيت كة رؤذنامةنووس شتَيكي باَلو دةكاتةوة ئاسايش تَيك دةضَيت، زؤر 
جاري وا دةبَيت بة ئةنقةست رؤذنامةنووس ئةوةي دةنووسَيت، ئةوة بةبَي ئةوةي ئَيمة مبانةوَيت و 

ةكةي وا رَيك خبةينةوة يةعين بة ئةنقةست نةمانةوَيت مةشاكيلي بؤ دروست دةبَيت، بؤية دةبَيت جومل
نةبَيت، يان راست و دروست بَيت، مةعلوماتةكةش شتَيكي واي بؤ دروست بكةين، ئةطةرنا كة شتَيكي باَلو 

 .كردةوةو ئةمنةكة تَيكضوو، ئاسايشي خةَلك تَيكضوو، ئاسايشي ئةويش تَيك دةضَيت
، كة بة ئةمري قةزائي بؤ زياد بكرَيت، ضونكة منيش تةئيدي كاك عةبدولكةريم دةكةم/ خاَلي سَييةم

 .ئةطةر زياد نةكرَيت ماناي واية سةربةخؤيةو لَيرةدا سةربةخؤييةكي تةواو ناطةيةنَيت لة زميين قانونةوة
ئامادة بووني لة كؤنطرة طشتييةكان دةبَيت، يةعين كؤنطرةيةكي عام بَيت رؤذنامةنووس و / خاَلي ضوارةم

كو طوتيان ئةوة دةكةوَيتة سةر ئةوةي ليذنةي ئامادةكاري كؤنطرة، كة هةندَيك جار وا ئةوانة، بةاَلم هةروة
دةبَيت تةخصيصَيك بؤ فالن رؤذنامةو فالن رؤذنامة بَيت، لةبةر ئةوةش موتةبةعة بةو وةزعة، يان شةرت 

 .نيية بؤ هةموو ئةوانة بضَيت، يةعين ئةو مةرجَيك نيية، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك بارزان فةرموو
 :بةِرَيز بارزان عبداهلل نصراهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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لة دةقة عةرةبيةكة، من ثشتيواني ( ال جيوز اجبار الصحفي على افشاء مصادر معلوماته/ )لة بِرطةي سَي
اال )دبَيت ضي؟ يةعين ئةوة بؤي بنووسرَيت رةئيةكةي مامؤستا كاكة دةكةم، كة ئةوة ئةطةر دادطا داواي كر

 (.بقرار قضائي
ئةم مافَيكي ضةندو بؤضووني هةموو رؤذنامةنووسَيكة، ( للصحفي احلق يف حضور املؤمترات/ )بِرطةي ضوار

ئةمة نة حقوقة، نة ئيمتيازاتة، يةعين ئةوة بةِراسس ثَيويست ناكات ئةو بِرطةية مبَينَيتةوة، ثَيشنيار 
 .البربَيتدةكةم هةر 

باس لة حقوق و ئيمتيازاتي رؤذنامةنووسان دةكات، ئةمةش نةوعَيك لة / بِرطةي حةوت و هةشت و نؤ
ئيلتيزامات دةخاتة سةر موئةسةسة، ئةو موئةسةسانةي كة رؤذنامةنووسان دةكةن، كة لةوانةية لة تواناي 

و ئيلتيزاماتة خبرَيتة سةر سةنديكاي ئةواندا نةبَينت، بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةمةيان البربَيت، يان ئة
رؤذنامةنووسان، يان ئةطةر وا نةبَيت، ئةمة نةوعَيك لة ئيحتيكار دروست دةكات، كة ئةو موئةسةسانةي كة 
تواناي داراييان كةمةو بؤ منوونة ئَيستا ئةو رؤذنامة ئةهليةكان لة كوردستاندا هةن، زؤربةي 

ناضارن دياردةي سةنطةر طواستنةوة دروست دةبَيت، بؤ ئةو رؤذنامةنووسةكان لةسةر ئةوَي كار دةكةن 
رؤذنامانةي، يان ئةو موئةسةسانةي كة تواناي داراييان زؤرة، ئةمةش نةوعَيك لة ئيحتيكار دروست دةكات 

 .و تا رادةيةكيش بواري رؤذنامةطةري بةرتةسك دةكاتةوة
حةثس بة ماناي حوكم دَيت، بِرطةيةك زياد لة ياسايةكة حةثس نةماوة، كة ئةوة قؤنازَيكة بةِراسس / سَي

بكرَيت تةوقييتيش نةمَينَيت، ضونكة ئةطةر لَيرة بة بِرطةيةك ئيشارةت بةوة نةدرَيت كة تةوقيف بؤ 
صحيتي نةمَينَيت، كة ئةوة لة قؤنازي لَيكؤَلينةوة داية، قانوني عقوباتي بةسةردا جَي بةجَي دةبَيت، لَيرة 

 .ي بةسةردا جَي بةجَي دةكرَيتئيشارةتي ثَي نةدرَيت، ئةوة
لة كاتَيكدا زؤرَيك لة برادةران باسيان لةوة كرد، كة لة كاتَيكدا رؤذنامةنووس لة كاتي واجييب خؤي / ضوار

تووشي زيان كةوتةوة، من ثَيشنيار دةكةم بِرطةيةكي بؤ زياد بكرَيت، كة باس لة قةرةبوو كردنةوةي ئةو 
 .زار دةبن، زؤر سوثاسرؤذنامةنووسانة بكات، كة تووشي ئا

 
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار دكتؤرة رؤذان فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة ثرؤذةي ئةو ياساية فةسَلَيك هاتووة بةناوي ماف و ئيمتيازاتي رؤذنامةنووس، بةاَلم يةك ماددة نةهاتووة 

 .ناونيشانةكةي ماف و ئةركةكاني رؤذنامةنووس بَيت، ئةوة لة اليةك كة
سةبارةت بة بِرطة دوو و سَي و ضواري ماددة هةشت، هةرسَيكيان ثَيويستيان بةوة هةية، كة دووبارة 

 :دابِرَيذرَيتةوة، بِرطةي دوو بةم شَيوةيةي خوارةوة
االضرار به مامل يكن فعله  الحلاق يكون ذلك سببًا ال جيوز مسائلة الصحفي عن الراي الذي يصدر عنه وان ال)

، واتة ثَيويست ناكات، ياخود نابَيت لَيثرسينةوة لةطةَل رؤذنامةنووس بكرَيت، بةهؤي باَلو (خمالفًا للقانون
 .كردنةوةي راو بؤضوونةكان، ئيال ئةطةر سةرثَيضي ياساي كرد

، ئةو (اال بقرار قضائي)ة بِرطةيةك زياد بكرَيت هةندَيك لة ئةندامان باسي ئةوةيان كرد، ك/ بِرطة سَي
كَيشةية لة بِرطة يةكي ماددة سَي ضارةسةر كراوة، كةوا بؤي نيية كةس ناتوانَيت زؤري لَي بكات، ئيال 
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ئةطةر بِرياري مةحكةمة هةبَيت سةرضاوةي زانيارةكاني ئاشكرا بكات، بةاَلم لَيرة ئةو بِرطةية لةبةر ئةوةي 
يعاقب كل من )لة مافةكاني رؤذنامةنووسة، ئةطةر بةو شَيوةية بيطؤِرين وابزامن باشرتة هاتووة، كة يةك 

سزايةكي تَيدا بَيت، بؤ ئةو كةسانةي كة زؤر لة رؤذنامةنووس ( جيرب الصحفي على افشاء مصادر معلوماته
 .دةكةن سةرضاوةي زانياريةكاني ئاشكرا بكات

ثَيويست ناكات لة ياسايةكة هةبَيت، بةاَلم ئةطةر بيطؤِرين ئةوة مافَيكة هةر هةيةتي، / بِرطة ضواريش
يان هةر شتَيك كؤنطرةو ( الجيوز منع الصحفي من احلضور او االشرتاك يف املؤمترات وحضور مؤمترات)

كؤنيتراسةكان بَيت، كةس بؤي نيية رَيي لَي بطرَيت لةناو ئةو مافةي كة هةية، ثَيشنيار دةكةم بِرطةيةك 
ضونكة ئةوة كَيشةي زؤربةي زؤري رؤذنامةنووسةكانة، كةوا تووشي هةر كَيشةيةك دةبن زياد بكرَيت، 

فةسَل دةكرَين، لة كارةكةيان رادةطريَين، ياخود رَييان لَي دةطريَيت لة نووسني، بِرطةيةك زياد بكرَيت كة 
بكرَيت و لة ئةوة مايف رؤذنامةنووس بَيت بة هي  شَيوةيةك ناكرَيت و نابَيت رؤذنامةنووس فةسَل 

كارةكةي دةربكرَيت، ياخود بطوازرَيتةوة بؤ كارَيكي تر، كة هي  ثةيوةندي بة رؤذنامةطةري نيية، ئيال لةو 
 .حاَلةتانة نةبَيت كة ياسا دياري دةكات، ياخود رَيي ثَي دةدةن، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
نةوَيت ئيعادةي صيازةي ماددةيةك بكرَيت بة نووسراو بينووسن بيخةنة تكاية ئةو بةِرَيزانةي كة دةيا

 .بةردةمي ليذنةي ياسايي و رؤشنبريي، بؤ ئةوةي بِرياري لةسةر بدرَيت، بةِرَيز كاك جةمال فةرموو
 :بةِرَيز مجال مشعون ايليا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديةكةو دةقة عةرةبيةكة، دةقة كورديةكة زؤر سةبارةت بة بِرطةي يةك جياوازيةك دةبينم لة دةقة كور

بةباشي و بة تةواوي مانايةكي تةواوي دةبةخشَيت، بةاَلم دةقة عةرةبيةكة هةندَيك خةلةلي تَيداية، 
لة كورديةكة لة كاتي جَي بةجَي كردني، يةعين ( الصحفيون مستقلون ال سلطان عليهم يف اداء واجباتهم)
ئَيستا بة نووسينيش بؤتان ( اثناء)مانايةكةي زؤر دةطؤِرَيت، ئةوة دةبَيتة  ، ضونكة(تأدية واجباتهماثناء )

 .، سوثاس(ال سلطان عليهم اال القانون( )القانوناال )ببَيتة ( القانون لغري)دةنَيرم، دوايَي دةَلَيت 
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك بارزان فةرموو
 :حممد قادربةِرَيز بارزان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةسةر بِرطةي حةوت موالحةزةم هةية، ئَيستا ئَيمة نازانني لة ماددةي ثَيشوو سةنديكامان تةرخان كرد 
بؤ ئةوةي ئةو بيتاقةى ميهةني بداتة صةحايف، ئةطةر واية لة كاتي عقودا حةقة ئيعالن بكرَيت، نةك 

مةحاكم و كاتب عةدل دةكةونة مةحاكم هي  عيالقةيان بةوة نيية،  موافةقة بكات، ضونكة عقودو ئةوانة
سةنديكا ئةو جيهةتةية تةزكيةي سةحةيف بكات و بيتاقةي ميهةني بداتة صةحةيف، حةقة ئيعالن بكات، 

 .نةك موصادةقةي عقود بكات، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
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 .رَيزدار كاك ئارام فةرموو
 :بةِرَيز ئارام رسول مامند

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةِراستيدا من موالحةزةم لةسةر هةرسَي بِرطةي هةشت و نؤو دة هةية لة ماددةي هةشتةم، من ثَيم واية 
ئةم سَي بِرطةية ثرسياريشم ئاراستةي ليذنةي ياسايي بةِرَيزو جةنابي وةزيريش دةكةم، ئةم سَي بِرطةية 

ندي بة عةقدَيك هةية، كة رؤذنامةنووس دةيبةستَيت لةطةَل ئةو رؤذنامةنامةيةي كة هةرسَيكي ثةيوة
كاري تَيدا دةكات، ئَيمة رؤذنامةمان هةية لة كوردستان لةوانةية ترياذي دة هةزار بَيت، دةفرؤشرَيت و 

ةو ثَيويستيانة رؤذنامةيةكي مةعروفة، خةَلك ريكالمي تَيدا باَلو دةكاتةوة، ئيمكانيةتي هةية كؤمةَلَيك ل
بؤ خؤي و بؤ رؤذنامةنووس دابني بكات، بةاَلم رؤذنامةمشان هةية، بةِراسس بة ئيمكانيةتَيكي زؤر 
موتةوازيعانة كار دةكات، ناتوانَيت ئةو ئيمتيازاتانة ببةخشَيت بة رؤذنامةنووس، بؤية من ثَيم واية ئةمة 

ئَيمة دةبَيت ئةو مةجالة بدةين بة رؤذنامةنووسةكان  زياتر لة شَيوةي عةقدةو لةم ياسايةدا جَيي نابَيتةوة،
ي و هةفتةي دوو رؤذ كاري ثَي بكات، ؤذنامةنووس بَينَيت بؤ رؤذنامةكةخؤيان، هةية دةتوانَيت كؤمةَلَيك ر

هةية لةوانةية بة هةمووي سَي رؤذنامةنووسي هةبَيت و هةفتةي حةوت رؤذ ئيش دةكةن، بؤية ئةطةر 
ن كرد، بةِراسس زؤرَيك لة رؤذنامة ئةهليةكان دةبَيت داخبرَيت، خؤيان قةثات دةكرَين، ئَيمة لَيرة مولزةمما

لةبةر ئةوةي ئيمكانيةتيان نابَيت ئةم هةموو ئيمتيازاتانة قةرةبووي كةسَيك بكةنةوة، كة مانطَيك لة 
اسس ئةمة مووضةكةي ثَي بدرَيت، كةسَيك كة لة رؤذي ثشوودا ئيشي كردووةو مووضة وةربطرَيت، بةِر

كَيشةيةكي يةكجار طةورة بؤ رؤذنامةنووسةكان دروست دةكات، بؤية من ثَيشنياري ئةوة دةكةم، هةرسَي 
ئةو بِرطةية البدرَيت لَيرة، ئةمة زياتر ثةيوةندي بةو عةقدةوة هةية، كة لةطةَل رؤذنامةنووسةكان 

 .دةيبةستَيت، لَيرةدا جَيي نابَيتةوة، ئةمة يةكةم
طةي ضوارةم، رؤذنامةنووس كة مايف هةية، ئَيمة لةم ياساية تةعرييتي رؤذنامةنوومسان بؤ سةبارةت بة بِر

ئةوة كردووة، كة هةر كةسَيك كاري رؤذنامةنووسي بكات، باشة لةو حاَلةتة بَيت سبةييَن بة سةدان 
ةكي رةمسي رؤذنامةنووس كة لة هي  باَلو كراوةيةكي رةمسي ئيش ناكةن، داوا دةكةن بَين لة هةر كؤنطرةي

رؤذنامةنووس بةشداري بكةن، لَيرةدا طرفتَيك دروست دةبَيت، هةم مةسةلةي ئةمين، هةم مةسةلةي 
تةنزيم كردن، بؤية من ثَيشنياري ئةوة دةكةم لة جياتي ئةوةي كة تةنها بنووسرَيت رؤذنامةنووس، 

ي رةمسيدا كار دةكات، واتا ثَيشنياري ئةوة دةكةم بنووسرَيت هةر رؤذنامةنووسَيك كة لة باَلو كراوةيةك
هةَلطري ناسنامةي ئةو باَلو كراوةية بَيت، كة بتوانَيت لةو كؤنطرة رؤذنامةنووسيةدا، يان لةو ضاالكيةدا 

كةن، بةاَلم بةشدار بَيت، ئةطةرنا بة سةدان رؤذنامةنوومسان هةية بة رةمسي كار لة هي  باَلو كراوةيةك نا
امةنووسي دةكةن، سبةييَن ئةمانة هةمووي داواي ئةوة دةكةن لة هةر ن و كاري رؤذنوةكو نووسةر، نووسةر

كؤنطرةيةكي رؤذنامةنووسيدا بةشدار بن، بةاَلم ئةطةر هاتوو بؤ منوونة رؤذنامةنووسَيك بؤ رؤذنامةي 
خةبات، يان كوردستاني نوَي كار دةكات بة رةمسي هةَلطري ئةو ناسنامةي رؤذنامةية كة ثَيي دةوترَيت 

 .س رؤذنامةنووسة لة فالن رؤذنامةية بةو شَيوةية كارةكة باشرت تةنزيم دةكرَيت، زؤر سوثاسفالنة كة
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار سؤزان شةهاب فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ت دةَلَي ئةوةي كة ليذنةي ياسايي لةسةري رازي من لة ثَيشدا رةخنةيةك تةوجيهي جةنابت بكةم، جةناب
 .نةبَيت طؤِرانكاري ناكرَيت، بةثَيي ثَيِرةوي ناوخؤ ئةطةر زياتر لة ضةند كةسَيك

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ةوَيت طومت صيازةكةي، نةك مةزمون، ثَيش ئَيستا داوام كرد هةمووتان دةتوانن بة نووسراو ئةوانةي دةتان
طؤِرانكاري بكرَيت، دةينرَينة الي ليذنةي ياسايي و رؤشنبريي صيازةي دةكةنةوة، بؤ صيازة، دةنا ئةطةر 

 هي  طؤِرانكاريةك نةبَيت، ئةم موناقةشةية بؤضي دةكرَيت؟
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نابَيت رؤذنامةنووس / بارةت بة ماددةي هةشتةمجةنابت دةبواية روونت كردابواية زياتر زؤر سوثاس، سة

بؤ ئاشكرا كردني سةرضاوةي زانياريةكاني زؤري لَي بكرَيت، بةاَلم ئةمةش دةبَيت بة ياسا تةنزيم بكرَيت، 
، ضونكة هةندَيك جار زؤر كَيشة هةية، كة دةكةوَيتةوة ئةو كَيشةية (اال بأمر قضائي)لةبةر ئةوة ئةطةر 

دةتوانرَيت دادوةر داواي لَي بكات، زؤر ( اال بأمر قضائي)دةكةوَيتةوة، لةبةر ئةوة  كوشنت و بِرينيشي لَي
قسة كرا لةسةر ئةوةي رؤذنامةنووس لةو كؤنطرة ضاالكيانة كة لةطةَل كاري رؤذنامةنووسيدا دةطوجنَيت 

رةيةو، هةر ئامادة بَيت، ئةي باشة كوَيية كة ناطوجنَيت رؤذنامةنووس تيايدا ئامادة بَيت، هةر كؤنط
، يةعين ئةم بِرطةية ئةم دةستةواذةية لةطةَل (مهنة البحث عن املتاعب)ضاالكيةو خؤي رؤذنامةنووسي 

كاري رؤذنامةنووسيدا دةطوجنَيت البربَيت، ضونكة خؤي هةموو ئةو بةِرَيزانةي كة رؤذنامةنووسن، خؤيان 
دةكرَيت، باجي رؤذنامةكةي خؤيان ثَيية،  بانطهَيشت دةكرَين بؤ كؤنطرةيةك بة رةمسي، دةعوةت نامةيان بؤ

 .كة دةضن بؤ ئةوَي، كةس لة خؤيةوة ناضَيت خؤي تيا بكات
بةِراسس ئةمة كاري طرَيبةندي رؤذنامةنووسي ثةسند كراو لة سةنديكا، / سةبارةت بة خاَلي حةوتةم

ةية، نةك هةموو ثةسند كراو لة سةنديكا البربَيت، ديارة سةنديكا ئيشي زياتري هةية، ئيشي تري ه
عةقدَيك ئةوة دائيمةن ئةو عةقدانة بؤ متمانةي زياتر رووبةِرووي كاتب عةدل دةكرَيتةوة، ئةو عةقدانة 

 .رووبةِرووي سةنديكا ناكرَيتةوة، ثَيشنيار دةكةم ئةو بِرطةية البربَيت
س بثارَيزين، من تَي ئَيمة ئةطةر مبانةوَيت مايف رؤذنامةنوو/ سةبارةت بة خاَلي هةشتةم و نؤيةم و دةيةم

ناطةم ئةطةر ئَيمة ئةمانة بضةسثَينني، ئةي كاري سةنديكا ضية؟ ئةطةر بةو حيسابة بَيت، ئةمانة هةمووي 
لة ثةيِرةوي ناوخؤي سةنديكا دةبَيت هةبَيت، سةنديكا كة اليةن بَيت، كة دييتاع لة رؤذنامةنووس بكات، 

ئةوةي كة شوَينَيك بَيت، بةس بنووسَيت و مؤر بكات و ئَيمة هَيناومانة سةنديكامان كردووة بة عةينةن 
رةزامةندي بيتةرمووَيت لةسةر ئةم شتانة، نةخَير، سةنديكا كاري ئةوةية داكؤكي لة مايف رؤذنامةنووسان 
بكات، ئةو مافانةش لةناو ثةيِرةوي ناوخؤدا ئةو بوارانة تةرخان كراوة، لةبةر ئةوة ثَيشنيار دةكةم بِرطةي 

دة، ئةوة عيالقةي هةية بة ثةيِرةوي ناوخؤي سةنديكاوة، ئةطةر لة حاَلةتَيكيشدا باس لةوة  هةشت و نؤ و
بكرَيت، هةندَيك رؤذنامةنووس هةية ئةندامي سةنديكا نني، بةِراسس دةتوانرَيت لة جياتي سةنديكايةك، 

 .ثاسدة سةنديكامان هةبَيت هي  كَيشة نيية، موهيم ئةوةية اليةنَيك ثشتطريي بكات و سو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك زةفور مةمخوري فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهر زيتور بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 كة دةَلَيت نابَيت رؤذنامةنووس بؤ ئاشكرا كردني/ بةنيسةت ماددةي هةشتةمةوة، بِرطةي سَييةم

سةرضاوةي زانيارييةكان زؤري لَي بكرَيت، ديارة ئةوة لة ماددةي دووةم لة بِرطةي ثَينجةم و شةشةم ئةو 
مةسةلةيةى، تَيداية، بؤية بة قةناعةتي من ئةطةر نةشبَيت هي  طرفتَيك نيية لَيرةدا، بةنيسبةت برطةي 

ة لة تةواوي كؤنطرةو رؤذنامةنووس واي لَي بكرَيت، رؤذنامةنووس مايف ئةوةي هةي/ ضوارةميش
ضاالكيةكاندا بةشدار بَينت، لة كؤنطرةو كؤِرو كؤبوونةوةو ضاالكيةكان بةشدار بَينت، ضونكة رؤذنامةنووس 
ئةطةر لة رؤذنامةش ئيش نةكات، دةبَيت ئاطاداري ثَيشهاتةكان بَيت، ئاطاداري ئةو كؤبوونةوانة بَيت ضي 

ت، ثاشرت رؤذنامةنووس وتارَيك دةنووسَينت، يان وةكو روو دةدات لة واَلتداو بريوبؤضووني خؤي هةبَي
 .هةواَلَيك صيازةي دةكاتن، دةبَيت ئاطاداري ئةوة بَينت

بةنيسبةت بِرطةي حةوتةميش، ديارة خؤتان دةزانن ئةمة لة ماددةكاني ثَيشرت تةئكيدمان كرد لةسةر 
َيك لة رؤذنامةنووسان ئةندامي ئةوةي كة هةتا تؤمار كردنةكةمان هَيناوة سةنديكا، هةتا ئةطةر بةش

سةنديكاش نةبن، كة ئةندامي سةنديكا نةبَيت طرَيبةستةكة بؤ لةوَي ئيمزا بكاتن، بةِراسس من لةطةَل 
 .رةئي ئةو برا بةِرَيزانةم، كة ئةو ثةسند كراو لة سةنديكاية البدرَينت

دةخاتة سةر دةزطاي  بةنيسبةت بِرطةي نؤيةم و دةيةميش، ئةو دوو بِرطةية ئيلتيزامَيكي زؤر
رؤذنامةنووسان، بةتايبةت ئةهليةكان با ئَيمة تةماشاي ئةوة نةكةين، ئةو دةزطا رؤذنامةنووسيانةي كة 
دةزطاي طةورةن و ئيمكانةتيان زؤرة، بةشَيك لة دةزطايةكان ئيمكانةتيان نيية، ئةو ئيلتيزامة خبةنة سةر 

ر حكومةت بكرَينت، حكومةت هاوكاري رؤذنامةنووسان شاني خؤيان، دةكرَيت ئةو دوو حاَلةتة ئيحالةي سة
بكات، هةروةها من ثَيم باشة بؤ ئةو ماف و ئيمتيازاتانة خاَلَيكي تر زياد بكرَيت، وةك ئةوةي كة حكومةت 
ثابةند بَيت بة ثاراسس رؤذنامةنووسان لة رَيي ئةوةي كة ثاسةوان بؤ بارةطاي رؤذنامةنووسان تةئمني 

وخؤ، بةِراسس ثَيويستة مةسةلةي ئةمين، خؤتان دةزانن ئةمِرؤ لة كوردستان كة دةبَيت بكاتن وةزارةتي نا
ئَيمة هةوَل بدةين ثارَيزطاري لة رؤذنامةنووسان بكةين، بؤ ئةوةي كة بارةطاي رؤذنامةنووسةكان 

وسي دنيادا خاَلَيكي تر، لة ياساي زؤربةي زؤري رؤذنامةنو .بثارَيزرَيت بة دابني كردني ضةند ثاسةوانَيك
هةية، ئةوةي كة رؤذنامةنووسان ئيمتيازَيكيان هةية لة مةسةلةي سةفةر كردن، ئَيمة داوا بكةين لة رَيطةي 

ي داشكاندنيان بؤ %42كؤمثانياي هيَََلي ئامساني ئةو رؤذنامةنووسانةي كة سةفةري دةرةوة دةكةن لة 
ي كوردستان ثارة بة قةرز بدةنة هةبَيت، بِرطةيةكي تر ثَيم باشة ئيزافة بكرَينت، بانكةكان

رؤذنامةنووسةكان، ئةوانةي كة زةويان هةية، بؤ ئةوةي بتوانن خانوو و شوَيين نيشتةجَي بووني خؤيان 
دروست بكةن، ئةوةش ئيمتيازَيكة ثَيم باشة بؤيان زياد بكرَينت، لة هةمان كاتدا ئيمتيازَيكي تر بؤ 

دا ثَيم باشة حكومةت هاوكاري ئة ثرؤذانة بكاتن، كة دةزطا رؤذنامةنووسان زياد بكرَينت، لة هةمان كات
رؤذنامةنووسةكان دةيانةوَيت بيكةن بؤ ثَيشخستين دميوكراسيةت و باَلو كردنةوةي فيكرةي كؤمةَلطاي 
مةدةني لة كوردستاندا، لة هةمان كاتدا ثَيم باشة خاَلَيكي تر زياد بكرَينت، ضاثخانة حكوميةكان بة 

ةكان ضاث بكةن بؤ دةزطا رؤذنامةنووسيةكان، ئةو ضاثخانانةي كة حكومني، وةكو داشكاندن رؤذنام
ضاثخانةي وةزارةتي رؤشنبريي، ضاثخانةي وةزارةتي ثةروةردة، خاَلَيكي تر، بؤ دةزطاي رؤذنامةنووسةكان 
لَيرة وةك خاَلَيك بنووسرَينت حكومةت زةوي تةرخان بكات بؤ دروست كردني بينايةي دةزطا 

نووسةكان، ئةوةش لة شوَينَيكدا كؤبكرَينةوة، هةرضةندة ثَيشرت ثرؤذةي شاري ميديا هةبوو لة رؤذنامة
 .هةولَير
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

تكاية لة مةوزوع دةرمةضوو، وةرةوة سةر ماددةكةو ئةو خااَلنة موناقةشة بكةن، ضونكة دةرضووي لة 
 .تر مةكةن تكاية، فةرموو، رَيزدار كاك شةوقي فةرموو مةوزوع، باسي ميدياو شوَيين

 :بةِرَيز شوقي حسني ابراهيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رةنطة زؤر لة شتةكان طوتران، بةاَلم بؤ تةئيدو تةئكيد، بةنيسبةت خاَلي ضوارةم، من تةئيدي كاك ئارام 

َيمة لة واَلتَيك داينة هةر زؤر سةحةيف زؤرة، دةكةم، يةعين هةر صحةفيةك بتوانَيت ئامادة بَيت، بةِراسس ئ
رةنطة حاَلةتةكة ئةو واقيعةي لة واَلتي ئَيمةدا هةية، لة هةرَيمةكةي ئَيمةدا هةية تةحةمولي ئةوة نةكات، 
بؤية من لةطةَل ئةوةمة ئةوة هةر هةَلطريَيت، نةمَينَيت ثَيويست ناكات، يةعين هةر موئتةمةرَيك، يان هةر 

انسَيك بكرَينت، ئةوة ئةو كؤنطرةية خؤي ثَيي خؤشة شتةكاني تةزتية بكرَيت، ئيعالمييةن كؤنطرةو كؤنيتر
دةعوةتي دةزطاكاني راطةياندن دةكات، ضونكة زؤر كةسيش هةية هةويةي نيقابةي سةحايف هةية لة هي  

ةوة رةنطة دةزطايةكي كار ناكات، مومكينة هةر بؤ خؤي ثَيي خؤش بَيت بضَيت ئةوها حازر بَيت، يةعين ئ
حاَلةتَيكي وا خبولقَينَيت نةتوانرَيت كؤنرتؤل بكرَيت، كة تؤش لَيرة بة دةقَيك داخيلت كرد، ئةو وةخس 

 .ناتوانَيت مةنعي بكةيت بة هي  شَيوةيةك، ئةوة يةكيان
بةنيسبةت خاَلي نؤيةم، كة وابزامن كاك ديلمان بوو ئاماذةي ثَي كرد، بةِراسس هةندَيك جةريدة هةية 

توانَيت تةحةمولي ئةو هةموو مةسارييتة بكاتن كة رؤذنامةنووسَيك تووشي دةبَينت، من ثَيم باشة ئةطةر نا
بكرَينت بة نيسبة بَيت، مةسةلةن نيسبةيةك جةريدة بَيت، نيسبةيةك نةقابة بَيت، نيسبةيةك حكومةت 

بةتايبةتي ئَيستا لة  تةحةمولي مةسارييتي ئةو رؤذنامةنووسة بكاتن، بؤ ئةوةي ضارةسةري بؤ بكرَينت،
سةنديكاي رؤذنامةنووسانيش، يةعين ئةطةر رؤذنامةنووسَيك شةهيد بَيت، ئَيستا تةقاعودي بؤ 
دةردةضَينت، بةتايبةتي ئةطةر لة هي  دةوائريَيكي حكومةت نةبَينت و هي  مووضةيةكي نةبَينت، مووضةي 

 .بؤ دةبِرنةوةو خةَلكي وامشان هةية
، من ثَيم باشة بةِراسس ئَيمة واَلتَيكني هةر واَلتي موناسةبات و عوتَلةو ئةو سةبارةت بة خاَلي دةيةمني

شتانةين، يةعين ئةوة لة مةيداني عةمةليةوة زؤر كَيشة دروست دةكاتن بؤ دةزطاكاني راطةياندن، يةعين با 
امةنووسةكة تةنها ئيعتيماد بكرَيتة سةر ئةو عةقدةي كة لةنَيوان دةزطاي راطةياندنةكةو لةطةَل رؤذن

دةكرَيت، يةعين ئيلزامي نةكةين بة قانون، بؤ ئةوةي مةشاكيليان بؤ دةزطاكاني راطةياندن دروست بكاتن 
، ضؤن عةقد دةكةن؟ ئةوانة با بة ئريادةي خؤيان عةقدي خؤيان دةكةن و هي  (العقد شريعة املتعاقدين)

 .ئيشكالَيكي وا نابَيت، زؤر سوثاستان دةكةم
 (:كةمال كةركووكي.د)در عبداهللبةِرَيز حممد قا

 .رَيزدار مشسة خان فةرموو
 :بةِرَيز مشسة سعيد حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة بِرطةي يةكدا لة ماددةي هةشت، كة دةَلَيت رؤذنامةنووسان لة كاتي بةجَي هَيناني كاري ثيشةيياندا 

ئةمة لَيكدانةوةي زياتر هةَلدةطرَيت، سةربةخؤن، ئةو دوو كةليمةيةي كة دةَلَيت كاري ثيشةيياندا، 
جؤرَيك، لةبةر تةسك كردنةوةي كاري رؤذنامةنووسي دروست دةكات، لةوانةية مةسةلةن ثاساوي هةبَيت، 
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يان بيانووي هةبَيت، بؤ ئةوةي كة بَلَين ئةو رؤذنامةنووسة كاري ثيشةيي ئةجنام نةداوة، لةبةر ئةوة من 
 .َيت، تةنها كارةكة بنووسرَيت، بؤ ئةوةي مةودايةكةي فراوانرت بكرَيتثَيشنيار دةكةم كة ثيشةييةكة البرب

لة بِرطةي دوودا، كة دةَلَيت نابَيت ئةو راوبؤضوون، يان ئةو زانيارييانةي كة رؤذنامةنووس باَلويان 
ي دةكاتةوة، ببنة هؤي تَيكداني باري ئاسايشي رؤذنامةنووسةكة، ئةمة بة رةئي من كةمرت لة بِرطةي ياساي

دةضَيت، شس تر زياتر هةَلدةطرَيت، بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةطةر ئةو زانيارييانةي، ئةو رؤذنامةنووسة 
باَلوي دةكاتةوة، ئةطةر عةمدي نةبَيت، ئةو بِرطةي ياسايية نةيطرَيتةوة، جارَيكي تر دابِرَيذرَيتةوة، ضونكة 

َيك بتوانَيت كَيشة دروست بكات، يان لةوانةية هةر كةسَيك، يان هةر اليةنَيك، يان هةر بةرثرس
طرفتارييةك دروست بكات بؤ رؤذنامةنووسةكة، دوايَي رؤذنامةنووسةكة بَلَين باري ئاسايش و ئةمين 
تَيكداوة، لةبةر ئةوة ثَيم باشرتة بة جؤرَيكي تر دابِرَيذرَيتةوةو ئةو بِرطةية كةمرت بيطرَيتةوة، لة بِرطةي 

ووس مايف ئةوةي هةية لةو كؤنطرةو ضاالكييانة كة لةطةَل كاري ضوارةم، كة دةَلَيت رؤذنامةن
رؤذنامةنووسيدا دةطوجنَين ئامادة بَيت، ئةمةش جؤرَيكي تر، يةعين حةصر كردنَيكي ترة بؤ كاري 
رؤذنامةنوووسي بؤ؟ ضونكة رؤذنامةنووس ثةيوةندي بة هةموو كارو ضاالكيةكةوة هةية، ثةيوةندي بة 

ةيوةندي بة ئابوورييةوة هةية، ثةيوةندي بة رؤشنبرييةوة هةية، ثةيوةندي بة باري سياسيةوة هةية، ث
هزرييةوة هةية، ثةيوةندي بة تةواوي بوارةكانةوة هةية، لةبةر ئةوة ثَيم باشرتة ئةو بِرطةيةش ئةو جؤرة 

سةر  كايةتي، يان دةستدرَيذي بكاتةولة بِرطةي ثَينجةم، كة دةَلَيت كةسَيك سو .حةسرية هةَلبطريَيت
رؤذنامةنووس بةهؤي كارةكةي، ئةوا هةمان سزا دةيطرَيتةوة، يةعين بةِراسس ثَيم باشة بةهؤي كارةكةي 
ئةو وشةية البربَيت، لةبةر ئةوةي ئةمةش نةبَيتةوة ئةوةي ثاساوَيك، يان بة جؤرَيك لة حةسر كردن بؤ 

 .كاري رؤذنامةنووسي و رَيطري بَيت بؤ كاري رؤذنامةنووسي، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك زرار فةرموو
 :امني طاهر بةِرَيز زرار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة ماددةي هةشت لة خاَلي سَييةم ثشتيواني لة مامؤستا كاكةو كاك بارزان هةورامي دةكةم، بةِراسس دةبَيت 

رؤذنامةنووس مايف ئةوةي هةية / بِرياري دادطا نةبَيت، خاَلي ضوارةملة كؤتاييةكةيدا بنووسرَيت، ئةطةر بة 
ئةوة البربَيت، بةس ( كة لةطةَل كاري رؤذنامةنووسيدا دةنطوجنَين)لةو كؤنطرةو ضاالكييانة ئامادة بَيت، 

رَيطةي  ئةوة مبَينَيتةوة رؤذنامةنووس مايف ئةوةي هةية لةو كؤنطرةو ضاالكييانة ئامادة بَيت، كة دةتوانن لة
رؤذنامةكانيانةوة ببنة زمان حاَلي هةموو ضني و توَيذةكان و هةموو ئةو ضني و توَيذانةي كة تواناي هاتنة 
زمانيان نيية، خاَلي هةشتةم، ئةطةر رؤذنامةنووس رؤذاني مؤَلةتة ئاساييةكان هةمووي، يان بةشَيكي 

تةوة بة مةرجَيك كؤي لة مووضةي مانطَيك وةرنةطرت، دواي كؤتايي ساَلي دارايي، ثَيويستة قةرةبوو بكرَي
ثرت نةبَيت، ئةي بؤضي ئيشارةت بةوة نةكراوة زؤر ئافرةمتان هةية رؤذنامةنووسة، لةكاتَيكدا كة ئةو 
رؤذنامةنووسانة دةبنة دوو طيان، لة كاتي نزيك بوونةوةي كؤرثةكانيان، بؤضي وةكو فةرمانبةرةكاني تر 

 .يجازةيان ثَي بدرَيت بة مووضةوة، زؤر سوثاسمايف ئةوةيان ثَي نةدراوة، كة ئ
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
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 .كاك ئيحسان ئامَيدي فةرموو
 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ن م/ زؤربةي قسةكاني من لة اليةن برادةران كرا، بةس بؤ تةئكيد كردن بة حةقيقةت لة فةقةرةي دوو

لةطةَل / لةطةَل رةئي دكتؤرة رؤذامن ئةطةر بةو شَيوةية وةكو موسائةلة لةطةَل بكرَيت، لة فةقةرةي سَييةم
رةئي مامؤستا كاكةو كاك ساملم، كة دةبَيت بة قةرارَيكي قةزائي بَيت، ضونكة زؤر جاران بابةت باَلو 

مةيةك توهمةتَيكي طةورة ثَيوة دةكةن، دةكرَيتةوة هةتا ناوي كةسانَيك تيايدا دَيتة خوارَي لةسةر رؤذنا
يةعين لةو حاَلةتة ئةطةر لَيثرسينةوة هةبَيت، يان صحيتيةكة تؤمةتبار دةكرَيت، يان دةبَيت سةرضاوةكة 
بَلَينت، بؤ ئةوةي صحيتي لةو تؤمةتبارانة رزطار ببَيت، لةبةر ئةوة دةبَيت بة قةرارَيكي قةزائي بَينت، لة 

، كة دوو (عقد العمل الصحفي املربم بني الطرفني)ةر لةو نوقتةية راوةستَينت فةقةرةي حةوتةم، بة رةئي ه
اليةنن صحيتي و صةحييتةية، هةردووكيان ثَيكةوة عةقدَيك دةكةن، لة عةقدةكة ضؤن خاَلةكان تَيدا 
هاتووة؟ ئيرت صةحييتة بةو شَيوةية مولتةزم دةبَينت، لةبةر ئةوة بة رةئي من ثَيويست ناكات فةقةرةي 

ت و نؤو دة، وةكو كاك ئارام طوتي ئةوانة زيادن، ضونكة لة عةقدةكة ضي هاتووة، صةحييتة بةوة هةش
مولتةزمية، بؤ شتَيكي تر ئَيمة صةحييتة مولزةم بكةين جَي بةجَي بكاتن و خؤيان ئامادة نني و لة 

ا دةبَينت، ئةوةش عةقدةكة نةهاتووة، بة رةئي من ئةوة شتَيكي زيادةو بارَيكي طران لةسةر صةحييتةدا ثةيد
 .باش نيية، سوثاستان دةكةم

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك سةعدةدين فةرموو
 

 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دكتؤرة رؤذان دام، كة لَيرة ئةو فةقةرةي يةكةم و فةقةرةي دووةم لةطةَل رةئيةكةي ( ال جيوز)كة دةَلَيت 

ال جيوز مسائلة الصحفي عن الراي الذي يصدر عن الصحفي او املعلومات اليت ينشرها وال يكون سببًا )دةَلَيت 
ئةوةندةي بؤ زياد بكرَيت، لة ثاشان ثرسيارَيك لة ليذنةي قانوني ( الضرار به مامل يكن فعله خمالفًا للقانون

ملؤسسات الصحفية وادارات الصحف بالوفاء جبميع احلقوق املقررة تلتزم ا/ )دةكةم لةسةر بِرطةي حةوت
وعقد العمل الصحفي املربم مبصادقة )هةتا ئَيرة ماناكةي تةواوة، ئةي باشة ( للصحفي يف القوانني النافذة

ض؟ ئةوةندة ماناي نيية، راستة ئةوة كة عةقدةكةي دةكات، ئةو صحةفيةي عةقدةكةي لةطةَل ئةو ( النقابة
، بةس ضؤن عةقدي عةمةلي (يلتزم حبميع احلقوق طبقًا ملا جاء يف هذا القانون)ةسةية دةكات موئةس

صةحةيف بة موصادةقةي نةقابة، ئةوة هةر ماناي نيية، ئةوة جوملةيةكي زؤر رةكيكة، لَيرة دةبَيت بَلَيي 
موصادةقةي نةقابةي  ، دوايَي لة ثاشان هةندَيك كةس وا تَيدةطات، ئةطةر ئةو(وتلتزم مبصادقة النقابة)

دةوَيت، يان ناوَيت، موصادةقةي نةقابةي لةطةَلدا بَيت باشرتة، ئيحتيمالي هةية سبةييَن ئةطةر هةر شتَيك 
ال جيوز اجبار الصحفي )هةبَينت لةنَيوان ئةو صةحافةيةو ئةو موئةسةسةية نةقابة دييتاعي لَي دةكاتن، 

َيمة لة ماددةي دووةم باسي قةراري قةزائيمان كردووة، ، ئ(على افشاء مصادر معلوماته اال بقرار قضائي
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، كة ئةوةي لةو قانونة هاتووة (وال جيوز اجباره على افشاء مصادره طبقًا الحكام هذا القانون)ئةوها باشرتة 
لة ماددةي دووةم رامانباردووة، ماددةيةك زيادة بكرَيت، كة ئيستييتادةي هةية بؤ صةحةيف، زياتر حوريةت 

ةمةلي صةحافة، ئةو ماددةية ضية؟ ئَيمة بامسان كرد كة بؤ صةحةيف هةية كة ئيتياَلع بكاتن دةداتة ع
لةسةر بةيانات و لةسةر تةقارير، كة لة دةوائري هةية، ئةوة زؤر موهيمة ئةطةر ئةو فةقةرةيةي تَيدا 

يانات وتلتزم اجلهة للصحفي حق االطالع على التقارير الرمسية واحلقائق واملعلومات والب)هةبَينت، يةعين 
، ئةوةش زَيدة بكرَيت ئيستييتادةي (املتوفرة لديها بتمكينه من االطالع عليها مامل تكن املعلومات سرية

دةبَيت، وةكو فةقةرةيةكي تر ثَيشنيار كراو، كة ئةويش هةر ئيستييتادةي هةية كة صةحةيف حةقي ئةوةي 
للصحفي )موئةسةسةي ئيعالم ئيش بكاتن، يةعين هةبَيت لةطةَل دوو موئةسةسة ئيش بكاتن، لةطةَل دوو 

ئيحتيمالي هةية لة وةسائيلَيكي ( احلق يف ان يكون مراساًل لوسيلة واحدة او اكثر من وسائل االعالم
 .مةحةليش ئيش دةكاتن و لة وةسائيلَيكي ئةجنةبيش ئيش دةكاتن لوزةي دةرَي دةزانَينت، لةطةَل رَيزمدا

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك عومسان ئةمحةد فةرموو
 :امحد محد امني عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسس لةبةر ئةوةي زؤربةي قسةكان كرا، ئةوةي كة دةمويست بيَلَيم، بةاَلم ضةند ثرسيارَيك لة ليذنةي 

لة برادةران قسةيان لةسةر كرد، بةِراسس خؤي  ياسايي دةكةم، لةو ماددةيةدا لة فةقةرةي دوو كة زؤريش
بةشي ضوارةم ماف و ئيمتيازاتة، ئةو نابَيت ئةو راو بؤضوون و زانيارييانة كة رؤذنامةنووس باَلويان 
دةكاتةوة ببنة هؤي تَيكداني باري ئاسايشي رؤذنامةنووس، ئةوة لةناو ماف و ئيمتيازة، هةر خؤي واجيبة 

و ئاسايشي واَلت هةبَيت، هةم زياني  باَلو بكاتةوة، هةم زياني بؤ طةلَيت شتَيك رؤذنامةنووس وابكات، ناب
بؤ شةخصي خؤي هةبَيت، ثابةند بووني رؤذنامةنووس بةو شتانةي كة لة سةنديكاوة بةو رَينماييانةي كة 

 .دةيدرَيَس كة رؤذنامةنووسي ناسراو بةو شَيوةية، ئةوة لة ماف و ئيمتيازن
نابَيت رؤذنامةنووس بؤ ئاشكرا كردني سةرضاوةي زانيارييةكاني زؤري لَي بكرَيت، ئةوة / لة فةقةرةي سَي

ئيمتيازة بؤ رؤذنامةنووس، بةاَلم وةختَيك زانيارييةك باَلو دةكاتةوة سةرضاوةكةي بةثَيي ئةو ياساية زؤر 
تؤمار دةكرَيت،  لة رؤذنامةنووسةكة ناكرَيت كة ئاشكراي بكات، يةعين لة كاتي هيندا كة سكااَلي دذي

وةختَيك سكااَلي لة دذي ئةو رؤذنامةنووسة تؤمار دةكات كة شتَيكي باَلوي كردؤتةوة ئاسايشي واَلتي 
تَيكداوة، ياخود ئاسايشي كةسايةتي بنةماَلةيةكي تَيكداوة، يان طرفتَيكي دروست كردووة، ئايا وةختَيك 

 .ت مةسةلةن سةرضاوةكة بزاننسكااَل تؤمار دةكرَيت لة قةزا، دادوةريش هةر بؤي نةبَي
ثرسيارم هةر لة ليذنةي ياسايية بةِراسس، سزاي دةستدرَيذي كردنة سةر فةرمانبةرةكاني / فةقةرةي ثَينج

حكومةت، ئايا سزاي دةستدرَيذي كردنة سةر فةرمانبةر، هةموو فةرمانبةرةكان سزاي دةستدرَيذي كردنة 
يةكة؟ مةسةلةن سزاي دةستدرَيذي كردنة سةر فةرمانبةرَيك  سةريان، سزايةكةيان لة ياسادا هةمووي وةكو

كة لة دةزطايةك هةمان سزاية كة لةسةر ثؤليسَيك، يان سةر فةرمانبةرَيكي ئاسس بااَلتر، ئايا ئةو سزاية بؤ 
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ئةو كةسةش كة دةستدرَيذي دةكاتة سةر رؤذنامةنووس، ضونكة رؤذنامةنووس زؤر جاران لة اليةني 
 .ةتيةوة دةستدرَيذي دةكرَيتة سةر، زؤر سوثاسدامودةزطاي حكوم
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك شَي، جةعيتةر فةرموو
 :معروف مصطفى بةِرَيز جعيتر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بكرَيت، ئةطةر بِرطةي دوو ئةطةر لة كؤتايي بِرطةكة ئةوةي بؤ زياد / منيش دوو، سَي تَيبينيم هةية، يةكةم

ثشتيواني / بابةتَيكي نةطوجناوي نووسي لةسةر كةسايةتيةك، يان لةسةر كارَيكي نةتةوةيي، لة بِرطةي سَي
لة كؤتاييةكةي بؤي زياد بكرَيت، / لة مامؤستا كاكة دةكةم، كة دةَلَيت جطة لة رَيطاي دادطا، لة برٍِِطةي ثَينج

بةداخةوة زؤر كةس هةية، لةوانةية ئيستيغاللي كارةكة  ئةطةر لة كات و كارَيكي خراثدا نةبوو، ضونكة
بكات لة سةيتةرةيةكدا شس خراثي ثَيية، يان تي ئني تي ثَيية، ضؤن دةطريَيت؟ تا دةضَيتة دادطا، هةية 
ئةوة دةكرَيت، لةطةَل رَيزم بؤ ئةو رؤذنامةنووسةكان، دوو ثَيشنياريشم هةية كة زياد بكرَيت، ثشتيواني لة 

كاني كاك حمةمةد حةكيم دةكةم يةك، دوو دةوراتيان بؤ بكرَيتةوة، يةعين خوليان بؤ بكرَيتةوة، ثَيشنيارة
 .خولي ئةكادمييان بؤ بكرَيتةوة، ئةوةيان بؤ زياد بكرَيت

هةوَل بدرَيت ئةو رؤذنامةنووسانة سةفةري دةرةوةيان ثَي بكرَيت، بؤ ئةوةي زياتر مةعلوماتي / سَي
ئةوة بؤ خؤيان قازانج دةكةن، ئَيمةش وةكو ميللةتي كورد ئيستييتادةيان لَي دةكةين، نَيودةوَلةتي فَير بنب، 

 .ئةطةر ئةو دوو بِرطةيةش زياد بكرَيت، شتَيكي باشةو، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار نةسرين خان فةرموو
 :سرين حممد صاحلةبةِرَيز ن

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
ثَيشنيار دةكةم كة خاَلَيكي تر زياد بكرَيت، دةبَيت حكومةت رؤذنامةنووس بة رةمسي بناسَيت و 
ئيشةكةشي بكرَيتة ثيشة، باجي تايبةتي بؤ دروست بكرَيت، خزمةتةكةي بؤ حيساب بكرَيت و خانةنشني 

 .وجنَيت، زؤر سوثاسبكرَيت و مووضةي ثيشةيشي بؤ دابني بكرَيت لةطةَل ذيان و رؤذي ئةم كاتةدا بط
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك رةشاد فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثشتطريي لة بؤضوونةكةي مامؤستا كاكةو كاك بارزان دةكةم، بةنيسبةت بِرطةي / بةنيسبةت بِرطةي سَي

نةكةي كاك دكتؤر فوئاد دةكةم، بةنيسبةت بِرطةي شةش و حةوت و هةشت و نؤ ثشتطريي لة بؤضوو/ ثَينج
قانون )و دة، ئةوة هةر هةمووي البربَيت، لةبةر ئةوةي قانونَيك تةنزميي كردووة، ئةويش ثَيي دةَلَين 

هي  رؤذنامةيةك بؤي نيية بتوانَيت زةرةرو زياني رؤذنامةنووس تةعويز ( التقاعد والضمان االجتماعي
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كاتن بةو ئيمكانيةتة، جيهةتَيك هةية حكومةت تةمسيلي دةكات، ئينتيما دةكاتن، ئيزبارةي تايبةتي بؤ ب
دةكرَيتةوة، عةقدي عةمةل هةية تةوقيع دةكرَيت، ثَيي ناوَيت ض جيهةتَيك تةصديق بكات، لةبةر ئةوةي 

عتيادي هةية، ئةطةر جيهةي موختةسي ئةو وةزارةتةية، ساَلَيش هةر كارمةندَيك سي رؤذ ئيجازةي ئي
وةرينةطرت لة بؤي ثارة سةرف دةكرَيت، سي رؤذ ئيجازةي نةخؤشي هةية، ئةطةر لة سي رؤذ رةت بوو 
وةزارةتي كؤمةاَليةتي تةعويزي ثارةكةي دةكات، نةوةك خاوةن كار، لةبةر ئةوة زؤر زؤر ثَيويستة ئةو 

لغا بكرَيت، ئةو بِرطةية جَيي بطرَيتةوة بِرطةية بةو شَيوةية بَيت، شةش و حةوت و هةشت و نؤ و دة ئي
 .، زؤر سوثاس(خيضع العاملني يف الصحيفة اىل قانون التقاعد والضمان االجتماعي النافذ يف االقليم)

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك عومسان باني ماراني فةرموو
 (:باني ماراني)عبداهلل قادر عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثشتطريي هةموو ئةو رةئيانة دةكةم، كة بةبَي قةيدو شةرت ثشتطريي لة ئازادي رؤذنامةنووسي دةكةين، 
بةِراسس ئةوةي ئَيمة زةرورة بيكةين رَيطادانة، يان ئازادي رؤذنامةنووسي بَي قةيدو شةرت بَيت لة 

منوزةجَيكي ناشريين و نَيطةتيظ ثيشان دةدات، كة  واَلتةكةمان، ئةو كؤت و بةندانةي كة دايدةنَيني
ميللةتةكةمان تووشي قةيران دةكات، ئةوةي تةنها درَيذة بة مانةوةي ئةو كيانةو ئةو تةجروبةي ئَيمة 

 .دةدات، ثيشان داني منوزةجَيكي ئازادي رؤذنامةنووسي و هةنطاو نانة
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ان تكاية لةسةر فةقةرةكة قسة بكة، ضونكة ئةوانة بة قانون هةموومان لةطةَل ئازادي كاك عومس
رؤذنامةنووسةكانني، بةاَلم ئَيستا ماددةي هةشتة، دة فةقةرة لةبةر دةسس جةنابتة، لةسةر ئةم فةقةرانة 

ة، بةاَلم بة عام ض ثَيشنيارت هةية، ض بؤضوونَيكت هةية، ض ئيعادةي صيازة، يان ئيزافةت هةية تةقديم بك
 .ماددة بة ماددة هةر شوَينَيك جَيطاي خؤي دَينت و ئةو وةخس هةية

 (:باني ماراني)عبداهلل قادر عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كؤت و بةندمان داناوة، كة خزمةتي هيضمان ناكات، بؤية من ثَيشنيار دةكةم، ئةوة ثَيشنيارة خؤمان 

 .دي رؤذنامةنووسيدا ياسايةكة بشكَينينةوة هةر ئةوةندة، سوثاسهةموومان بةالي ئازا
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

سوثاس بؤ جةنابت، بةاَلم رةئي ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان زؤر جَيطةي رَيزو ئيحتريامة، كة دةخرَيتة 
نطي خؤي دةدات، ئَيستا داوا لة رَيزدار دةنطدانةوة، بة دةنطدانَيكي ئازاد بةبَي زةخت، هةر كةسَيك دة

وةزيري رؤشنبريي كاك فةلةكةدين كاكةيي دةكةين لةسةر ئةو بؤضوونانةي كة بةِرَيزيان طوَييان لَي بوو 
 .رةئي خؤميان ثَي بدات، زؤر سوثاس

 :وةزيري رؤشنبريي/بةِرَيز فلك الدين كاكةيي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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رةي ماف و ئيمتيازاتي رؤذنامةنووسة، نةك رؤذنامةكان، ضونكة هةندَيك برادةر تةبعةن ئةم فةسَلة دةربا
باسي دةزطاي رؤذنامةنووسي كرد، هةندَيك باسي دةزطاي راطةياندني كرد، بةس ئةمة تةنها رؤذنامةنووسة، 

طةِران، يةعين ثةيامنَير، نووسةر، ديارة زياتريش ثةيامنَيرة، تةبعةن ئةو كةسةي دةضَيت بؤ نووسني، بؤ 
بؤ مةعلومات، بؤ ئةوانة، يةعين شت باس كرا طومتان ئةطةر ئةمة بةراورد كرا بواية، ئةم فةقةرةية لة 
ياساي سةنديكاي رؤذنامةنووسان وةرطرياوة، لةبةر ئةوةش ئَيمة لة وةزارةتي رؤشنبريي بة حكومةتيش 

ي تر، يةعين لة الي ئَيمة وابووة، وةكو خؤي قةبوملان كردووة، لةبةر ئةوةي دةطوجنَيت لةطةَل دوو ياسا
لةطةَل ياساي / لةطةَل ياساي خانةنشيين رؤذنامةنووس، سَييةم/ لةطةَل ياساي سةنديكا، دووةم/ يةكةم

لةطةَل ياسايةكاني تر، وةكو بامسان كرد، ئَيستا ياساي تةقاعود و زةماني / وةزارةتي رؤشنبريي، ضوارةم
وي دةطوجنَيت، يةعين ئةمة مايف رؤذنامةنووسة، نةك رؤذنامة، ئةمة ئيجتيماعي لة هةرَيمدا، لةطةَل هةمو

اليةنَيك، تةبعةن زؤر شت باس كرا، سوثاس بؤ برادةران هةمووي بةشَيوةيةك لة شَيوةكان هاتووة، 
ال جيوز ان يكون الراي الذي يصدر عن الصحفي او املعلومات اليت ينشرها سببًا للمساس )مةسةلةن دةَلَيت 

ةعين لَي نةدرَيت و نةكوذرَيت، سةالمةتي بثارَيزرَيت، يةعين زؤر شت هةية بؤ ثاراستين مايف ي( بأمنه
تةبعةن شتَيكي تةبيعيية، يةعين مايف ( للصحفي احلق يف حضور املؤمترات)رؤذنامةنووسةو ئةوةي كةوا 

نةهَينَينت، دةتوانَيت  هةية، بةس دةتوانَيت ئةو مافة بةكار نةهَينَيت حةقَيس دةتوانَيت ئةم مافة بةكار
بةكاري بهَينَيت، يةعين ئةمة ئازادة، بةس لَيرة كة تةئكيد كراوة خاَلَيك هةية لة دنيادا هةموو دةضنة 
ثَيش، لة هةموو كؤنطرةكاندا لة موناسةبةكان شتَيك هةية دةخرَيتة سةر بةرؤكي رؤذنامةنووس ثَيي 

دةدرَيت؟ بة رؤذنامةنووس دةدرَيت، رؤذنامةنووس دةبَيت  دةَلَين ثرَيس، ئةو هيين ئارم ثرَيسة، ئةوة بةكَي
لة هةموو دنيا، هةتا لة نَيودةوَلةتيةكاندا نةقابةي نَيودةوَلةتي هةية ئةوةي دةداتَي، ئَيستا من ناسنامةي 
دوو نةقابةم هةية، سةنديكاي كوردستان و سةنديكاي نَيودةوَلةتي، يةعين حةقم هةية بضمة هةر 

دنيادا بضم بةشدار مب، بةس ئةطةر ثرَيسم ثَي نةبَيت هي نَيودةوَلةتيةكة ناضم بةشدار مب،  كؤنيترانسَيك لة
يةعين لَيرةدا رؤذنامةنووس حةقي هةية، لَيرة بؤية تةئكيد كراوة، خاَلي ضوار زؤر موهيمة، هةندَيك 

َيمة دةَلَيني هةمووي كؤنطرةو موناسةباتي خؤمان هةية، رَيطة نادات هةندَيك رؤذنامةنووس بةشدار بَيت، ئ
حةقي بةشدار بوونيان هةبَيت، مةسةلةن زؤر جار حةقةكة بةكار دَيت، يان نايَيت ئةوة شتَيكي ترة، ئةوة 
بؤ بةرذةوةندي رؤذنامةنووسة كة بةشدار بَيت، لَيرةدا باسي ئةوة كرا ئايا سةنديكاو ئةوانة، تةبعةن بة 

ةلي سةنديكا دةطوترَيت، ئةمة ياسايةكة لة ئةساسدا حةقيقةت سةنديكا بؤضي ناوَيت؟ يان عةقدي عةم
هةمووي بة ثةندة، ضاالكي دةوَيت، بة ياساي سةنديكاوة ضةند رؤذي تر كؤنطرة دةبةسنت هةمان خاَل 
ديراسة دةكةين، ئةطةر ويستبواية دةيطؤِرن، ئةم فةسَلة يةعين هةر هةموو ماددةكان ئةمة وةرطرياوة لة 

دنيا، زؤربةي زؤري كاري رؤذنامةنووسي، ئَيمة زؤر ئيعتياديية بةاَلم زؤر زؤر  زؤربةي زؤري سةنديكاكاني
كاري ثَي دةكرَيت، لة هةموو دنيا كار لةم خااَلنة دةكرَيت بؤ ئاطاداري برادةران، تةبعةن ئازادن رةئي بدةن 

دةبَيت واجيباتيان  لةسةري، يان نةدةن، بةاَلم زؤر واجيبات خراوةتة سةر دةزطا رؤذنامةنووسيةكان، بةَلَي
هةبَيت، بةاَلم زؤر لة ياساي خانةنشيين رؤذنامةنووسان ئةم شتانة هةمووي وردتر هاتووة، ئةطةر 
بطةِرَيينةوة سةري مةسةلةي رؤذي عوتَلة بَيت، نةخؤش بَيت، ئةوةش باس كراوة، هةموو شتَيك باس 

ستا من موالحةزةيةكم هةية لةسةر كراوة، لةبةر ئةوة ئَيمة وةكو خؤي ناردوومانةو وةكو خؤشي، ئَي
طؤِريين بِرطةيةك بةِراسس دةمَينَيتةوة بؤ بريو راي برادةراني ثةرلةمان خؤيان ض بِريارَيك دةدةن لةسةري، 

 .زؤر سوثاس
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

داماني ثةرلةماني كوردستان و ليذنةي ياسايي تكاية رةئيتان دةربارةي ئةو بريو بؤضووني بةِرَيزان ئةن
 .بؤضوونةكاني رَيزدار وةزيري رؤشنبريي

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كة دةَلَيت / بةِراسس ثَيمان باشة خاَل خاَل ئةو ماددةية باسي لَيوة بكةين، سةبارةت بة خاَلي يةكةم
، ئَيمة لةطةَل دةقي ئةو خاَلة داين كة وةكو خؤي (ماهلمالصحفيون مستقلون ال سلطان عليهم يف اداء اع)

 .هاتووة
، (ال جيوز ان يكون الراي الذي يصدر عن الصحفي او املعلومات اليت ينشرها سببًا للمساس به/ )خاَلي دووةم

، يةعين كة مةساس بة خؤي بَينت، نازامن ئَيمة دةستكارميان (زياني ثَي بطةيةنَينت)بة كورديةكةي 
ووة ئةو خاَلة لة هاوبةشي كة دةستكاري كراوة، يةعين لة راثؤرتي هاوبةش ئَيمة راي ئةوةمان داوة نةكرد

 (.املساس به وحبقوقه)كة خؤي و مافةكاني زيان بةخؤي و مافةكاني نةطةيةنَيت، تةنها ئةوةي بؤ كراوة 
ئةوة لَيرة وةكو ئيمتياز  تةبعةن( ال جيوز اجبار الصحفي على افشاء مصادر معلوماته/ )لة خاَلي سَييةم

نازامن ثَيشنيار كرا، ئَيمة ثَيمان واية وةكو خؤي مبَينَيتةوة، ئةوة ( اال بقرار قضائي)هاتووة، جارَيكي ديكة 
 .لة ماددةي دووةم خاَلي شةشةم ضارةسةر كراوة، ثَيويست ناكات لَيرة جارَيكي تر بينووسينةوة

من  (ملؤمترات وغريها من الفعاليات اليت تنسجم وعمله الصحفيللصحفي احلق يف حضور ا)/ لة خاَلي ضوارةم
ثَيم واية دةقةكة زؤر جوان هاتووة، ثَيويست ناكات بيطؤِرين، ئةوةية بؤ صةحةيف دةَلَين رَيطا دةطرَيت كَي 
صةحةيف بَيت؟ هةَلبةتة ئَيمة صةحةفيمان ثَيشرت تةعريف كردووة كَيية ئةوةي كاري صةحةيف دةكات؟ 

ضَيت لة فةعاليات و لة كؤنطرةكان بةشداري دةكات هةَلبةتة يةك لة دةزطاكاني رؤذنامةطةري ئةوةي دة
 .ئةوانة رةوانة دةكاتن بةشدار بَينت لةو كؤنطرةو تةزتيةي ئةو كؤنطرةو فةعالياتانة بكات

 (قررةليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات املعكل من اهان صحفيًا او اعتدى )/ سةبارةت بة خاَلي ثَينجةم
بةِراسس ئةوة دةستكةوتَيكة بؤ صةحةيف وةكو ئيمتياز، لَيرةدا بةنيسبةت موةزةف لة ئةسناي ئةداي 
واجيب، هةر كةسَيك تةعداي لَي بكرَيت بة كةفالةت جائيز نيية بةر بدرَيت، بؤية ئةطةر تةعدا بة هةمان 

ةوةش بة كةفالةت بة هي  شَيوة لة صةحةيف كرا، لة رؤذنامةنووس كرا لة ئةسناي واجييب خؤي، ئ
شَيوةيةك بةرنادرَيت تا رؤذي موحاكةمة كردني، حوكمةكةش بةثَيي ئةو حوكمةية كة بؤ موةزةف 

 .بِراوةتةوة
ثَيم واية زؤر قسةي لةسةر نةكرا، بةثَيي ئةو عةقدةي لةنَيوان صةحةيف و / سةبارةت بة خاَلي شةشةم

ئةوة ضؤن لةنَيوان خؤيان ( العقد شريعة املتعاقدين)نَيوان ئةو دةزطايةي كة ئيش دةكاتن، عةقدةكة 
دةبَيت، زؤرَيك لة خوشكان و براياني ئةندامي ثةرلةمان لةطةَل ئةو رةئية دابوون كة خاَلةكاني حةوت و 
هةشت و نؤ زيادة لَيرة نةمَينَيت، ئَيمة ثَيمان واية ئةو خااَلنة هةروةكو خؤي لَيرة مبَينَينت، ئةو خااَلنة، 

يةعين هةتا ئةطةر عةقديش هةبَيت لةنَيوان ( القواعد املكملة او املفسرة)لة ياسا ثَييان دةَلَين ئةوانة 
صةحةيف و ئةو دةزطايةي لَيي ئيش دةكات، ئةطةر لة عةقدةكة لة بري كرا ئةو شتانةي تَيدا بَيت، ئةو 

ةوة دةبَيت بةثَيي ئةو بِرطانة، دةستكةوتانةي كة لَيرةدا هاتووة، ئةوة بةثَيي ياسا بؤي دانراوة، ئةطةرنا ئ
ئةو دةزطاية بؤيان جَي بةجَي بكات، ئةطةر لة دةزطايةكة بطوترَيت، ئةو دةزطاية، يان ئةو صةحييتةية لة 
عةقدةكة وا ديار بكرَيت كة تواناي موعالةجة كردني نيية، تواناي ئةو ئيمتيازاتانةي نيية بؤ صةحةيف، 
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بةرامبةر بةوة، ضونكة ئةو قةواعيدانة قةواعيدي موكةميلةنة،  ئةوة بةثَيي عةقدةكة مولزةم نابَينت
 .قةواعيد ئامرية نيية، يةعين راستة مولزةمة، بةاَلم ئامرية نيية بةثَيي ياسا

سةبارةت بة مةسةلةي موصادةقة، ئَيمة لةطةَل ئةوة رَيككةوتني، بةاَلم بةِراسس ئَيمةش ثَيمان واية كة 
ةكو خؤي مبَينَيتةوة، دةوري نةقابةي صةحةيف لَيرةدا زؤر موهيمة، كاك جةنابي وةزير رةئي واية كة و

سةردار ثَيم واية طوتي ئةوة البربَيت، لةبةر ئةوةي لة هي  نةقابةيةكدا نيية، نةخَير نةقابةي صةحةفيش 
زةرانةوة بة هةمان شَيوة ئةو عةقدةي لةنَيوان ثارَيزةرو لةنَيوان وةكيلةكةي دةبَيت لة اليةن نةقابةي ثارَي

تةصديق بكرَينت، ئةطةر تةصديق كرا، ئةوة مولزةم دةبَينت ئةو عةقدة، دةنا ئةطةر موصادةقة نةكرَيت لة 
اليةن نةقابةوة، ئةوة دةَلَين لة صاَلحي رؤذنامةنووسة، ئةطةر موصادةقة بكرَيت لة نةقابة، ئةطةر 

ة دوارؤذ ئةطةر كَيشةش سةري هةَلدا، موصادةقة نةكرَيت، ئةو عةقدة دةبَيتة جَيي طومان لة مةحكةمة ل
بؤية عةقدةكة بكرَيت رةئي هاوبةشيش دةَلَي البربَيت، وامان ئةوة كرد، بةاَلم لةسةر ئةو ثَيشنيارة ئَيمةش 

 .وةكو ليذنةي ياسايي الرميان نيية وةكو خؤي مبَينَيتةوة، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رؤشنبريي، ثاشان ليذنةي رؤشنبريي رَيزدار وةزيري
 :وةزيري رؤشنبريي/بةِرَيز فلك الدين كاكةيي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، تَيبينيةكي بضووكم هاتة خةياَل، ثَيويستة باس بكرَيت، لَيرة مةسةلةي نةقابة، بة حةقيقةت 
ن، خةَلك مةمنونة بضَيتة سةنديكا، لة هةموو دنيادا نةقابات هةية، سةنديكا هةية، بؤ هةموو ثيشةكا

يةعين ئازاد، سةر بةهي  ( Free)ثَي دةَلَين، ( Free)يةعين ثَيويستيشة بضَيت، من هاتووم لة رؤذنامة 
رؤذنامةيةك نيية، لة هي  رؤذنامةيةك كار ناكات، تةنها كار دةكات لة هةمان كاتيشدا دَيت بؤ سَي رؤذنامة 

من بؤ فالن رؤذنامة، فالن رؤذنامة موقابةلةت لةطةَل دةكةم، موقابةلةي  كار دةكات، يةعين دَيت دةَلَيت
كردووة، بؤ سَي رؤذنامة، ضوار رؤذنامة، جاري وا هةية بؤ راديؤيةك و ضةند رؤذنامةيةك كار دةكات، بةاَلم 

(Free) ،ية(Free ) بة ماناي ضية؟ يةعين ثيشةكةي(Free) ،ية، يةعين مولتةزم نيية بة رؤذنامةيةك
بةاَلم لة هةمان كاتيشدا ئةندامة لة سةنديكايةك، من ثرسيومة لَييان، يةعين مةبةستم ئةوةية سةنديكا 

سةنديكا، ضونكة ماف و ئيمتيازاتي تَيداية، من تَي  ة، لة هةموو دنيادا خةَلك دةضَيتةشتَيكي زؤر باش
طومان خةَلك ئازادة نةضَيت، بةاَلم ناطةم تةنها لة كوردستاندا هةية خةَلكَيك حةز ناكةن بضنة سةنديكا، بَي

من ثَيم سةيرة كة تؤ مافَيك، يان ئيمتيازاتَيك هةية واز دةهَينَيت، خؤت واز دةهَيين ناضيتة ئةوة، لة 
كاتَيكدا زؤر ثَيويستة، بةِراسس بضن سةنديكاكان بةهَيز بكةن، لةناو سةنديكاكان داواي مايف خؤيان بكةن، 

دةن سةنديكاكان ثَيش خبةن و بطؤِرن، هةروةها تَيبينيةك بوو، بؤ ئةوةي لةناو سةنديكاكان هةوَل ب
برادةران تَي بطةن ئةهميةتي سةنديكا ضية؟ لة هةموو دنيا سةنديكا هةية، كةس نيية لة واَلتاني 
ثَيشكةوتوو ئةندامي ضةند سةنديكايةك نةبَيت، نةك سةنديكايةك، ضةند سةنديكايةك، ضونكة ئةوة 

اية، مايف تياية، جطة لةوة واجيبَيك دةبينَيت، لةبةر ئةوة من دةَلَيم مةسةلةي سةنديكا ئيمتيازاتي تي
برادةران زؤر تةبيعي وةريبطرن، كة ثَيويستة با سةنديكاي تريش هةبَيت لة ئايندة، ئةطةر ياسا رَيطايدا با 
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نيية، يةعين مةبةستم سةنديكا موشكيلة نيية، بؤ منوونة دةَلَيم سةنديكاي تر هةبَيت ديسان موشكيلة 
ئةوةية مةبدةئي سةنديكا، مةبدةئي ئةوةي كةوا ثيشةية، ثيشة كؤ دةكاتةوة، الم زؤر سةيرة تةنها لة 

 .كوردستاندا خةَلك نايةوَيت بضَيتة سةنديكا، لةبةر تَينةطةيشنت لة بواري سةنديكا، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .نربي فةرمووليذنةي رؤش
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيم خؤشة روون كردنةوةيةك بدةم كة لة راثؤرتي هاوبةمشان هةية، ئَيمة دوو طؤِرانكارميان تَيدا كرد 
كرَيت، بوو، بةاَلم بةداخةوة لة ضاثي ماددةكة بِرطةي يةكةمي نووسراوة بِرطةي دووةمدا دةبَيت واي لَي ب

خؤي لة بِرطةي دووةمدا دةبَيت واي لَي بكرَيت، نةك لة بِرطةي يةكةم، واتا ئَيمة ثَيشنيارمان كردووة، كة 
نابَيت ئةو راوبؤضوونة، يان ئةو زانيارييانةي )لة ماددةي هةشتةم بِرطةي دووةمي بةو شَيوةية لَي بكرَيت 

ي باري ئاسايشي، بةشَيكيش لة برادةران تةئكيديان كة رؤذنامةنووس باَلويان دةكاتةوة، ببنة هؤي تَيكدان
كردةوة رستةكة جوان نيية، طوجناو نيية، يان ديار نيية، يان وازيح نيية، ئَيمة لة هاوبةش لةطةَل 
سةنديكاو لةطةَل جةنابي وةزيريش كة لةطةَلي رَيككةوتني طومتان ببنة هؤي زيان طةياندن بةخؤي و 

كداني باري ئاسايشي، ئَيمة زيان ثَي طةياندن بةخؤي و مافةكاني، يةعين زيان مافةكاني، واتا لة جياتي تَي
طةياندني ماددي و مةعنةوي، بة كوردي ئةوةي ئَيمة دةَلَيني، ئَيمة لة ليذنة هاوبةشةكة ئةوةمان زياد كرد، 

ؤ بِرطةي وةكو وابزامن بةشَيك لة برادةران تةئكيديان لةسةر ئةوة كردةوة، طرنط ئةوةية ئةو زياد كردنة ب
ليذنةي هاوبةش ثَيشنيارمان كرد بوو، بِرطةي ضوارةم باس دةكرَيت، هةندَيك دةَلَين ئةو مافة هةية، ئةو 

زؤر ثَيويستة هةبَينت، يةعين دةمانةوَيت ياسا بة رؤذنامةنووس  ،مافة ئَيمة دةمانةوَيت بة ياسايي بكةين
ت لة ليذنةي رؤشنبريي، ئَيمة طومتان ئةوةي ثةيوةندي دياري بكةين، كة بةشداري لة كؤِرو ضاالكيةكان بكا

بة بةرذةوةندي طشس هةية، هةموو موئةسةسةيةك، هةموو دةزطايةك، هةموو كةسَيك ناضار دةبَيت رَيطاي 
رؤذنامةنووسان بدات، ثَيم خؤشة كة دةَلَين كؤنطرةيةك، يان ضاالكيةيةك كة ثةيوةندي بة بةرذةوةندي 

ةوةي ثةيوةندي بة بةرذةوةندي تايبةتي هةية، ئةوةي ثةيوةندي بة بةرذةوةندي طشس هةية، ئةي ضية ئ
طشس هةية ديارة، بةاَلم ئةوةي ثةيوةندي بة بةرذةوةندي تايبةتي هةية، زؤر جار هونةرمةندَيك كليثَيك 

 .دةكات
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بة فةقةرة تةحديد بكرَيت و رةئيتان لةسةر بدرَيت، نةك بة عامتكاية رَيزدار ليذنةي رؤشنبريي فةقةرة 
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة بامسان كردووة بؤ بةرذةوةندي طشس دةكرَيت و جيامان كردؤتةوة لة بةرذةوةندي تايبةتي، 
لةطةَل كاري رؤذنامةنووسيدا دةطوجنَيت،  ئةطةريش تَيدا نةبَيت طرنط ئةوةية ئةو دةستةواذةية ئةوةي

يةعين زيادةية زؤر لة برادةرانيش تةئكيديان لةسةر ئةوة كردةوة، ئةوةي خاَلةكاني تر باسي ئةوة 
دةكرَيت لة سةنديكا، ئَيمة لة راثؤرتي هاوبةشةكة لة عةقدةكة ثةسند كراو لة اليةن سةنديكاي 

ةوانة بؤيان هةية بيكةن، ئةطةر لَيرةدا نةبَيت، بةاَلم ئةطةر رؤذنامةنووسان، ديارة ئَيمة رَي ناطرين، ئ
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لَيرةدا هةبَيت ئيجبار دةكرَين، لةبةر ئةوةي ئَيمة وا بة ثةسند دةزانني كة نةكرَينت كؤبوونةوةكةش 
هاوبةش بوو جةنابي وةزيريش لةوَي بوو، سةنديكاش لةوَي بوو، ئةطةر دةنطدانيشي بؤ بكرَيت، ئةوة 

بةاَلم ئَيمة وا ئيتييتاقمان كردووة، من بةش بة حاَلي خؤم ثَيم واية ئةوة هةروةكو خؤي كارَيكي ترة، 
مبَينَيتةوة بؤ طرَيبةستةكة، ضونكة دةكرَيت بيكةن بَيطومان ئةوة لة بةرذةوةندي رؤذنامةنووسان داية 

 .ادة لةوةئةطةر سةنديكاي لَي ئاطادار بكاتةوة، بةاَلم ئةطةر نةكات، ئةوة كةييتي خؤيةتي و ئاز
سةبارةت بة شتَيكي باش دةكرَيت، ئَيمة لَيرة ثَيويستمان بة ياسايةك هةية، بؤ دابني كردني بيمةي 
كؤمةاَليةتي بؤ كةرتي تايبةت، بةداخةوة ئَيمة نيمانة، بةاَلم ئَيمة لَيرة شتَيكمان كردووة بيمةي، يان 

كدا كةرتةكاني تر هةموويان ئةوةيان نيية، زةماني تايبةمتان بؤ رؤذنامةنووسان دابني كردووة، لة كاتَي
بؤية كاك ئارام، كاك ئيحسان، كاك شةوقي، كاك سةردار، ذمارةيةكي تر لة برادةران ثَيشنياريان كرد، منيش 
ئَيستا لَيرة قسة دةكةم لة راثؤرتة هاوبةشةكةدا نيية، بةاَلم ثَيم واية ئةو خااَلنةي هةشت و نؤ و دة زيادن، 

ئةوةية، راستة تؤ لَيرة مافَيك بؤ رؤذنامةنووس دةستةبةر دةكةيت، بةاَلم لةسةرَيكي تر  زيادةكةش لةبةر
قورسايي دةخةيتة سةر دامودةزطاكان، ئةو دامودةزطايانة ناتوانن ئةو مافة جَي بةجَي بكةن، كةواتة ئةو 

دةكةوَينت، لةبةر  كاتة دةسةاَلتي ضوارةم بةرةو ثَيش دةكةوَينت، نة رؤذنامةنووسانيش كاريان بة دةست
ئةوة زؤر قورسة، بةاَلم ئةطةر ئةوان لة عةقدي خؤيان ئةوةي جَي بةجَي بكةن، كارَيكي باشة، بةاَلم ئةوةي 
كة ئَيمة ثَيويستمان ثَيية، لَيرة قسة دةكةم و ثَيشنياريش دةكةم، يةعين ئَيمة بري لةوة بكةينةوة بيمةي 

ئيجتيماعي بؤ كةرتي تايبةت هةوَل بدةين دةريبضوَينني، كة  ياسا بَيت، بيمةي كؤمةاَليةتي، يان زةماني
 .هةموو ئةو كَيشةو طريوطرفتانةي تَيدا ضارةسةر دةبَيت، كة ئَيستاكة لة كوردستاندا هةية

لة شوَينَيكدا هاتووة ثَيشنيارَيك هةية، هةر كةسَيك سووكايةتي، يان دةستدرَيذي بكاتة سةر رؤذنامةنووس 
طومان بةهؤي كارةكةي، برادةرَيك دةَلَيت بةهؤي كارةكةي زيادة، ئَيمة دةَلَيني نةخَير بةهؤي كارةكةي، بَي

زياد نيية، ئةطةر بةهؤي كارةكةي نةبوو رؤذنامةنووس كارَيكي جينايةتي كرد، ئةوة ثَيويستة ئيجرائاتي 
ارةكةي، ئةوة راو خؤي لةطةَل بكرَيت، بةاَلم ئَيمة دةَلَيني نابَيت دةستدرَيذي بكرَيتة سةري بةهؤي ك

بؤضووني خؤمة، بةاَلم كاك جةمال و خةمان خان، ئةوانيش وةكو رةئي خؤيان حةقيان هةية، ئةطةر 
 .جةنابت رَيطةيان ثَي بدةيت قسة بكةن، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ةسةردا هاتووة، فةقةرة دوو خبوَينةوة ليذنةي ياسايي ئَيستا ئةو فةقةراتانةي كة داوا كراوةو طؤِرانكاري ب
( بأمنه( )ال جيوز ان يكون الراي الذي يصدر عن الصحفي او املعلومات اليت ينشرها سببًا للمساس بأمنه)

دةمانةوَيت ئةو موقتةرةحة خبةينة دةنطدان، ئةطةر كةسَيك دذي ئةوةية ( للمساس به او حبقوقه)نامَينَيت 
بكات، يةكَيك تةئيدي بكات، ئةطةر نيية دةخيةينة دةنطدانةوة، وةكو ئةو  قسة بكات، با يةكَيك دذي قسة

ال جيوز ان يكون الراي الذي يصدر عن الصحفي )طؤِرانكاريةي بةسةريدا هات، ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة، 
دةخيةينة  ، ئَيستا ئةو موقتةرةحة كة بةو شَيوةية هات(او املعلومات اليت ينشرها سببًا للمساس به وحبقوقه

دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر 
ال جيوز اجبار الصحفي على افشاء مصادر )سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، زؤر سوثاس، فةقةرة سَي 



 193 

سةري، ئةو كةسةي كة دذي ئةو  ، ئةمة ثَيشنيار كرا ئيزافة بكرَيتة(معلوماته اال بقرار قضائي
 .موقتةرةحةية با رةئي خؤي بدات، فةرموو

 :بةِرَيز خةمان زرار اسعد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي كة دةَلَيت نابَيت رؤذنامةنووس بؤ ئاشكرا كردني سةرضاوةي زانيارييةكاني زؤري لَي بكرَيت، ئةمة 

دوو خاَلي شةش دةَلَيت نابَيت طوشار خبرَيتة سةر دوو شت هةية، يةكيان ئةوةية ئَيمة لة ماددةي 
زؤر / رؤذنامةنووس و سةر نووسةر، يان نابَيت لةوال بِريارمان داوة كة نابَيت زةختيان لةسةر بكرَيت، دوو

بة كورتي من دةَلَيم، دةَلَيم ئةمة خؤي ئةوةية مةبدةئَيكة نابَيت خةَلك ئةطةر بيةوَيت مةعلوماتَيكي لةال 
َيت تؤ زؤري لَي بكةيت لةوالش بامسان كردووة، دةَلَيت ئةطةر بة قةراري قةزائي، يةعين ئَيوة بري بَيت، ناب

بكةنةوة مةعقولة ئَيمة بة مةحكةمة بَلَيني تؤ زؤر لة يةكَيك بكة، يةعين ئَيمة بة مةحكةمة دةَلَيني تؤ 
ي لَي بكات، لةم حاَلةتة يةك شت تةعزييب بدة، يةعين ئةمة ناكرَيت، ناكرَيت بَلَيي دةبَيت مةحكةمة زؤر

هةية نابَيت زؤري لَي بكرَيت، ئةمة قاعيدةيةكي قانونيية، هي  كةسَيكي قانوني، هي  مةحكةمةيةك، هي  
دةزطايةك ناتوانَيت زؤر لة خةَلك بكات، ئةمة لة اليةك، لة اليةكي تر لةو كاتة ئةطةر رؤذنامةنووس 

ةو كاتة ئَيمة لة ماددةي شةش بامسان كردووة، وةكو شةخمي مةعلوماتي نةدا وةكو رؤذنامةنووسَيك، ئ
 .تةحةمولي عقوبات، يان تةحةمولي نةتيجةكاني ئةو تةسروفةي خؤي دةكات و تةواو، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

لة ليذنةي ياسايي لة سةرؤكايةتي تةئيدي ثَيشنيارةكة دةكةين، صيازةكة لة جَيطاي خؤي نةهاتووة، داوا 
 .دةكةين ئيعادةي صيازةي فةقةرة سَي بكاتةوة، تكاية ليذنةي ياسايي صيازةي فةقةرةكةمان بؤ خبوَيننةوة

 
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة ال بةِراسس لةبةر ئةوةي راستة بؤضوونةكةي خةمان خان، كة دةَلَيت نابَيت ئيجبار بكرَيت، ئيجبارةك
للصحفي عدم افشاء مصادر )دةبةين، صيازةكة بةو شَيوةيةي لَي بَيت ثَيم واية جَيطةي خؤي دةطرَينت 

 .، يةعين ئيجبارةكة البربَيت و سوثاس(معلوماته اال بقرار قضائي
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي رؤشنبريي فةرموو
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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لة ماددةي دووةم لة بِرطةي ضوارةم كاك سةعدةدين ئيشارةتي ثَيدا، ئةوة هاتووة ناكرَيت هي  نهَينيةك 
بدركَيندرَيت تةنيا بة ئةمري بؤ يةكال كردنةوةي كَيشةكة نةبَيت لة دادطا، ئةوة هاتووة، ثَيويست ناكات 

 .جارَيكي تر لَيرة دووبارة بكرَيتةوة
 (:كةمال كةركووكي.د)ِرَيز حممد قادر عبداهللبة

للصحفي عدم افشاء )بةِرَيزان، ئَيستا دوو بؤضوون هةية، دةخرَيتة دةنطدانةوة، بؤضووني ئةخري ئةوةية 
، ئةمةش دةخرَيتة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو صيازة تازةية دةسس (مصادر معلوماته اال بقرار قضائي

كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا،  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس،
ليذنةي ياسايي ئاخري ( مبصادقة النقابة)ئَيستا لة ماددة هةشت فةقةرة حةوت لَيرةش داوا كرا كة البربَيت 

 .صيازةتان بؤ ئةو فةقةرةية تكاية
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسس ئَيمة وةكو ليذنةي هاوبةش ئيتييتاقمان لةسةر ئةوةي كرد كة البربَيت، بةاَلم ئَيستا جةنابي وةزير 
ثَيشنيارةكةي جارَيكي تر خستةوة روو طوتي ئةوة مبَينَيت باشرتة لة قازاجني رؤذنامةنووس داية، ئَيمةش 

ة قانزاجني رؤذنامةنووس داية، ئةطةر ئةو لةطةَل ئةوة داينة بةِراسس لة ليذنةي ياسايي فيعلةن ئةوة ل
عةقدة موصادةقةي لةسةر نةبَيت، رؤذنامةنووسةكة با ئةندام نةبَيت لة سةنديكاى رؤذنامةنووسان، بةاَلم 

 .ئةطةر ئةو عةقدة لةوَي موصادةقةي لةسةر نةكرا بَيت لة قانون
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ية، با ثَيشرت جةنابي وةزير قسة بكات، ثاشان ليذنةي رؤشنبرييرةئيةكة طةيشت تكا
 :وةزيري رؤشنبريي/بةِرَيز فلك الدين كاكةيي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، من لَيرةدا حةز دةكةم برادةران يةك خاَل بزانن، يةعين بة حةقيقةت ئةمة كة نووسراوة 

ادارات الصحف بالوفاء جبميع احلقوق املقررة للصحفي يف تلتزم املؤسسات الصحفية و)فةقةرةي حةوت 
ئةطةر فةرز كرا عةقدي عةمةلي سةحةيف بوو، ( وعقد العمل الصحفي)/ئةمة يةك، دوو( القوانني النافذة

يةعين ئةوةش حيساب دةكرَيت، ئةمة مافَيكي ئيزافية بؤ رؤذنامةنووس، يةعين بة هةموو حقوقةكان 
ي هاتووة، كة موصادةقةى نةقابةكةية، يةعين ئةم مافَيكي ئيزافية بؤ لةوانةش لة طرَيبةستةكة ض

رؤذنامةنووس، ئَيمةش وةكو وةزارةتي رؤشنبريي بة حةقيقةت ضةند مايف رؤذنامةنووس زياد بكرَيت، كة 
 .ئيمتيازاتي زياد بكرَيت، ئَيمة ثشتطريي لَي دةكةين و زؤر سوثاس

 (:ووكيكةمال كةرك.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رةئي جةنابي وةزير ئةوةية فةقةرةي حةوت وةكو خؤي مبَينَيتةوة، رةئي ليذنةي رؤشنبريي تكاية
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ئَيمة لة ليذنةي هاوبةش قسةي خؤمان كردووةو ثةشيمان نابينةوة
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .اية رةئيةكةتان روون بكةنةوةتك
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نةمَينَيت( مبصادقة النقابة)واتا 
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ياسايي كاك زانا فةرموو
 (:زانا)خضر بةِرَيز قادر سعيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َل رةئي ليذنةي هاوبةشم، بة رةئي من سةنديكاي رؤذنامةنووسان دةبَيت بةرطري لة هةموو منيش لةطة
طرَيبةستَيكي كاري سةحةيف بكات و ئةو قةيدة دانةنَيت لةسةر سةحةيف مولزةم بَيت بضَيت عةقدةكة  

ي عةمةل بباتة نةقابةو ئينجا بؤي تةصديق بكرَيت، ئةوجا دييتاعي لَي بكات، هةر ثَيويست ناكات عةقد
 .هةبَيت نةقابة دةبَيت دييتاعي لَي بكات

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك شَيروان وةكو سةرؤكي ليذنةي ياسايي حةقي ثَي دةدةين قسة بكات
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ونةوةي هةردوو ليذنة، راستة ئةمة كراوة، بةاَلم ئَيستا ئةو هةندَيك رةئي كة موناقةشة كرا لةكاتي كؤبو

تةوزحياتةي كة جةنابي وةزير داي و ئةو برادةرة بةِرَيزانة دايان،بةِراسس ئةم بةندةي كة هةية لة 
بةرذةوةندي رؤذنامةنووسانة، كا عةقدَيكي عةمةل هةبَيت كة نةقابة موصادةقةي لةسةر نةكرد بَيت، كا 

ل هةبَيت نةقابة موصادةقةي لةسةر كرد بَيت، ئةوة مةوقييتي رؤذنامةنووسةكة بةهَيزتر عةقدَيكي عةمة
 .دةكات، ئةطةر هاتوو سبةي نيزاعَيك هةبوو

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

رةئيةكةت طةيشت، كةسَيكي تر دذي قسة بكات تكاية، كاك ئارَيز جةنابت وةكو ليذنةي رؤشنبريي دذي 
 .ة بكة فةرمووقس

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة خؤ رَي ناطرين ئةوة بكةن، ئةوان بؤيان هةية ئةوةي بكةن، بةاَلم ئيجباريان نةكةين، واتا ئةوان 
 .ئازادن، بةس ناكرَيت ئَيمة لَيرة مولزةميان بكةين
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 :(كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

تلتزم املؤسسات )ئَيستا البردني دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية فةقةرةي حةوت كة دةَلَيت 
الصحفية وادارات الصحف بالوفاء جبميع احلقوق املقررة للصحفي يف القوانني النافذة وعقد العمل الصحفي 

َيت دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ال بض( مبصادقة النقابة)كَي لةطةَل ئةوةية ( املربم مبصادقة النقابة
كَي لةطةَل ئةوةية وةكو خؤي مبَينَينت دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةكو خؤي 
دةمَينَيتةوة، سوثاس، بةِرَيزان، ئَيستا رةئيةك هةية بؤ فةقةرةي هةشت و نؤ و دة كة البربَيت، ليذنةي 

 .ام هةية فةرمووياسايي رةئيتان تكاية، نوقتةي نيز
 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بِرطةي ضوار زيادةية ضةند برادةرَيك

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

دَيينةوة سةري، ضونكة ماوة لةسةر هةمووي دةنطدان نةكراوة، بةس كة لة خاَلي دوو دةرباز بووين دةبواية 
يزاميةكةت بطوتبواية، موشكيلة نيية، لةطةَل ئةوةش رَيزمان بؤ رةئيةكةت هةيةو لة جَيطاي نوقتةي ن

خؤيةتي و دَيينةوة سةري، ثَيش ليذنةي ياسايي جةنابي وةزير ئةطةر رةئيت بدةيت، ثَيشنيار هةية لة 
 .ت رةئيتان تكايةاليةن هةندَيك لة ئةنداماني ثةرلةماني كوردستانةوة كة خاَلي هةشت و نؤ و دة البربَي

 :وةزيري رؤشنبريي/بةِرَيز فلك الدين كاكةيي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةطةَل مانةوةي ئةو خااَلنةمة لةبةر يةك هؤ، تةبعةن هةندَيك برادةر تَيكةاَلوي دةكةن لةنَيوان ئةم 

دانةنراوة، ئةمة بؤ ياسايةو لةطةَل رؤذنامةي ئةهلي، ئةمة بؤ رؤذنامةي ئةهلي و رؤذنامةكاني ئةهلي 
رؤذنامةنووس دانراوة، كَي دةَلَيت وةزعي رؤذنامةنووسي لة كوردستان وا دةمَينَيت؟ كَي دةَلَيت كةوا 
رؤذنامةيةك ئةمِرؤ هةموو سةرمايةكي هةية، سبةييَن حزبةكةي ناتوانَيت ثارة بدات؟ زؤر حزب هةية لة 

كة دةوَلةمةنرتين حزب بوو، بؤ منوونة حزبي  دنيادا حزبي كؤمةنيسس فةرةنسي رؤذنامةي خؤي فرؤشت،
شيوعي لوبناني، كةواتة يةعين تؤ ناتوانيت، ئةمة دانراوة بؤ رؤذنامة، كة رؤذنامة سةرمايةي هةية، 
موئةسةسةكة ثارةي هةية، ئةو دانانراوة بؤ ئةوةي ثارةي نةبَيت، بؤ منوونة لة ياساي هاتوضؤ خؤ ناَلَيت 

تةزريم دةكرَيت، ئةطةر ثارةي هةبوو تةزريم دةكرَيت، ئةوة ناَلَيت شس وا،  ئةطةر ثارةي نةبوو ئةوةندة
ئةو دةَلَيت دادةنرَيت هةر سزايةك، سزايةكةي بةثَيي تاوانةكةي دادةنرَيت، ئةمةش مايف رؤذنامةنووسة، 
مايف رؤذنامةنووس لةسةر دةزطاي رؤذنامةنووسةكان هةية، مايف رؤذنامةنووس لةسةر هةموو ئةو 

طايانةية كة تَيدا كار دةكات، لةبةر ئةوة ئةم مافانة ئةساسن، بة ثَيضةوانةوة ئةم مافانة ئةساسن بؤ دةز
رؤذنامةنووس لة هةموو دنيادا، بةالي من ئةطةر ئةمة البدرَيت زؤربةي زؤري مافةكاني رؤذنامةنووس 

كة ئَيمة لَيرة هةندَيك كةم دةكرَيتةوةو ئةمةش وةكو طومت جارَيكي تر دةَلَيم دانةنراوة بؤ ئةوةي 
رؤذنامةي ئةهلي سةرمايةى نيية، ياخود ثارةي كةمة، يان هةندَيك هةيةتي، نةخَير، ئةمة دانراوة بؤ 
رؤذنامة ئييتترياز دةكرَيت ياسا دادةنرَيت، كة رؤذنامة ثارةي هةية، ئيمكانيةتي هةية، دةتوانَيت ئةم شتانة 

ت ئةم شتانة جَي بةجَي بكات، دةبَيت حيسابي خؤي بكات، جَي بةجَي بكات، ئةطةر رؤذنامةيةك ناتوانَي
 .زؤر سوثاس
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رةئي جةنابي وةزير بةو شَيوةية مبَينَيت لة بةرذةوةندي رؤذنامةنووسة، رةئي ليذنةي ياسايي تكاية
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ِراسس ئَيمة لةطةَل ئةوة داينة تةبيعي موقةدمية لةطةَل ئةوة داينة خاَلةكان وةكو خؤي مبَينَيت، ئةوةش بة
 .وةكو جةنابي وةزير ئاماذةي ثَيدا، كة لة بةرذةوةندي رؤذنامةنووسة/ لةبةر ئةوةي يةك

يةعين قةواعيدي  ئةوةي كة لَيرةدا هاتووة، ئةوانة قةواعيدي قانوني موكةميلةنة، موفةسريةنة،/ دوو
قانوني ئامرية نيية، يةعين زؤر لةو دةزطايانة ناكرَيت، ئيال ئةو حقوقانةى بؤ دابني بكات، ئةطةر لة 
عةقدةكة، ئةوان دةتوانن لة عةقدةكة موخالةفةي ئةو نصوصانة بكةن، ئةو عةقدةي لة بةيين 

ةثَيي عةقدةكة ئةو مةرجانةي كة رؤذنامةنووس و لة بةيين ئةو دةزطا صةحةفيةي كة دةكرَيت، دةتوانن ب
دةيانةوَيت دابنَين، بةاَلم ئةطةر دايان نةنا، واتا هي  مةرجيان دانةنا، يان باسيان لَيوة نةكرد، هي  
ئيشارةتيان بؤ نةدا، ئةوة ئةو خااَلنة دةبَيت جَي بةجَي بكاتن ئةو دةزطاية، بؤية لة بةرذةوةندي 

 .ش لةطةَل ئةوة داينة كة خاَلةكان وةكو خؤي مبَينَيتةوة، سوثاسرؤذنامةنووسة ئةوة مبَينَيتةوة، ئَيمة
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي رؤشنبريي تكاية رةئيتان
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ؤ قانوني عةمةل، لة هةموو ئَيمة وةكو ليذنةي رؤشنبريي قةناعةمتان واية دةبَيت ستاندةردَيك هةبَيت ب

 .كؤمةَلطاي مةدةني
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .تكاية باسي ماددةكة بكة، وةرة سةر خاَلةكة تكاية، بة عام باس مةكة
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كات، ئةوة نؤرمةَلة، لة سةرووي ضل قانوني عةمةل هةر كةسَيك لة هةر شوَينَيك ضل سةعات ئيش ب

سةعاتةوة هةر سةعاتَيك ئيش بكات ئيزايف دةدرَيت سةعات و نيوَيك، هةر كةسَيك لة رؤذاني عوتَلة ئيش 
بكات سةعاتَيك بة دوو سةعات حيساب دةكرَيت، ئةمة قانوني عةمةلة، بة رةئي من ئَيمة هةموومان 

 بؤ هةموو بنةماكان، نةك هةر بؤ ئَيرة، بؤ ئةوةي كارةكان موحاوةلةي ئةوة بكةين قانوني عةمةل دابنَيني
بِروات، ئَيمة ثشتيواني وجهة نةزةري كاك ئارام و ئةو برادةرانة دةكةين، كة ئةمة لَيرة زيادة، ضونكة 

 .ناكرَيت ئَيمة لَيرة هةموو ئيمتيازاتَيك بؤ شةرحيةيةك دابنَيني و شةرحيةكاني تر لَيي بَي بةري بكةين
 (:كةمال كةركووكي.د)ز حممد قادر عبداهللبةِرَي
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ئَيستا دوو رةئي هةية، رةئي ليذنةي رؤشنبريي ئةوةية كة نةمَينَيت، البربَيت، ئَيستا داوا دةكةم لة 
ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةماني كوردستان دوو كةس لةطةَل ئةوة قسة بكات كة مبَينَيت، دوو كةسي تر 

، كَي لةطةَل ئةوةية خاوةن موقتةرةحة كة نةمَينَيت البربَيت، مامؤستا لةطةَل ئةوة قسة بكات نةمَينَيت
 .رةشاد فةرموو

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من داواي البردمن كرد، موقتةرةحيشم بةديل دانا بؤي، باسي بةديلةكةيان نةكرد بةِرَيزان ليذنةي ياسايي، 

، بةديلةكة ئةو مافةي دةثارَيزَيت بةشَيوةيةكي ياسايي، بةبَي ئةوةي بةديلةكة حةلي موشكيلةكةية
 .تةفةروع بكاتة ئةوالو ئةوالي ئيجتيهادات تَيدا بَيت

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .تكاية لةطةَلي مبَينَيت، يان لةطةَل ئةوةي البربَيت، بةِرَيز كاك ئارام فةرموو
 :مامند بةِرَيز ئارام رسول

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي جةنابي وةزير فةرمووي زؤر راستة، ئةم سَي بِرطةية لة بةرذةوةندي رؤذنامةنووسة، بةاَلم لةسةر 
حيسابي حةقي ئةوانةي كة رؤذنامة دةردةكةن، ئَيمةش لة سةرةتاوة ضةندين جار موناقةشةي ئةوةمان 

َيت بة رةضاو كردني ثَيشَيل نةكردني مايف كةسَيكي تر، يان كردووة، مايف كةسَيس زؤر طرنطة بثارَيزر
جيهةتَيكي تر، ئةوةي برادةراني بةِرَيزم لة ليذنةي رؤشنبريي باسيان لَيوة كرد، من سوثاسيان دةكةم بة 
حةقيقةت زؤر لة جَيي خؤيةتي، من جارَيكي تر تةئكيد دةكةمةوة، جةنابي وةزير ئيشارةتي بةوةدا 

ة بؤ سَي رؤذنامة كار دةكات، باشة سبةييَن ئةطةر هاتوو تووشي طرفتَيك بوو، دةبَيت رؤذنامةنووس هةي
بةثَيي ئةم ياساية هةر سَي رؤذنامة ئةو ئيمتيازاتة وةربطرَيت، كةواتة من جارَيكي تر تةئكيد دةكةمةوة 

 .جَيي ئَيرة نيية، ئةمة عةقدة، ئةوة يةكةم
ةنووسَيك شةو مةجالي هةية بضَيت موقابةلةي وةزيرَيك كاري رؤذنامةنووسي زؤر جار رؤذنام/ دووةم

بكات، يان بضَيت موقابةلةي مودير عامَيك بكات، يةعين لةو حاَلةتةدا دةبَيت بَلَيي ئةمة خارجي وةخس 
دةوام بوو، ثَيويستة من ئيمتيازي دوو بةرابةر وةربطرم، بةو شَيوةية بةِراسس زؤر لة رؤذنامةكاني ئَيمة 

اي بارةطاكانيان قةثات بكةن، رؤذنامةيان ثَي دةرناضَيت، جةنابي سةرؤكي ليذنةي رؤشنبريي دةبَيت دةرط
باسي شتَيكي زؤر جواني كرد، منيش لَيرة تةئكيدي لَي دةكةمةوة، هةر رؤذنامةيةك بتوانَيت ئةو مافانة 

ين، كة هةوَليش دةستةبةر بكات بؤ رؤذنامةنووسان جَيطاي دةستخؤشييةو ضاوةِرواني ئةوةيان لَي دةكة
بدرَيت ئةم كارةي بكةن، بةاَلم كاري رؤذنامةطةري لة هةرَيمي كوردستان دةبينني بةشَيك لة ميدياكاني 
تريش ثشت بة رَيكالم دةبةستَيت بة دةرةجةي يةكةم، رؤذنامةمان هةية ضةندين الثةِرةي تةرخان 

يت ئةو شةرحة بة تةواوةتي بكةم، بةاَلم كردووة بؤ رَيكالم، جةنابي سةرؤك، تكات لَي دةكةم مؤَلةمت بدة
رؤذنامةمشان هةية ئيمكانيةتي ئةوةي هةية تةنها دوو الثةِرة دةردةكات، باشة ئةو دوو الثةِرةيةي كة 
ئةمِرؤ ثَي دةردةكرَيت، ئةطةر ئةم هةموو ئيمتيازة بدات بة رؤذنامةنووسةكان، سبةييَن دةبَيت قةثاتي 
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ئةمة لة عةقددا دَيت و جَيي ئَيرة نيية، داوا دةكةم ئةم سَي بِرطةية  بكات، بؤية من تةئكيد دةكةمةوة
 .ئيلغا بكرَيت، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

بةِرَيزان ئةوةي تةئيدي دةكات كة مبَينَيت دوو برادةر، يان خوشك دةمةوَيت لةسةري دييتاع بكةن، كاك 
 .دلَير فةرموو

 :ر حممد شريفبةِرَيز دلَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة باس لة ماف و ئيمتيازاتي رؤذنامةنووس دةكةين، وةك شةخصي رؤذنامةنووس، يةعين لَيرة 
كؤمةَلَيك شت دياري كراوة، من ثَيم واية ئَيمة تةحويل كردني ئةم مافانة بؤ ياسايةكي تر كة نازانني كةي 

 .اية لة خزمةتي رؤذنامةنووس نابَيت يةكةم شتدادةنرَيت و ضؤن دادةنرَيت؟ ثَيم و
ئَيمة باس لة عةقد دةكةين، عةقدي رؤذنامةنووسي دةكرَيت لةطةَل رؤذنامةنووس و دةزطايةكةي / دووةم

خؤيدا، ئةو عةقدة عةقدي شةريعةي ئيتييتاقة لة بةيين هةردووكياندا، دةتوانَيت بة موخالييتي ئةوة 
ة ئةوةندة يارمةتيت دةدةم، ئةوها دةتدةمَي ضونكة لةوانةية لة سَي، ضوار ئيتييتاق بكات لةطةَلي بةو شَيوةي

شوَين ئيش بكات، لةوانةية بة وةقت ئيش بكات، لةوانةية بةثَيي رَيثؤرتاج ئيش بكات، لةوانةية بةثَيي 
 سةتر ئيش بكات، بة الثةِرة ئيشي بكات، ئةمة هةمووي هةية لة كاري رؤذنامةنووسيدا، ئَيستا موراسيل

هةية تةنها بةثَيي زةمين نيو سةعات هةموو دةقيقةيةك بؤي حيساب بكرَيت بة ماوةي دةقيقةيةك 
رَيثؤرتاجَيك دةكات دةيداتة ئةو دةزطاية، بةثَيي ئةوة ثارةي خؤي وةردةطرَيت، لةبةر ئةوة بةِراسس ئةم 

ة شوَيين نةبوو بَيت لة حاَلةتانة من ثَيمواية هةرسَيكي زةرورةتة، ئةطةرضي خؤي ئةم شوَينة لةوةي ك
سةنديكاي رؤذنامةنووسان لةوَي حةقة شوَيين هةبواية، بةاَلم لةوَي نةهاتووة بةثَيي ثَيويست، من ثَيمواية 

 .لَيرة تةعويزي ئةوة دةكاتةوة، باشرتة بؤي مبَينَيت، باشرتة بة قةناعةتي من، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .شَيروان فةرمووكاك 
 

 :ريشَيروان ناصح حيد بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةطةَل بؤضوونةكاني براي بةِرَيزم كاك دلَيرم، ئةوةي كة هاتووة بة حةقيقةت لة بةرذةوةندي 
رؤذنامةنووسانةو تةسةوريش ناكةم ئةو مةسةالنة تةكلييتَيكي مالي هةبَيت، حكومةتيش لةسةر ثرؤذةكة 

ةتي كردووة، لةبةر ئةوةي لة ياساي سةنديكاش بةو راشكاويةي نةهاتووة، كة لَيرة هاتووة، بؤية موافةق
 .ثةسند كردني من لَيرة بة زةروري دةزامن، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
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وو دةخيةينة دةنطدانةوة، ئَيستا لةسةر بؤضووني ئةو بةِرَيزانة ئيلغاي ئةو سَي فةقةرةية كة موقتةرةح ب
 .كَي لةطةَل ئةوةية هةرسَي فةقةرة، فةرموو كاك بارزان

 :بةِرَيز بارزان عبداهلل نصراهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة بامسان لةوة كرد، من ثَيشنياري ئةوةم كرد ئةطةر نةمَينَيت، ئةطةر دةمَينَيت موقتةرةحةكةي تر 

 .بةديلي
 (:كةمال كةركووكي.د)داهللبةِرَيز حممد قادر عب

ثاش نةمانةكة، ئةطةر نةما ئةوجا ثَيشنياري تر تةقديم بكةن، ضونكة هَيشتا هةموو ماددةكة نةخراوةتة 
دةنطدانةوة، ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو بةِرَيزانةية لةطةَل ثَيشنياري ليذنةي رؤشنبريي و 

ني كوردستانن كة ئةو سَي خاَلة هةشت و نؤ و دة لة فةسَلي ضوارةم لة هةندَيك ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةما
ماددةي هةشت البربَيت دةستيان بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر 
سوثاس، بةزؤرينةي دةنط فةقةرةكان وةكو خؤي مانةوة، بؤية هةرسَي فةقةرةكة لة شوَيين خؤي مانةوة، 

سوثاس، بةِرَيز كاك حمةمةد رةفعةت دةربارةي خاَلي ضوار موقتةرةحةكةت دووبارة بكةوة، بؤ ئةوةي  زؤر
 .لةسةري بِريار بدرَيت

 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
َيتة من ثَيشنيارم كرد كة بِرطةي ضوار زيادةية، ضونكة بؤ رؤذنامةنووس حةقَيكي تةبيعي خؤيةتي كة بض

هةموو موئتةمةراتَيك، هةر ضاالكيةكي هةية و مةعلوماتي خؤي لَي وةربطرَيت و باَلوي بكاتةوة، بؤية ئةم 
 .بِرطةية لَيرة زيادةية، لَيرة دياري بكرَيت، من داوا دةكةم ئيلغا بكرَيت

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ايي وةردةطرين، دوايَي رةئي ليذنةي رؤشنبريي، ثاشان سوثاس، رةئيةكةت طةيشت، رةئي ليذنةي ياس
 .دةخيةنة دةنطدانةوةو رةئي وةزيريش

 
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة ليذنةي ياسايي و ليذنةي رؤشنبريي كؤكني لةسةر ئةوةي وةكو خؤي مبَينَيت
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير رةئيتان لةسةر بِرطةي ضوار، ئايا وةكو خؤي مبَينَيت، يان البربَيت، فةرموو
 :وةزيري رؤشنبريي/بةِرَيز فلك الدين كاكةيي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .وةكو خؤي مبَينَيت
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي رؤشنبريي تكاية رةئيتان
 :ئارَيز عبداهلل امحد بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مبَينَيت، بةاَلم صيازةكةي داِرشتنةوةي دةوَيت لةطةَل كاري رؤذنامةنووسي دةطوجنَيت ئةوةي ثَيويست 
 .ناكاتن، ئَيمة داواي ئةوةمان كرد بوو، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

هةردوو ليذنةي ياسايي و رؤشنبريي ئةوةية كة مبَينَيت، موالحةزةيةك هةية ئَيستا رةئي جةنابي وةزيرو 
بةوةي كة ئيعادةي صيازة بكرَينت بؤ مانةكةي، كة ثَيشنيارَيك بوو البربَيت دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي 
لةطةَل ئةوةية فةقةرةي ضوار لة فةسَلي ضوارةمي ماددةي هةشت البربَيت دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر 

وثاس، كَي لةطةَل ئةوةية وةكو خؤي مبَينَيتةوة بة ئيعادةي صيازةكة، ليذنةي ياسايي و رؤشنبريي س
 .صيازةيةك ئامادة بكةن، بؤ ئةوةي صيازةكة بدةينة دةنطدانةوة

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةطةرييةكاندا ئامادة بَيت، تةواو، بةَلَي رؤذنامةنووس مايف ئةوةي هةية لة كؤنطرةو ضاالكيية رؤذنام
 .طشتيةكاني لةطةَل بَيت

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :بِرطةي ضوارةم بةم شَيوةية بَيت
 .للصحفي احلق يف حضور املؤمترات وغريها من الفعاليات العامة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ةنابي وةزير لةو بارةيةوة، ئةو صيازةي كة طوَيت لَي بوورةئي ج
 :وةزيري رؤشنبريي/بةِرَيز فلك الدين كاكةيي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .من ويستم وةكو خؤي مبَينَيتةوة
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

للصحفي احلق يف )َيكة كة صيازةي تازة ئَيستا ئةو رةئيةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي رؤشنبريي موقتةرةح
دةيانةوَيت صيازةكة بةم شَيوةية بَيت، جةنابي وةزير ( حضور املؤمترات وغريها من الفعاليات العامة

دةيةوَيت وةكو خؤي مبَينَيتةوة، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية وةكو صيازةي ليذنةي 
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اية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَل ئةوةية وةكو خؤي ياسايي و ليذنةي رؤشنبريي بَيت تك
مبَينَيتةوة دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط صيازةي تازة وةرطريا، سوثاس، بةِرَيزان، 
ئَيستا فةسَلي ضوار حقوق و ئيمتيازاتي سةحةيف ماددةي هةشت بةو طؤِرانكاريانةي كراوة هةمووي 

 .ةنطدانةوة، نوقتةي نيزامي كاك حمةمةد حةكيم ضيةدةخةينة د
 :بةِرَيز حممد حكيم جبار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمة مافة، زؤرَيك لة ئةنداماني ثةرلةمان مايف ترمان ثَيشنيار كرد، ثَيمواية لةبةر ئةوةي مايف تاكة كةسي 

كاك شَي، ثشتطريي كرد، هةندَيك لة رؤذنامةنووسة تا زياد بَيت ضاكرتة، من هةندَيك ثَيشنيارم كرد 
 .خاَلةكانيش كاك زةفورو كؤمةَلَيك ئةندام ثَيشنياري تازةمان هةبوو، بؤ باس نةكرا

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ليذنةي ياسايي و ليذنةي رؤشنبريي و جةنابي وةزير هةرسَيكيان تةئيديان نةكرد، ئَيستا دووبارة رةئيان 
 .ةطرينةوة، رةئي ليذنةي ياسايي لةو بارةيةوةوةرد

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسس ئةو ئيمتيازاتانةي كة كاك حمةمةد حةكيم و كاك زةفور مةمخوري ثَيشنياريان كرد، شتَيكي زؤر 
م ئةوة ناكرَيت لة قانوندا جَيطاي زؤر ضاك بوو، دةستكةوتي ضاكة، ئيمتيازي ضاكة بؤ رؤذنامةنووسان، بةاَل

نابَيتةوة، ئةوة دةكرَيت كة تةعليمات دةرضوو، شتَيك دةرضوو بكرَيت، لة اليةكي ديكةوة نةقابة دةبَيت 
خةبات بكات، بؤ ئةوةي ئةو دةستكةوتانةو دةستكةوتي نةقابي زياتر لة ياسادا بَينت، مةسةلةي ئةو 

وَينةكانن، لة ضاثخانةكاندا، يان ئةرزة، يان شس لةو بابةتةية دةستكةوتانةي كة لة وةزارةتةكانن، لة ش
 .ئةوة نةقابة خةباتي بؤ دةكات و بة دةسس دةهَينَيت و، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي رؤشنبريي تكاية
 
 

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زياتر بكرَيت كارَيكي باشة، بةاَلم ثَيمان واية ئَيرة شوَيين نيية، دةكرَيت لة رَيطاي سةنديكاو هةرضي مافَيك 
 .لة رَيطاي وةزارةتي رؤشنبريي ئةوانة هةوَل و خةباتي خؤيان بكةن بؤ دةستهَيناني مافةكانيان

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

يية، ماددةكة هةمووي كة بةشي ضوارةم ماف و ئيمتيازاتي بة تةئكيد ئةوة تةزريَيكي جةوهةر
رؤذنامةنووس ماددةي هةشت بة هةر دة فةقةرةكةيةوة دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز 
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بكاتةوة؟ زؤرسوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، 
ي تكاية بؤ بةشي ثَينجةم رَيكارة ياساييةكان و حوكمة سزاييةكان ماددةي نؤيةم سوثاس، ليذنةي ياساي

 .خبوَيننةوة بة زماني كوردي و عةرةبي فةرموو
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 بةشي ثَينجةم

 رَيكارة ياساييةكان و حوكمة سزاييةكان
 :ماددةي نؤيةم

لةبةرامبةر رؤذنامةنووسدا ئةجنام بدرَيت، ئةطةر تؤمةتبار كرا بة كارَيك، كة نابَيت رَيكاري ياسايي  -أ
ثةيوةندي بة ثيشةكةيةوة هةبوو، بةر لة ئاطادار كردني سةنديكاو ناشَيت دةستطري بكرَيت، يان بطريَيت، 

 .تةنها لةكاتي ئةجنامداني تاوانَيكي بةر ضاو ديرتاودا نةبَيت
رؤذنامةنووسدا بكرَيت، يان شوَيين كارو ماَلةكةي بثشكنرَيت، لةبةر ئةو  نابَيت لَيكؤَلينةوة لةطةَل -ب

ي ئةو ماددةيةدا هاتووة، تةنها لة رَيطةي يةكَيك لة لَيكؤَلةرةواني دادوةرييةوة (أ)هؤيةي كة لة بِرطةي 
 .نةبَيت، ثَيويستة نةقيب، يان نوَينةرَيكي ئةو لة لَيكؤَلينةوةكةدا ئامادة بَيت

لَيكؤَلينةوةيةكي سزاييدا، نابَيت ديكؤمَينت و زانياري و بةيان و كازةزة نووسراوةكاني بن لة هةر  -ج
دةسس رؤذنامةنووس بة بةَلطةي تؤمةتبار كردن لة دذي بذمَيردرَيت، تةنها ئةو شتانةي ثةيوةندييان بة 

 .بابةتي سكااَلي تؤمار كراو لة دذي رؤذنامةنووسةكة هةبَيت
باَلو كردنةوة لةسةر كارةكاني فةرمانبةرَيك، يان كةسَيكي راسثَيردراو بةراذةي طشس،  نووسني لة رَيطاي -د

يان كةسَيك كة ثةيوةندي بة نوَينةرايةتي طشتييةوة هةبَيت، بة تاوان دانانرَيت، طةر ئةو باَلو كردنةوةية 
بةَلطةي سةملاندني ئةو  بة دةر نةبوو لةكاري فةرمانبةرَيس و راذةي طشس و نوَينةرايةتيي، بة مةرجَيك

 .كارانةي كة دراونةتة ثاَلي خباتةِروو
نةوةد رؤذ لة دواي باَلو كردنةوةكة، هي  جؤرة رَيكارَيكي ياسايي لة ( 92)دواي تَيثةِر بووني ماوةي  -ه

 .دذي رؤذنامةنووس ناكرَيت

 (:زانا)خضربةِرَيز قادر سعيد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 الفصل اخلامس
 ءات القانونية واالحكام العقابيةاالجرا

 :املادة التاسعة
ال جيوز اختاذ االجراءات القانونية حبق الصحفي عند اتهامه بنشاط يتصل مبمارسة مهنته اال بعد اعالم  -أ

 .النقابة
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من هذه املادة اال ( أ)ال جيوز التحقيق مع الصحفي او تفتيش مقر عمله ومسكنه للسبب الوارد يف الفقرة  -ب
 .اسطة احد احملققني العدليني وعلى النقيب او من ينوب عنه قانونًا ان حيضر التحقيقبو
ال حيوز ان يتخذ من الوثائق واملعلومات والبيانات واالوراق اليت حيوزها الصحفي دليل اتهام ضده يف اي  -ج

 .حتقيق جزائي مامل تكن يف ذاتها موضوعًا للشكوى اجلزائية املقامة ضد الصحفي
 جرمية اذا وقع التحقيق بطريقة النشر يف اعمال موظف او مكلف خبدمة عامة او شخص ذي صلة ال -د

نيابية عامة اذا كان النشر ال يتعدى اعمال الوظيفة او اخلدمة العامة او النيابية بشرط اقامته الدليل على 
 .ما اسنده اليهم

 .تسعني يومًا من تاريخ النشر( 92)ور ال جيوز اختاذ االجراءات القانونية حبق الصحفي بعد مر -هـ
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رةئي ليذنةي ياسايي تكاية
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :منها كاآلتي( ب)فيما يتعلق باملادة التاسعة تقرتح اللجنة اعادة صياغة الفقرة 

من هذه املادة اال ( أ)صحفي أو تفتيش مقر عمله او مسكنه للسبب الوارد يف الفقرة الجيوز التحقيق مع ال}
 .{بقرار قضائي وللنقيب أو من ينوب عنه قانونًا احلضور اثناء التحقيق

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .تكاية بة كورديةكةش خبوَينةوة
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر
 .راي ليذنةي ياسايي بة زماني كوردي

بةم جؤرة ( ب)ليذنة ثَيشنياز دةكات بِرطةى , ئةوةى ثةيوةنديى بةماددةى نؤيةمى ثرؤذةكةوة هةية 
 :دابرَيذرَيتةوة

نابَى لَيكؤلينةوة لةطةَل رؤذنامةنووس دابكرَى، يان بارةطاى كارةكةى، ياخود ماَلةى بثشكَينرَى سةبارةت )
تةنيا مةطةر بةبِريارَيكى دادوةريى بَى و نةقيب و ئةوةى جَيى , ى ئةم ماددةية داهاتووة(أ)وةى لةبِرطةبة

 (.دةطرَيتةوة بةشَيوةيةكى ياسايى لةكاتى لَيكؤَلينةوةدا ئامادة بَي
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي رؤشنبريي فةرموو كةرم بكة
 :بداهلل امحدبةِرَيز ئارَيز ع

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لة كؤبوونةوةي هاوبةش لةطةَل ليذنةي ياسايي هي  تَيبيين و سةرجنمان نةبوو و داِرشتنةوةي 
ليذنةي ياساييش بة كارَيكي باش دةزانني، بةاَلم لة كورديةكةش لة رووي زمانةوانيةوة ثَيويسس بة 

 .َل رَيزمانداداِرشتنةوةو ثَيداضوونةوة هةية، لةطة
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، جةنابي وةزيري رةئيتان تكاية
 :وةزيري رؤشنبريي/بةِرَيز فلك الدين كاكةيي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةبعةن ئةمة دييتاعة لة رؤذنامةنووس بةرامبةر هةندَيك دةزطاي تر، مةسةلةن ئةطةر موحةقيقي 
ئةوة وةكو تةئكيدَيكة، ئةطةرنا ( على النقيب)ت تةبيعية با ئاطاداري نةقيب بَيت هَيشتا باشرتة عةدليش بَي

خؤ نةقيب ناتوانَيت تةحقيق بكات، بةس بؤ تةئكيدة بؤ ئةوةي دييتاع لة رؤذنامةنووسةكة بكات، ئةم 
شتان تةحقيقةكة فةقةرةية شتَيكي باشة، ثاراستنة، مايف رؤذنامةنووسة، خؤي ئةطةر تاكةكة هاتة ثَي

 .ياسايي بَيت، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ئةو بةِرَيزانةي دةيانةوَيت قسة بكةن دةستيان بةرز بكةنةوة، بؤ ئةوةي ناويان بنووسم، كاك حمةمةد 
 .حةكيم فةرموو

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نيار دةكةم، ئةطةر ليذنةي رؤشنبريي رازينة، خاَلةكةش ئةوةية جطة لة بِرياري دادوةر، بؤ من خاَلَيك ثَيش

هي  كةس و دةزطايةك نةبَيت كةرةستةو ئامَيرو كةلوثةلي رؤذنامةواني دةست بةسةر بكات، دواي تةواو 
يف و رؤذنامةنووس بووني لَيكؤَلينةوةي دادوةر تةواوي زانياري و نامةو لَيكؤَلينةوةي ديكؤمَينت و ئةرش

 .بطةِرَيتةوة بؤي
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك عومسان باني ماراني فةرموو
 (:باني ماراني)عبداهلل قادر عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نؤوةد رؤذ تؤمار كردني  نؤوةد رؤذ، ثَيشنيار دةكةمى بكرَيت بة سي رؤذ، دواي( ه)لة ماددةي نؤ بِرطةي 

 .داوا لةسةر رؤذنامةنووس زؤرة، يةعين نؤوةد رؤذ دةكاتة سَي مانط، ئةطةر بكرَيت بة سي رؤذ، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ن تكاية ليذنةي ياسايي و رؤشنبريي ئةو موالحةزاتانة ياداشت بكةن، بؤ ئةوةي لةطةَل جةنابي وةزير، ثاشا
 .وةاَلميان بدةنةوة، بةِرَيز كاك بارزان فةرموو

 :بةِرَيز بارزان حممد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيم واية لة ناو نووسينةكة تؤ كة ناو دةخوَينيتةوة بة تةسةلسول دةبَيت، يةكةم من مب، عةفوم بكة، 

يت ناوي يةكةم دةبَيت من مب، لة ضونكة ثةيِرةوي ناوخؤ وا دةَلَيت ئةولةويات بؤ يةكةمة، تؤ كة نووس
ماددةي نؤيةم من رةئيم واية، تةسةورم واية ئةمة موخالةفةيةكي دةستووري تَيداية، سةنديكا ض 
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عيالقةيةكي بة ياساو رَيطري موخالةفةو ئةوانة، سةنديكا ئيجازةي ثَيدراوة، وةنةبَيت ئيجازةي ثَي نةدات، 
ئيجرائاتي قانوني بثَيضَيتةوة، يةعين من تةسةورم واية  ناكرَيت سةنديكا ئيجازة بة حماكم بدات كة

تةدةخولي سةنديكا، سةنديكا دةبَيت موافةقةتي بكات، بؤ ئةوةي حاكم لة موخالةفة بثَيضَيتةوة، ضونكة 
دةستوورييةن ثَيمواية موخالييتة، يةعين دةبَيت ياسا رَيطري تَيدا نةبَيت، حوزوري نةقيب بة ض سييتةتَيكي 

، ئيجرائاتي تةفتيش و ئةوانة قةزائيش ئيشي لةسةر دةكات، حماكم ئيشي لةسةر دةكات، قانوني دَيت
ئةمانة دةكاتة سةر ثؤليس و ئاسايشيش، يةعين ئيجرائاتي قانونيية، تةفتيشي مااَلن و مةحكةمة ئيشي 

ة لةسةر دةكات، ضةند ساَلة ئيشي لةسةر دةكات حوزوري سةنديكاو نةقيب و شةرتي موحةقيق عةدلي ب
شةرت و شروت، بةِراسس ثَيمواية موخالةفةي دةستوورة، ضونكة قانون بةثَيي دةستوور، قةزا بةثَيي 

 .دةستوور سةربةخؤية، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز كاك سةردار هةركي فةرموو
 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ال جرمية اذا وقع التحقيق بطريقة )زيادة، يةعين لة بيدايةت كة باس دةكات ( د)من ثَيمواية بِرطةي 

، واتا ئةطةر دةليلي هةبَينت جةرمية (بشرط اقامته الدليل على ما اسنده اليهم)لة نيهايةتي دةَلَيت(النشر
، لة تةعرييتي جةرميةي قةزف هةية، ئةوة خؤي نةصةن، ئةوة زياتر مةبةسس لة جةرميةي قةزف و سةب

واتا ئةطةر ئةوة نةشبَيت لة قانون معالةجة ( اسناد واقيعة معينة غري صحيحة اىل الشخص املعين)دةَلَيت 
 .كراوة، ئةطةر هةشبَينت زةرةرَيكى ئةوتؤى نية، سوثاس 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .بةرَيز كاك حامت فةرموو

 :حممد جان حسنبةرَيز حامت 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ى ماددةى نؤيةم، ئةويش لةرووى زمانةوانى تةقريبةن، لَيرة (أ)من موالحةزةيةكم هةية لةسةر خاَلى 
هاتووة دةَلَى نابَى رَيكارى ياسايى لةبةرامبةر رؤذنامةنووساندا ئةجنام بدرَيت، ئةطةر تؤمةتبار كرا بة 

ةيةوة هةبوو بةر لة ئاطادار كردنى سةنديكاوة، ناكرَيت دةستطري بكرَيت، يان كارَيك كة ثةيوةندى بة ثيشةك
بطريَيـت، من وا دةزامن دةستطري بكرَيت، بطريَيت، هةر يةك مةعناى هةية، بؤية يةكَيكيان دةستى لةسةر 

 .دابنرَيت، زؤرسوثاس 
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيز كاك عادل فةرموو
 :بةرَيز عادل حممد أمني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن



 022 

ال جيوز )جياوازن، لةبةر ئةوةى لةدةقة عةرةبيةكة ئةَلَيت ( أ)سةرةتا دةقة كوردى و عةرةبيةكة بِرطةي 
اختاذ االجراءات القانونية حبق الصحفي عند اتهامه بنشاط يتصل مبمارسة مهنته اال بعد اعالم 

دَيت، بةآلم لة كوردي يةكة ثاشكؤيةكى هةية و ناشَيت دةستطري بكرَيت، يان  ايى ثَيئةمة تةواو كؤت(.النقابة
بطريَيت، تةنها لة كاتى ئةجنامدانى تاوانَيكى بةضاو ديرتاو دانةبَيت، نازامن ئةمة كاميانة، بةِراستى لة 

ة مةشهودة كورديةكة ئةمة هةية، يةعين جةرمية مةشهودة نةبَيت، لة كورديةكة ئةَلَى ئةطةر جةرمي
بةآلم لةعةرةبيةكة ئةمةى تيا نيية، نازامن سةرةتا ئةوة دةبَيت سان بكرَيتةوة، بةآلم , نةبَيت ناطريَيت

ى ( 31)بكةين و تةماشاى دةستوورى عَيراقى بكةين ماددةى ( أ وب)ئةطةر ئَيمة تةماشاى بِرطةى 
بة يةكرتى بَي جياوازى، نة جياوازى  دةستوورى عَيراقى هةموو كةس، هةموو عَيراقيةك يةكسانة بةرامبةر

ئايينى، ئابوورى، هي  مةكانَيك، بةآلم لَيرة ئَيمة هاتووين حةسانة دةدةينة رؤذنامةنووس، من ثَيم واية 
ئةمة بةِراستى ثَيضةوانةى دةستوورى عَيراقية، ئينجا سةبارةت بةوةى كة باسى حورمةتى مةساكن، ئةمانة 

ِراستى ئةمة ثارَيزراوة، بؤية من ئةم ماددةية بةثَيضةوانةى دةستوور لة ماددةى حةظدةى دةستوور، بة
لة دةستوورى عَيراقية، ( 31)دةزامن، ضونكة بةِراستى حةسانة تةنها بؤ يةك كةس دراوة، لة ماددةى 

ئةويش ئةندامى ثةرلةمانة، لةبةر ئةوةي ئةندامى ثةرلةمانة، نوَينةري خؤى نيية، نوَينةري خةَلكة، 
ووس تةنها نوَينةري خؤيةتى و، ئةندامى ثةرلةمان لة هةر كوَي بَيت، تةنها ماوةيةكى دياركراوة رؤذنامةن

ئةو حةسانة بة كؤتايى هاتنى ئةو ماوةية ضوار ساَلة كؤتايى ثَي دَيت، بةآلم رؤذنامةنووسَيك هةتاوةكو 
تاش زؤرجار رؤذنامةنووس رؤذنامةنووسة لةطةَليةتى، بؤية زؤر حاَلةت ئةبينني لة كوردستانة ثَيش ئَيس

شتَيكى نووسيوة لةسةر كةسَيك ئيهانَيكى نووسيوة هةتاوةكو نةقابة، من خؤم خةَلك ئةناسم يةك ساَل 
نةقابة تةبليغى ئةم رؤذنامةنووسةى نةكردووة بضَيت لةدادطا ئامادة بَي، تةنها تةحقيقى لةطةَلدا بكرَيت، 

وورى عَيراقية، من ثَيم واية ئةم ماددةية زيادةية، بؤية بةِراستى ئةمة حةسانةية موخالةفةى دةست
 .تةئيدى كاك سةردار دةكةم، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 :بةرَيز كاك عبدالرمحن فةرموو

 :بةرَيز عبدالرمحن امساعيل سليم
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .، سوثاسزؤر سوثاس، كاك عادل تَيبنيةكةي من باسى كرد
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيز دكتؤرة هالة فةرموو
 :هالة سهيل وادى. بةرَيز د

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةمج بكرَيت، لةبةر ئةوةى يةك ئةوةية، ئةطةر بكرَيت صيازةكةى ( أ وب)ثَيشنيار دةكةم فةقةرةى 

القانونية حبق الصحفي او اتهامه او التحقيق معه او تفتيش مقر عمله ال جيوز اختاذ االجراءات )خبوَينمةوة 
او سكنه اال بعد اعالم النقابة او بواسطة احد احملققني العدليني وعلى النقيب او من ينوب عنه قانونًا ان 

 .سوثاس، (حيضر التحقيق
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .بةرَيز سوهام خان فةرموو

 :َيز سهام أنور وىلبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

دةمج بكرَي، بةس لةفةسَلى ثَينجةم ماددةى نؤيةم ( أ وب)زؤربةى  قسةكامن كرا خاسةتةن لة فةقةرةى 
ال جيوز التحقيق مع الصحفي او تفتيش مقر عمله ومسكنه للسبب الوارد يف ]كةنووسراية ( ب)فةقةرةى 

تةئييدى ليذنةى ياسايى دةكةم بةم صيغةية، بةس ئةطةر  [بقرار قضائيمن هذه املادة ( أ)الفقرة 
من قبل اللجنة التحقيقية تشكل طبعًا القرار القضائى حبضور ممثل النقابة )ئيزافةك هةبَي ئيقرتاحم هةية 

 .، زؤر سوثاس(يف التحقيق قانونًا
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ةرمووبةرَيز كاك كةرخى ف
 :بةرَيز كرخى جنم الدين نورالدين

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
على النقيب او من ينوب عنه قانونًا ان حيضر ]لة ماددةى نؤيةم لة ئةخريى هاتية ( ب)لة فةقةرةى 

يةعنى جةوازى ( وللنقيب)ة، ثَيم واية يةعين لة جياتى ئةمر كردنةكة بكرَي (على النقيب)ئةو  [التحقيق
، ئةطةر ثَيويستى كرد، لةوانةية هةموو قةزيةكان وةكو يةك نةبن، قةزية هةية طةورةية خؤيان بدرَيتَى

بةآلم قةزيةى وا , تةقديري ئةوة دةكةن، خؤي، يان يةكَيك لةجياتى خؤى ئةنَيرَي، بؤ ئةوةى حازر بَي
ن، ئةوان تةقديرى ئةوة هةية ثَيم واية ئةم طرنطيةى نةبَينت ئةوان ئةو تةقديرة بةجَي بهَيَلرَيت بؤ ئةوا

ال حيوز ان يتخذ من ]دةخيوَينمةوة [ اتهام ضده يف اي حتقيق جزائي]هةتا ( ج)بكةن، لة فةقةرةى 
هةتا ئَيرة [ الوثائق واملعلومات والبيانات واالوراق اليت حيوزها الصحفي دليل اتهام ضده يف اي حتقيق جزائي

 [ذاتها موضوعًا للشكوى اجلزائية املقامة ضد الصحفيمامل تكن يف ] باشة ثاش وى من بةزيادى ئةزامن
ئةمة دةبَيتة شتَيكى عام، تةحصيل حاصلة، بؤ هةموو كةسَيكيش واية، يةعنى بةس بؤ صةحةيف وانيية، 

ال جيوز اختاذ االجراءات القانونية حبق ( ]ه)بؤ هةموو كةسَيك واية، ئةوة هةتا ئةوَي تةواو بي، لة فةقةرى 
بةراى من دانانى ئةم تارخية، هةندَيك شت [ تسعني يومًا من تاريخ النشر( 92) الصحفي بعد مرور

ئةبةستَيتةوة، لةوانةية شت هةية ثاش دة ساَلى تر كةشف دةبَى، شت هةية جيلَيكى بةسةردا تَيثةر دةبَيت، 
ةسةكةشى ئةوة ثَيم وابينت ئةطةر موقتةرين نةبينت، يةعين ئةم شتة بكرَيـتةوة هةر كةسَيك ئةطةر وةر

بتوانَيت شكاية لةصةحةفيةكة بكات، كة وةخس خؤى بةحةقي باوكى هةواَلَيكى زةَلةت نووسراوة 
 .سوثاس, بتوانَيـنت  شكايةت بكات، بؤ حةقى سقوت بكات لةشكايةت كردن

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .بةِرَيز كاك حممد فةرموو
 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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لالدعاء العام او املتضرر احلق اقامة الدعوى وفق ]ى ماددةى دة كة دةلَيت(0)من ثَيشنيار دةكةم بِرطةى 
خبرَيتة سةر ماددةى نؤيةم، ضونكة ئةمة ئيجرائاتة، عقوبةت نييةو، صيغةكةشى بةم شَيوةيةى [ القانون

يف حالة املساس باحلق العام او النظام العام او االداب العام  للمدعي العام حق اقامة الدعوى] :لَي بَيت
 .سوثاس[ وللمتضرر اقامة الدعوى يف حالة املساس حبقوقه اخلاصة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
وى خؤى بةِرَيز جةنابى وةزير رةئيت دةربارةي بؤضوونت بؤ ئةو بةِرَيزانة، داواى لَيبوردن دةكةم ئةوةى نا

نةنووسيبَينت، دةنطي ثَي نادرَيت، بؤ دةضَيتة دةرةوة، يةعين ئةمة حةقةكةت ئةسوتَينت رجيائةن ئيلتيزام 
لة , بةنيزام بكةين، ئةو بةِرَيزةش كاك بارزان ئيشارةتى ثَي كرد، طوتي ناوةكان بةتةسةلسول بنووسرَيت

ئَيمة مةعلوم نيية، بؤ سةرؤكايةتى كة كَى نيزام ئةلَيت كَي يةكةم جار دةستى بةرز كردةوة، ئةوجا بؤ 
يةكةم جار دةستى بةرز كردووة، ضونكة جيهازى كؤمثيوتةر نيية تةسجيل بكاتن، بؤية ئَيمة ئةم 
حةقةمان لة سةرؤكايةتى داوة، كة ناوةكان ئينتخاب بكرَينت، بةثَيى ئةم طروث و جةماعةتةى هةيةو، 

اك زرار مابوو ناوى نووسراوة لة خوارةوة بوو نةمبيين بوو، با داواي لَيبوردن لة جةنابى وةزير دةكةم، ك
 .فةرموو بةِرَيز كاك زرار .رةئيى خؤي بدات ثاشان

 :أمني طاهر بةِرَيز زرار
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 بةِراستى من تَيناطةم، نووسراو لة هةرلَيكؤَلينةوةيةكى سزاييدا نابَينت ديكؤمَينت و زانيارى و( ج)بِرطةى 
, بةيان و كازةزة نووسراوةكانى بن دةستى رؤذنامةنووس بة بةَلطةى تؤمةتبار كردن لة دذى بذمَيردرَيت

ئةدى ئةطةر ئةو بةيان وكازةز و نووسراوة ديكؤمَينتانة شتَيكى وابوون، كة ئاسايشى هةرَيمى تَيك بدات، 
رؤذةكة، منيش لةطةَل ( 92)نى ماوةى دواى تَيثةِر بوو( هـ) ضى؟ لة بِرطةى نيئةى لةو كاتةدا ئَيمة بَلَي

رؤذ زؤرة، ضونكة دواى سى رؤذ هةموو شتَيكت لة بري ( 92)ثَيشنيارةكةى كاك عومسان دام بةِراستى 
 .رؤذةكة بكرَيتة سى رؤذ زؤرباشة، زؤر سوثاس( 92)دةضَيتةوة، لة ماوةى سيى رؤذدا بَيت و 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل 
 .ِرَيز جةنابي وةزير ئَيستا رةئيت دةربارةي ئةو بؤضوونانةي ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةماني كوردستانبة

 :وةزيرى رؤشنبريى/ بةِرَيز فلك الدين كاكةيى
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

على النقيب او ]دةست ثَيدةكةم، تةبعةن ئةوةى كة نووسراوة ( ب)زؤر سوثاس، بةنيسبةت من لة ماددةى 
ئةوة دةربارةى تةبعةن ياسا دادةنرَيت، بؤ موعالةجةي  [ن ينوب عنه قانونًا ان حيضر التحقيقم

كَيشةيةك، خؤى كَيشةيةك هةبوو، كَيشة نيية دةتوامن بَلَيم دائيمةن دةطوترا رؤذنامةنووسان لةخؤِرايي 
نةبووة، ئةمة بؤ دةطريَين، لة خؤِرايى تةحقيق دةكرَين، لة خؤِرايى ئةوة دةكرَي تةحقيقى تةواو 

ئيتميئنانى تةحقيقة، بؤ مةسلةحةتى قةزاية بةالي منةوة، ئةطةر نةقابة خؤى شاهَيد بَى لةسةر ئةوةي 
تةحقيقةكة دروستةو قانونية، لةبةر ئةوة اليةنة باشة هةمان رؤذنامةنووسيش باشة، بةآلم بؤ قةزاش 

ذ، خؤي حةقيقةت لة ماددةى حةوت سَييةم رؤ( 92)زؤر باس كرا كة ماوةى ( ه)دةربارةى ماددةى , باشرتة
رؤذ رؤذنامةنووس بؤى هةية رةدى خاوةن دةعوايةك (92)بِرطةى ضوار بِريارتاندا لةسةر هةمان شت دواى 

، (92)ئةمة لة رؤذنامة عورفَيكة دواى , رؤذ تَيثةربوو حةقى ئةسووتَي(92)بآلو نةكاتةوة، كةواتة دواى 
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خؤى بهَينَيت، يان بة مافى خؤى نةزانَيت، يان بة ثَيويستى نةزانَيت رةنطة خاوةن مافةكة واز لةمافى 
رؤذة ئاطادار نةبوو، يةعنى مةعقول نيية لة ( 92)ئةطةر لةم , حةقى هةية وازبهَينَيت ،بضَيتة شوَينى

رؤذة ئاطادار نةبَيت، بةس ئةطةر هيضى نةنارد، شكاتى نةكرد، وةكو لةوَيش نووسراوة لة ماددةى ( 92)
رؤذ (92)سَييةم بِرطةى ضوار بؤ رةد نووسني و بآلوكردنةوة، ئةطةر هي  هينَيك نةهات ماوةى  حةوت

لةبةر ئةمة ئةَلَيم ئةمة مبَينَيت باشرتة، يةعين ماوة بدرَيت , دعواى تةسجيل نةكرد ئةوا حةقى ئةسووتَيت
يةكَيك دةعوا لةسةر تةسجيل بة رؤذنامةش، رؤذنامة هةتاهةتايى نابَيت لةوانة بَيت رؤذنامةنووسَيك، يان 

رؤذةكة مةعقولة دةطوجنَي لةطةَل ماددةى حةوتيش وةكو طومت، ئةمة بةم شَيوةية، بةوةى ( 92), بكات
فآلن كارطة، لة , ئةطةر رؤذنامةنووسَيك طريا لةسةر بؤ منوونة راثؤِرتَيكى نووسيوة لةسةر كارطةى فاَلن

لةسةر كارطةى جطةرة نووسيوة بؤ منوونة لةسةر كارطةى  ئةسناى تةفتيش لةطةَل بةَلطةنامةى ترى هةبوو
جطةرةيةكى ديكةى نووسيووة، ئايا ئةمة بة بةَلطةنامة حيساب ئةكرَى؟ ديارة بة بةَلطةنامة حيساب ناكرَي، 
ضونكة رؤذنامةنووس دائيمةن ثِر جانتاكةى بةَلطةنامةيةو ثِر جانتاكةى مةعلوماتة و شتى واية، هةندَى 

قيق بَي تةواوى نةكرد بَيت، تؤ ناتوانيت لةسةر مةعلوماتةكة بيدةيت بة دادطا، رةنطة ئيحتيمال تةح
لَيكؤلَينةوة بَيت، رةنطة مةسةلةن نيوةى وةرطرت بَيت، نيوةى وةرنةطرت بَيت، لةبةر ئةوة باشرتة ئةو 

[ للشكوى اجلزائيةمامل تكن يف ذاتها موضوعًا ]وةكو خؤى مبَينَيـتةوة، تةبعةن خؤى دةَلَيت ( ج)فةقةرةى 
خؤى ئةوة مةعلومة، ثةيوةندى بةو تؤمةتةوة نةبَيت، وةكو طومت جانتاى رؤذنامةنووس دائيمةن راثؤِرتى 
جياجياى تياية، رةنطة لةهةمان وةختدا لةسةر سَى اليةن، ضوار اليةن تةحقيقات بكات، ريثؤِرتاذ 

تة دادطا، تؤ ناتوانيت رؤذنامةنووس نيية بنووسَيت، تؤ ئةطةر هةر هةمووى بطريَيت و هةر هةمووى بدرَي
رزطارى بَيت، ئةطةر هةر رؤذنامةنووسَيك دةرضوو لة ماَل جانتاكةى تةفتيش كةيت شس تياية، لةبةر ئةوة 

ة وةكو دييتاعَيكة لة رؤذنامةنووس، وةكو حةسانةيةكة بؤى، دةربارةى ئةوةى ئةطةر شتى (ج)ئةم بِرطةى 
برادةرَيك ثرسيارى كرد طوتى ئةطةر دةربارةى ئاسايشى , وة خاَلَيكة بةراستىئةمنى تيادا بوو، بَيطومان ئة

نةتةوةيى بَيت، يان ئاسايشى قةومي بَيت، ئةوة بِرواناكةم، يةعين رؤذنامةنووس بةو ئاسانيية، كة شتَيكى 
ثيشانى زؤر نهَيين هةبَيت لة جانتاكةى هةَليبطرَيت، خؤم رؤذنامةنووسم ئةزامن، يةعين شتَيك هةبَيت 

نادةم لة جَيطاى واهةَلى ئةطرم ماَلَيش ثَيي نازانن، لةبةر ئةوة نةختَيك ئةوةية، بةس لة هةمان كاتيش 
حتمال هةية ئينجا قةزا خؤى ئةزانَيت، ئةو وةختة قةزا خؤى بِريار دةدات، ئةطةر دذى ئاسايش بوو، ض يئ

  . بِريار وةردةطرَيت، ئةوة ئةمَينَيتةوة بؤ قةزا، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةيى ياسايى تكاية رةئيتان دةربارةى راوبؤضوونى ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمانى كوردستان
 
 

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ةن ئةندامانى بةِرَيزةوة كة دةَلَى لة خاَلى يةكةم، بؤضوونَيك درا لةالي/ بةِراستى سةبارةت بة خاَلى يةكةم
ئةوا لة بةرذةوةندي , ثَيويست ناكات ئيعالمى نةقابة بكرَينت، ئةطةر ئيتيخازى ئيجرائاتى قانونى كرا)

 .رؤذنامةنووسة، كة نةقابة جيهةتَيكة دييتاع و داكؤكى لةمافى رؤذنامةنووس دةكات، بةثَيضةوانةي



 011 

 (:ووكيكةمال كةرك.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .تكاية خاَلةكان تةحديد بكة، رةئيةكان لةسةر بطوترَيت رجائةن
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

موخالةفةي دةستووريش نيية، ضونكة لَيرة بة ياسا دياري دةكرَينت، خؤي مادام مورتاح دةبَيت ئيعالن 
نةقابة، وةكو نةقابةي موحامني، بةهةمان شَيوة حمامي دةكرَيتةوة، لة زؤر لة توَيذةكاني ديكةش، وةكو 

بؤضي ( ب)ش دَيتة سةري، لة بِرطةي (ب)هي  ئيجرائاتَيكي بة نةقابةي موحامي نةكرَينت، كة بِرطةي 
نةقيب لة ئةسناي تةحقيق و لة ئةوةكان، بؤ ئةوةي ئةو موحةقيقةي كة تةحقيق دةكاتن لةطةَل 

ةك نةباتن كة لة بةرذةوةندي رؤذنامةنووسدا نةبَينت، بؤ ئةوةي رؤذنامةنووس، ئةوة تةحقيق بة الي
ضاودَير بَيت بزانَيت، ئايا حةقيةتي ئةو ئيتهامةتان ضةندة؟ بؤ ئةوةي بتوانَينت ئةوانيش بةثَيي ئةوة 
ثارَيزةري بؤ بطرن و داكؤكي لة مافةكاني ئةو رؤذنامةنووسة بكاتن، يةعين بؤ ئةوةي بة هةِرةمةكي 

س نةكاتن، لةسةر هةندَيك شت كة موخالييتي ياسا نةبَينت، ئةوة وةكو حةسانةيةكة بؤ رؤذنامةنوو
 .رؤذنامةنووس

ثَيشنيار كرا كة يةك بطرَيتةوة، ثَيمانواية شتةكة زؤر جوان لة جَيطاي خؤي ( أ و ب)سةبارةت بة خاَلي 
ال جيوز ان يتخذ من )يا بن هاتووة، ضونكة ئةوي ديكة ئيعالمة، ئةويرت حوزورة، دةبَيت خاَلةكان لَيك ج

بةِراسس ( الوثائق واملعلومات والبيانات واالوراق اليت حيوزها الصحفي دليل اتهام ضده يف اي حتقيق جزائي
زؤر زؤر طرنطة بؤ صةحةيف، ضونكة صةحةيف ئةطةر هاتوو ئيتيهام كرا بة ( ج)ئةو خاَلة، كة دةكاتة خاَلي 

، دةركةوت كة شس ديكةي لةطةَلة، بةهةمان شَيوة قانون موحاسةبةي شتَيك، دواي ئةوةي دةستطري دةكرَينت
لةطةَل دةكاتن، ئةوة نابَيتة دةليل لةسةري، بؤ ئةوةي لة طرتنةكةي و ديكؤمَينتةكة دذي ئةوة بةكار بَينت، 

تةكة كة ديكؤمَينتةكة دذي ئةو بةكار نةهَينرا، بؤية رؤذنامةنووس لةوة دةردةضَيت، بةاَلم ئةطةر ديكؤمَين
خؤي لةزاتي خؤي ديكؤمَينتةكة هةمان مةسةلةي طرتَيبَيتةوة، كة ثَيي ئيتيهام كرا، تةبيعي دةبَيتة دةليل 

 .لةسةري، يةعين لَيرةدا شةرتي داناوة، دةبَيت بة هةمان ديكؤمَينت بَيت
شخص ذي ال جرمية اذا وقع التعليق بطريقة النشر يف اعمال موظف او مكلف خبدمة عامة او  -د)بِرطةي 

صلة نيابية عامة اذا كان النشر ال يتعدى اعمال الوظيفة او اخلدمة العامة او النيابية بشرط اقامته الدليل 
، ثَيمواية ئةوة زؤر لة جَيي خؤي هاتووة، ضونكة رةئي وا هاتووة دةَلَيت شتَيكي زيادة، (على ما اسنده اليهم

ياتر داكؤكي لة مايف رؤذنامةنووس بكرَينت، بة هةمان ئةوة زياد نيية، زؤر زةرورة بؤ ئةوةي بتوانَيت ز
شَيوة كة داكؤكي لة مايف موةزةف و هاوواَلتي دةكرَيت لة شوَينةكاني ديكة، دةبَيت لة رؤذنامةنووسيش 

 .بكرَيت
تسعني يومًا من ( 92)ال جيوز اختاذ االجراءات القانونية حبق الصحفي بعد مرور  -ه)سةبارةت بة خاَلي 

رؤذ نةبَينت، ( 92)، بةِراسس نؤةد رؤذةكة ثَيمانواية لة جَيطاي خؤي زؤر باشة، ضونكة ئةطةر (نشرتاريخ ال
لةوانةية لة ماوةي سي رؤذدا، ئةو شةخصةي كة شتَيكي لةسةر باَلو دةكرَيتةوة، ماوةي ئةوةي نةبوو بَينت 

ة، بؤ ئةوةي سكااَل ثَيشكةش بكاتن، ثَيي رابطات، كة ئةوة ضي لةسةر باَلو كراوةتةوة، يان باَلو نةكراوةتةو
رؤذيش هةتا هةتايَي ( 92)رؤذةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوة باشة، لةبةر ئةوةي ئةطةر لة ( 92)بةاَلم 

مبَينَيتةوة ئيستيقراري وةزعي قةزائي نابَينت، زؤر لة ئوصولي موحاكةماتي جةزائي هاتووة، زؤر لة 
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عواي جةزائي سقوت دةبَينت، بةَلَي ماددةي سَي لة قانوني تاوانةكان ئةطةر مودةيةكي قانوني هةية دة
 .ئوصولي موحاكماتي جةزائي، ئةطةر خبوَينيةوة تَيداية، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو ئةطةر ئيزافة هةية
 (:زانا)خضر سعيد قادر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بَيت، ضونكة ئةو فةقةرانة نة ئيجرائاتي قانوني، نة ( احلصانات)عينواني ماددةكة  بَيطومان دةبَيت
ئةحكامي عيقابني، ماددةي نؤيةم، ماددةي دةيةمة ئيجرائات و ئةحكامي عيقابية، بؤية ثَيم باشة 

ماددةي  ئةوجا ،(احلصانات واالجراءات القانونية واالحكام العقابية)عينوانةكةي دةستكاري بكةين، بيكةينة 
لة ( د)، ضونكة ئةو بِرطانة هةمووي حةصانةي رؤذنامةنووسة، خاَلي (احلصانات)نؤيةم ناوي لَي بنَيني 

( ال جرمية اذا وقع التعليق بطريقة النشر)عةرةبيةكةي سةرةتاي خاَلةكة بة خراث هاتووة، دةَلَيت 
شر او كتب عن اعمال ال جرمية اذا ن) كورديةكةمان خوَيندةوة، لة كورديةكةي زياتر ئةو ماناية دةطةيةنَيت

شر او كتب عن ال جرمية اذا ن)تةعبريةكة راست بكرَيتةوة بةو شَيوةية ( خبدمة عامة موظف او مكلف
شخص ذي صلة نيابية عامة اذا كان النشر ال يتعدى اعمال الوظيفة او خبدمة عامة  اعمال موظف او مكلف

 .، زؤر سوثاس(ته الدليل اىل ما اسنده اليهماو اخلدمة العامة او النيابية بشرط اقام
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .فةرموو كاك دلَير

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة ماددةي نؤ، تةبعةن كورديةكة لةطةَل عةرةبيةكة فةرقي ئةوةية لة عةرةبيةكة ( أ)ديسان لة بِرطةي 

طرنط نةهاتووة لةو ماف و ئيمتيازاتانة، كة زةرورة دابنرَيت تيايدا، ضونكة مةسةلةي طرتن و بةشَيكي 
دةَلَيت ناشَيت بطريَيت، تةنها لة كاتي ئةجنامداني تاوانَيكي بةر ضاو ديرتاودا نةبَيت، يةعين لة جةرميةي 

نامةنووسة بةِراسس، زةرورة مةشهودة طرتن و ئةمانة حاَلةتي زؤر يةك لة حاَلةتةكان و موشكيلةكاني رؤذ
لة عةرةبيةكة ئةوةش تةنزيم بكرَيتةوة، تةنها لة حاَلةتي مةشهودة، ئةوة حاَلةتَيكي عامة ئةوة هةموو 

 .كةسَيك لة جةرميةي مةشهود بطريَيت
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك كةريم فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .رؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سة

هةمان ئةوة بوو، ئةوةي كاك عادل ئيشارةتي ثَي كرد، بةِراسس لة جَيي خؤي بوو، لة كورديةكة هاتووة، 
 .جةرميةي مةشهودة، بةاَلم لة عةرةبيةكةي نةهاتووة، ئةوةش لة هةموو ياسايةكان
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بيخوَينةوة تكاية
 :لَير حممد شريفبةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نابَيت رَيكاري ياسايي لةبةرامبةر رؤذنامةنووسدا ئةجنام بدرَيت، ئةطةر تؤمةتبار كرا بة  -أ)وا هاتووة ( أ)

كارَيك، كة ثةيوةندي بة ثيشةكةيةوة هةبوو، بةر لة ئاطادار كردني سةنديكاو ناشَيت دةستطري بكرَيت، يان 
 (.لةكاتي ئةجنامداني تاوانَيكي بةر ضاو ديرتاودا نةبَيتبطريَيت، تةنها 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ياسايي تكاية بة عةرةبيةكةش بيخوَيننةوة
 (:زانا)خضر بةِرَيز قادر سعيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :دةقةكة بة زماني عةرةبي بةم شَيوةية

جراءات القانونية حبق الصحفي عند اتهامه بنشاط يتصل مبمارسة مهنته اال بعد اعالم ال جيوز اختاذ اال -أ
 .النقابة وال جيوز اعتقاله اال يف حالة جرمية مشهودة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .تكاية ليذنةي ياسايي دووبارة بة عةرةبي بيخوَيننةوة
 (:زانا)خضر بةِرَيز قادر سعيد

 .ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة
ال جيوز اختاذ االجراءات القانونية حبق الصحفي عند اتهامه بنشاط يتصل مبمارسة مهنته اال بعد اعالم  -أ

 .النقابة اال يف حالة اجلرمية املشهودة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بريي رةئيتان فةرمووليذنةي ياسايي صيازةكةي خؤتان بكةن، تكاية ليذنةي رؤشن
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت تَيبينيةكاني كاك عادل و كاك عةبدوِرةمحان، بة رةئي ليذنةي رؤشنبريي تةبيعي رؤذنامةنووس 
حةصانةي هةية، يةكَيك لةو خةَلكانةي كة حةصانةي هةية، ئةوانة سوَلتةي ضوارةمن، حةصانةيان هةية، 
هةندَيك حةصانةيان هةية، لةبةر ئةوة حةقي خؤيانة كة سةرؤكي سةنديكا ئامادة بَيت، ئةطةر 

 .ئيجرائاتَيك كرا بةرامبةري
، تةبيعي جانتاي شةخصي بةحةقيقةت هةتا لة قةزايةي ئيعتيادي ئةطةر قةرارَيكي (ج)بةنيسبةت خاَلي 

ازي نةبَيت، لةبةر ئةوة، ئةوة شتَيكي حاكم نةبَيت، نابَيت تةفتيش بكرَيت، يان ئةو شةخصة خؤي ر
 .واريدة كة دةستكاري نةكرَيت

رؤذة، ستاندةردَيكي جيهانية، لة هةموو شوَينَيك واية، ئَيمةش تةبيعي ( 92)ئةو ( ه)بةنيسبةت بِرطةي 
ةردي ئيحتيمالة هةندَيك برادةر وةجهة نةزةري وا نةبَيت، بةاَلم كارةكامنان دةبَيت بطوجنَينني لةطةَل ستاند
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، يةعين كؤرياي (نؤرس كؤريا)جيهاني، بؤ ئةوةي رَيز لة قةرارو بِريارةكامنان بطريَيت، لة ساَلي رابردوودا 
شيمالي، بورمة، توركةمةنستان، ضاينة، ظَيتنام، نيثاَل، سعوديةي عةرةبيةو، ئَيران رةخنةيان لَي طرياوة، 

ي ثرَيسي نَيودةوَلةتي نةبووة، ئَيمة وةكو ليذنةي لةبةر ئةوةي فيشاريان هةبووة لةسةر ياساكانيان بة دَل
رؤشنبريي تةبيعي كاك حمةمةد حةكيم ثَيشنيارَيكي كرد، ئَيمة ثشتيواني دةكةين كة ئيزافة بكرَيت بؤ ئةم 
خاَلة، ثَيشنيارةكةي بةِرَيزيان ئةوةية، دةَلَيت لة كاتي لَيكؤَلينةوة تةنها بة بِرياري دادوةر دةست بةسةر 

راطةياندا دةطريَيت، دوايي يةكال بوونةوةي كَيشةو بَي طوناح ضووني رؤذنامة، دةبَيت هةموو  كةلوثةلي
 .كةلوثةل و ثَيويستيةكاني بدرَيتةوة خاوةنةكةي، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ياسايي فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

بةِراسس ئَيمة دواي ئةوةي كة ماددةكةمان تاوتؤ كرد، سةير دةكةين مةسةلةكة عيالقةي بة جةرميةي 
دةرةوةي ميهنةي سةحةيف نيية، لَيرةدا ئةو موخالةفةية، ئةو شتةي لة ميهنةكةي خؤيدا دةكاتن، ئةوةش 

، ئةطةر مةشهودةش نةبَينت، بؤية مةشهودة نيية، ئةطةر مةشهودة بَيت وةكو هةموو كةسَيك بةَلَي دةطريَيت
 .تةِراجوع لةوة دةكةينةوة، زؤر سوثاس( اال جرمية مشهودة)ئَيمة تةِراجوع لةوة دةكةينةوة، كةوا 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

، ضونكة تكاية ئيعادةي صيازة بكةن بةزووترين كات و مباندةنَي، ئةطةر وةك خؤي مبَينَيت، هَيشتا باشرتة
نابَيت حةصانةيةك دابنرَيت، ثاشان ئةندامَيكي ثةرلةمان جةرميةيةك بكات، ثةرلةمان حةصانةي لَي 
دةكَيشَيتةوة، ئةو صةحةفيةش جةرميةيةك بكات، كَي حةصانةي لَي دةكَيشَيتةوة؟ ئةمة لة جَيي خؤي 

 .نيية، بؤية بة رةئيمان باشرتة وةكو خؤي مبَينَيتةوة، فةرموو
 :لَير حممد شريفبةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئيحتيمالة ئةوةي ئةخري راست بَيت، فيعلةن جةرميةي مةشهود ناخرَيتة سةر ئةوة، بةاَلم دةبَيت ئَيمة 

 :صيازةي بكةينةوة بةم شَيوةية
را بة نابَيت بطريَيت، يان رَيكاري ياسايي لةبةرامبةر رؤذنامةنووسدا ئةجنام بدرَيت، ئةطةر تؤمةتبار ك)

يةعين لة مةجالي رؤذنامةنووسيدا نابَيت بطريَيت، يان ( كارَيك، كة ثةيوةندي بة ثيشةكةيةوة هةبوو
رَيكاري ياسايي بةرامبةر بكرَيت، يةعين ئَيستا لةسةر نووسني، لةسةر ئةو مةوزوعانة، بةاَلم كة بوو بة 

 .يةجةرميةي تر ئةوة جياوازة، ثَيمواية دةبَيت بطريَيت، ئةوة تةبيعي
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ئَيستا نةصةكةتان خبوَيننةوة
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :وةكو خؤي مبَينَيتةوة بةو شَيوةية( أ)ئَيمة ثَيمان باشة بِرطةي 
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يتصل مبمارسة مهنته اال بعد اعالم ال جيوز اختاذ االجراءات القانونية حبق الصحفي عند اتهامه بنشاط )
 .، لَيرة كؤتايي ثَي بَيت(النقابة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو ليذنةي رؤشنبريي
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .َيك لةو دوانةلة كورديةكة فةرقي هةية، كةواتة دةبَيت ثشت بة يةكَيك ببةستني، بة يةك
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .تكاية تةوحيدي بكةن، عةرةبيةكة ئةساس بَيت، سوثاس، فةرموو كاك عادل
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةمال باسي مين كرد لة مةوزوعةكة، لةبةر ئةوةي من باسي ئةو حةصانةيةم كرد
 (:كةمال كةركووكي.د)ز حممد قادر عبداهللبةِرَي

 .تكاية ئةطةر نوقتةي نيزامية
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دووبارةي دةكةمةوة، ئةو ماددةية زيادةية بةثَيي دةستوور، موخالةفةي دةستوور، يةعين بةو نةصةي كة 
نةصةكةتان بؤ دةخوَينمةوة، ضونكة حةصانة تةنها  باس كرا موخالةفةي دةستووري عَيراقية، حةز دةكةن

 .بة ئةندامي ثةرلةمان دراوة، هةموو كةسَيك يةكسانة، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي رؤشنبريي تكاية
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هاتووة، يةعين نازامن نابَيت رَيكاري ياسايي لةبةرامبةر رؤذنامةنووسدا من ثَيمواية لة كورديةكة زؤر باش 
بطريَيتة بةر، ئةطةر تؤمةتبار كرا بة كارَيك ثةيوةندي بة ثيشةكةيةوة هةبوو، ئةو هةتا ئَيرة، بةر لة 

كي بةر ئاطادار كردني سةنديكاو ناشَيت دةستطريي بكرَيت، يان بطريَيت، تةنها لة كاتي ئةجنامداني تاوانَي
ضاو ديرتاودا نةبَيت، باشة ثرسيارم هةية، من حةز دةكةم لَيك تَيبطةين، تاواني بةر ضاو ثةيوةندي بة 
ثيشةكةيةوة نيية، رؤذنامةنووسة، بةاَلم تاوانَيكي كردووة، قابيلة نةطريَينت، ئةطةر يةكَيكي كوشت، 

ت، طرنط ئةوةية لة كورديةكة مةبةسس ثَيويستة بطريَيت لةو كاتةدا، دةَلَيت تةنيا لةو كاتةدا دةطريَي
 .ئةوةية لة كاتي جينايةتدا دةطريَيت، بةاَلم لَيرة ضؤن صيازةكة داِرَيذينةوة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .تكاية ليذنةي ياسايي نةصةكةتان دووبارة خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي خبرَيتة بةر دةنطدان



 015 

 :اهللبةِرَيز كريم حبري عبد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ال جيوز اختاذ االجراءات القانونية حبق الصحفي عند اتهامه بنشاط يتصل ) :نةصةكة بةو شَيوةيةي لَي هات
، ئةوة لَيرةدا ئيعالمة، هي ئيزن وةرطرتن نيية، فةرقي هةية لة (مبمارسة مهنته اال بعد اعالم النقابة

 .طرتن، بؤية ئةو حةصانةي كاك عادل دةَلَي وا نييةبةيين ئيعالم و لة بةيين ئيزن وةر
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ليذنةي ياسايي تكاية ئينتباه، ليذنةي ياسايي رةئيتان بةرامبةر ثَيشنيارةكةي رَيزدار كاك حمةمةد حةكيم 
 .بؤ ئيزافةي بةندَيك، ثَيمان بَلَين

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

بةِراسس ئةو ثَيشنيارةي كاك حمةمةد حةكيم لَيرةدا بَيت، يان نةيةت تةحصيل حاصلة، ضونكة بةثَيي 
ئةحكامي عامة هي  قةرارَيك ئةطةر قةزائي نةبَيت موصادةرةي كةلوثةلي هي ، نةك هةر هي 

َيت، ئةطةر دةركةوت بةريئة، ئةو رؤذنامةنووسي، هي هاوواَلتيانيش ببَيت بةبَي قةراري قةزائي ناكر
شةخصة، ئةوجا ئةطةر شةخصي عاديش بَيت، نةك هةر لة رؤذنامةنووسيدا بَينت، دةبَيت لة تؤمةتبارةكة 

 .ئيعادة بكرَيتةوةو موصادةرة ناكرَينت، ئةوة ئةحكام عامةية
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

َل دةخوَيندرَيتةوة، ئةو ماددةية شس لةسةر نةبَيت دةخيةينة دةنطدانةوة، موناقةشة نةما، ئَيستا خاَل بةخا
ال جيوز اختاذ االجراءات القانونية حبق الصحفي عند اتهامه  -أ)ئَيستا دَيينةوة سةر ماددةي نؤ بِرطةي 

بؤ دةمج ، ئةمة ئةسَلةكةية، ضةند ثَيشنيارَيك هةبوو (بنشاط يتصل مبمارسة مهنته اال بعد اعالم النقابة
كردن، دةمج كردن طؤِرانكاري جةوهةري نيية، دةمج بكرَيت، يان نةكرَيت، بؤية مانايةكةي هةر لة شوَيين 
خؤي دةمَينَينت، بؤية ئَيمة ثَيشنيار دةكةين ئَيستا طؤِرانكاريةكي تر نيية، ئاخري صيغةي ليذنةي ياسايي 

 .خوَيننةوة، فةرموو ثةخشان خانلة ماددةي نؤ ثَيشنياريان كرد، بي( ب)دةربارةي فةقةرةي 
 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كورديةكةي فةرقي هةية لةطةَل ئةوة، جةنابت يةك فةقةرةت خوَيندةوة، ئةساس ( أ)لة ماددةي نؤ بِرطةي 
 .دواي ئةوة ضية كة تةقديم كراوة، ئةوةي كة من زانيم كورديةكةية، لةبةر ئةوة ئةي ئةو برٍِِطةيةي

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رةئي ليذنةي رؤشنبريي تكاية
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة لةطةَل ليذنةي ياسايي رَيككةوتني وةكو يةكمان لَي كرد، طؤِرانكارييمان لة بِرطةكةدا كرد
 (:كةمال كةركووكي.د)اهللبةِرَيز حممد قادر عبد
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 .ليذنةي ياسايي تكاية هةمووي خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي نؤيةم

نابَيت رَيكاري ياسايي لةبةرامبةر رؤذنامةنووسدا ئةجنام بدرَيت، ئةطةر تؤمةتبار كرا بة كارَيك، كة  -أ
 .يوةندي بة ثيشةكةيةوة هةبوو، بةر لة ئاطادار كردني سةنديكاثة
نابَيت لَيكؤَلينةوة لةطةَل رؤذنامةنووسدا بكرَيت، يان بارةطاي كارةكةي، ياخود ماَلةكةي بثشكنرَيت،  -ب

 ي ئةم ماددةيةدا هاتووة، تةنيا مةطةر بة بِريارَيكي دادوةريي بَيت، نةقيب و(أ)سةبارةت بةوةي لة بِرطةي 
 .ئةوةي جَيي دةطرَيتةوة بةشَيوةيةكي ياسايي لةكاتي لَيكؤَلينةوةدا ئامادة دةبَيت

لة هةر لَيكؤَلينةوةيةكي سزاييدا، نابَيت ديكؤمَينت و زانياري و بةيان و كازةزة نووسراوةكاني بن  -ج
ةيوةندييان بة دةسس رؤذنامةنووس بة بةَلطةي تؤمةتبار كردن لة دذي بذمَيردرَيت، تةنها ئةو شتانةي ث

 .بابةتي سكااَلي تؤمار كراو لة دذي رؤذنامةنووسةكة هةبَيت
نووسني لة رَيطاي باَلو كردنةوة لةسةر كارةكاني فةرمانبةرَيك، يان كةسَيكي راسثَيردراو بةراذةي طشس،  -د

اَلو كردنةوةية يان كةسَيك كة ثةيوةندي بة نوَينةرايةتي طشتييةوة هةبَيت، بة تاوان دانانرَيت، طةر ئةو ب
بة دةر نةبوو لةكاري فةرمانبةرَيس و راذةي طشس و نوَينةرايةتيي، بة مةرجَيك بةَلطةي سةملاندني ئةو 

 .كارانةي كة دراونةتة ثاَلي خباتةِروو
نةوةد رؤذ لة دواي باَلو كردنةوةكة، هي  جؤرة رَيكارَيكي ياسايي لة ( 92)دواي تَيثةِر بووني ماوةي  -ه

 .مةنووس ناكرَيتدذي رؤذنا
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .تكاية بة عةرةبيةكةشي خبوَيننةوة

 (:زانا)خضر بةِرَيز قادر سعيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة التاسعة
اعالم ال جيوز اختاذ االجراءات القانونية حبق الصحفي عند اتهامه بنشاط يتصل مبمارسة مهنته اال بعد  -أ

 .النقابة
من هذه املادة اال ( أ)ال جيوز التحقيق مع الصحفي او تفتيش مقر عمله او مسكنه للسبب الوارد يف الفقرة  -ب

 .بقرار قضائي وعلى النقيب ومن ينوب عنه قانونًا ان حيضر التحقيق
دليل اتهام ضده يف اي  ال جيوز ان يتخذ من الوثائق واملعلومات والبيانات واالوراق اليت حيوزها الصحفي -ج

 .حتقيق جزائي مامل تكن متعلقة مبوضوع الشكوى اجلزائية املقامة ضد الصحفي
ال جرمية اذا نشر او كتب عن اعمال موظف او مكلف خبدمة عامة او شخص ذي صلة نيابية عامة اذا كان  -د

 .الدليل على ما اسنده اليهمالنشر ال يتعدى اعمال الوظيفة او اخلدمة العامة او النيابية بشرط اقامته 
 .تسعني يومًا من تاريخ النشر( 92)ال جيوز اختاذ االجراءات القانونية حبق الصحفي بعد مرور  -هـ

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
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اتةوة؟، بةِرَيزان، ئَيستا بةو شَيوةيةي خوَيندرايةوة دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بك
 .كاك عةوني فةرموو

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة / دةبَيت ئَيمة لَيرة موالحةزةي ئةو نوقتةية بكةين، كة ئَيستا ئيشارةتي ثَي دةدةم، يةكةم

 لة ماددةي نؤ، ضونكة( ب)راثؤِرتَيكمان تةقديم كرد، صيازةكةمان طؤِريوة بةنيسبةت فةقةرةي 
ال جيوز التحقيق مع الصحفي او تفتيش مقر )خوَيندنةوةكة بة وةزعَيكي تر بوو، ئَيستا تةوزحيي دةكةم 

من هذه املادة اال بقرار قضائي وللنقيب او من ينوب عنه قانونًا ( أ)عمله او مسكنه للسبب الوارد يف الفقرة 
 .ِراوة، ئةوة يةك، ئةوة طؤ(على النقيب)، كاك زانا خوَينديةوة (ان حيضر التحقيق

( 92)ال جيوز اختاذ االجراءات القانونية حبق الصحفي بعد مرور )لَيرة دةَلَيت ( ه)بةنيسبةت فةقةرة / دوو
، ئةوة تةعاروز دةكات لةطةَل تةعديلي يةكةمي قانوني مةتبوعات لة ماددةي (تسعني يومًا من تاريخ النشر
الواردة يف الفقرة االوىل من هذه املادة من قبل احملاكم بعد ال تسمع الدعاوى )سَييةم، فةقةرة دوو دةَلَيت 

، واتة لَيرةش (مرور ستة اشهر على تاريخ النشر يف املطبوع الدوري او البدء بالتوزيع يف املطبوع غري الدوري
 دةبَيت وا بكةين شةش مانط بَيت، هةتا نةسةقَيكي قانوني هةبَينت تةعاروز نةكاتن لةطةَل ماددةكاني تر،

 .زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ياسايي تكاية دووبارة ئةو فةقةرةية خبوَيننةوة
 (:زانا)خضر بةِرَيز قادر سعيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة اال من هذه املاد( أ)ال جيوز التحقيق مع الصحفي او تفتيش مقر عمله او مسكنه للسبب الوارد يف الفقرة 
 (.بقرار قضائي وللنقيب او من ينوب عنه قانونًا احلضور اثناء التحقيق

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

بةِرَيزان، ئَيستا دةخيةينةوة دةنطدان وةك ئاخر فةقةرة، كة خوَيندرايةوة، طشت ماددةكة كة خوَيندرايةوة، 
 .فةرموو

 
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

ثَيشنيارَيكي نوَي هاتة ثَيش بةنيسبةت شةش مانط، ئَيمة طومتان وةكو ليذنةي ياسايي و ليذنةي 
رؤذةكة بووينة، كاك جةمال باسي ستاندةردي كرد، شتَيكي تريش ئَيمة ( 92)رؤشنبرييش لَيرة لةطةَل 

بَيت، بؤضي  1993ياساي ضاثةمةني ساَلي ياسايةكي نوَي دةردةكةين، ئةو ياساي ئَيمة ئةطةر تةبقي 
 .دةريبكةين، لةبةر ئةوة ثَيويستة جياوازيةكي هةبَيت و جياوازيةكانيش بة ثَيويست دةزانني
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ياسايي تكاية رةئيتان
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

واخلات يقيد )رؤذ بَيت، ثَيمواية ئةوة قانونَيكي خاصة، ( 92)ليذنةي ياسايي كؤبووينةوة كة  ئَيمة لة
 .رؤذة، زؤر ئاسايية( 92)، ئةطةر لة ياسايةكي تر بة شةش مانط هاتبَيت، ئةوة (العام

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .انئةندامي ليذنةي ياسايي رَيزدار كاك عةوني رةئيت
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة قانونَيكي خاصة راستة، قانونةكةي ثَيشووش هةر قانونَيكي خاصة، يةعين قانونَيكي عام نيية، هةتا 
 .لَيرة بَلَيم تةقيدي ئةو دةكات، ئةوة يةك

ال يعمل بأي نص يتعارض )َلَيت ئةطةر موالحةزة بكةين لة ثرؤذةكة، لة ماددةي سَيزدة دة/ دووةمني
وتعديل قانون نقابة صحفي  1992لسنة  5واحكام هذا القانون على ان تراعى سريان قانون رقم 

، مادام لَيرة دةبَيت بة تةئكيد ئيشارةت بةوةي بدةين لةطةَل قانوني نةقابةي صةحةيف تةعاروز (كوردستان
 .نةكاتن، سوثاس

 (:ال كةركووكيكةم.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك شَيروان سةرؤكي ليذنةي قانوني
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من تةئيدي وجهةت نةزةري براي بةِرَيزم كاك عةوني دةكةم، ضونكة لة قانوني مةتبوعات ئةو مةسةلةية 
ةتبوعي زةيري دةوري، ئةوةي مةتبوعي يةكال كراوةتةوة، ض بةنيسبةت مةتبوعي دةوري، ض بةنيسبةت م

رؤذة ( 92)دةوري ئَيستا هاتؤتة ناو ئةم ثرؤذةية، مةفروز واية تةقادومةكةش بَيتة ناو ئةو ثرؤذةية، ئةو 
( 92)رؤذ، شةش مانط وةكو قانونةكةي دي، ضونكة مةنتيقيش نيية لة مةتبوعي دةوري ( 122)بكرَيتة 

ش مانط بَيت، بؤية من ثَيم واية ئةوةي كاك عةوني دةَلَيت لة رؤذ بَيت، لة مةتبوعي زةيرة دةوري شة
 .جَيطاي خؤيةتي و ثةسندي رةئيةكةي دةكةم، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي رؤشنبريي فةرموو
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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تي ليذنةي ياسايي دةكةن، ئةو بةِرَيزانة ثَيمواية دةكرَيت خؤيان قسة بكةن، بةس ئةوانةي ئَيستا نوَينةراية
ضؤن دةكرَيت لةوَي بةناوي ليذنةي ياسايي قسة بكةن، لَيرةش بةناوي ليذنةي ياسايي قسة بكةن و دوو 

 .رةئي جياوازشيان هةبَيت
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ةي ياسايني، ئةو سةرؤكي ليذنةي ياسايية مايف خؤيانة، كاك كةريم فةرمووتةبيعي ئةندامي ليذن
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسس ئةطةر ئةوة هةردووكيان قانوني خاصيش بن، ئةو قانونة قانونَيكي ئةوديكة سابيقة، ئةوة 
 .ةكةي رادةطرَيت، سوثاسالحيقة، مةبدةئي عاميش واية قانوني الحيق سابيق

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك سةردار ئةندامي ليذنةي رؤشنبريي كةرم بكة
 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مات ئةو جةرائيمانة، جةرائيمي قةزفة، يان سةبة، زميين جةرائيمي ماددةي سَي قانوني ئوصول موحاك

جةزائية، كة لة ماددةي ثاشي لة قانوني ئوصول موحاكمات جةزائي مةمجوعة جةرائيمَيك دةَلَيت ثاش 
رؤذ، سَي مانط جةرائيمةكان سقوت دةكاتن، مةبةسس موشةريع لَيرة ضية؟ ئيستيقرار ( 92)تَيثةِر بووني 

رد، تةنها بؤ ئيعالم كراية شةش هةبَيت لة مةحاكم، لة دوايي ئةوةدا موشةريعي كوردستان هةَلستا زيادي ك
 .مانط، ئةوة وا بوو بةِراسس سانسؤرَيكي زؤر لةسةر ئازادي رؤذنامةطةري دانرا، ئةوة يةك

زةجةيةكي يةكجار زؤري دروست كرد لة الي هةموو رؤذنامةنووسةكان، تةنها بؤ رؤذنامةنووس كراوة / دوو
سس ئةوةية كة كراوةتةوة سَي مانط، ئةو تةعديلةي شةش مانط، يةك لة خاَلة باشةكاني ئةو ياساية، بةِرا

كاك عةوني باسي كرد لة قانوني نيقابةي نيية، لة قانوني مةتبوعاتة، ئَيمة كة لَيرة باسي دةكةين، دةَلَيني 
واتا ئةو ماددةية زؤر قانونيةو هي  ئيشكالَيكي قانوني دروست ناكات، ( ال يعمل بأي نمي قانوني او قرار)

 .سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)َيز حممد قادر عبداهللبةِر

 .ليذنةي ياسايي تكاية ئاخر صيازةتان بدةن، لةطةَل ليذنةي رؤشنبريي خبرَيتة بةر دةنطدان
 

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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وز اختاذ االجراءات ال جي)ئَيمة لةسةر ئةوة سوورين ( ه)نةبَيت قسةي لةسةر كرا، خاَلي ( ه)تةنها خاَلي 
، ئةوة ئيتييتاقمان لةسةر كردووةو (تسعني يومًا من تاريخ النشر( 92)القانونية حبق الصحفي بعد مرور 

 .سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رةئي جةنابي وةزير تكاية
 :وةزيرى رؤشنبريى/ بةِرَيز فلك الدين كاكةيى

 .نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة
رؤذ ( 122)، يان (92)بَيطومان ئةوةي ثَيشوو كة شةش مانط هاتووة لةو هةَلومةرجة بوو، ئَيستا 

رؤذ وةختَيكي موناسيبة، بؤ ئةوةي كة ئايا ئةوةي كةوا ( 92)فةرقةكةي ئةوةندة نةكردووة، طرنط ئةوةية 
ان مايف خؤي نةزاني، يان بة لةسةري نووسراوة بِريار بدات شكايةت بكات يان نةكات، ئةطةر وازي هَينا، ي

باشي نةزاني، يةعين ئةوة دةتوانَيت، هةتا ئةطةر بِرياريش درا، ئةطةر ئةوة بطؤِرَيت، يان وةكو خؤي 
مبَينَيت، دةبَيت بزانني ماددةي حةوت سَييةم لة بِرطةي ضوار شتَيكي تر هةية، عةيين مةسةلةية، دواي 

امةش باَلو ناكرَيتةوة، يةعين لةسةر هةمان مةسةلة بَيت، ئةو رؤذ ئةطةر رةد بَيت بؤ رؤذنامة، رؤذن( 92)
( 92)مةسةلةيةش هةية، جا لَيرة دةبَيت يةك خبرَيت ئةوة اليةنَيك، اليةني قانوني، اليةني تر تةبعةن 

 .رؤذةكة بة موناسييب دةزانني، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .يتان تكايةليذنةي رؤشنبريي رةئ
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة ثشتيواني لة ليذنةي ياسايي سةر سةحنة دةكةين
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 رؤذ، يان شةش مانط بَيت،( 92)لة ماددةي نؤ كة خيالف هةية لةسةر ( ه)بةِرَيزان، ئَيستا ئةو فةقةرةي 
 .ئةطةر بةِرَيزان سةحيب نةكةن دةخيةينة دةنطدانةوة

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة ثَيشنيارةكةمان سةحب ناكةين و موسريين لةسةري، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

تسعني يومًا ( 92)ات القانونية حبق الصحفي بعد مرور ال جيوز اختاذ االجراء -ه)بؤية ئَيستا ئةو فةقةرةي 
داوا دةكرَيت بكرَيتة شةش مانط، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية كة بكرَيتة ( من تاريخ النشر

رؤذ مبَينَيتةوة دةسس ( 92)شةش مانط دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَل ئةوةية وةكو خؤي 
ر سوثاس، بةزؤرينةي سي دةنط وةكو خؤي مايةوة، زؤر سوثاس، بةِرَيزان، ئَيستا ماددةي بةرز بكاتةوة؟ زؤ

نؤيةم دةخةمة دةنطدانةوة بةو شَيوةية كة ليذنةي ياسايي ئاخري جار خوَينديةوة، كَي لةطةَلداية دةسس 
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نةي دةنط وةطريا، بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤري
زؤر سوثاس، ئَيستا يةك ماددةي تر ماوة موناقةشةي لةسةر دةكةين ئةواني تر زؤر تةبيعي دةِروات، ئةطةر 
موافيق بوون تةواوي دةكةين و جةلسةي ئَيوارة ناكةين، ئةطةرنا ئَيستا ئيسراحةت دةكةين سةعات ضوار 

سس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَل ئةوةية دَيَينةوة، ئينجا كَي لةطةَل ئةوةية بةردةوام بني دة
ئَيوارة تةواوي بكةين دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كةواتة بةزؤرينةي دةنط بةردةوام دةبني، ليذنةي 

 .ياسايي بؤ ماددةي دة تكاية بة كوردي و بة عةرةبي بيخوَيننةوة
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ددةي دةيةمما

ثَينج ( 4222222)دوو مليؤن و نيو دينار كةمرت نةبَيت و لة ( 0422222)رؤذنامةنووس بة بِري لة 
 :مليؤن دينار ثرت نةبَيت سزا دةدرَيت، طةر لة هؤكارةكاني راطةياندن ئةمانةي خوارةوة باَلو بكاتةوة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو
 :احسان عبداهلل قاسم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بة ماددةي دة، دانةيةك عةرةبي هةية، دانةيةكيش كوردي هةية، هةردووك وةكي يةك نني، 
 .نوسخةيةكيش هاتووة، نزانني يا ليذنا قانونيا، يا ليذنا رؤشنبرييا

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ياسايي تةوزيح دةكات، ئةوة ئاخري صيازةي ليذنةي ياسايية، كة تةقدميي سةرؤكايةتيان ئَيستا ليذنةي 
 .كردووة

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسس ئَيمة لة ليذنةي ياسايي دواي ئةوةي تةماشامان كرد ماددةي دة تايبةت بوو بة سزادانةكان، 
َيكي و تَيكةاَلوي هاتبوو، ثَيمان باش بوو ماددةي دة خورد بكةينةوة بة سَي بِرطة، سزادانةكانيش زؤر بة ناِر

بِرطةي يةكةم و دووةم و سَييةم، ثَيم باشة ئةوةي كة ئيتييتاقمان لةسةر كردووة بةو سَي بِرطةية با بة 
 .زماني عةرةبي بؤتان خبوَيندرَيتةوة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .م بكةةاك زةفور نوقتةي نيزامي هةية، كةرك
 

 :سعيد مةمخوري طاهر زيتور بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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خؤي ئةو ثرؤذةيةي كةهاتووة ماددةي دةيةم لة ئةسَلي ثرؤذةكة دةبَيت خبوَيندرَيتةوة، ئةوة ثَيشنياري 
 .ناقةشة، زؤر سوثاسليذنةي ياسايية لة زميين ثَيشنيارةكان دةبَيت ثَيشكةشي بكات بؤ مو

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .دروستة، لة جَيطاي خؤيةتي دةخيوَيننةوة، سوثاس
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دوو مليؤن و نيو دينار كةمرت نةبَيت و لة ( 0422222)رؤذنامةنووس بة بِري لة  :ماددةي دةيةم

ثَينج مليؤن دينار ثرت نةبَيت سزا دةدرَيت، طةر لة هؤكارةكاني راطةياندن ئةمانةي خوارةوة  (4222222)
 :باَلو بكاتةوة

 .هةر بابةتَيك ببَيتة هؤي تَيكداني ئاسايش و باَلو بوونةوةي ترس و تؤقاندن و زيان طةياندني بة خةَلك-أ
 .وان كردن و جَي بةجَي نةكردني ياساكاندنةدان بة رَيطةيةك لة رَيطةكاني باَلو كردنةوة، بؤ تا -ب
 .جوَين و تؤمةت هةَلبةسنت -ج
هةر بابةتَيك ثةيوةند بَيت بة نهَينيةكاني ذياني تايبةتي تاك، هةرضةندة راستيش بن، طةر باَلو  -د

 .كردنةوةكة بووة هؤي لةكةدار كردني
ةكةمزانيين درومشةكاني، يان سووكايةتي زَيدةِرؤيي بةرامبةر باوةِري يةكَي لة تاييتة ئاينييةكان، يان ب -ه

بولةكاني، كة جَيطةي رَيزلَينان و طةورةيي و ثريؤزيية الي ئةو تاييتة ئاينييةي كة ياسا داني يمكردن بة س
 .ثَيداناوة

 .هةر بابةتَيك دابي طشس لةكةدار بكات -و
كيي و ناحةزي لةنَيوان هةر بابةتَيك هاني ئةجنامداني تريؤرو ضاندني تؤوي رق و كينةو دووبةرة -ز

 .ثَيكهاتةكاني كؤمةَلطادا بدات
هةر بابةتَيك زيان لة رَيكارةكاني دادطايي كردن و دادطةريي بدات، تةنها مةطةر دادطا رَيطة بة باَلو  -ح

 .كردنةوةي بدات
 (:زانا)خضر بةِرَيز قادر سعيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة العاشرة

مخسة ( 4222222)مليونني ونصف دينار وال يزيد على ( 0422222)اليقل عن  يغرم الصحفي مببلغ -1
 :ماليني دينار عند نشره يف وسائل االعالم واحدا ممايلي

 .كل ما من شأنه تكدير االمن او اثارة الرعب بني الناس او احلاق الضرر باالخرين -أ
 .القوانني ماحيرض باحدى طرق النشر على ارتكاب اجلرائم او عدم تنفيذ -ب
 .السب او القذف -ج
 .كل ما يتصل باسرار احلياة اخلاصة لالفراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شان نشرها االساءة اليه -د

التجاوز على املعتقدات الدينية الحدى الطوائف او حتقري شعائرها او اهانة رمز هو موضع تقديس او  -هـ 
 .متجيد لدى طائفة دينية معرتف بها قانونًا

 .كل ما خيل باالداب العامة -و
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كل ما من شأنها التحريض على ارتكاب االرهاب وزرع االحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر بني مكونات  -ز
 .اجملتمع

 .كل ما يضر باجراءات احملاكمة والقضاء اال اذا اجازت احملكمة نشرها -ح
 .القانون لالدعاء العام او املتضرر حق اقامة الدعوى وفق -0

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان تكاية
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بةو ماددةية لةطةَل ليذنةي رؤشنبريي لةسةر ضةند ثرةنسيث رَيككةوتني، بةاَلم دواي ئةوة، ئَيمة 
ةمان كردو ثَيداضووينةوة، بؤمان دةركةوت كة ئَيمة هةندَيك لةو ثرةنسيثانةي ليذنةي ياسايي كؤبوونةو

كة دامانناوة لة عقوبةدان سةقيتي سةرةوة هةَلطرياوة، ئةوانةش بةِراسس لةطةَل ثرةنسيثةكاني ياساي 
ثةرش و سزايةكاندا ناطوجنَينت، بؤية ئَيمة جارَيكي تر ثَيداضووينةوةو سةر لةنوَي دامانِرَيشتةوة، ئةو 

باَلويةو، ئةو ناِرَيكةي كة لة ماددةكةدا هةية ئَيمة بةشَيوةيةكي جوان رَيكمان خستةوة، بةو شَيوةيةي 
 :ئَيستا بؤتان دةخوَينينةوة

 :يغرم الصحفي :املادة العاشرة
عشرة ماليني ( 12222222)ثالثة ماليني دينار وال تزيد على ( 3222222)بغرامة التقل عن / اواًل

 :واحدًا ممايلي تعطيل الصحيفة ملدة ال تزيد على ستة اشهر عند نشره يف وسائل االعالم دينار مع
كل ما من شأنه تكدير الوضع االمين واثارة الرعب بني الناس او التحريض على ارتكاب اجلرائم او عدم  -أ

 .تنفيذ القوانني احلاق الضرر باالخرين
هاب وزرع االحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر بني كل ما من شأنها التحريض على ارتكاب االر -ب

 .مكونات اجملتمع
مخسة ماليني دينار مع ( 4222222)مليوني دينار وال تزيد على ( 0222222)بغرامة ال تقل عن / ثانيًا

 :مصادرة الصحيفة عند نشره يف وسائل االعالم واحدًا ممايلي
او حتقري شعائرها او اهانة رمز من موضع تقديس او متجيد لدى  اهانة املعتقدات الدينية الحدى الطوائف -أ

 .طائفة دينية معرتف بها قانونًا او احلاق الضرر بهم
 .كل ما يتصل باسرار احلياة اخلاصة لالفراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شان نشرها االساءة اليه -ب
 .كل ما خيل باالداب العامة -ج
 .السب او القذف او التشهري -د

 .كل ما يضر باجراءات احملاكمة والقضاء اال اذا اجازت احملكمة نشرها -هـ 
يف حالة العود، جيوز للمحكمة زيادة الغرامة على ان ال تتجاوز ضعف مبلغ الغرامة الواردة يف الفقرتني / ثالثًا

 .اعال( اواَل وثانيًا)
 .نونلالدعاء العام او املتضرر حق اقامة الدعوى وفق القا/ رابعًا

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي رؤشنبريي تكاية رةئيتان
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لةطةَل ليذنةي ياسايي دانيشتبووين، راثؤِرتَيكي هاوبةمشان هةبوو، بةاَلم دواتر ديارة ليذنةي ياسايي 
يان كردووة، لةو راثؤرتةي كة ئَيستا كاك كةريم ثَيشكةشي كرد، كة بةشَيك لةو خؤيان كؤبوونةوةي خؤ

طؤِرانكاريانةي كة ئَيمة ئيتييتاقمان لةسةر كردووة، ئةوان خستيانة روو، بؤية ثَيويست ناكات لَيرة راثؤِرتي 
ية، ئَيمة ديسان هاوبةش خبوَيندرَيتةوة، بةاَلم دوو خاَل هةية دةمةوَيت قسةي لةسةر بكةم، يةكيان ئةوة

دَيينةوة سةر قسة، وةكو ليذنةي رؤشنبريي جاري يةكةم ئةوةمان كرد بوو، يةعين زؤر برادةر هةية بة 
نةوعَيكي ديكة بؤمان لَيك دةداتةوة، دابي طشس، ئادابي عام، ئَيمة دذي ئادابي عام نينة، بةاَلم تةفسريةكة 

َلَيم، حاكمَيك دةتوانَيت ئةمِرؤ هةموو رؤذنامةكان كة لة زؤر فراوانة، برادةرينة حةز دةكةم ئةوةتان ثَي ب
كوردستان دةردةضن، رةنطة يةك رؤذنامةي لَي دةربضَيت دانةخاتن، بؤ منوونة رؤذنامةي خةبات، 
كوردستاني نوَي، ئااَلي ئازادي، رَيطاي رزطاري، هةموو ئةو رؤذنامانة دةتوانَيت بةو ئادابي عامة دةكرَيت وا 

نت، لةبةر ئةوةي تكام واية ئةو مةسةلةية بة هةند وةربطرن، زؤر الستيكية ئةو بةكارهَيناني تةفسري بكرَي
وشة، ئَيمة ئةطةر تةعرييتَيكي بؤ بكةين لَيرة جَيي نيية بؤي بكةينةوة، ئةطينا دوايَي خراث بةكار 

رة دانيشتوونة، خةبات دةهَينرَيت بةرامبةر بة ئازادي رؤذنامةطةري، لة كاتَيكدا ئَيمة هةموومان ئةوان لَي
دةكةين، بؤ ئةوةي ئازادي رؤذنامةطةري دةستةبةر بكرَيت، قانونَيك دةردةكةين بؤ رَيكخسنت و دةستةبةر 
كردني ئازادي رؤذنامةطةري، ثَيم خؤشة لَيرةدا ئةو خاَلة لةبةرضاو بطرين، ئةطةر هةندَيك برادةريش، يان 

ئةو قسانة دةكةم، ثَيم واية ئَيمة لة ماددةي دوو ئةو  كةسَيك ثَيي واية ئةوة دذي ئادابي عامة، من
مةسةلةيةمان كؤتايي ثَيهَينا، كة نابَيت شتَيك باَلو بكرَيتةوة دذي ئادابي عام بَيت، لَيرة دووبارة كردنةوةي 
بةو نةصةش ثَيويست ناكاتن، ئةوة لةبةر ئةوة ثَيم خؤشة، ئَيستا ئَيمة ئةمِرؤ بِريارَيك دةردةكةين، 

َيك دةردةكةين حةز دةكةم دَلنياتان بكةمةوة، رةنطة دوارؤذ لَيي ثةشيمان ببنةوة، ئينجا ثَيدابضينةوة قانون
لة ئَيستاوة، يان ئةو ئادابي طشتيية ثَيناسةيةكي بؤ بدؤزينةوةو لة ضوارضَيوةي ياساى دابنَيني، يان 

زطاري، ئااَلي ئازادي، ضاودَير، هاوواَلتي، ئةطةرنا لة ئَيستاوة ثَيتان بَلَيم كوردستاني نوَي، خةبات، رَيطاي ر
هةموو ئةو رؤذنامانة برادةران بةثَيي ئةو ئادابة دةبَيت لة ئَيستاوة داخبرَين، لةبةر ئةوةي ئةطةر ئَيوة 
لةطةَل ئةوةنة ئةو رؤذنامانة داخبرَين دةنطي بؤ بدةن، ئةطةر لةطةَل ئةوةشن ثَيويستة قسةي بؤ بكةين، 

 .ئةوة يةك
ثَيمواية ئَيمة لةبةر ئةوةي لة ليذنةي هاوبةش قسةمان نةكردووة، بةاَلم ثارةكة لَيرةش زؤر من / دوو

زؤرة، ئيََمة ثَيمانواية حةددي ئةدنا كةم بكرَيتةوةو حةددي ئةعالشي دياري بكرَيت، برادةران ديارة 
ن كردووة، لةبةر ئةوة من دياريان كردووة، بةاَلم سَي مليؤن زؤر زؤرة، كة برادةراني ليذنةي ياسايي دياريا

ثَيمواية ديسان ئَيمة لة شوَينَيكي تر قسة ناكةين، ئةوةش لة مليؤنَيك زياتر نةبَيت بةاليةني كةمي، لة 
 .مليؤنَيكةوة بةرةو سةرةوة جَيطري بكرَينت، من ئةو قسانةم هةيةو سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرمووبةِرَيز جةنابي وةزير 
 

 :وةزيرى رؤشنبريى/ بةِرَيز فلك الدين كاكةيى
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، ئةم ماددةية دانراوة بؤ موعالةجةي خاَلَيكي زؤر طرنط، ئةويش ئةوةي حةثسي 
رؤذنامةنووس نةمَينَيت، لةبةر ئةوة ئَيمة زةرامةمان داناوة، ثَيش ئَيستا طرتن هةبوو، سجن هةبوو، 

شَيوةيةك لة ياسا حةثسي رؤذنامةنووس نةمَينَيت و نةخرَيتة ناو ئةو ضوار ديوارةي، ئةمة بؤ  بةهي 
بةديلي ئةوة دانراوة، فةلسيتةكة ئةوةية، ئَيمة تةبعةن لة ئةجنومةني وةزيران كةباسكرا، بةحةقيقةت زؤر 

هةرحاَل ئاخر شت ثارةي زياتر هات لةم تةقديرةي كةدانراوة، مةبلةزي زياتريش تةقدير كرابوو، بة
طةيشت، ئَيمة لةطةَل ئةوةين كةوةكو خؤي مبَينَيتةوة،  ان حكومةتي هةرَيم ثَييئةجنومةني وةزيران ي

ئةواني تريش خاَلةكاني تر نازامن باس بكةين كة هةمووي باسكرا، ضونكة هةندَيكي باسكرا لةماددةكاني 
و شتانة ضية، ئةوانة وابزامن بانةِرؤين لةسةري تردا، مةسةلةي تةحريز ضية، يان ئيهانةي ئادابي عامةو ئة

ئةطةر بشِرؤين ئةوة ثةرلةمان بةخؤي دةزانَيت، بةآلم، تةبعةن كةتؤ تةزرميي ئةكةيت، ئَيمة، لَيرة 
مةبةست لةم ماددةية، وةكو ضؤن وةكو ماددةكاني ثَيشوو، ثاراستين مايف رؤذنامةنووس بوو، ئةمة لَيرةدا 

َلة، مايف خةَلكي ترة، يةعين كةسي ترة، نةك رؤذنامةنووس، دةزطاية، كؤمةَلة، ثاراستين مايف تاك وكؤمة
اليةنة، شةخصة، ئةمة بؤ ثاراستين مايف ئةوانة، كةواتة مايف ئةم ياسايةي رؤذنامةطةري، ئةبَي تةوازونَيك 

كيش، ئةمة بؤ دروست بكات، هةم ثاراستين مايف ئازادي دةربِريين رؤذنامةنووس، لةهةمان وةختدا مايف خةَل
 .ثاراستين مايف خةَلكة، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ئَيستا دةرطاي موناقةشة ئةكةينةوة، بؤ ئةو بةِرَيزانة، بةس لةبريتان نةضَيت، ئَيمة لةقانوني ئريهاب، بؤ 
شيكَلةي ئَيرة، تةخيتييتي ئةوة ئةوانةي كةثةنا ئةبةن بؤ ئريهاب، ياسايةكي زؤر سارممان داناوة، بةم 

ئةكات، ئةوةتان لةبري نةضَيت، ئَيستا ناوتان ئةنووسني، ئةوانةي ئةيانةوَيت بةشداربن، تكاية ئةوانةي كة 
ئةوترَيت دووبارةي مةكةنةوة، نةيةنة سةر ئةوةش كةفآلن كةس رةئي منى وت، ئةوةش وةخت ئةكوذَيت، 

ك بِرؤناو مةوزوعةكةوة، زؤر سوثاس، ئَيستا لةكاك تارق ثَيويست ناكات مادام رةئي تؤي وتووة، رَي
 .جامبازةوة دةست ثَيدةكةين، فةرموو كاك تارق

 :حممد سعيد جامباز طارق بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة ثرسيارَيك دةست ثَيدةكةم، كَي زةرامةكة ئةدات؟، ضونكة لةكوردي وعةرةبيةكة ئةو شتةي ئةمِرؤ 
 02ةَلَيت صحويف، تةبعةن ئةطةر بطةِرَيينةوة قانوني دةوَلةتةكاني دي، لة مصر لةماددةي ليذنةي ياسايي ئ

لةقانوني صحافة، دةَلَيت نةفةقة، نةفةقةكة كَي دةيدات، ثارةكة كَي دةيدات، الصحييتة، لةوةي مةزريب، 
، صحيتي ئةطةر تةنها ، واتة لَيرة كَي دةيدات؟، صحيتي دةيداتمالكي املطبوعات الدوريةدةَلَيت  99ماددةي 

دةزطايةك بَيت وجةريدة دةرضوو لةو دةزطاية، يان لةشوَينَيكي تر ئايا تةنها صحيتيةكة دةيدات، رةئيس 
تةحرير، مةسئولي صةفحة و نووسةرةكةى تَييدا نية، ئةمةوَيت شتةكة ورد بكرَيتةوة، ئةوة خاَلي يةكةم، 

، ضونكة لَيرة العقوبات املاليةتة ذَير ركَييتي بابي شةشةم، خاَلي دووةم، ثَيم باشة تةبعةن ئةم ماددانة، خبرَي
كةئَيمة، ئةَلَيني زةرامة كَي دةيدات، من ئةوةي كةلةماددةي سَي، لَيرة من دووبارةي ئةكةمةوة، دةَلَي دةبَي 
هةموو ضاثكراوَيكي دةوري رةسيدي لةبانك هةبَيت، ضونكة ئةطةر بَيت ورةسيدي لةبانك نةبَيـت، مةناي 

ة ئةمة طرتنةكة دووبارة ئةبَيتةوة، ئَيمة لَيرة شانازي بةوةي دةكةين كة طرتين صةحةيف نية، زؤر واي
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جةريدةو رؤذنامة دةرئةضَيت ئَيستا، هي  رةسيدي لةبانك نية، رةسيدي هةبَيت بؤ ئةوةي كاتَي 
تي ئةوةي لةمةحكةمة دةرضوو، كة زةرامة بكرَيت زةرامةكة لةوَي دةتواندرَيت وةري بطريت، لةجيا

 .صةحةيف بطريدرَيت، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك شَي، جعيتر فةرموو
 :معروف مصطفى بةِرَيز جعيتر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثارةكةم ثَي كةمة، ضونكة تةشهري بةخةَلك زؤر لةوة طةورةترة، تؤ بة ثَينج مليؤن و بةدة مليؤن 

قي بَيت، زؤر زياترة لةوة، ئةو مةبلةزة زؤر كةمة، زياد بكرَيت ئةمة يةك، دوو داوا ئةكةم ديناري عَيرا
دوو بِرطة زياد بكرَيت، ضونكة ئةو دوو بِرطةية نةهاتووة، يةكَيكيان هةر بابةتَيك ببَيتة هؤي ئاشكرا 

، ئةو كاتةي كةتؤ كردني نهَينيةكاني فَيرطة سةربازييةكان، بةتايبةت لةكاتي بةرةكاني بةرطري كردن
ئيحتاج ئةبيت قوةتَيك ئةضَيتة جةبهةيةكةوة، وةكو ئةوةي لةسةر ثةكةكة روويدا، ئةوة ئةبَيت بؤ 
حكومةت تةئمني بكرَيت، خاَلَيكي تر سووكايةتي كردن بةسةركردةكاني نةتةوةييمان، كة لةرابردوودا رؤَلي 

يسبةت سةركردةكان، بةنيسبةت بةرةكاي شةِر، سةركردايةتي نةتةوةييان بينيوة، ئةوةش زياد بكرَيت، بةن
 .زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك مجال فةرموو
 :بةِرَيز مجال مشعون ايليا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
و دةبَي ثَيشنيار ئةكةم ماددةي دوازدة ببَيتة بِرطةيةك لةم ماددةية، ضونكة دةَلَيت اليعيتى كة اليعيتى بو

 .عقوبةشي هةبَيت، عقوبةش تةنها لةو ماددةية تةحديد كراوة، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ظيان خان فةرموو
 :بةِرَيز ظيان سلَيمان حاجي بشار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس وتران لةاليةن كاك شَي، جعيتةرةوة،بؤ ضوونةكامن 

 (:كةمال كةركووكي.د)مد قادر عبداهللبةِرَيز حم

 .سوثاس ظيان دزةيي فةرموو
 
 

 :ثاشا خضر بةِرَيز ظيان امحد
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةطةَل رةئيةكةي كاك تاريقم كةوا اليةني ثَيداني ئةو زةرامةية كَيية كة زةرامةكة ئةدات ئةوة ديار 

د بكرَيت، هةر بابةتَيك ثةيوةندي بةنهَينيةكاني ذياني بكرَيت، ئةوة يةك، لَيرةش دةمةوَيت يةك شت زيا
 زياد بكرَيت، ثابةند بووني بابةتيانة و نةزاهةت لة ضةندة راستيش بن، ئةوة تايبةتي خةَلكةوة هةية،

 .ثَيشكةش كردني كاري رؤذنامةواني لةاليةن رؤذنامةنووسةوة، كة ثابةند بَيت، سوثاس
 (:ل كةركووكيكةما.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .خان فةرموو فضيلة
 :سعداهلل رمضان فضيلة بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
الصحييتة ئةوة شتةكي زؤر باشة، بةس وابزامن منع صحيتي لةوةي كةئيش بكات  تعطيلئةوةلةن نسبةتي 

بؤ خاَلي يةكةم،  ، بطوازرَيتةوة)إهانة املعتقدات الدينية /ثانيُا(رةنطة لة صةحييتةيةكي دى ذي ئيش بكات، 
ضونكة زؤر جارا، وةزعي ئةمين تَيك دةداتن، باشرتين دةليل ريدةني لةدانيمارك دابووي ثةيدا بوو، ضةند 
زةرةري كرد موزاهةرات و ئةو شتانة دروست بوو، ئينجا باشرتة ئةو خاَلة نقل بنت بؤ ئةوةلةن، ئةو 

هري زؤر زيادة، الزمة ضاودَيري ضاك بؤ زةرامةش زؤر كةمة، ضونكة مةوزوعي ئريهاب و مةوزوعي تةش
 .ئةو خاآلنة بَيتة كرن، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك رشاد فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 15هاتووة، لة حةوت ساَل تا ئةطةر بِرَيك بةوردي تةماشاي خاَلةكان بكةين، ضوار خاَلي لة قانوني ئريهاب 
ساَل هاتووة، كةضي لَيرة بةدوو مليؤن و نيو زةرامةمان بؤ داناوة، جيهةتَيكي موعادي بؤ كوردستان ض 
مانعي هةية، دةيةها شت بآلوبكاتةوة، ثارةكةش تةئمني بكات، ئةطةر ثَينج مليؤن بَيت يان دة مليؤن بَيت، 

رة شتَيك لةبري كراوة، كة صةحييتة بةيان نةكراوة، كة تةزريم ئةوة ناكات راديعَيك، بةقةناعةتي من لَي
بكرَيت، صحيتي جيهةي مةعلوماتة، صةحييتة جيهةي نةشرة، مةفرووزة هةردووال تةزريم بكرَين، لة 
حاَلةتي موخالةفةدا، لَيرة ئيشارةتي ثَينةدراوة، داوا ئةكةم بةنيسبةت صحيتي ثَينج مليؤن هةتا ثةجنا 

ةي كةوا ثةيوةندي بة ئةمين كوردستان هةية، بةنيسبةت صةحييتةش لة ثةجنا مليؤن مليؤن بَيت، ئةوان
هةتا سةد مليؤن بَيت، ئةوة رادعَيكة، رادع نية دوو مليؤني لَي وةربطريت وبِرؤ ماَلي كوردستان كاول بكة، 

 .زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك امساعيل فةرموو
 :امساعيل حممود عبداهلل بةِرَيز
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
منيش بةتةئكيد لةطةَل ئةوةم زةرامةكة كةمة، زياد بكرَيت، ضونكة هةموومان ئةزانني حةقَيكي زؤر 
دراوةتة رؤذنامةنووس، ئةوة ئَيستا ماوةيةكة بؤ خةَلكة، بؤ حكومةتة، بؤ دةزطاكانة، بؤ كؤمةَلة، ئةو 

ثشتيواني لة خةَلك ئةكات، بةِراسس ئةو ثارةية ثارةيةكي زؤر كةمة، ضونكة ماددةية ماددةي دةيةم، 
هةموومان ئةزانني رؤذنامةنووس، رةنطة شتَيكي واي نةبَيت، هةموومان ئةَلَيني ثشتيواني لة رؤذنامةنووس 

كي زياتر، ئةكةين، مادام طرتين تَيدا نةماوة بؤ رؤذنامةنووس، بةِراسس ئةبَي تةزريم بكرَيت بة زةرامةية
ضونكة بةكةييتي خؤيان دائةبةزنة سةر خةَلكي، خؤمشان ئةزانني رؤذنامةنووسةكان يان رؤذنامةكان، 
خةَلكي تريان لةثشتةوةية، هةموومان رؤذنامةنووسةكان ئةناسني، هةموو ئةو رؤذنامانةي كةوا هةن، 

بَيت، بؤ ئةوةي بتوانن بةياني خةَلكي البةاليان لةثشتةوة هةية، رةنطة خةَلكي دةرةكيشيان لةثشتةوة هة
تةشهري بةسومعةي من بكةن، بة دوو مليؤن وسَي مليؤن، دةتوانَي بةئاسانيش بَيت ئةو زةرامةية بدات، 

لةوةي  خةَلكي تريان لة ثشتةوةية رؤذنامةكان، بؤية بةِراسس ثَيويستة ئةو زةرامةية زياتر بكرَيت،
ةن بؤ حكومةت سزايةك بَيت، بؤ كؤمةَل سزايةك بَيت، بؤ يش بكرَيت، مةسةلكةدةستنيشان كراوة، تةرقين

خةَلكي تاك سزايةك بَيت، ئةوة ليذنةي ياسايي بةثَيي ياسا شتَيكي واي بؤ دابنَين، كة بةِراسس نةتوانن 
 .تةشهريي خةَلك بكةن، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك شعبان فةرموو
 :صادق طاهر حممد نشعبا بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .، سوثاس(اواًل وثانياًًَ وثالثًا ورابعًا) وةَلآلمن تةئيدي تةعديلي ليذنةي ياسايي ئةكةم، 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك شهاب فةرموو
 بةِرَيز شهاب عبداهلل صديق
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بعةن دانراوة بؤ تةنزميي ئيشي صةحةيف و صحافةو شس وا، بؤ ئةوةش كةبطوجنَيت لةطةَل ئةو قانونة تة
ئةوة تةناقوزي ئةبَيت لةطةَل قوانيين جزائي، لةزمين (أ، ب، هـ، ز)قانونةكاني تر، بةِرةئي من فةقةرةي 

 .ئةوان قانوني ئريهاب، ثَيشنيارةكةي من ئةوةية، ئةم ضوار خاَلة البربَين، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)ِرَيز حممد قادر عبداهللبة

 .كوَيستان خان فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةطةَل ئةوةم كةوا ئةو دوو مليؤنة زؤر كةمة، زؤر زياد بكرَيت، لةطةَل ئةوةشم كةيةك مليؤنةكة كةم 

هي ئةوة نةبَيت مليؤنَيكي لَي وةربطرَيت، مةبةستم  بكرَيتةوة ضونكة، جاري واهةية رةنطة خةبةرةكة
ئةوةية ئةو دوو مليؤنة ئةكرَيت بةثَيي ياسا، ياساييةكان ئةزانن، ئةطةر مةفتوح بَيت با هةر مةفتوح بَيت، 
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يان بِرَيكي زؤر بَيت، زؤر زؤر بَيت، ضونكة وةكو باسكرا تةشهري و ئةوانة ناكرَيتةوة بة دوو مليؤن، لةسةر 
هةر بابةتَيك ثةيوةندي هةبَيت بةنهَينيةكاني ذياني تايبةتي تاك هةرضةندة راستيش بن، ئةطةر (د)خاَلي 

بآلوكردنةوةكة بووة هؤي لةكةدار كردني، من ئةمةوَيت ئيزافةيةكي بؤ بكرَيت، ئةطةر ئةو شتة تايبةتية 
خةَلك نةبَيت، بؤ  تةئسريي نةبَيت، تةئسريي خراثي لةسةر كؤمةآلني خةَلك يان لةسةر بةرذةوةندي

منوونة فةرمانبةرَيك ئيختالس ئةكات، ئةوة بةتةنها ثةيوةندي بةخؤيةوة نية، ثةيوةندي بةداهاتي 
حكومةتةوة هةية، يةعين ئةوة زةرةرَيكي طةورة ئةدات، لةبةر ئةوة ناكرَيت باس نةكرَيت، يان 

، يةعين شتَيكي بؤ زياد بكرَيت، قاضازضيايةتي تلياك ئةكات، كةئةوة مةفروزة هينَيكي بؤ زياد بكرَيت
ضونكة من بةتةنها مةسئول نيم لةذياني خؤم، لةو دوو حاَلةتةدا لة حاَلةتي تريش مةسةلةي ئةخالقي 

 .ئةوانة، مةفروزة ئةطةر ثةيوةندي بة بةرذةوةندي كؤمةآلني خةَلك وحكومةتةوة نةبَيت، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .شان خان فةرمووثةخ
 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةم ماددةية ثَيم واية ثَيويسس بةعينوانَيكة، لة ماددةي نؤدا ثَيشنيار كرا، بةآلم ثشتطوَي خرا، ضونكة 

كورديية،  ئةمة ئيجرائاتي قانوني عيقابية، ئةمة يةك، فةرق هةية لةنَيوان دةقة عةرةبيةكةو ئةو نةصة
، لةكوردييةكةدا لالدعاء العام او املتضرر حق اقامة الدعوى وفق القانونلة نةصة عةرةبيةكةدا خاَلي دووةم، 

ئةوةي تَيدا نية، سةبارةت بةخاَلي يةكةم، من لةطةَل ئةو رةئييانةم كة باس لةزياد كردني زةرامة ئةكةن، 
ؤ ئازادي رؤذنامةطةري بووةو بؤ مايف رؤذنامةوان بووة، ئَيمة ئةمة ثَينجةمني دانيشتنة، زؤرينةي قسةمان ب

لةبةر ئةوة ئةبَي مايف طشتيش لَيرةدا بةثَيي ئةم ماددةية، دياري بكرَيـت، لةبةر ئةوة لةطةَل زيادكردني 
السب او القذف او تشويه السمعة او مدا لةطةَل ئةوةم ئيزافةيةك بكرَيت، كة ئةَلَيت، ( ج)زةرامةدام، لةخاَلي 

ضونكة هةندَيك جار، هةندَيك رؤذنامةوان، شتَيك بآلو ئةكاتةوة، كة حةقيقةت نية، من دوَييَن وقف، امل
لةماددةي حةوتدا بامسكرد، بةآلم، ئةبَيتة سةبةبي تةشهري، رةنطة تةشهري نةيطرَيتةوة، يةعين مةوقيتَيكت 

شس وا بووة، التقرب الصالة َيت تةشويه ئةكات، دوَييَن وةكو ومت يةعين تةشبيه نةبَيت، وةكو ئةوةية بَل
ئةوة برادةراني ليذنةي قانوني ئةزانن ئةضَيتة ض بابةتَيكةوة، رةنطة من صيازةكةم تةواو نةبَيت، ِرةنطة 

كةدةَلَيت، جتاوز لةسةر معتقداتي ديين وهةتا كؤتايي، ئيزافةيةكي بؤ ( هـ)بضَيتة تةشهريةوة، لة فةقةرةي 
ري جيهةتَيكي سياسي قانوني، كةقانونيةن معتةرةف نية جيهةتَيكي سياسي، بكرَيت، هةروةها معتقداتي فك

م، ضونكة لةماددةي دوو موعالةجة كراوة، (واو)ئةوةش ئيزافة بكرَيتة سةري، من لةطةَل البردني فةقةرةي 
تيباهم ئَيستا برادةران ئةَلَين دووةم البراوة، لةطةَل ئةوةم ئين متضرر،لةطةَل ئةوةشم شتَيك هةبَيت، كة 

ومدعي عام، حةقي ئةوةي هةبَيت، دةعوا قةيد بكات، ئيزافة  متضررنةكرد، كة لةماددةي نؤ ئةوة هةبَيت، 
 .لةسةر ئةو زةرامانةو سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك بةَلَين فةرموو
 

 (:بةَلَين) بةِرَيز محد عبداهلل حممود
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سةرةتا من لةسةر مةسةلةي عينوانةكةي يغرم الصحيتي ئةوةي كة ليذنةي ياسايي داياناوة، ئةطةر تةماشاي 

 تعطيليئيجرائاتةكان بكةين، صةحافةشي تَيداية، يةعين بكرَيتة يغرم الصحيتي او الصحييتة، ضونكة 
راست ئةكةمةوة، ئةطةر تَيداية ومصادةرةشي تَيداية، من ثَيشنيارةكةي بةِرَيز كاك تارق جامباز ثشت 

لةحاَلةتَيك ثارةكة نةدرا، يةعين ئةو صةحييتةية يان ئةو صةحةفية، نةيتواني ثارةكة بدات، بةديلي ضية، 
كة ئَيمة لَيرة سجن وئةوانةمان ثَي باش نية، بةتةئكيد ئةبَي رةسيدَيكي لةبانك هةبَيت، بؤ ئةوةي بتوانَيت 

طةر فةقةرةي يةك ودوو موقارةنة بكةي، تةماشا ئةكةين ئةوة سزايةكة بدات، ئةوةي سَييةم بةِراسس ئة
على ارتكاب اجلرائم، حتريض على ارتكاب االرهاب،  التحريض)ثةيوةندي بة ارتكاب اجلرائم هةية، يةعين 

تعطيل الصحيفة، يان منع صدور الصحيفة ملدة التزيد على  كة دَيني تةماشاي جةزايةكة ئةكةين، دةَلَيت
كل ماخيل بـااالداب العامة، او م كةدَييتة دووةم، تةماشا ئةكةيت، مصادةرةي تَيداية، يةعين بةآلستة اشهر، 

دةَلَيت مصادةرة، كةواتة فةرقةكة ضية، بةِراي من ئةبَيت مصادةرةكة بضَيتة  السب او القذف او التشهري
ة بضَيتة فةقةرةي ثَيشةوة، ئةوةي كةحتريز ئةكات لةسةر جرائمي ئريهاب، دةبَي مصادةرةي صةحييتةك

يةكةم، تةعتيلةكة بَيتة خوارةوة، سَيش ضوارةم ئةو ثارةي كةوةردةطريَيت، لة فةقةرةي دووةم، ئةو 
جةزايةي كةوةردةطريَيت، ئةو ثارةية بؤ كَيية؟، يةعين بؤ ئةو كةسةية كةئيهانة كراوة، بؤ كَي ئةطةِرَيتةوة 

طةِرَيتةوة كة تةشهريي بةناوةوة كراوةو سومعةي ضووة، ئةو ثارةية، كةلةزؤربةي دةوَلةتان بؤ ئةو كةسة دة
بةِراي من بةنيسبةت ثارةكةش ئةوةي سةرةوة كةنووسراوة دة مليؤن لة خوارةوةش بكرَيتة دة مليؤن، 
ثشتيطري لةوةش دةكةم كة يةك مليؤن زؤرة هةموو جارَيك ئةو خةبةرة بآلودةكرَيتةوة، قابيلي ئةوةية 

ةدنايةكة لة ميلؤنَيك كةمرت بَيت، بةآلم حةدي ئةعاليةكة بكرَيتة دة مليؤن، كةكةمرت بَيت، كة حةدي ئ
 . زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .دكتؤرة رؤذان فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة بِرطةيةك لةماددةي دة، ضونكة باس لة حوكمَيكي ثَيشنيار ئةكةم ماددةي يازدة دةمج بكرَيت، بكرَيت

ئيستسنائي ئةكات لةسةر ئةو ماددةية، هةرضةند ئيستسنائةكة خؤزطة، لة حوكمةكاني ئةو ماددةية 
هةمووي باية، ضونكة باسي طؤظاري زانسس ئةكات، طؤظارو رؤذنامةي زانسس بةمةبةسس زانسس حوكمي 

ي يةكةم لة ثَيش وشةي ئريهاب جرائم (ب)َيبةجَي نةكرابا، لة بِرطةيئةو ماددةية هي  ياسايةكي لةسةر ج
العنف زياد بكرَيت، واتة جرائم العنف واالرهاب، بِرطةي يةكي دووةم، اهانة املعتقدات الدينية، وشةي اهانةي 

اهانةي ، (اساءة على املعتقدات الدينية)يةكةم ضونكة دووجار وشةي اهانة هاتووة، اهانةي يةكةم بكرَيـتة 
 .دووةميش كة دةَلَيت، اهانة الرمز، شخصيش زياد بكرَيت، اهانة الرمز او الشخمي، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك ئارام فةرموو
 :بةِرَيز ئارام رسول مامند
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زن رابطرين، لةم ياسايةدا لةاليةك ئَيمة، طرتنمان لةِراستيدا دروستة ئَيمة ثَيويستيمان بةوة هةية تةوا

لةسةر رؤذنامةو رؤذنامةنووسان بةتةواوةتي البردووة، تةعويزي ئةوة بة زةرامة ئةكةينةوة، بةآلم، 
هةندَيك بابةت لةم ماددةيةدا هاتوون، كة بةِراي من بةتايبةتيش ئةوةي كة ثةيوةندي بةئريهابةوة هةية، 

ؤرةوة هةية، بةِراي من لَيرة دووبارة جَيطاي نابَيتةوة، ئَيمة ياسايةكي زؤر بامشان ئةوةي كةثةيوةندي بةتري
دةركردووة، بؤ بةرةنطاربوونةوةي تريؤر، ناكرَيت ئَيمة، ئَيستا لَيرة بةزةرامةيةكي ضةند مليؤني بةديلَيك 

كةم، ئةوةي تريؤر لَيرةدا بؤ عقوبةداني بآلوكراوةو رؤذنامة لةوةي تريؤردا دابنَيني، بؤية من ثَيشنيار ئة
البربدرَيت، هةركةسَيك يان هةر رؤذنامةنووسَيك يان هةررؤذنامةيةك، شس بآلوكردةوة كة بانطةشة بوو بؤ 
تريؤريزم ثَيويستة مةجالي ئةوة بدةين، كة بةثَيي ياساي تريؤر مامةَلةي لةطةَلدا بكرَيت، ئةمة هي يةكةم، 

يكراوة، وةكو عقوبة هاوِرام لةطةَل بةشَيكي زؤر لةبرادةرامن، ثَيم واية دووةم، لة ئةو مةبلةزانةي كةوا ديار
ثَيويستة حةدي ئةدنا دياري بكرَيت، بةآلم، حةدي ئةعال لَي بطةِرَيني بؤ حماكم دةست نيشاني بكةن، 

ةو هةروةكو برادةرَيكي بةِرَيز ئيشارةي ثَيدا، رؤذنامةيةك بابةتَيك بآلو ئةكاتةوة كة ثةيوةندي بةسومع
شةخصيةتي نةفةرَيكةوة هةية، ئايا ئةمة بةمليؤنَيك تةقدير ئةكرَيت، يان بةدوو مليؤن تةقدير ئةكرَيت، 
ئَيمة فةترةيةك بةر لة ئَيستا ياساي سوَلتةي قةزائيمان دةركرد لَيرةدا، كة بةتةواوةتي سةربةخؤيةو 

لة ِرَيطاي حماكم حةدي ئةعال دياري بكرَيت،  كؤمةَلَيك ثَيوةر هةية، با ئَيمة ئةوة بؤ دادوةران لَي بطةِرَيني،
ئةمة دووةم خاَلي سَييةمم، من ثَيم واية تةنها رؤذنامةنووس زةرامة نةكرَيت، رؤذنامةش زةرامة بكرَيت، 
لةبةر ئةوةي رؤذنامةنووس ضي لة مةعلوماتَيك يان بابةتَيك بكات، ئةطةر جهةتَيك بؤي بآلونةكاتةوة، 

 .ئةكةم رؤذنامةش مشولي ئةو زةرامةية بكات، زؤر سوثاسبؤية من ثَيشنياري ئةوة 
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك شَيردَل فةرموو
 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كة هةست  خؤي ئَيمة يةكجار رؤذنامةنوومسان زؤرة، كة شتيش زؤر بوو دائيم خةَلك واي لَي تَيدةطات

بةمةسئوليةت ناكةن، رؤذنامة عادةتةن بة زمانَيكي زؤر ئاسايي ئةنووسرَيت، بؤ ئةوةي هةموو كةس 
بيخوَينَيتةوة، زؤريش بآلو ئةبَيتةوة لةبةر ئةوةي خةَلكي نابالغيش ئةخيوَينَيتةوة، هةركةسَيك تؤزَيك 

ة، زؤربةيان يةعين شس شةخصي نني، خوَيندةواري هةبَيت ئةخيوَينَيتةوة، ئةوانةش كةوا لَيرةدا هاتوو
يةعين لةدةسس خؤت نية، شس خةَلكي ديكةن، مةسي زؤر خةَلك ئةكات، بؤ منوونة مةسائيلي ديين ورةمز 
وئةوانة، ئَيمة، ميللةتَيكني بةِراسس تا ئَيستا ميللةتةكةي ئَيمة، زؤربةي رةمزي خؤياني خؤش دةوَيت، 

عةفووت ناكات، مةسائيلي ديين هةر لةناو هةرَيم نية،  رةمزةكة خؤي عةفووت ئةكات، خةلكةكة
لةدةرةوةي هةرَيميشة، ئةو شتانة دوايي مةسةلةي ئريهاب ئةوة شتَيكي زؤر طةورةية، ئةوة تةحريزة 
لةسةر ئريهاب، ئينجا رؤذنامة ئيمِرؤ  شت ئةنووسَيت بةياني بآلو ئةكرَيتةوة، لةبةر ئةوة ئةو شتانة 

ي لةئةلف وباو دال تا ئةخريي، ئةو شتانة كة دةنووسرَيت سبةييَن كةبآلو بوويةوة، ئةطةر بنووسرَيت، ئةوة
وةكو ومت ئةو هةموو خةَلكة بيخوَينَيتةوة، هةندَيكيشيان مةسئول نني، هةندَيكيشيان كة دةينووسن 

ر قةوما، ئةوانيش هةر هةست بة مةسئوليةت ناكةن، ئةوة كؤنرتؤَل ناكرَيت لةثِر دةبينَيت مةشاكيلَيكي زؤ
يةعين حكومةتيش ثَيي كؤنرتؤَل ناكرَيت، لةبةر ئةوة من ثَيشنيار ئةكةم، كة خاَل خاَل نةك لةثَيشةوة 
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بنووسني يغرم الصحيتي كة ئةو ئيشانةي كردووة، خاَل خاَل هةرخاَلةو عقوبةي خؤي بؤ دابندرَيت، 
بطرَيتةوة، لةبةر ئةوة من عقوبةكةش نةك هةر رؤذنامةكة بَيت رؤذنامةنووسةكةش بَيت رؤذنامةكةش 

لةطةَل ئةوةدام هةموو خاَلةكان، لةطةَل ئةوةي ليذنةي قانونيم بةو شَيوةية بَيت، رؤذنامةنووسةكة سَي 
مليؤن بَيت، رؤذنامةكة دة مليؤن بَيت، بةنيسبةت مةسائيلي ئريهاب، ئةوة عقوبةكةي زؤر لةوة زياتر بَيت، 

ن، رؤذنامةكةش تا ماوةيةك تةصديرةكةي حجز بَيت، يةعين رؤذنامة نووسةكة كاري تا ماوةيةك رابطر
بآلو نةكرَيتةوة، بةنيسبةت مةسائيلي ديين من لةطةَل ئةوةدام عقوبةكةي لة ثَينج مليؤن تا دة مليؤن 

 .بَيت، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .مريةم خان فةرموو
 :بةِرَيز مريم حسن ابراهيم

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
لةسةر ئريهاب، ( أ ، ب)بِرطةي  اواًلو كاك شَيردَل ئةكةم،  فضيلةخانبةِراسس من تةئيدي ثَيشنيارةكةي 

لةسةر اهانة ( أ)بِرطةي  ثانيًا، دوياتةبعةن من خواست زَيدة بكةن بةِراسس زرامة، لةسةر بِرطةية 
كة نةباش و ئةو ستاندينة سةر وان معتقدات الديين و املعتقدات الدينية، راسس زؤر شت نووسينة، فكرة

 .تشويه ئةو كرينة، ئةظة زيادة باو تعتيل صةحييتة  زَيدةكةن، نة بةس زرامة زيادة كةن، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رةمزية خان فةرموو
 :بةِرَيز رمزية امحد رشيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اما بة رةئية من نةبَيت ئةوي لة جريدة شَس نةشر كات، ضت بت ئيهانةك بضك بؤ شةخصةك،  بت ئةظ زر

ض بت ترسةكا مةزن بت، والَي بَينت ئةو شةخصة بطاتة دةرةجةكي حاد، با بةدةرةجة بت ئةظ تةزرمية، 
 .وةكي حةمجي ئةو تشتة بَيتة دياريكرن، زؤر سوثاس

 (:كةركووكي كةمال.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .سارا خان فةرموو
 :ثريؤت خضر سارا بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت سزاي يةكةم، كة دةَلَيت رؤذنامةنووس عةفوو ئةوةلةن زةرامة، بةبِري مليؤنَيك، ئةو مليؤنة 

َيت هةزار بؤ زؤرة ضونكة، جاري وا هةية زؤر سادةية، زؤر بةسيتة سزايةكة، ئةطةر كةم بَيت بؤ منوونة بَل
طةر لة هؤكارةكانى راطةياندن ئةمانةى خوارةوة )شس زؤر بضووكيش بَيت، لةاليةكى تر دةَلآ 

هؤكارةكانى , بؤ بووة بة هؤكارةكانى راطةياندن لَيرة, ئَيمة باس لة ياساى رؤذنامة دةكةين, (باَلوبكرَيتةوة
هةر بابةتَيك ثةيوةند , هةر ئةو ماددةية( د)بةنيسبةت خاَلى , راطةياندن ئَيمة ومتان تايبةت نيية بةوة
ضونكة ئةطةر كةسةكة , لَيرة بؤ كةسانى ئاسايى زياد بكرىََ, بَيت بةنهَينييةكانى ذيانى تايبةتى تاك
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ئةو زَيدة رؤيية ( ه)بةنيسبةت خاَلى , كةسايةتَيكى طشتى بوو جياية لةوةى كة كةسَيكى ئاسايى بَيت
سووكايةتى كردن بةرامبةر باوةِرى يةكَي لة , رَى هةر لة ئةوةَلةوة بنووسرَىئةطةر بك, ئةوةيش زؤر فراوانة

, يةعنى ئةو كةم زانني و دروشم و ئةوانةى ناوَى, تائييتة ئايينييةكان و سيمبولةكانى كورتيش دةبَيتةوة
جا تةواو ئين, هةر يةكسةر سووكايةتى كردن بةرامبةر باوةِرى يةكَى لة تائييتة ئايينيةكان و سيمبولةكانى

, ئةوةيش ضونكة ئةو دابة هةر وةك باس كرا لةاليةن برادةرانيش, البربَيت باشة( و)خاَلى , بكرَى ماددةكة
لةبةر ئةوةى لة , لَيرة البربَى( ز)خاَلى , الستيكيية يةعنى هةموو شتَيك بةو ناوةوة تؤمةت بار بكرَى

 .زؤر سوثاس, ئةوةهةست دةكةم دووبارة بَيت , بِرطةكانى ثَيشةوة باس كراوة
 :بةِرَيز طياَلس حمى الدين حممد زريب

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لة هةفتةى توند و , هةر بؤ ثشتيوانى لة قسةكانى كوَيستان خان منوونةيةك دةهَينمةوة, (د)من لة خاَلى 

كة , ذنى تَيدا بووسكااَلى ضوار هةزار ك  و , تيذى ذنان دكتؤرَيكى بةِرَيز بةحسَيكى ئةكادميى تةقديم كرد
بؤية من ئةَلَيم ئةم خاَلة , بةهؤى دةسةاَلتى مادى و مةعنةويةوة هةوَلدراوة دةست درَيذى بكرَيتة سةريان

بةمةرجَى كاريطةرى خراثى نةبَى لةسةر ), ثَيشنيار دةكةم ئةم رستةية خبرَيتة سةرَى, مةتاتيةتَيكى تياية
ئةطةر رؤذنامانة , م لة بةِرَيز جةنابى وةزيرى رؤشنبريى هةيةثرسيارَيكيش, (بةرذةوةندى طشتى هاوواَلتيان

, ئةطةر ثارةى نةبوو, كة ئيشارةتان ثَيداية لةم قانونة بؤ ئةوةى رؤذنامةوان سجن نةكرَين, ثارةى نةبوو
 .زؤر سوثاس, ضى لةجياتى ئةبَى, يةعنى تواناى نةبوو ئةو ثارةية بدات

 :بةِرَيز شريين عبدالرمحن دينؤ
 .سةرؤكى ئةجنومةن بةرَيز

يان , بومة تشتك ديار دةبَى ئةظ شةخصية, ئةظ سةحب كرن, نيسبةتَى ئةظ ماددةَى دة وةختَى دةخوَينن
ئةطةر ئةوة سةحب بكرآ ئرِيهابا و , رةسنة وةكو هةدةفى ئةوة هةدم بكرَين موجتةمةعن, ئةظ سةحةفيية

مادةم قانون ئيجازةى , دةكينت موجتةمةعى يةعنى وى هةدةم, يةعنى تةوحةمى ثَي بة طرَيداية, تةحريزا
مليارة دةداتن بؤ بانكارى لة , مليؤنة, يةعنى ثارة بوينة موشكيلة, بَيذن عقوبةكى جةزائيى نةماية, داوة

 ,(يغرم الصحفي مع مراعات احكام القوانني النافذة  يف االقليم)ذ بةر هةندَى مةفِروزة , ئةوى دى بكاتن
ئةن بَين سةحبى , ةى صةحييتة قةوى ترةبَيذن مةصادةر( ثانيا, اوال, حفيويغرم الص)ثاشان بَيذن 

 .سوثاس, سةحييتة
 :بةِرَيز مشسة سعيد حممود
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لة ماددةى حةوتةم بِرطة , ضونكة ئةم سزايةى لَيرة دانراوة, ئةمةوَى لة بيدايةتى مادةكةوة دةست ثَيبكةم
ياخود بؤ تةصحيح و رةدى ئةو زانياريانةى , بؤ راست كردنةوة, زاى بذاردنسزاى تايبةمتان كرد بة س( 0)

ياخود ئةطةر وامبَينَى , لةبةر ئةوة ئةطةر لَيرة دابنرَين خصوصيةتى بِرطةى حةوت نامينَى, كة نادروسنت
ثَيش , (أ)طةى لة بِر, ثَيم واية باشة لَيرة ئةوة طؤِرانكاريةكى تَيدا بكرَى, مةفِروزة لةطةَل ئةوة دةمج بكرَى

ثَيم باشة , (لةِرَيطاى هؤكارةكانى راطةياندن ئةمانةى خوارةوة باَلودةكرَيتةوة)بِرطةكة هةر كة ئةَلَى 
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دَيمة سةر ئةو ( أ)لة بِرطةى , يةعنى بكرَى بة كؤمةَلة مةرجَى, (مةرجةكانى باَلوكردنةوة)بنووسرَى 
كة قوربانيانى دةستى ترس , من ثَيشنيار دةكةم, اتةوةوشةى كة ئةَلَى هةر بابةتَيك ترس و تؤقاندن باَلوبك

ضونكة زؤرجار ئَيمة بؤ ناساندنى حةمجى تاوانَيك , و تؤقاندن و ئةو بابةتانة قةرةبووى مادى بكرَيتةوة
بةِرؤذنامة , ياخود دذ بةهةر اليةنَيكى تر بكرَى, ياخود دذ بة ئافرةت بكرَى, كة دذ بة دةسةاَلت بكرَى

لةسةر قوربانيانى , رةسم يان نووسني بَيت, يان بة وَينة بَيت, بةنووسني بَيت, يشةوةئةليكرتؤنةكان
راستة ئَيمة لَيرة بؤ ئةوةية حةمجى تاوانكار و راى طشتى دةرخبةين و بيزانني، , تاوانةكة باَلوى دةكةنةوة

تووشى حاَلةتى , دةبَيتبةاَلم سةير دةكةى قوربانيانى دةستى ئةوة تووشى دَلةِراوكى و نائارامى دةروونى 
, كةسيش لَييان بةرثرسيار نيية, كة قةرةبوويان بكاتةوة, تا ئَيستا كةسيش بةرثرس نيية, رشانةوة دةبَيت

كة باَلوبؤوة خةَلكانَيكى زؤر تووشى هني , (دوعا)لةبةر ئةوة من ئةثرسم زؤر لةحاَلةتةكانى كوشتنى 
سةير دةكةى , ف دةربارةى ئافرةتَيك كرابوويةعنى عون, يةعنى من خؤم تووشى شؤك بووم, بوون

ئةو , مةسةلةن ئافرةتَيك ئافرةتَيكى ترى تيزاب دةرخوارد ئةدا و ئينيتيجار دةكات, وَينةيةكيان ثَيشاندا
كة بةهؤى , يةعنى ئةو حاَلةتانةى قوربانيانى دةستى ترس و تؤقاندن, شةوى تا بةيانى من نةخةومت

ثَيويستة لَيرة , ثَيويستة لَيرة قةرةبوويةكيان بؤ بكرَيتةوة, باَلودةكرَيتةوة يان وَينةكانةوة, نووسينةكانةوة
, (دان بةِرَيطايةك لة رَيطاكانى باَلوكردنةوة)ئةَلآ , (ب)بةنيسبةت بِرطةى , كةسانَيك لَييان بةرثرسيار بَيت

, بكرَى( دزى)وشةى ثَيم باشة ئيزافةى , ثَيش ئةوةى بَلَى بؤ تاوان كردنى جَيبةجَى نةكردنى ياساكان
سَى , هةر لةم دوو, يان لةباَلوكردنةوةكان مةسةلةى تةحريزة بؤ كارى دزى, ضونكة زؤرجار لةنووسينةكان

يان , لةسةر ئةوةى كة فالنة شوقة, موقابةلةى قوتابى ناوةندى و دواناوةندى كرا, رؤذة لةقوتاخبانةكان
هةر , كة تؤ هاتى نووسينت لةسةر ئةوة باَلوكردةوة, يان فاَلنة شت بارى ئةمنيةتى ضؤنة, فاَلنة شوَين

هةر بابةتَيك دابى طشتى )ئةَلَى ( د)لة بِرطةى , خؤى دةروازةيةكة كة كارى دزى يان تاوانى تَيدا بكرَى
ضونكة هةندَى حاَلةت , (ياخود شريازةى خَيزان تَيك بدات)ثَيم باشة ئيزافةى ئةوة بكرَى , (لةكةداركات

وةكو ماددة , بةاَلم خَيزانيشى تَيدابَي, تةقيميش كراوة بةياسا, (د)ضوارضَيوةى  هةية ناضَيتة ناو
بةِراستى با , يةعنى تةواو خوَينةر تووشى ئينحرياف دةكات, ئَيستا جةريدةى ئازاد هةية, بَيهؤشكةرةكان

رةمى ليذنةى هةروةها تةئيدى خاَلى ضوا, ثَيم باشة ئةوةى بؤ ئيزافة بكرَى, تةقيميش كرابَى لة ياساكة
 .زؤر سوثاس, (موتةزةرير حةقى ئةوةى هةبَى كة رةفعى دةعوا بكات)كة ئةَلَى , ياسايى دةكةم

 :سعدالدين عبداهلل مولود بةِرَيز مال
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, (كل ما من شأنها التحريض على ارتكاب االرهاب)ئةو , هةر هةَلبطريَى( ب)ئيقترِياح دةكةم فةقةِرةى 
ضونكة لةوَى باسى كةليمةى تةحريزمان , يةعنى هةَلبطريَى باشرتة, ِرةزةى قانونى ئرِياهاب بكاتموعا

قةزف , (القذف)باسى / نوقتةى دووةم, ماناى واية ئةوة لَيرة زيادة ..(كل من حرض و دفع), كردووة
نى ئةوة حةقى يةع, يةعنى هةتا لةدينى ئيسالميش زؤر ئيهتيمامى ثَيداوة, كةليمةيةكى زؤر طةورةية

بة , ئةوة نةك بة دوو مليؤن, مةسةلةن مَيردَيك ئيتيهامى ذنةكةى بكات بةزينا, حةقى بةشةرة, خودا نيية
يةعنى البدة ئةو قةزفة , ضونكة قةزييةى سومعةى لةسةرة ئةوة, بيست مليؤنيش ثِر نابَيتةوة ئةو شتة

لةصةحافة , قةزيةكى تر هةية, هةر باشرتة ,هةتا ئةطةر ئةوةى سةرَى زياد بكرَى, بضَيتة سةرَى باشرتة
قةزييةى تةصويرى , يةعنى هةتا لةقانونى عةمةىل صةحافةى ئةمريكى كة تةعديل كراية, تةصوير زؤرة
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, بةهةر شتَيك بَيت, يان تةصوير بكات, كة بَيت رمسَيك بطرى, يةعنى تشويه بة تةصوير, هاتيتة ناوَى
, عيالجى بكرَينت, لةو تةزرمية جَيى بؤ بكرَيتةوة, لةو قانونةثَيويستة ئةوةش , بةهةر نةوعَيك بَيت

بكرَيتة موقتةرةح لةبةر , هةروةها لةطةَل ئةوةشدام كة ئيهانةى ئيعتيقاداتى دينى زةرامةكةى زؤر كةمة
 .لةطةَل رَيزمدا, ئةوةش لةدةرجةى يةكةم بكرَينت, هةندَى ثشتطريى دةكةم

 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن
 .ز سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَي

لالدعاء العام او املتضرر حق اقامة الدعوى )كة بِرطةى دوو , من تةئكيد لةسةر ثرسيارى ثَيشووم دةكةمةوة
من , ضونكة ئةمة ئيجرائاتة, بؤية ئةمة شوَينى لةماددةى نؤية, ئةمة ئيجرائاتة نةك عقوبة, (وفق القانون

من ثَيشنيار دةكةم , ئَيستاش ئةطةر ئةوة لَيرة جَيى ببَيـتةوة, ةوةبةاَلم ئَيوة جوابتان نةدام, ثَيشنيارم كرد
للمدعي العام حق اقامة الدعوى يف حالة مساس يف حق العام او النظام العام )كة صيغةكةى بةم شَيوةية بَيت 

من , ئةطةر ئةمة قبوَل بكرَى, (و للمتضررين اقامة الدعوى يف حالة مساس يف مسائل احلقوق اخلاصة
 .سوثاس, يش البربدرَيت(و)شنيار دةكةم بِرطةى ثَي

 :بةرٍَِِيز حامت حممد جان حسن
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, بةم شَيوةية دابنرَيت( أ)بةاَلم لةطةَل ئةوةشم بِرطةى , من بةكورتى لةطةَل ئةو صيغةيةى ليذنةى ياسايم
, ةبةر ئةوةى صيازةكةى زةَلةت هاتووةل, لةجياتى خاَلى دووةم بِرطةيةك دابنرَى, خاَلى دووةم نةمينَى

 .زؤر سوثاس, خاَلى ضوارةميش بكرَيتة خاَلى سَييةم, خاَلى سَييةم بكرَيـتة خاَلى دووةم
 :سليمان خليل خضر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
خاَلة يةك  ئةوةلةن داهاتى, ثرسيارا من لة ليذنا ياسايية, من تةئيدى كاك مالسعدالدين و كاك ئارام دكةم 

بكرَيتة ( أ وب)ئةز ثَيشنيار كةم خاال يةك , هةر دذ نابن, دطةل ئةو خاَلةى بةرنطارة ياسايى تريؤرَى, و دوو
 .سوثاس, ضونكة لةوَى ضارة وية, راكرن

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

( و)بؤ , م يةك ئيزافةم بؤى هةيةبةاَل, ئةو دةستكاريةيى ئاخريى ليذنةى ياسايى من تةئيدى دةكةم
من خؤم , وةكو منوونةش بؤ ئةوةى هةموو اليةك ئاطادار بَيت, (كل من يؤذي اىل وحدة االسرة)بنووسرَى 

كة موهيمةى ( أ و ب و ج)ضةندين خَيزان لةسةر ئةو ناوانةى كة بة حةرف دةنووسرَين وةك , بةَلطةم الية
ئيرت هةموو ( م.ج.ب)بةناوى كضَيكى زانكؤ كة ناوةكةى دةنووسرى , ةرؤذنامةكان كة بابةتة بةناوى خةَلكةو

بةَلطةشم لةالية ئةطةر هةر كةسَى بةَلطةى , َيك لةماَلةكةى خؤى كَيشةى لةال دروست دةبَيـت(م.ج.ب)
من , خاَلَيكى تر, طةيشتؤتة حاَلةتى تةاَلق لةسةر ئةو بابةتانة, ئةوة ضةندين خَيزانيش تَيك ضووة, ويست

ئةوانةى كة ثَيداطرتن , هي  كةسَيكمان طومان نةبني, يدى راى سةرؤكى ليذنةى رؤشنبريى دةكةمتةئ



 032 

لةسةريان نةكةين كةوا , لةسةرةتاوة تا ئَيستا طومانيان ثَينةبةين, دةكةن لةسةر البردنى ئةو دابة عامة
ثَيداطريى ئَيمة , ن ئةوانلةهةمان كاتدا ئَيمةش داوا دةكةي, ئةوان حةقى خؤيانة, ئةوان دذى ئةدابى عامة

, وةكو دذايةتَيكى ئازادى رؤذنامةطةريى بؤمان لةقةَلةم نةدةن, لةسةر مانةوةى ئاداب عامة لةو رؤذنامةدا
ئةو كات هةموومان حةقمانة كة , ضونكة ئةطةر مافى تاكة كةس و مافى كؤمةَل تَيكطريان لةماددةيةك

دييتاع لةحةقى شةخصى رؤذنامةنووسةكةى , ؤتةتؤش دةتوانيت حةقى خ, دييتاع لةحةقى عام بكةين
 .زؤر سوثاس, بكةيت

 :بةِرَيز بارزان حممد قادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

( اثارة الرعب)بةِراستى , قسةم لةسةر تةعديالتى ليذنةى ياسايية, من قسةم لةنةصى مةشروعةكة نيية
, ثَيم واية هةَلبطريى باشرتة, زؤر شامةلةيةعنى , باسى بومةلةرزة، باسى ئيسارةتى روعبة, زؤر فراوانة

يةعنى ئيسارةى روعب حاَلةتَيكى نةفسيية لة , باسى كولَيرة و باسى بومةلةرزة هةمووى ئيسارةى روعبة
صةحييتةش جوزئيى زؤربةى زرامةى , من تةئيدى مام رشاد دةكةم/ دوو, نابَى تةحديد بكرَى, ئينسانداية

ئةطةر صيازة كرا حةقة صةحةفةش , ية كة مةعاشَيك وةردةطرَىخؤى صةحةفى هةر ئةوةندة, وةرطرَى
بةثَيى دةستوور هةموو , من ثَيم واية ئيهانةى رموزى ديار, بةنيسبةى زياتر زةرامة بكرَى نةك كةمرت

يةعنى هةموو مواتنَيك بةثَيى دةستوور بةرامبةر بةقانون , مواتنَيك بةرامبةر ياسا مةساواتى هةية
 .زؤر سوثاس, ة ئةوة هةَلبطريَى باشرتةثَيم واي, يةكسانة

 :بةِرَيز مجال يوسف بؤتانى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطةر , ثرسياري يةكةمم ئةوةية, ثَيشنيارَيك و دوو ماَلحةزةشةم هةية, حةقيقةت من دوو ثرسيار
قانونى , ةزفسةب و ق/ ثرسيارى دووةم, سزايةكة ضي دةبَيت, رؤذنامةنووسَيك ثَيى نةكرا زةرامة بدات

, جَيبةجَى نابَيت لةسةرى كة ئَيستا هةية و ئيشى ثَيدةكرَى, عقوباتى عَيراقى كة نافيزة لة ئقليم
كل ما من شانه تكدير االمن او اثارة الرعب بني املواطنني او احلاق الضرر ( )أ)بِرطةى / مواَلحةزةى يةكةمم

حالة التحريض على االرهاب يطبق عليه القانون الصادر  يف)ثَيشنيارةكةم ئةوةية , (املادى و املعنوى باالخرين
خؤى لةخؤيدا ئةطةر ئةو فةقةرةية , هةر صةحيتيةك ئةم قانونة دةخوَينيتةوة, (من برملان كوردستان

لةبةر ئةوة ئةطةر لةئاخري ئةو فةقةرةية بنووسرَى , نووسينى تةحريز بؤ ئريهاب نانووسيت, ببينَيت
, لةثةرلةمانى كوردستان, قانونى موكافةحةى ئريهاب هةية لةكوردستان, تئةوةى تةحريزى ئرياهاب بكا

 .زؤر سوثاس, لةسةرى تةتبيق دةبَيت
 :امني طاهر بةِرَيز زرار

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ضونكة هةندَى تؤهةمةت , بةِراستى ئةوة زؤر زؤرة, رؤذنامةنووس لة بِرى يةك مليؤنةكة, لةماددةى دةيةم

هةر تؤمةتَيك بكات تؤ يةك مليؤنى , هةزار بَيت 02يان باوى , هةزار بَيت 122باوى  هةية لةوانةية
لةوةندة زياتر , يةك مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و, بةِراستى ئةوة زؤرة, ئةوة ضؤن دةبَيـت, لَيبستَينى
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, ناكرَيتةوةمليؤنيش قةرةبوو  122ضونكة تؤمةت هةية بة , من ثَيم باشة ئةوة هةر نةنووسرَي, نةبَيـت
, ئةوةى دووةميان بةثَيى ئةو تؤمةتةى كةدةيكات سزا بدرَى, بةِراستى ئةوةى دووةميشيان نةنووسرَيت

بةِراستى ئةوانةى كةتؤمةتبار دةكرَين جارى , خاَلَيكى تريش هةية, مليؤنةكةش من ثَيم كةمة 12يةعنى 
بؤ منوونة دةنووسن كارطةى , ثَيدةكةوَى لة ئةجنامى ئةو تؤمةتبار كردنة كابرا زيانى مادديشى, وا هةية

بؤ ماوةى يةك مانط ئةو كارطةية لةوانةية زيانى سةدان و هةزاران , فاَلن شوَين ئاواكةى ناخورَيتةوة
ئةى نابَى ئةوة قةرةبوو بكرَيـتةوة؟ لةبةر ئةوةى ئةوةى تؤمةتبار دةكرَى حةقى خؤيةتى , دؤالرى لَيبكةوَى

 .زؤر سوثاس, وةداوا بكات قةرةبوو بكرَيتة
 :بةِرَيز سةردار صباح بوزو هركى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, ئةو نوسخةيةى الى من هةية بةعةرةبيةكةى, من ثَيش ئةوةى دةست بة قسةكان بكةم ثرسيارَيكم هةية

, اَلبةهةر ح, برادةران دةَلَين مليؤنَيك تا ضةندة, قيمةتى زةرامةكةى نووسراية دوو مليؤن تا ثَينج مليؤن
ئةو ثارةى نووسراية تةنيا بؤ حةقى عامة دةضَيـتة , من بة ثَيويستى دةزامن روون كردنةوةيةك بدةم لَيرة

هةموو موتةزةررَيك حةقى ئةوةى هةية كة سكااَل تؤمار , بةاَلم هةموو هاوواَلتييةك, خةزينةى دةوَلةت
, اوواَلتييةك كة زةررى ثَيكةوت بَيتهةر ه, واتة جطة لةو زةرامةى كة دةدرَيت, بكات بؤ داواى تةعويز

لَيرة تةنها باسى / دوو, ئةمة يةك, دةتوانَيت تةعويزى تريش وةربطرَيت, هةروةك كاك زرار باسى كرد
لَيرة ثَيم واية دةبَى ئَيمة هةوَل , لَيرة باسى حاَلةتى موخالةفةى قانون دةكةين, ئازادى رؤذنامةطةرى نيية

بةاَلم , ثشتطريى لة دميوكراسيةت دةكةين, لة ئازادى رؤذنامةطةرى دةكةينراستة ئَيمة ثشتطريى , بدةين
دةبَى , بةِراستى نابَى بةِرةاَليى بَيت, هةم دميوكراسيةت و هةم ئازادى رؤذنامةطةريى دةبَى هةدةفى هةبَيت

, ديية بكرَيتنابَى رَيطا بدةين كة زَيدةِرؤيى لةسةر ئةو ئازا, ئةمةش قونصوَليةتَيكى هةبَيـت بؤ تاكةكان
وةكو برادةران , (اثارة الرعب بني الناس)دةَلَى ( أ)بةاَلم لَيرةدا لة خاَلى , بؤية ئَيمة لةطةَل ياساكةينة

لةهةولَير كاتى خؤى ضةند , منوونةتان بؤ دةهَينمةوة, باسيان كردن ئةوة ثَيم واية لة جَيى خؤى نيية
مةترسى , لةتةلةفزيؤن باَلودةكرايةوة, نامة باَلودةكراوةئةوةى كة لةرؤذ, باندَيكى تريؤريستى ئاشكرا كران

يان رؤذانة باسى موسَل و بةزدا و ديالة , بةاَلم باَلوكردنةوةكةى شتَيكى زؤر باش بوو, ثةيدا كردن بوو
بؤ وةعى خةَلك , بةاَلم باَلوكردنةوةكةى شتَيكى باشة بؤ هؤشيارى خةَلك, مةترسيي ثةيدا دةكات, دةكرَى

يةعنى هةندَيك كةس هةية , (احلاق الضرر باالخرين)لةثاش ئةوةى دةَلَى , ؤر دروست بَيـتكة دذى تري
ئاشكراى , تؤ حةمتةن كة شتى لةسةر باَلودةكةيةوة, مؤزةفَيك هةية طةندةَلة, مةفِروزة زةرةرى ثَيبطةينني

زؤر  (احلاق الضرر باالخرين)بةاَلم لَيرة كةدةَلَى , كةئةوة طةندةَلة زةرةرى ثَيدةطةيةنَى, دةكةي بةئةدلة
, تةكديرةكةش ثَيم واية لة جَيى خؤى نيية, بؤية ثَيشنيار دةكةم تةنيا تةكديرى ئةمن مبينَى, فراوانة
( ز)دةتوانني لةطةَل , مادةم بةس ئةو دوو كةليمةيةمشان هةية, (زعزعة االمن او االخالل باالمن)بوترَى 

زؤر جار هةية رؤذنامةنووس تواناي ئةوةى , اك تارق باسى كردك, ئاخري ثَيشنيارم ئةوةية, زيادى بكةين
ئةوة , لَيرة كَى ثارةكةى دةدات, ض ئةوةى زةرامةكةية, ض ئةوةى تةعويز, ئةو بِرة ثارةيةى بدات, نيية

فةقةرةيةكى تر , من ثَيشنيار دةكةم, قانونى تةنيتيز دةيكاتة مانطانة, دةطةِرَيتةوة بؤ قانونى تةنيتيز
لالدعاء )فةقةرةى دوو دةَلَى , (يغرم الصحفي)فةقةرةى يةك دةَلَى , خؤى دوو فةقةرةيية, ينئيزافة بكة

اذا تعذر استحصال املبلغ احملكوم به من الصحفى تلتزم الصحيفة بدفع )فةقةرةى دوو بيكةينةوة , (العام
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, قالةيةك باَلوناكاتةوةصةحييتةش لةوكاتة هةموو نةوعة مة, لَيرةدا ئةوة حيكمةتَيكى تَيداية (قيمة املبلغ
التحريض على ارتكاب )ثَيم واية , ئاخري ثَيشنيارم ئةوةية, ضونكة ثارةدانةكة دةكةوَيتة ئةستؤى رؤذنامةكة

 .زؤر سوثاس, مةسةلةى ئريهاب نابَى هي  تةساهوىل تَيدا بَى, ئةو زةرامةية زؤر كةمة بؤى ,(االرهاب
 (:ديلمان ئامَيدي)بةِرَيز حممد امحد صاحل 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطةر , بةاَلم بةثَيى ئةو قسةى كة كاك عادل طوتى, راستة ياسايةكة بؤ ئةوةية كة سجنى سحوفى نةبينت

, 02تةقسيمى , مليؤن بَيت 32يةعنى ئةطةر ئَيستا زةرامةكة , لةطةَل زةرامةكةى سجنى لةطةَلدا بَيـت
من لةطةَل ئةوةم كةمرت / دوو, ساَل و نيوةك دةبَيـت حةدى ئةدنايى سجنةكة زياتر لة, دينار بكةين 02

مةسئوليةكى تةزامنى لةبةينى صةحافةكة و لةبةينى نووسةرةكة , تةعتيَلى صةحةفيةكة نةبينت, بَيت
دةبَى ئَيستا , شتَيكى وا هةية, (املقاالت املنشورة اراء اصحابها)ضونكة هةموو صةحافةيةك دةنووسى , بَيت

هةر )دةَلَى , من نةصَيكى دةهَينم لةقانونى ئرِيهابةكة كة قةرارمان داية لةسةرى ,ئةوةش ئيلغا بكةين
هةواَل يان ثِروثاطةندة لةهةر شوَينَيكى راطةياندن بينراو و بيسرتا و , نووسراوَيك يان ضاثةمةنيةك

ساَل سجن بطاتة رادةى هاندان بؤ ئةجنامدانى تاوانى تريؤر ثانزة , خوَيندراو و ئةلكرتؤنى باَلوبكات
لةبةر ئةوة ئيقترياح دةكةم ئةو دةستةواذانة , ئيرت هاندان ماناى تةحريز بؤ ئةجنامدانى ئريهاب, (دةبَيـت

هةتا كو قةزايةكةن بضينت، ضونكى , لَيرة نةمينَى, (بارتكاب االرها, ارتكاب اجلرائم, اثارة الرعب)
بةماناى لةسةر ئةو بابةتة , (القانون ال يعمل باى نص يتعارض مع االحكام هذا)ماددةيةكى تر هةية 

من لةطةَل ئةو رةئييةمة , تةنها لةطةَل ئةو قانونة ئيش دةكةين, تةعامول لةطةَل قانونى ئرِيهاب ناكةين
يةعنى , لةطةَل بَيت( رموزى وةتةنى و سياسى)لةطةَل ئةوةش  ,(اهانة املعتقدات الدينية)كةدةَلَى 

كل )اكتييتا بةوة بكةين , يانيش فةقةرةكة هةمووى البضَيت, ةَل بَيتموعتةقةداتى سياسى و وةتةنيشى لةط
من لةطةَل ئةوة نييم ئادابى , جارَيكى تر تةئيكد دةكةمةوة, قةزيةكى ئةفرادة( االسباب اخلاصة لالفراد

ئةوةى , ئةوة لةو قانونة هةية, عةدةم ئيحترِيامى زةيرة, ضونكة ئادابى عةدةم ئيحتريامى قانونة, عامة
لةبةر ئةوة ئةو دةستةواذة مةتاتيية , سزاى لةسةر هةية, حتريامى حقوق و قانون و زري نةطرَيتئي

, لةهةر الثةِرةيةكى ئةم ياساية وابزامن زةخت لةسةر رؤذنامةنووسى دةكةين, بةردةوام بَيت لةسةرى
ئةخبارى درؤ بؤ  يعاياتى موزيِرة يانديان , لةياساكة هي  شتَيك نةهاتووة كةباس لة ئيشاعات موزريزة

زؤر , موقابلى ئةوانى تر, ئةمانة زؤر زةرورى ترة لةوةى كةباسى ئادابى عام تةركيزى لةسةر بكةين, زةير
 . سوثاس

 :بةِرَيز حسن بابكر امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ة الحدى اهانة املعتقدات الديني)لة دووةم , دوو نوقتةم هةية, بةاَلم يةك, قسةكانى من زؤربةيان كران
ئايا , ضونكة لةوانةية هةزار تةوائيتى هةبَيت لة جيهاندا, ى بؤ زياد بكرَى(يف كوردستان) ,(الطوائف

, بةنةزةرى من بضَيتة يةكةم, عقوبةكة زياد بكرَى زةرامةكةى/ دووةم, مةحكةمة لة كوردستان ض دةكات
اال اذا اجازت احملكمة )ضونكة , تهةتا ئَيرة بةس بَي( كل ما يضر باجراءات احملاكمة و القضاء)( ه)لة 
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, الم وابَى هي  كاتَيك مةحكةمة ئيجازةى شتَيك نادات كة زةرةرى هةبَيت بؤ مةحكةمة و كؤمةَلطا, (نشرها
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز عبدالرمحن امساعيل سليم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هةر رؤذنامةيةك خؤى , (ئةوندة في مببلغيغرم الصح)دةَلَى , من تَيبينم لةسةر يةكةم لةماددةى دة هةية
فةحصى هةموو ئةخبارَيك , ئةو دةزطايية كؤنرِتؤَلى ئةخبارةكان دةكات, دةزطايةكى لةناوةخؤيدا هةية

بة رةئيى من , لَيرة تةزرميةكة تةنها بؤ رؤذنامةنووسةكةية, بؤ ئةوةى كة راست و دروست بَيت, دةكات
يان ئةو ئيخبارةى نةكردية كة , خؤى بؤ كؤنرِتؤَلى ئةو فةقةرةيةضونكة , دةبَى رؤذنامةكةش بطرَيتةوة

كابرايةك تةحريز , بةِرةئيى من زةرامة بةثارة حاصَل نيية/ دوو, ئةمة يةك, زةرةر بةخةَلك دةطةينَى
, بةاَلم دةبَى حةثسى تَيدا بَيت, سةد مليؤنيش بدات لةالى هي  ئةوة نيية, ثارة وةردةطرَى يان, دةكرَي
ثاشان سومعةتى خةَلك بة , بؤ ئةوةى ئةو جةرميةية نةكاتن, هةر ضى تَيدابَى ئةبَى سجنى تَيدابَىئةطةر 

 .زؤر سوثاس, حقيقةت بةثارة تةعويز ناكرَى
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو, مةبدةئيى حةثس لةم قانونة لةزو كرا
 :امحد محد امني عثمان بةِرَيز

 .ةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز س
 .زؤر سوثاس, دووبارةيان ناكةمةوة, قسةكامن هةمووى كران

 :رضا امحد بةِرَيز عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو وشةية نةهاتووة لةناو , نةدان بةِرَيطايةك باسى تةحريز دةكاتئةَلَى د, (ب)ددةى دةيةم بِرطةى لةما
ديارة ئةوة , باسى ئادابى عام دةكات( و)لةبِرطةى , ة رَيطاكانىكوردةوارى بكرَى بةهاندان بةرَيطايةك ل

لةسةر بابةتي , بؤ تةئكيد ئَيمة لةماددةى يةكةميش دةنطمان لةسةرى دا, ماددةيةكى دةستووريية
, نازامن ضؤن بةِرَيزان ئاماذةى ثَيدةكةن, نووسينةكان لةضوارضَيوةى نيزامى عام و ئادابى عام دةرنةضن

كةواتة , ئةطةر ئازادى نةبَيـت, رَيكخستنى ذيان هةمووى بةياساية, ادخيوازةكان رَيك دةخاتياسا مافة ئاز
بةثَيى تاوان و هةَلة و , ثَيشنيارى ليذنةى ياسايى سزاكانى ثؤَلَين كردووة, نيزامى ذيانيش تَيك دةضَى

 .زؤر سوثاس, ثشتيوانيان دةكةم, بابةتةكان
 :بةِرَيز عزالدين سليم خديدا

 .ز سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَي
لةم قانونة هي  باسى ئةمنى / دوو, (ادارة الصحيفةيغرم الصحفى و)لةثَيشةوة عينوانةكةى بكرَيـتة 

يةعنى تةحريز لةسةر مةساسى ئةمنى قةومى كوردستان نةكراية و , قةومى كوردستانى نةكراوة
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, (لكوردستانىاالل باالمن القومى ما يسبب االخ), ئيزافة فةقةرةيةك بَيتة كرن, زةرامةشى بؤ دانةنراوة
ضونكة ئَيمة ئَيستا تةبةقةكى , ئةوةى تر لةطةَل برادةرامن كة موخالةفةى قانونى موكافةحةى ئريهابة

, لةبةر ئةو ئيمتيازاتانةى كة ئَيمة ثَيمان داون, كة خازعى دةوَلةت نابن, هينى صحؤفيامنان دروست كرد
ئةوة , ساَلة 14تةحريز لةسةر ئريهاب , زعى قةوانينى ئريهاب نةبنمنيش يةكَيك لةوامن ئةوانة نابينت خا

بةزةرامة , مةسةلةى زةرامة، طةلَيك شت هةية لةو قانونة/ سَييةم, لَيرة لةو قانونة نايطرَيتةوة
ئةوانة جياواز , تاكو دوايي( أ و ب)بكرَيت بة , بةالى منةوة يةكةم و دووةم لةزو بكرَى, موعالةجةناكرَى

ئةو طشت عقوباتانة يةك , ئةن تاكو دة مليؤن يةك زةرامة بَيت, دوو مليؤن تا ثَينج مليؤن, نةبَينت
, عيالقةى بةم بابةتة هةية 10ماددةى , 11شتَيكى تر ماددةى , زةرامةكةش كةمة لةالى من, زةرامة بَيت

ببَيـتة , بكرَيت 10 و ماددةى 11ئيلغاى ماددةى , وابزامن ببَيـتة يةك لةخاَلةكانى ئةم ماددةية باشرتة
ما تستورده املؤسسات احلكومية و  ال عقوبة و ال غرامة على)بنووسرَيت  11مةسةلةن ماددةى , بةخاَلةكان

ئةوة لة زمينى ئةو , (اجلامعات و مراكز البحث العلمى من الصحف و املطبوعات الغراض علمية حبته
 .زؤر سوثاس, يان دوو فةقةرة, َيتة فةقةرةيةكبكر, ماددةى دوازدةش لة زمينى ئةو بابةتةية, بابةتةية

 :بةِرَيز خورشيد سليم شرية
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .سوثاس, ببورة من قسةكانى خؤم سةحب كردةوة
 :بةِرَيز فتاح عبداهلل نقشبندى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم ئةوةى من تةصوِر دةكةم  ,بة حقيقةت ئَيمة دةمانةوَى لةو قانونة مافى رؤذنامةنووس دابني بكةين

مايةوة سةر , قانونييةن البرا, لةبةر ئةوةى ئةو سنوورى كةهةبوو, مافى هةموو خةَلك ثَيشَيل دةكةين
بة سةد مليؤن و سةد مليؤن دؤالريش ئامادةية , ئةطةر بيةوَى تةشويهى هةر كةسَيك بكات, بِرَيك ثارة

, تةئمينى دةكات, بيةوَى بةينى دوو دةوَلةت تةئمني بكاترؤذنامةنووس بةطشتى ئةطةر , زةرامةكة بدات
, ئةو هةِرةشةية, لةو حدودةى و, ئَيمة دميان ماوةيةك بةر لةئَيستا, تَيكى ئةدات, ئةطةر بيةوَى تيََكى بدات

با كورتى بكةمةوة , جا بؤية من داوا دةكةم, بةشَيك لةو هةِرةشةية سةبةبةكةى ئيعالم و صةحافة بوو
هةموو ئةندامانى ثةرلةمان بري , جةنابى وةزير, ليذنةي ياسايى, داوا دةكةم لة جةنابى سةرؤك, قسةكامن

, بة بِرَيك ثارة ناثارَيزرَى, ثَيويستة ئَيمة حةقى خةَلكيش بثارَيزين, لةمةسةلةكة بكةنةوة زياتر بةوردى
هةموومان تةئيدى , ؤزةشتَيكى ثري, لةو مةشروعة دةكةين, ئَيمة هةموومان دييتاع لةو قانونة دةكةين

كة بةند , بةو بِرة ثارةية وةكو عةرزم كردن ناكرَى, سنوورةكة ضيية, بةاَلم ئةبَى سنوورى هةبَيت, دةكةين
دوو لةو بةِرَيزانة , من ديومة لةكاريكاتَير, صةحافة حوِرة بؤ خؤى ض دةنووسى, سنوور نةما, نةما

ئَيمة , ئةوة حةق نيية, يةعنى ئةوة حةقة, كوردستانسةرؤكايةتى هةرَيمى , سةرؤكايةتى مجهورى عَيراق
ئةو , جا بؤية من داوا دةكةم, ئاخر ئةوة كةى راستة, بةناوى خؤمان ببينة دذى خؤمان لةسةرى بنووسني
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عقوبةكةى ئيحالةى , نةتائيجى ئةو جةرائيمانة كة دةكرَيـت, ئةوة هةدةف نيية, ثارةية البربدرَيت
ض قانونَيكى , يةعنى مةحاكم ض قةرارَيكى هةية, ار بدات لةسةر تاوانةكةحاكم بِري, مةحكةمة بكرَيت

بةاَلم بةثارة تةعويزى سومعةى من , هةية بةرامبةر هةر جةرائيمَيك با مةحكةمة ئةو قةرارة بدات
 .سوثاس, ناكرَيتةوة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو, تةواو بوون، تةنيا كاك زيتور ماوة, اخةلة بكةنئَيستا ئةوانةى داوايان كردبوو كة مود
 :مخورىةسعيد م طاهر زيتور بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
قسةى , سةرةتا من دةمةوَى لةسةر ثرؤذةكةى كة ليذنةى ياسايى ثَيشكةشى كردية, بةنيسبةت ئةم ماددةية

ئةوة تةعاِروز دةكات لةطةَل ماددةى دووةمى ئةو , (تعطيل الصحيفة ملدة التزيد عن ستة اشهر)بكةم دةَلَى 
ئةوة لَيرة راطرتنى , (نابَى رؤذنامةنووسان رابطريَى)دةَلَى , ماددةى دووةم( 2)لةبةر ئةوةى لة بِرطة , ياساية

من لةطةَل , برطةى يةكةم, خاَلَيكى تر بةنيسبةت ئةصَلى ماددةكةش, ئةوة خاَلَيك, رؤذنامةكةى تَيداية
, (ه)لةهةمان كاتدا بةنيسبةت بِرطةى , ضونكة لةماددةى دوو موعالةجة كراوة, البربدرَيت( أ)ئةوةم كة 

ئةوة زياتر (. سووكايةتى كردن بة سيمبولة ئايينى و نةتةوةيى و نيشتيمانيةكان)هةر ئةوهاى لَيبكرَى 
ردنى ياساى هةموارك, ئةوة لةماددةى نؤيةم ياساى ضاثةمةنييةكان و( ز)بةنيسبةت , تةعبريى دةدات

من لةطةَل ئةوة دام كة ئةو , دواتر ياساى تريؤريش موعالةجةى كردووة, ضاثةمةنى لةوَى موعالةجة كراوة
يةعنى بةِراستى , ئةطةر بةرثرسَيك ئيهانةى رؤذنامةنووسَيكى كرد, بِرطةيةش هةَلبطريَىو خاَلَيكى تر هةية

 .زؤر سوثاس, حةقة ئةوةشى تَيدابَيت
 :داهلل امحدبةِرَيز ئارَيز عب

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, هةندَيك ئةَلَين كةمة, ئةو ثارانة هةندَيك لةبرادةران ئةَلَين زؤرة, من ئةمةوَى روون كردنةوةيةك بدةم

ديارة تةعويز ئةوة برادةرانى ليذنةى ياسايى , ئةوة تةعويز نيية, ئةوة بؤ دةوَلةتة, ئةوة زةرامةية
لةبةر ئةوةى بِروا دةكةم زؤرى و , ن تةعويز دةكرَيـتةوة ئةو مةسةلةيةكة ضؤ, ئةتوانن جواب بدةنةوة

ئةوة بؤ , ئةوة بؤ دةوَلةتة, يةعنى لةشوَينَيك كة زةرامة دادةنرَيت, كةمى ئةوةندة ثةيوةندى ثَيوة نيية
ئةو بةندانةى وةكو بامسان / دوو, ئةمة يةك, بةثَيى ئةوةى ترة, بةاَلم شتى شةخصى, حكومةت دةضَي

سةبارةت بة , ثَيشنيارَيك هةية/ سَى, ثَيمان واية البدرَين, دن ثةيوةنديان بة بةئاسايشى هةرَيم هةيةكر
دوو جؤر تاك , باشة ئةو تاكة كَىية, هةر بابةتَيك ثةيوةندى هةبَيت بة نهَينيةكانى ذيانى تايبةتى تاك( د)

بؤية ثَيمان واية , تى لةسةر شانةتاكيش ئةركى طش, تاكَى خؤى كة هي  ئةركى طشتى لةسةر نيية, هةية
كة دزى , تؤ مةقالةيةكى لةسةر باَلودةكةيتةوة, تاكَيك كاتَيك كة دزى دةكات, ئةو مةسةلةية جيا بكرَيتةوة
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بةمةرجَيك راثةِراندنى طشتى لةسةر , زؤر كارَيكى باشة لةكةدار بكرَيت, دزى لة دةوَلةت كردووة, كردووة
 .زؤر سوثاس, رَيتئةوةى بؤ زياد بك, شان نةبَيت

 
 : بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةبَى بزانني ئةم ياساية , يةك, ثَيش ئةوةى بضينةوة بةخاَلةكانةوة يةك, تةبيعى لةثَيش هةموو شتَيك
شعور و , تةبيعى ئةمة لةحاَلةتَيك كة لةرؤذنامةيةك شتَيك دةنووسرَى, لةسةر ض بنةمايةك دةرضووة

يان , يان هى فةرمانبةرَيك بريندار دةبَيت, يان هي ئاينَيك بريندار دةبَيت, ى كةسَيك بريندار دةبَيـتهةست
بةقانونى هةركةسَيك كة , ئةوة بةضى ضارةسةركراوة لةكؤمةَلطاى مةدةنى, مةسئولَيك بريندار دةبَيت

كة , عواية خؤى تةقدير دةكاتئةم دة, ئةضَى لةياسا دةعوايةك قةيد دةكات, شتَيكى واى بةرامبةر بكرَيت
تةبيعى , تةقدير دةكرَى, جةريدةيةك لةسةر منى نووسيبَى بةضةند ئةو بريندار كردنة تةعويز دةكرَى

, ئةوةى كة ئَيمة دامان ناوة جارَيك مشوكيليةكى طةورةمان بؤ دروست دةكات لةطةَل هةموو ياساكانى ترمان
, و ئةم شتانة بيزات بةنيسبةت تريؤر و ئريهاب, ن باسى كردكة دامان ناوة وةكو بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةما

دووةم ئةو كةسةى كة , دادطا, يةكةم, ئةم موشكيلةية ئَيستا لَيرة دوو تةرةفى تَيداية لةطةَل شتةكانى ترة،
كة ئةَلَيني بؤ ئةم جةرميةية سَى مليؤن و , ئَيمة بةم قانونةى كة دامان ناوة, كارةكةى لةبةرامبةر كراوة

ئةمة دائريةى قةزائيمان حةثس كردووة، هي  شريعةتَيكيان بؤ ئةوان , دى ئةدنا و حةدى ئةعالحة
تةدةخولَيكى ناياسايية , دووةهةم, كة ئةوان بري بكةنةوة و ضؤن و ض كةمييةك حوكم بدةن, دانةناوة

ضارةسةر من خؤم تةقدير دةكةم بة ضةند , من كة شتَيك لةسةر من ئةنووسرَى, لةسةر مافى كةسيةتى
ئةم ماددةية لةسةر بنةمايةك / رةئيى شةخصى من ئةوةية كة يةكةم, لةبةر ئةوة بةِرةئيى من, دةكرآ

من شكايةت دةكةم سبةينآ لة فاَلن رؤذنامةنووس شتَيك لةسةر من , وةكو خةَلكى تر دايناوة, دابِرَيذرَى
ئةَلَيم , يةت دةكةم بة مليؤن دؤالرمن شكا, ئةم تةجروبةية لة كؤمةَلطاي مةدةنى روويداوة, بنووسرَى و

ضونكة من , ئةو برادةرة رؤذنامةنووسة تواناى ئةوةى نيية مليؤنَى دؤالر بدات بةمن, سوومعةم شكاوة
, بؤ ضارةسةركردنى ئةم مةوزوعة قانونَيكيان دانا, لةكؤمةَلطاي مةدةنى, تةقديرى شةخصى خؤم دةكةم

لةهةر شوَينَيك كار , لةم حاَلةتة هةر كةسَيك, ئيدى كاك تارق دةكةملَيرة من تة, (كَى بةرثرسة)ثَيى دةَلَين 
رؤذنامةنووس , ئةو تةرةفةى كة ئيشى لَيدةكات, ئةطةر شكايةتى لَي بكات خؤى تواناى ئةوةى نةبوو, بكات

, ةلة موستةقبةل ئةم كارانة تيكرار نةبَيـتةو, بؤ ئةوةى بنةبِرى ئةم كارانة بكةين, لة رؤذنامة ئيش دةكات
, بؤ ئةوةى دوو جار رؤذنامةكة بضَيتةوة سةر ئةو ماددانةى كة باَلوى دةكاتةوة, رؤذنامةش بةرثرس بكةين

ئةو كارانةى كة لةو بابةتانةى تَيدا , ضونكة بةيانى خؤى مةسئول دةبَيـت, بةتايبةتى ئةطةر شكانةوة بَيت
انى بتوانَى خؤى رزطار بكات لةبةردةم كةبةي, ئيال ئةطةر موستةمسةكى تةواوى لةبةردةمدا نةبَيت, بَيت

خةَلكى ئيعتيادى شت لةسةر خةَلك تا ئةمة لةاليةك رَيطا ئةطرين، , ئةو شتانة نابَى باَلوبكاتةوة, حاكم
شتى ثَي بطات موقابيل بةو كارانةى كة , ئةطةر يةكَيك شتى لةسةر نووسرا, دووةهةميش, نةنووسَيت

من ئةَلَيم , من ناضمة سةرى, ئةم خااَلنة هةمووى, ةم قةرارةى هةمووىمن بؤية ئةَلَيم ئ, بةرامبةرى كراوة
لة , تةرفَيكى ئاينى ثةيوةندة, مةسةلةن مزطةوت ثةيوةندة, ئةوةى ثةيوةندة, ئةمة دابنرَى بؤ دادطا
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داواى مليؤنَيك , داواى مافى خؤى دةكات بةو تةقديرةى كة خؤى هةيةتى, مةحكةمة شكايةت دةكات
ئةوسا مةحكةمة ديراسةى دةكات تا ض رادةيةك شخصيةتى ئةم تةرةفة , دوو مليؤن دةكاتداواى , دةكات
 .زؤر سوثاس, ئةوسا مةحكةمة بِريار دةدات, شكاوة

 :بةِرَيز خةمان زرار اسعد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يةعنى , هةيةيةعنى بةِراستى تَيكةَلييةك , سةير دةكةين, ئةطةر ماددةكة هةمووى ثَيكةوة بيخوَينينةوة
مةسةلةيةكى تر كة , تؤ بَيى تةحريز و هاندانى تاوانى ئريهاب, رةنطة مةنتقَيكى قانونى تَيدا نةبَى

يان ئةوةى ثةيوةندى بة نهَينيةكانى ذيانى تايبةتى كةسَيك , ثةيوةندى بةجَيبةجآ نةكردنى ياسايةك
دوايى يةك شت , ق سةيريان بكةينهةموو ئةو شتانة لةيةك نيتا, يةعنى بةِراستى مةعقول نيية, هةية
طةورةترين شت كة , جةنابى وةزيرى رؤشنبريى ضةندجارَيك داواى كردووة, بةوردى تةماشاى بكةين, هةية

ئةو هةموو زةوزاية بوو كة لة كؤمةَلطاية , بابَلَيني هةدةف لة دةرضوونى ئةم ياساية, كرابَى لةم ياساية
ش واى كرد زةختَيكى طةورة دروست بكات لةموجتةمةعى ئةمة, مةنووس لة واَلتى ئَيمة دةطريَى

نابَى ضيرت رؤنامةنووسةكانتان رَيى , كة بَلَيني ئازادى را دةربِرين لة واَلتى ئَيوة نيية, نَيوةدةوَلةتى
هةم , يةعنى لةالى رؤذنامةنووس و لةالى خؤمان دروست بوو, بةم زةختة هةم لةناوةوة, لَيبطريَى

كة ثرؤذةيةك , ئةمة واى كرد كة بةِراستى ئَيمة بري لةوة بكةينةوة, دروست بوولةدةرةوةش لةسةرمان 
بةِراستى , خؤى ئةم حااَلتانةى كة رؤذنامةنووس لةسةرى طريا, دةربضَيت بؤ ئةوةى ئةو مةسةلةية نةمينَى

و ئةو لةبةرئةوة ئَيمة ئةتوانني لةجياتى هةمو, ئةوانة بوون كة ثةيوةندى بة قةزف و تشهريةوة هةبوو
كةئةويش ئةوةية تةنيا ئةو , ئَيمة بضينةوة سةر ئةصَلى مةبةستى قانونةكة, شتانةى كة تَيكةَل بكةين

, ئَيستا بةتةنيا ئةو بهَينني, قةزف و تةشهريةوة كةثَيشرت حةثس بوو, حااَلتانةى كة جنيؤ و تؤمةت بةسنت
بؤ ثارةكةش يةعنى ثَيم واية مليؤنَيك تا  ئينجا, مةسةلةكانى تر لَيي بطةِرَيني بةس ئةو بكةين بة زةرامة

, ئةمة لةاليةك, بةِراستى هي  ماناى بة بابةتةكانى تر نيية, دوو مليؤن كةمرت دةبَى قسةى لةسةر بكةين
ئَيمة ثَيمان وابوو , ئَيمة بةِراستى لةسةرةتا لةطةَل ليذنةى رؤشنبريى, لةاليةكى تر مةسةلةيةكى تر

بةاَلم , مة ناضارى نةكةين بؤ ئةوةى ببَيتة ئةندام لة سةنديكاى رؤذنامةنووسانئَي, رؤذنامةنووس ئازاد بَيت
رؤذنامةنووس تةعرييتى ئةوة كراوة كة , ئَيستا كة ئَيمة لةضةند بِرطةيةك ئةم شتةمان تةواو ضةسثاند

, ةوة 01ئةوة لةياساى رؤذنامةنووسان لة ماددةى , دةبَى ئةندام بَى لة سةنديكاى رؤذنامةنووسان
بؤ منوونة لةتةنبيهةوة دةست , ئيجرائاتةكانى بةِرَيوة بردن هةموو ئةو حااَلتانةى دةست نيشان كردووة

يةعنى هةموو مةسةلةكان , لةفةصَل كردنى موئةقةت دةست ثَيدةكات, لة فةصَل دةست ثَيدةكات, ثَيدةكات
, َى كردنى ئةم ماددةيةدةَلآ كاتى جَيبةج, 13هةروةها لةم ياسايةش لةماددةى , دةست نيشان كراوة

, لةبةر ئةوة بةِراستى هي  ثَيويست ناكات, بةندةكانى ياساى سةنديكاى رؤذنامةنووسان جَيبةجَى بكرَى
تةنيا ئةصَلى مةوزوعةكة ئةوةى  ثةيوةندى بة قةزف , بةندةكان بةيةكةوة بينني لة زةرامة باسى بكةين

 .زؤر سوثاس, زةرامةكةى بؤ دةست نيشان بكةين, تةنيا ئةوة بينني و باسى بكةين, و تةشهري هةبوو
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .فةرموو, ثاشان ليذنةى ياسايى, رَيزدار جةنابى وةزير قسة بكات

 (:وةزيرى رؤشنبريى/ )بةِرَيز فلك الدين كاكةيي
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كة حةثس نةما موقابلى , دانراوة بؤ ئةوةى حةثس نةمينَى  هةر بؤ ئةوة, ئةم ياساية وةكو ومت, سوثاس
كة رؤذنامةنووس رابطرَيت لة , ياساكة ئةمةية, رؤذنامةنووس بزانَى كة ياسايةك هةية, بَيت ضي ئةوة

ماوة ئايا , ئةمة بؤ ئةوة دانراوة, مافى تاك يان كؤمةَل بَيت هةرضى بَيت, تةجاوز لةسةر مافى خةَلكى تر
هةر , بَيطومان من لةطةَل ئةوةم ئةطةر ديار بدةن كة صةحييتة ببَيت, يان رؤذنامةطةررؤذنامةنووس 

كاتى خؤمشان وامان , يةعنى مانعمان نابَيت, ئةوة باشرتة, ميدياكان بَيت, يةعنى دةزطاكة بَيت, باشرتة
نةك , ريم دةبَيـتئةوة رؤذنامةكة تةك, ئةطةر تةكريم بكرَى, لةماددةكانى تر باسى رؤذنامة كراوة, دانابوو

رةدةكةى , بةاَلم دةبَى رؤذنامةكة رةدةكة باَلوبكاتةوة, تةبعةن نووسةرَيك دةينووسَى, رؤذنامةنووسةكة
لَيرةش من دةَلَيم ئةطةر رؤذنامةكةش بنووسرَى , رؤذنامةطةريةكة, باَلونةكردنةوة كَى تةزريم دةكرَيت

ئةوة , ئةطةر رةصيدَيكيان هةبَى لة بانقى, ان باسيان كردلةطةَل ئةو بريورايةم وةكو هةندَى بةِرَيز, باشرتة
كة , هةمووى نةهاتة كازز, بةس ديارة زؤر موناقةشةى ياسايى كرا, كاتى خؤشى باس كراوة, هةر باشة

ئَيمة لةئةصَل ثِرؤذةكة , يةكَيك ئةوةية كة دانراوة, تةبعةن دوو برِيوِرا هةية, تةزرميةكةى ضةند بَيت
بةاَلم ديسان من لةطةَل ئةو مةبدةئةمة كة تغريم , بريى زووتر دامان نا لةو مةبلةزةلةوةزارةتى رؤشن

لةبةرئةوة , يان شتى ترة, يةعنى سومعةى شةخصى, رةنطة بةثارة هةندَى شت تةعويز نةكرَى, بَيـت
من , ابنرَىبةاَلم حةدى ئةدنايةكةى د, بةاَلم تةزريم بَيت, ئَيمة الرميان نيية, ئةطةر بنَيردرَيتة دادطا

يةعنى , هي  مةنعامان نيية, دةَلَيم دواى بيهَيَلينةوة بؤ دادطا خؤى ديارى دةكات ضةند تةزريم دةكات
بةس مةسةلة وشةى , ياخود بِريارى لةسةر بدات, بةاليةنى كةمةوة بَلآ ئةوةندة لةمة كةمرت نةبَيـت

دةربارةى زؤر , مةسةلةكة ئةوةندةية ,لةبةرئةوةى تاكو حةثس نةبَيت, وشةى تةزريم هاتووة, تةزرميةكة
وةكو باس , تةبعةن ئةوة ياساى تر هةية, كة ئةطةر رؤذنامةنووس ئةو ثارةى نةبوو بيدات, خاَلى تر هات

بَيطومان ئةوة بؤ ئةوة دانرا كة رؤذنامة خؤى نةطةينَيت بةو حاَلةتة كة , كرا ياساى قانونى تةنيتيز
لةمافى , بؤ راطرتنى رؤذنامةنووسةو، بؤ دييتاعة لةمافى خةَلكهةموو مةسةلةكة , نةتوانَى ثارة بدات
هاتووة كةوا لةسةر ئةم شتانة , جارى وا هةية دةزطا تةحقيق بكرَى, يان لةمافى دةزطا, هاوواَلتي و كؤمةَلطا

, ةهةندَيكى ترى لةياساكانى تر هاتوو, هةندَيكى تر لةماددةكانى تر هاتووة, خاَلةكان هاتووة, تةزريم بكرَى
بةَلآ راستة زؤر موناقةشة , بةاَلم بةطشتى ئةم خااَلنة موناقةشة دةكرَى, موناقةشة لةسةر ئةوة نيية

كةمرت باس , لةسةر ئةوانةى تر, زؤر رؤذنامةنووس بانط كرا بؤ مةحكةمة, لةسةر سةب و قةزف كرا
ئةوة دةتوانني , سزاى لةسةرة ئةوا, ئةوةى كةوا لةياساكانى تر هاتووة, ئَيمة دةبَى يةك شت بَلَيني, كراوة

, كة بةهينمان زانييوة, كة لةبِرطةى تر هاتووة, لةطةَل هةندَيك لةماددةكانى ثَيشوو هاتووة, بضةسثَينني
خراث نيية , بةاَلم تةزرميةكة بهَيَلني بؤ دادطا, ئةوانة بضةسثَينني, دذى ياسا و دذى ياساى عام دانراوة

, ضؤن دةبَيت, بةاَلم بهَيَلني بؤ دادطا شَيوةى تةزرميةكة ضةند بَيت, نيئةطةر ئَيمة حةدى ئةدنايةك دابنَي
, ئَيمة هةم لةطةَل دييتاعى مافى خةَلكني, بؤ ئةوةى خةَلك دييتاع لةخؤى بكات, ئةوة مبينَيتةوة بؤ دادطا

 .زؤر سوثاس, هةم لةطةَل دييتاعى مافى رؤذنامةنووسني
 (:كيكةمال كةركوو.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
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حةز دةكةم ئةو بةِرَيزانة , يةك روون كردنةوة هةية, ثَيش ئةوةى رَي بدةم بة ليذنةى ياسايى قسة بكةن
بؤ ئازادى و رؤذنامةو ثاراستنى مافى هاوواَلتيانى , ئةو ياساية بؤ هةرَيمى كوردستان دةردةكةين, ئاطادار بن

ض , ئةم بةِرَيزانةى لَيرةن ض لةحكومةت, ييةنةك لةبةر فشارى هي  اليةك و هي  تةرفى دةرةك, كوردستانة
, بربوبؤضوونى ئَيمة ئةوةية كة خزمةتى ئةم كؤمةَلطاية بكات, ض هاوواَلتيانى ناو كوردستان, لة ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس, كة ئيمِرؤ ئَيمة ئيدارةى دةكةين
 :بةِرَيز سهام انور وىل

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةس , هةرضةندة رةئيةكةشم وترا لةاليةن فةزيلة خان, م بانطت نةكردمبةاَل, من ناوى خؤم نووسيبوو

 .سوثاس, حةق هةبوو ناوم بانط بكةى
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو, باشة وتراوة, ئَيستاش دةتوانيت رةئيةكةت بَلَيي, داواى لَيبووردنت لَيدةكةين
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
راستى ئةم ثَيشنيارة نوَييةى كةوا بؤ ليجنةى قانونى هاتؤتة بةردةستمان ئيحتيمالة من بةش بةحاَلى 

هةقم بةخؤم دا كة , بؤية رةئيى ترم هةبوو و قسةش دةكةم, ئاطادارى وردةكارى دانانةكةى نييم, خؤم
, اى سةنديكاى رؤذنامةنووسان يةكةم جار نووسرامن ثَيم واية ئةو ثرؤذة ياس, ثَيش كاك كريم قسةى بكةم

دواى ساَلَيك ديراسةت كرا و خوَيندنةوةى , ئةو كات مايةوة بةم شَيوةية, ئةوكاتة قانونى ئريهاب دانةنرابوو
ئةو كاتة لةناو , بؤية ئةو صيغانةى ثةيوةندى بة ئريهاب هةية, قانونى ئريهاب دانرا, شتى بؤ كرا, بؤ كرا

ثَيم واية تةعاروز دةكات , ئَيستا ئةطةر لَيرة مبينَى, دوايى بةقانونى ئريهاب عيالجى كردووة ,ياساكة هةبوو
, كة لةيةكةم هاتووة( ب, أ)ثَيم واية دةبَى ئةم دوو , سووكيشى دةكةين بةم حاَلةتة, لةطةَل قانونى ئريهاب

ئةويش قورسة و , َى بةجياوازكة زةرورة مبين, تةنها يةك شت هةية لَيرانة, ثَيم واية دةبَى ال بضَيت
دوو مةوزوعى طرنط و كاريطةرن بةنيسبةت , ى خؤم ثَيم واية لةطةَل تةشهرياكةمن بةش بةحاَل, خةتةرة

مةسةلةى , يةكيان, ئةوى كة لةناو جةريدة و شاشةى تةلةفزيؤن باَلو دةبنةوة, مةسةلةى رؤذنامةنووسى و
, ئةمةيان بةِراستى مةفروزة مبينَى, اتى موجتةمعباَلوكردنةوةى حةقد و رق و كينةى بةينى مكةون

بيةوَى خيالفات و رةق لةنَيوان نةتةوةكانى ناو ئةم , ضونكة ئةطةر كةسَيك هةبَى, مةوزوعَيكى قورسة
, زةرورةت واية عقوبةى قورسى لةسةر بَيت, ثَيم واية ئةوة مةوزوعَيكى قورسة, خاكة دروست بكات

بةتايبةتى ئَيستا زةرامة , لة جَيى حةثس زرامة بَيت, نةبَيتعقوبةكةش ئَيمة موتةفقني حةثس 
لةبةر ئةوةى حةثس و مةحاكم سوَلتةى تةقديرى , عيالجَيكى باشرتة لة حةثس, مةوزوعَيكى عالةميية

ئةمة دةرطاى كردؤتةوة بؤ ئةوةى تةشهري , دوايش تةنيتيزى ناكات, حوكمَيكى كةمى بؤ ئةدات, ئةدات ثَيى
ضونكة , نةك وةكو حةقى خات, وةك حةقى عام, ية ئةبَى ئةم زةرامةية تةسبيت بكرَىبؤ, بةخةَلك بكات

ئةوة , حةقى بة مودةعى عام نةك وةكو حةقى داواى تةعويزى شةخصى بكات, لة فةقةرةى سَييةم هاتووة
, ئةطةر ئةو تةسبيتة, ئةم زةرامةية بؤ حةقى عامة، بؤ حكومةتة, ئةبَى جياى بكةينةوة, مةوزوعَيكة

ئةوكاتة موتةزةريرة حةقى خؤيةتى دةعوا لةسةرى , وةكو قانونى توهمةكة لةسةرى تةسبيت بوو
ئةلةوَيش تةحديدى ئةقةىل مةبةلةزَيك , ثَيم واية ئةلَيرة هةبَيت, داواى زةرةرى خؤى بكات, بةرزبكاتةوة
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م باشة بكرَيتة دوو بؤية من ثَي, ضونكة ديسان سوَلتةى تةقديرى نةدرَيتة دةستى حاكم لةوانةية, بكرَى
ئةوةى كة حةقد لةنَيوان مكةويناتى , تةنها تةشهريى, ئةوةى كةمن باسم كرد/ بةشى  يةكةم, بةشةوة

من تةقديرم واية لةنَيوان , ئةوة بةزةرامةيةكى تايبةت بَيت, موجتةمةعى كوردستانى دروست دةكات
َيستا دةخلى فةرد لة موجتةمةعى ئ, ئةمة زؤر نيية, مليؤن بَيت 1222222222مليؤن تا  322222222

لة نَيوان رؤذنامةنووس و , ئةمةش حةل بكةين, زةرورة ثَيشى ئةوة, ثَيم واية زؤر نيية, كوردستانى
ضونكة زؤرجار رؤذنامةكة , نةك تةنها رؤذنامةكة, من ثَيم باشة هةردووكيان بطرَيتةوة, رؤذنامةكة خؤى

من بةقةناعةتى , رئةوة رؤذنامةنووس لَيرة دةرباز دةبَيتلةبة, بؤ تةشهري كردن بةخةَلكى, هؤى يةكةمة
يةعنى زةرامةكة شوموىل , رؤذنامة و رؤذنامةنووسةكة هةريةكةيان بةجيا زةرامة بكرَى, خؤم بوترَى

ضونكة , نة رؤذنامةنووسةكة بةتةنيا, نةرؤذنامةكة بةتةنيا, وةكو حةقى عام, هةردووكيان بكات
من , ةك نيية مةسئول نةبَيت لةسةر بابةتَيك لةناو جةريدة باَلودةبَيتةوةرؤذنامةي, هةردووكيان سةبةبن

, ضونكة ئةو ثَيدا ئةضَيتةوة, سةرنووسةر تةحةموىل يةكةم دةكات, رؤذنامةكة مةسئولة, بابةت دةنووسم
لةبةرئةوة جةريدةكة لةطةَل رؤذنامةنووسةكة خؤى هةردووكيان مةسئولن لة , ئةو تةدقيقى دةكات

بؤية من ئةَلَيم تةشهري و ئةوة , تةشهري مةوزوعى ئةساسيية بةقةناعةمت, دنى تةشهري بةخةَلكىدروست كر
ئةمانة , بةئيهانة كردنى موعتةقةداتى دينى و فكرى, ئةوةى كة لَيرة هاتووة/ بةشى دووةم, جيا بكرَيتةوة
ة زؤر جار لةثةناى ئةوة ضونك, ئةكرَى لةتةك ئةوانة موعتةقةداتى فيكريش خبةينة ثاَلى, مبينَى زةرورة

, فيكرى دةزامن لة موجتةمةعى نوَيدا قةزايةيبؤية بةثَيويستى , تةشهري بة قةزايةى فيكريش دةكرَى
, يةكَيكة لة مةوزوعة ئةساسيةكانى دميوكراتيةت, رةئيى عام و تةعبري كردن لة موعتةقةداتى فيكرى

كةس نةي وتووة موناقةشةى فيكرى , ةشة نةكرَىكةس نةي وتووة موناق, ئةطةر ئَيمة رَيطا بدةين بؤ ئةوة
بة رايةكى جياواز ثَيم واية ئةوة زةرورةتة لةجَيطاى , بةاَلم تةشهري كردن بةبريوِرايةكى فيكرى, نةكرَى

 .زؤر سوثاس, بؤية بةقةناعةمت بةم شَيوةى لَيبَيت, خؤى مبينَى
 (:زانا)خضر بةِرَيز قادر سعيد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, كَى زةرامة دةكرَى؟ ئَيمة لةماددةى ضوار فةقةرةى سَى, يارَيكى وةجيه بوو كة كاك تارق كردىثرس

, ئةوةش ثَيشنياري جةنابى وةزيرة, (يتحمل رئيس التحرير و الكاتب املسؤلية املدنية و اجلزائية)وتوومانة 
موىل ئةو زةرامةية هةردووكيان دةبَى تةحة, صةحييتةكةش خؤى دةنوَينَى لة شةخصى رةئيسى تةحرير

هي  شتَيك باَلوناكرَيتةوة لةجةريدةيةك ئةطةر رئيس , لةبةر ئةوةى مةسئوليةتَيكى تةزامونيية, بكةن
داوايان كرد كة تةشهري و موعتةقةداتى دينى بَيتة , كؤمةَلَيك لة خوشك و برايان, تةحرير موافةق نةبَيت

ضونكة هةردووكيان زيانى طةورةيان , خؤيةتى ثَيم واية لةجَيى, كة زةرامةكةى قورسة, بةشى يةكةم
, هةموومان بةبريمانة, بةنيسبةت ئةوانةى كةثةيوةنديان بة بةرنطاربوونةوةى تريؤر هةية, لَيدةكةوَيتةوة

بةثَيى زانيارميان مانطى , بةشَيوةيةكى كاتى دانرا, ياساى بةرنطاربوونةوةى تريؤر وةختى خؤى كة دانرا
بةس , كةواتة ئةوة ياسايةكى كاتيية, ئةطةر ثةرلةمان نوَيى نةكاتةوة, دَيت هةشت مةفعولةكةى كؤتايى

لةواقعيشدا رؤذنامةنووسان لة هةرَيمى , ياساييةكى دائيمي ترة لة هى تريؤر, ئةوةى ئَيستا دايدةنَيني
ك بؤ كةسَي, كة تةحريز بؤ ئريهاب هةبَيت, كوردستان تا ئَيستا حاَلةتَيكى وا لة دادطا تؤمار نةكراوة

لةاليةن , لةوانةية ئةو مةخاوفانةى كةهةنة لةسةر مةسةلةى تةحريز, مةحكةمة بانط بكرَى
كةمرت ثةنايان بردووة بؤ ئةو , كةمرت بَيت زؤربةيان ضينَيكى رؤشنبريى و رووناكبريين, رؤذنامةنووسان
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, ياساكةى ئريهاب بةتايبةتى كة, بؤية من هي  تَيكطريانَيك نابينم ئةطةر لَيرةش مبينَى, مةسةلةية
خةمان خان فةرمووى , بةنيسبةت تةعرييتى رؤذنامةنووس بؤ راست كردنةوةى زانيارى, ياسايةكى كاتيية

نةخَير ئَيمة لةماددةى يةكةم ثَيناسةى رؤذنامةنووسامنان , وا ثَيناسةكراوة كة دةبَى ئةندامى سةنديكا بَيت
هةندَى خوشك و برا , (لةدةزطاكانى راطةياندنكةهةركةسَيك كارى رؤذنامةطةرى بكات لةيةكَيك )كرد 

ئةو , 11ئةطةر هاتينة سةر ماددةى , ثَيم واية وةختى نةهاتيية, دةمج بكرَى 11باسيان كرد كة ماددةى 
, 0مةسةلةى ئاداب و ئةوانةش كؤتايى ثَيهاتووة لةماددةى , كات دةبَى ئةو ثَيشنيارة ثَيشكةش بكرَى

هةر شتَيك كةببَيتة , بةنيسبةت ئةو ثَيشنيارةى كة كرا, تر ئيسارة بَيكرَيـتةوةثَيويست ناكات لَيرة جارَيكى 
يةكَى لةو , ئةطةر ئيزافة بكرَى, ئةوة دةمينَيتةوة بؤ راى ئةندامانى ثةرلةمان, مايةى تَيكدانى خَيزان

قسانةى كاك  تةئكيد دةكةمةوة لةسةر ئةو, ئةوة شتَيكى باشة, هةاَلنةى كة زةرامة دةكرَى لةاليةن دادطا
مافى هةموو , تةعويز بةثَيى ئةحكام عامةى قانون, تةعويز نيية, ئةمة زةرامةية, سةردار فةرمووى

دةضَيـتةوة , زةِرامة بؤ خةزَينةى طشتيية, زةرةرى مادى ثَيئةكةوَى, كةسَيكة كة تةشهريى بةرامبةر دةكرَى
, ئةطةر باسيشى نةكةين لَيرة, ست ناكات لَيرةثَيوي, بةاَلم تةعويز هةر ماَلَيك لةشوَينى خؤى, بؤ حكومةت

 .زؤر سوثاس, شتَيكى وا نابَيت
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ئةطةر روونكردنةوةيةكى , تةمسيلى رةئيى ليذنةكان دةكةن, ئةو بةِرَيزانةى لةسةر مةنةصةكة دانيشتوون
 .فةرموو, دامانى ثةرلةمان رةئيى خؤيان دةدةنلةناو ئةن, بةِرَيزان ئةندامانى ليذنة, تر هةية

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةسةر ئةو ماددةية رَيك كةوتني لةسةر ئةو خااَلنةى كة ئَيستا لةبةر , بةِراستى ئَيمة لة ليذنةى ياسايى 
ة ليذنةى ياسايى هةندَيك شتى ترمان هاتة ئَيمة ل, بةاَلم لةكاتى طيتتوطؤكردن, دةستى ئةندامانى بةِرَيزداية

راو بؤضوونى ليذنةى , بةو شَيوةى لَيهاتووة, ئةويش ئةوةية بؤ ئةوةى ئةو ئةشكاالتانة نةمَينَى, ثَيش
مع عدم االخالل باى عقوبة اشد ينص عليه قانون اخر نافذ يف االقليم يغرم / فةقةرةى يةكةم), ياسايى
, مليون دينار 1222222222وال تزيد على , مليون دينار 322222222لى بغرامة التقل ع: اوالًََ: الصحف

 :مع تعطيل الصحيفة ملدة ال تزيد على ستة اشهر عند نشره يف وسائل االعالم واحداًََ مما يلي
كل ما من شانه تكدير وضع االمن او اثارة الرعب بني الناس او التحريض على ارتكاب اجلرائم او عدم / أ

 .نيتنفيذ القوان
كل ما من شانها التحريض على ارتكاب االرهاب وزرع االحقاد و بذر الكراهية و الشقاق و التنافر بني / ب

 .مكونات اجملتمع
ئةوةى تر لةقةوانينةكانى تر ئيعيتا ناكرَى كة , عقوباتى ميهةنيية, ماناى واية ئةو عقوباتانةى لَيرة هاتووة

ئةوةى , هةَلبةتة ئَيمة مةسةلةكةمان بةم شَيوةية لَيكردووة/ شبِرطةى دووةمي, لةقةوانينةكانى تر هاتووة
بةهي  , كة نصوصى ئامرية لة قةوانينةكان هاتووة, سةرةوةى عقوباتةكان نيزامى عام دةيطرَيتةوة

ضونكة نيزامى عام , عقوباتةكان دةبَى ئةشةد تر بَيـت, ئةوةى لةخاَلى دوو, شَيوةيةك ناتوانرَى لةوة الدةن
ئةوانى تر ئةدابى عامة لة بِرطةى دوو , بؤية ئةوةى دووةم عقوبةكةى ئةشةد ترة لةوانى تر, ةدةطرَيتةو

وال تزيد على , مليون دينار 022222222بغرامة ال تقل عن : )بةم شَيوةى خوارةوة, بامسان لَيكردووة
 :عند نشره يف وسائل االعالم واحدا مما يلي, مليون دينار 422222222
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دات الدينية الحدى الطوائف او حتقري شعائرها او اهانة رمز هو موضوع تقديس او متجيد لدى اهانة املعتق-أ
 .طائفة دينية معرتف بها قانونا او احلاق الضرر بهم

 .كل ما يتصل باسرار احلياة اخلاصة لالفراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شان نشرها االساءة اليه -ب
 .كل ما خيل باالداب العامة -ج
 .السب و القذف او التشهري -د
 .كل ما يضر باجراءات احملاكمة و القضاء اال اذا اجازت احملكمة نشرها -هـ

يف حالة عون جيوز حملكمة زيادة الغرامة على ان ال تتجاوز ضعف املبلغ الغرامة الواردة يف الفقرتني : ثالثا
 .اعلى( ثانيا, اوال)

 .مة الدعوى وفق القانونلالدعاء العام او املتضرر حق اقا: رابعا
 1222222222بغرامة ال تقل على , اعلى( اوال و ثانيا)تغرم الصحيفة الناشره مبا ورد يف الفقرتني : خامسا

 .مليون دينار 0222222222و ال تزيد على , مليون دينار
ى كة دةكرَين ئَيمة ثَيمان واية ئةو ثرسيارانة, يةعنى ئَيستا راى ليذنةى ياسايى بةم شَيوةى لَيهاتووة

ضؤن دةبَى ئةطةر هاتوو ئةسرارى , ثرسيارَيك كرا, (كل ما يتصل باسرار احلياة الشخصية)سةبارةت بةوةى 
مةبةستى حةياتى , ئةوةى لَيرة هاتووة, شتَيكى وةها موخاليتى ئاداب و قانون نةبَيـنت, حةياتى شةخصية

, شةرعى بكرَينت ثَيضةوانةى ياساكان هةر كارَيكى زري, ئةوةى زري مةشروع, شةخصى ئةوةى مةشروعة
بة ئةسرارى شةخصيش دانانرَى لةو , باسى لَي بكات, ئةوة رؤذنامةنووس بؤى هةية ثَيضةوانةى ياساكان

, كَى زةرامةكةى دةدات, ئةطةر زةرامةى ثَينةدرا, سةبارةت بةوةى كاك عزالدين ئيشارةى ثَيدا, مةسةلةيةدا
هةر هاوواَلتييةك ئةطةر حكوم درا بة , نةك هةر رؤذنامةنووس, مةلَيرة دةطةِرينةوة بؤ ئةحكامى عا

ئةوة لة قانونى ئصوَلى حماكةماتى جةزائيى ديارى كراية مةبلةزَيك بؤ هةر , زةرامةكةى ثَينةدرا, زةرامة
بؤ هةر , ئةوة حةثس دةكرَى, ئةطةر زةِرامةكةى ثَينةدرا, لة هةموو قةوانينةكانى دنيا واية, رؤذَيك
 .سوثاس, ئةوة لةحةثس دَيتة دةرَى, ئةطةر ثارةكةى ثَيدرا, مةبلةزَيك دادةنرَى رؤذَيك

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
بةئيمزا , ضونكة ثِرؤذةى ليذنةى ياسايى طؤِرانكارى بةسةرهات, ئَيمة مةشروعة ئةصَليةكة دةكةينة ئةساس

ديارة , هةروةها لةناو ئةندامانى ليذنةش, هاتووةبةطشت فةقةرةكان بؤ ئَيمة نة, كردنى تةواو
يغرم الصحيتي مبلبغ ال يقل عن / يةكةم, بؤية ئَيمة ئَيستا ماددةى دةيةم, بريوبؤضوونى جياواز هةية

مليون دينار عند نشره يف وسائل االعالم واحدا  422222222مليون دينار و ال يزيد على  0242222222)
ئينجا ئةو , صةحييتةش ئيزافة بكرَي, ئةوةى نةك تةنها صةحةفى بَيتثَيشنيار هات بؤ  ,(مما يلي

ئةطةر كةسَيك دذى ئةوةية وةكو ئةندام با قسة , ثَيشنيارةى كة صحيتى و صةحييتة ئةخيةينة بةر دةنطدان
كة , كة صةحييتةش ئيزافة بكرَى, ماددةى يةك فةقةرة يةك, ئةطةر نا دةخيةينة بةر دةنطةوة, بكات

 .كاك شَيروان فةرموو, كَى لةطةَلة دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, ةى بةِرَيز بووثَيشنيارى ئَيو
 :ناصح حيدرى شَيروان بةِرَيز

 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .دةبَى جياواز بَيت, ئةو زةرامةى كة بؤ صةحييتة دانراوة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
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, كةوةختى هات ئينجا دَيينة سةرى, ثاشان دَيينة سةر ئةوة, ةكةينئَيستا باسى صحوفى و صةحييتة د
بةَلكو بؤ , كة زةرامةكة تةنها بؤ صحوفى نةبَيـت, ثَيشنيارى ئةندامانى ثةرلةمان هات بةزؤرى داوا دةكةن

 .كاك رشاد, فةرموو, نوقتةى نيزامت هةية, صةحييتةش بَيت
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكى ئةجن
كار بةوى , مةشروعى ليذنةى ياسايى دةبواية بيخةينة دةنط, ئَيمة لَيرة باس لةدوو مةشروع دةكةين

 .بكةين يان ئةصَلى مةشروع
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

نةى ليذ, فةقةرةى يةكيشى لَي كةم بوو, ضونكة بؤمان نةهات بوو, ئَيمة وةرمان نةطرت وةك سةرؤكايةتى
ئَيوةى بةِرَيز دةنطى بؤ , ئةخرَيتة دةنطدانةوة, فةقةرة ئةتوانَى ثَيشنيارى خؤى بكات, ياسايى فةقةرة

 .فةرموو كاك زرار, دةدةن
 :امني طاهربةِرَيز زرار 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ةرامة لةم ياساية لةماددةى ذمارة حةوت باسى ئةوة كراوة كة صةحييتة ئةطةر شتَيك باَلوبكاتةوة ز

 .ئيرت لَيرة باس كردنةوةى ناوَى, دةكرَى
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ليذنةى ياسايى و , ثاشان زؤربةى ئةندامانى ثةرلةمان ئةو ثَيشنيارةيان كرد, نوقتةكةت نيزامى نيية
 . فةرموو, رؤشنبرييش قبوَليان كرد

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكى

سةبارةت بةوةى كة , ئَيمة ئةو ثَيشنيارةى كة جةنابى وةزير و زؤرَيك لةئةندامانى بةِرَيز كرديان
, بةاَلم ئيختيصاصى داِرشتنى ياساكة, ئَيمة قبوَلمان كرد لة ليذنةى ياسايى, صةحييتةش بطرَيتةوة

كة ئةو داِرشتنةى ئَيمة قبوَل  بؤية ئَيمة سورين لةسةر ئةوةى, ئيختيصاصةكةى ئَيمةين ليذنةى ياسايى
 .زؤر سوثاس, بكرَى و خبرَيـتة دةنط

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو تةقدميى بكةن, كوا داِرشتنةكةتان تةقديم بكةن
 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

تغرم الصحيفة الناشره مبا ورد يف : خامسا)َيتة بِرطة ثَينجةم داِرشتنى ئَيمة بؤ ئةو ثَيشنيارة ئةوةية بكر
و ال تزيد على , مليون دينار 1222222222بغرامة ال تقل على , اعلى( اوال و ثانيا)الفقرتني 

 (.مليون دينار 0222222222
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

, بةاَلم نةيانداوةتة  ئَيمة بؤ ئاطاداريتان, بةو صيغةية, دانةوةئةو ثَيشنيارةى ليذنةى ياسايى ئةخةينة دةنط
بة دةستنيشان كراوى , تكاية ليذنةى ياسايى كارةكان بةمةزبوتى, بؤية ئاطامان لة ثَيشنيارةكة نيية

ئَيستا دووبارة بيخوَينةوة بؤ ئةوةى ئةندامانى بةِرَيزى , ئةطةر نا قبوَل ناكرَى, تةقدميى ئَيمةش بكةن
 .فةرموو, ةمان طوَييان لَيبَيت و دةنطى بؤ بدةنثةرل

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بؤ ئةوةى تةواوى بكةين , 12لةماددةى , ئَيمة بؤ ئةوةى ئةو كةم و كوِريةي لة ثَيشنيارةكةى ئيََمة هاتووة
ئَيمة دوو بِرطةمان , لةطةَل جةنابى وةزير, زلةسةر ئةو ثَيشنيارة زؤرَيك لة ئةندامى بةِرَي, لةسةر ثَيشنيار

تغرم : خامسا)بةم شَيوةية , (خامسا)ئةوةى ئَيستا كة باسى لَيوة دةكةن كرايتة , (رابعاََ و خامساََ), زياد كرد
, مليون دينار 1222222222بغرامة ال تقل على , اعلى( اوال و ثانيا)الصحيفة الناشره مبا ورد يف الفقرتني 

 (.مليون دينار 0222222222د على و ال تزي
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو, نوقتةى نيزامى هةية
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, دةبَى هةموو بكرَيتة دةنطدان, ئةو ثرؤذةى كة تةقدمييان كردية, مةشروع بة جوزئى نادرَيتة ثةرلةمان
ئةوة , ئَيستا ئَيمة دوو ثِرؤذة لةبةردةستمانة, ئينجا خبرَيـتة دةنطدان, قةى لةسةر بكةينموافة

رازى بن لةسةر ئةو , جةنابتان دةبَى بيخةنة دةنطدان, ئةوة موقتةرةحى ليذنةى ياسايية, ئةصَلييةكةية
 .زؤر سوثاس, فةقةرة, ئةوجا فةقةرة, ثِرؤذةي

 (:ةركووكيكةمال ك.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .راى ليذنة ئَيوة رةئيتان ضيية؟ فةرموو

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم ئَيمة , ثَيشنيارى جةنابى وةزير و زؤربةى ئةندامانة, ئةوة ثَيشنيارة, ئَيمة وةكو ليذنةى ياسايى
, ئةوة ثرؤذةيةكى نوَي نيية, ة دةنطدانداوا دةكةين ئةوةى ئَيستا داِرَيذراوة خبرَيـت, دامانِرشتووة

 .سوثاس, ئيقترياحَيكة لةاليةن ليذنة داِرَيذراوة
 :روان ناصح حيدرىبةِرَيز شَي

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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تةنها هةندَيك , هةمان شتة, تةماشاى ثرؤذةى ئَيمةش بكةيت, ئةطةر تةماشاى ماددةى ئةصَلى بكةيت
, بةنيسبةت ثارةكة/ دوو, ئةوة يةك, دَيك فةقةرامتان كرديتة دووةمهةن, متان كرديتة ئةوةلةنافةقةر

, ض بةنيسبةت فةقةرة دوو, ض بةنيسبةت فةقةرةى يةك, حةدى ئةعالمشان داناية, حةدى ئةدنامان داناية و
, ئةويش رةئى ئَيوةى ئةندامانى ثةرلةمانة, كة كاك كريم خوَينديةوة, ئةوة مةبةدةئَيكى تازة بوو/ سَى

 .زؤر سوثاس, يان دةنطى لةسةر نادةن, لةسةر دةدةن دةنطى
 :بةِرَيز ئارام رسول مامند

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ديارة ئةو ثَيشنيارة بؤ ئةوة , ثَيشنيارمان كرد كة رؤذنامةى تَيدا بَيت, ئَيمة و زؤربةى ئةندامانى تريش

لةو , سوَلتةى قةزائي بةجَي بهَيَلدرَيت حةدى ئةعالش بؤ, كة زةرامةكةى حةدى ئةدنا ديارى بكرَيـت, بوو
بةاَلم ئَيمة ئةوة بؤ , زةرامةكةي جياوازى هةبَيـت, حاَلةتة بزةبت لةوانةية رؤذنامة لةطةَل رؤذنامةنووس

زةرامةكةش , بؤية ئةطةر ثَيشنيارةكة هةردووكى بةيةكةوة رؤذنامة و رؤذنامةنووس, دادطا بةجَي دةهَيَلني
لةو حاَلةتة زؤر طوجناوة و دةش بَى و , ةدى ئةعالش بؤ دادطا بةجَي بهَيَلنيح, حةدى ئةدناى هةبَيت

 .زؤر سوثاس, جةنابى وةزيرش تةئيدى ئةوةى كرد
 :وةزيرى رؤشنبريى/ بةِرَيز فلك الدين كاكةيي

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, ثَيمان باشة, يةعنى ليذنةى ياسايى, ئةو ثَيشنيارةى كاك كريم

 :َيز سةردار صباح بوزو هركىبةِر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, مليؤن بَيت 14بؤ ثَينج مليؤن تا , بؤ دة مليؤن تا بيست مليؤن, من ثرسيارَيك لة ليذنةى قانونى دةكةم
بةِراستى ثَيم واية , كوا ئةو ثَيوةرة؟, يةعنى مةفروزة ثَيوةر هةبَيت, بؤ بيست مليؤن تا ضل مليؤن نةبَيت

رؤذنامةنووس دوو مليؤن تا ثَينج , حةقى عام رؤذنامة دة مليؤن تا بيست مليؤن بدات, ةعةسوفةئةوة ت
, مليؤن بَيت 122تةعويز لةوانةية , يةعنى تؤ داواى تةعويزيش دةكةى, جطة لة تةعويز, مليؤن بدات

مع عدم )ةى دةَلآ ئةو, ئةو ثَيشنيارةى كاك كريم دايِرَيشت/ دوو, ئةوة يةك, بةِراستى ئةوة ثَيوةر نيية
ئَيمة رةئيمان واية , بةِراستى ئةوة فيكرة و فةلسةفةى ئةو ثِرؤذةية نةسف دةكات, (االخالل باى عقوبة اشد

مةبةستم ئةوةية زيندانى نةكرَى , هى سةنديكاي جةنابى وةزير كةباسى كرد, ئةو ثرؤذةى كةهاتية
مع عدم )كة لَيرة وتت , ئةو عقوبةية ئةشدة, جةرميةى قةزف ضةند ساَلَيكة لةطةَل زةرامة, رؤذنامةنووس

 .سوثاس, ئيخالل بةويش دةكرَى, (االخالل بعقوبة اشد
 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ئَيمة ناتوانني , من ثَيم واية زؤر لة جَيى خؤيةتى لةبةر ضةند هؤيةك, بةِراستى ئةوةى لَيرةهاتووة
لةسةر هاوواَلتيان سارى , لة قةوانينةكانى تر لةسةر هةموو هاوواَلتيان سارية, بةيةقةوانينةكانى ئةو عقو

ضؤن لةسةر , ئةوة مةبدةئَيكى عامة, جارَى ئةوة ناكرَى, بةاَلم لةسةر رؤذنامةنووس سارى نةبَيـت, بَيت
لة ميهنةى خؤيدا  ,ئةو عقوبانة تةئكيدة لة ميهنةى خؤى, بةاَلم ئةوةى لَيرة هاتووة, واَلتيان دةبَيتوها

بةاَلم ئةطةر هةر وةكو , بةثَيى ميهنةكةى خؤى, ئةوة عقوبةكةى زةرامةية, ئةطةر هاتوو موخالةفةى كرد
هةَلبةتة قانونةكانى تر , تاوانةكةى تةحريز بوو بؤ ئةجنامدانى تريؤر, ئةو تاوانةى ئةجنامدا, واَلتيةكوها

ضونكة ئةطةر , لةو صحوفى, صةحييتة زةرامةى زياترة, سةبارةت بةوةى ئةو فةلسةفة ضيية, دةيطرَيتةوة
دةبَى زؤر بة , خؤى دةبَى رةئيسى تةحرير و ئةو ستافةى لة سةحييتة ئيش دةكات, صةحييتة رَينةدات

ئةوان مةسئولرتن زياتر لةوةى كة هةر رؤذنامةنووسَيك دةيةوآ شتَيك بنووسى بؤ ,  ديقةت ديراسةت بكات
زميةى ماىل سةحييتة زؤر زياترة / دوو, ئةوة يةك, ةسئوليةتةكة دةكاتئةو زياتر تةحةموىل م, صةحييتة

, بؤية ئَيمة لةسةر ئةوةينة كة عقوبةكةى, لةزميةى ماىل رؤذنامةنووسَيك كة تازة دةستى بةئيش كردووة
كة سةرؤكايةتى ثةرلةمان راثؤرت و راى , ئَيمة لة ليذنةى ياسايى داوا دةكةين, زةرامةكةى زياتر بَيت

, بكرَيـتة ئةساس بؤ موناقةشةكردن, ى ياسايى لةسةر ماددةى دة كةهاتووة لةبةردةستى ئةندامانليذنة
 .زؤر سوثاس, لةطةَل فشارةكانى تريش خبرَيتة روو

 :بةرٍَِِيز ئارَيز امحد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوة ضوارةمني راثؤرتى , شتووينلةوةتةى ئَيمة لَيرة داني, ثَيم واية ئَيوة كؤتايتان بة طيتتوطؤ هَيناية
, راثؤرتَيكى هاوبةشيان هةبوو, راثؤرتَيكى بةتةنيايان هةبوو, ليذنةى ياسايية كة ئاَلوطؤِرى تَيدا بكرَى

, ثَيش دادةطريَى كة ئةو راثؤرتة جَيبةجَى بكرَى, ئَيستاش ئاخري راثؤرت هاتووة, راثؤرتَيكى تريشيان هةبوو
, ماددةيةكى هةستيارة, لةو وةزعة بِريار لةسةر ئةو ماددةية نةدرَى, ةختةبةِراستى من داواكارم لةو و

با , يةعنى بؤ ئةوةى وردبني بني لةسةر ئةو ماددةية, زؤربةى زؤريشمان هيالك بووينة, ماددةيةكى قورسة
 .سوثاس, ئةوة ثَيشنيارمة, دةنطدان بؤ كاتَيكى تر دوا خبرَى

 (:ةركووكيكةمال ك.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو, نوقتةى نيزامت هةية, كوَيستان خان فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةبِريارَيكى , نوقتةى نيزامم هةية لةسةر قسةكةى كاك كريم, منيش تةئيدى قسةكةى كاك ئارَيز دةكةم

كة راثؤرت , ن ليذنةى ياسايى و ليذنةى رؤشنبريىلةنَيوا, ئةم ثةرلةمانة ليذنةيةكى هاوبةش دروست كرا
ئةطةر , بؤ لةثشتى ليذنةى رؤشنبريى جارَيكى تر راثؤرت بكرَيتة بةردةمى ثةرلةمنتاران و, ئامادةبكةن

 .زؤر سوثاس, كاتةكة درةنطة, فيعلةن هيالك بووينة, خبرَيتة بةيانيش باشة
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 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .ةنبةِرَيز سةرؤكى ئةجنوم

, تةنها ئَيمة وةكو ليذنةى ياسايى, ئَيمة لة ليذنةى ياسايى موخالةفةى جةوهةرى ماددةكةمان نةكردووة
, ماددةكةمان داِرَيشتووة بةشَيوةيةكى موناسب تر, سةر لة نوَى ماددةكة دابِرَيذينةوة, مافى ئةوةمان هةية

ى رَيك و ثَيك تر مةسةلةكة دابِرَيذينةوة و بؤية بةشَيوةيةك, ثَيمان لةنط بوو, نةك كة لة ثرؤذةكة هاتبوو
 .زؤر سوثاس, راى ئاخرييش بؤ ئةندامانى بةِرَيزة, بيخةينة بةردةم ئةندامانى بةِرَيز و

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كاريانةش ئةبواية ئةم طؤِران, ليذنةى هاوبةش دروست كرا, وةكو ضؤن لةبةر ئةوةى راى جياواز هةبوو
/ دوو, ئةمة يةك, ثَيويستى نةدةكرد لة ثشتى ليذنةى هاوبةش وا بكةن, لةطةَل ليذنةى هاوبةش بيانكردبا

خؤى واية , ضوار جؤر تةعديالت بكةين, بؤ يةك ياسا سَى جؤر, ئَيمة لةناو ثةرلةمان, قةت ئةمة نةبووة
ة لةناوةِراستى كؤبوونةوةكان راثؤرتَيكى نةبوو, راثؤرتى خؤيان ثَيشكةش دةكةن, بةثَيى ثةيِرةوى ناوةخؤ

لةبةر ئةوة من داوا دةكةم , ديارة ئةوة هةموو دةقيقةيةك شتَيكى تازةيان بؤدَيت, تر ثَيشكةش بكةن
 .زؤر سوثاس, بةيانى قسةى زياترى لَيبكرَيـت, رابطريَيت

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ئَيمة زؤرينةمان لةسةر ئةوة رازيبووين, ئةوةى كاك كريم خبرَيتة دةنطدانةوة, من ثَيشنيارةكةم ئةوةية
كة ئةو صيازة تازةى كة , هةموو قسةمان لةسةر ئةوة كردووة, ثَيويست ناكات قسةى لةسةربكةينةوة

 .زؤر سوثاس, زؤربةى زؤريشمان رازين ئةوة بكرَيتة ئةصَل, بةقسة كردمان, هَينايان لةبةر دةستمانة
 :مةمخورى سعيد طاهر زيتور ةِرَيزب

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بؤ ئةوةى , دةبواية ئةو راثؤرتةى ئةوان خبراباية دةنطدان, بةِراستى ئَيمة ثَيش ئةوةى موناقةشة بكةين

يةتى سةرؤكا, لةبةر ئةوةى طيتتوطؤمان لةسةر ثرؤذة ئةساسييةكةى كردووة, طيتتوطؤى لةسةر بكةين
بؤية , ئَيمة ئةوة دةكةينة ئةساس, ةمسى ئةوة نةهاتؤتة بةردةستى ئَيمةنووسراوى رثةرلةمانيش وتى بة 

بؤية , موناقةشةى لةسةر بكرَيتةوة, جارَيكى تر ئةوة خبوَيندرَيـةوة و, بةِراستى من ئةوة بةحةقى نازامن
خبرَيتة , تةوةبا  صيازاتى فةقةراتةكان بكرَي, من ثَيم باشة ثرؤذة ئةصَليةكة كة موناقةشةش تةواو بووة

 .زؤر سوثاس, بةبَى تةئجيل كردن, دةنطدان و كؤتايى ثَيبَيت
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

يان ئةوةى تازة كة ليذنةى ياسايى , بؤ ئةوةى ثرؤذة ئةساسييةكة خبرَيتة دةنطدان, ليذنةى ياسايى
 .رةئيتان ضيية؟ فةرموو, تةقدميى كردووة
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 :حبرى عبداهلل بةِرَيز كريم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة طؤِرانكارميان تَيدا , دةَلَين ئةوة ضةند جار طؤِرانكارى تَيدا كراية, بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان, نازامن
بؤ , ثَيشنيارةكانى ئَيوةمان بة ثةسةند زانيووة, ئةوةى كردوومانة لةسةر ثَيشنيارى ئَيوة بوو, نةكردووة
ئَيمة لة ليذنةى ياسايى , زياد كراوة, ئةوةى ثَيمان باش بووة زياد بكرَى, و ئةشكالياتانة نةبَيـنتئةوةى ئة

 .زؤر سوثاس, يان نةكرَيتة ئةساس, ئةطةر بكرَيتة ئةساس, لةطةَل ئةوة داين ئةوةى ئَيمة خبرَيـتة دةنطدان
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ئةمِرؤ كة ئَيوةى , لةسةر ئةساسى ئةو طيتتوطؤية درَيذةى, ئةصَليةكة دةكةينة ئةساسئَيستا , بةِرَيزان
سؤزان , بة فةقةرة, تةصويتى دةكةين فةقةرة, بريو ِراى ليذنةى ياسايش لةسةرى ئةدةين, بةِرَيز كردتان

 .خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمة لةطةَل , ئةَلآ ئَيمة لةسةر ثَيشنيارى ئَيوة, ةسةر قسةكانى كاك كرميةمن نوقتة نيزامييةكةم ل

, ضؤن لةسةر ثَيشنيارى ئَيمةية, بةبَى هي  شتَيك, بةبَى ئيمزا, ئةم وةرقانة تةوزيع كراوة, هاتنمان بؤ ئَيرة
و كة لةوَى ئةوان جةنابيان وةك, كة ئةم وةرةقةية نةبوواية, لةسةر ثَيشنيارى ئَيمة وةختَيك دةبوو

بةس ئةوة خؤيان وةكو ليذنة كؤبوونةتةوة , لةسةر ثَيشنيارةكانى ئَيمة ئةو صيازةيان كردباية, دانيشتوون
 .سوثاس, حةز ناكةم لةسةرمان تَيثةِر بَيت, نةك لةسةر ثَيشنيارى ئَيمة, و كردوويانة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
دةبَيتة ئةساس وةكو , ة ئةساسةكةى كة لة ئةجنومةنى وةزيرانةوة هاتووةمةشروع, ئَيستا ئةساسةكة

ئةوجا , فةقةرة ئةطةر ليذنةى ياسايى بؤضوونيان هةية لةسةرى, فةقةرة, موناقةشةمان لةسةرى كردووة
 .فةرموو, بيخوَينةوة, (1)فةقةِرةى , ليذنةى ياسايى ئَيستا ماددةى دةيةم, دةخرَيتة دةنطدان

 :ر حممد شريفبةِرَيز دلَي
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثرت نةبَيت  422222222, مليؤن دينار كةمرت نةبَيت 024222222رؤذنامةنووس بةبِرى  :ماددةى دةيةم
 .سزا دةدرَيت طةر لة هؤكارةكانى راطةياندن ئةمانةى خوارةوة باَلوبكاتةوة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

سةحييتةش زياد / دوو, زةرامةكة زياد بكرَى/ يةك, زؤر لةئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان, ثَيشنيار هةية
ثاشان , دةخةينة دةنطةوة, يةكةم جار زياد كردنى سةحييتة, ئةم ثَيشنيارة دةخةينة دةنطدانةوة, بكرَى

, طةَل ئةوةيةئَيستا كَى لة, دوو دةنطدانى موختةليف دةكةين, زيادكردنى زةرامةش دةخةينة دةنطدانةوة
دةستى , كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, سةحييتةش زياد بكرَى, لةطةَل صحوفى

ئَيستا بؤ , ثَينج دةنط لةطةَلى دا نةبوو, بةزؤرينةى دةنط سةحييتة زياد كرا, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
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مليؤن  422222222يشيان سةقيت, مليؤن كةمرت نةبَيت 024222222, زةرامةكة لة مةشروعة ئةساسيةكة
بؤ مةشروعة ئةساسيةكة كة , يان نةكرَى, كة زياد بكرَى, ئَيستا يةكةم جار دةخيةينة بةردةنطدان, داناوة

 .فةرموو كاك شَيروان, دوو مليؤن و نيو حةدى ئةقةل بَيت
 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم مةبةلةزى سةحييتةكة , صويت كرا كة سةحييتةش زياد بكرَىتة, صةحييتة بوو, مةبدةئيى يةكةم
ئةوةى لة ثرؤذةى حكومةت , ئةوةى ئَيستا ئَيمة لةسةرين جارَيك هى صحوفيةكةية, جارَيك ديارى نةكراوة

ئينجا ئةو زياد كردنة بدرَيتة , داواى زياد كردن هةية, هةتا ثَينج مليؤنة, دوو مليؤن و نيو, هاتووة
 .زؤر سوثاس, ثاشان دةضينة سةر فةقةرةى سةحييتةكة, ئةوةى يةكال بكرَيتةوة بؤ, تةصويت

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كورديةكة ئةصَلة , كة يةك مليؤن بؤ دوو مليؤن ديارى كراوة, هةر ثرؤذةى حكومةت لةبةردةستى ئَيمةية
 .سوثاس, ثرؤذةكةيان بةكوردى نووسيوة, نلةبةر ئةوةى ياساى سةنديكاى رؤذنامةنووسا

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

دوو مليؤن , رَيزدار كاك نَيضريظان بارزانى ئيمزاى كردووة, بة ئيمزاى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران هاتووة
وةزيرانةوة بؤ ئَيمة ثرؤذةكة لة ئةجنومةنى , لة ثَينج مليؤنيش زياتر نةبَيت, و نيو حةدى ئةقةل بَيت

ثَيشنيار هةية , جارَي لةسةر تةحديدةكة نيية, يان نةكرَيت, زياد بكرَى, ئَيستا لةسةر ئةو خاَلةين, هاتووة
دةستى , كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل ئةوةية زياد بكرَى, زياد بكرَى

ثَيشنيار , كةواتة بةزؤرينةى دةنط زةرامةكة زياد دةكرَى, كةس لةطةَل نيية 13, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
كاك شَيروان , مليؤنيش ثَيشنيار كرا 04, دة مليؤنيش ثَيشنيار كرا, هةية حةدى ئةقةل سَى مليؤن بَيت

 .فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
مليؤن  3فيعلةن لة , هةية( ب, أ)روعةكةش هةر لةمةش, كة ئَيمة تةحديدمان كردووة( ب, أ)بةنيسبةت 

 .سوثاس, مليؤنة 12هةتا 
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

, ئةم ثَيشنيارة هةية, حةدى ئةعالش لة دة مليؤن زياتر نةبَيت, حةدى ئةقةىل لة سَى مليؤن كةمرت نةبَيت
دةستى , كَى لةطةَل نيية, كةس 50, تةوة؟ فةرمووندةستى بةرزبكا, كَى لةطةَل ئةوةية, بؤ رؤذنامةنووس

كاك عونى , ئَيستا بؤ سةحييتة, دةنط دذى بوو 9, بةزؤرينةى دةنط زياد كرا, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
 .فةرموو
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 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ثاسسو, تةعتيلى سةحييتةش ثَيشنيارة, ثَيش ئةوةى بضينة سةر سةحييتة
 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

بةهةمان مةبلةن لة سَى , ئَيستا زةرامةية, ئةوة ثاشان ئيزافةى دةكةين, ئةوة خاَلَيكة بؤى ئيزافة دةكةين
 3لة , ئةطةر لة سةحييتةيةك ئةو خااَلنةى كة زةرامة دةيانطرَيتةوة, لةدةش زياتر نةبَيت, كةمرت نةبَيت
 .فةرموو, ليذنةى ياسايى ئيقترياحتان ضةندة بؤ ئةوة, مليؤنيش زياتر نةبَيت 12لة ,  نةبَيتمليؤن كةمرت

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

مليؤن  12لة , ئةو ثَيشنيارةى كة دةَلَى سةحييتةش تةزريم بكرَى, ئَيمة لة ليذنةى ياسايى وامان داِرشتبوو
 .سوثاس, مليؤنيش زياتر نةبَيت 02لة , كةمرت نةبَيت

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةِراستى يةعنى , ئَيستا زياد دةكةم لةسةريان, لةترسى ئةو خواية نةبَى, ضؤن لة ثرؤذة ياسايةكة هاتووة
 سوثاس, زؤر زؤرة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل 
 02لة , مليؤن كةمرت نةبَيت 12ئةوةية كة لة : راى ليذنةى ياسايى, زان دوو رةئى هةيةئَيستا بةِرَي

 12لة , كَى لةطةَل ئةوةية, راى ليذنةى رؤشنبرييش ئةوةية وةكو خؤى مبَينَى, مليؤنيش زياتر نةبَيت
كَى , مووندةستى بةرزبكاتةوة؟ فةر,  مليؤن زياتر نةبَيت 02لة , مليؤن كةمرت نةبَيت ئةو زةرامةية

 12كة لة , بةزؤرينةى دةنط قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كةزياد نةكرَى, لةطةَل ئةوةية
 .فةرموو, فةرموو نوقتةى نيزامت هةية, مليؤينيش زياتر نةبَيت 02لة , مليؤن كةمرت نةبَيت

 :ثريؤت خضر بةِرَيز سارا
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, جةنابى وةزير باسى لةوةى كرد, كة لةئاماجنى سةرةكى خؤى دوور دةكةوَيتةوةثرؤذة, تَيبينى دةكةم
 .هةدةف لةو

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

, ئيلغا بكرَى( ز, ب, أ)كة فةقةرةى , ثَيشنيارى تر هات, سوثاس, ئةوة تةوزحية, ئةوة نوقتةى نيزامى نيية
ليذنةى ياسايى رةئيتان لةم بارةيةوة ضيية؟ , وَينَيكى تر عيالج كراوةلةبةر ئةوةى بةقانونى ئريهاب لةش

 .فةرموو
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
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 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةِرةئيى من بؤ , كة رةئيى لةسةر بدةن, بؤ ئةندامانى ثةرلةمان, ئةطةر ئةو ثَيشنيارة تةقديم بكرَى

مع عدم االخالل باى عقوبة اشد ينص عليه يف القانون النافذ يف ) دةبَى ئيزافةى لةسةر بكرَى, مانةوةكةى
ال )ضونكة ماددةكمان هةية لةئاخريى , ئةطةر وا نةبَى ماناى واية تةعتيلى قانونى ئريهاب دةكةين, (االقليم

, ماناى قانونى ئريهابةكة ئيلغا دةبَى, (قرار يتعارض مع احكام هذا القانوني او يعمل باى نص قانون
 .وثاسس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .ليذنةى ياسايى موقتةرةحتان بؤ ئةو مةوزوعة ضيية؟ فةرموو

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

مع عدم االخالل باى ), كة عقوبةكة ئةو عيبارةتةى لة ثَيش بَيت, بةِراستى ئَيمة وامان ئيقترياح كردية
ئةوة , لة دوايى بَيت( أ و ب)ئيرت , (وبة اشد ينص عليه يف اى قانون اخر النافذ يف االقليم يغرم الصحفعق

 .سوثاس, بؤ ئةندامانى ثةرلةمان دةطةِرَيتةوة
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو, بةس نيزامى بَيت تكاية, نوقتةى نيزامت هةية سؤزان خان
 :زان شهاب نورىبةِرَيز سؤ

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كا كةى؟ خؤ ئةوة لةمةدا , نازامن ليذنةى ياسايى ئةَلَى ئَيمة ئةوة ثَيشنيار دةكةين و ئةوةمان ثَي باشة

 .سوثاس, ئةمة كةى بِريارتانة, ئةو نةصةى تَيدا نيية, لة وةرةقةكةى كة تةوزيعيشتان كردووة, نيية
 (:ازان) خضر بةِرَيز قادر سعيد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةوانةية , ئةو نةصة لَيرة زياد كراية, ئَيمة ئاطامان لَينةبووة, راى ليذنةى ياسايى نةبووة, ئةو ِرستةية

ئةو سَى بِرطةية لةشوَينى خؤى , من رةئى خؤم وت, بةاَلم راى ليذنةى ياسايى نيية, شتَيكى باشيش بَيت
بؤ مةصَلةحةتى , ئةوة هي  موشكيلة نيية, بؤ هةشت مانطى تر, يلى بكاتباقانونى عَيراق تةعد, مبينَيتةوة

 .زؤر سوثاس, صةحةفيية
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئةو بِرطانة بسِرَينةوة لةو ماددةية نةمَينن زؤر سوثاس, راى ئَيمة ئةوةية ,(وشهد شاهد من اهلها)

 :هللبةِرَيز كريم حبرى عبدا
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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دةبَيتة بِريارى , بةزؤرينة ئامادة بوون و بِرياريان لةسةر شتَيكدا, هةر ليذنةكى تر, ئةطةر ليذنةى ياسايى
بؤية بوويتة , موناقةشةمان كردووة لةسةر ئةو ثَيشنيارة, ئَيمة شةش ئةندام ئامادةبووينة, ليذنة

 .زؤر سوثاس, نابَى بَلَى ئةوة راى ليذنةى ياسايى نيية, بووةئةندامَيك ئامادةنة, ثَيشنيارى ليذنة
 

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةبةر ئةوةى هةست دةكةم ياساكة , كة جةلسةكة تةئجيل بكرَى, من داواكةى خؤم دووبارة دةكةمةوة
 .بةتةواوةتى لةخؤى دةرضووة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

, هي  كةسَيك نةماوة قسةى لةسةر نةكات, زؤر بةتَير و تةسةل ياساكة موناقةشة كراوة, كوَيستان خان
دةنطى بؤ , ئةطةر لةطةَلى نةبوون, ئَيستاش حةمسى دةكةين و دةخيةينة بةر دةنطدانى ئَيوةى بةِرَيزةوة

هةندَيك لة ئةندامانى ليذنةى ياسايى , نبريى وهةروةها ليذنةى رؤش, زؤر لةئةندامانى ثةرلةمان, مةدةن
ضونكة بةقانونى موكافةحةى ئريهاب موعالةجةى ئةمة , البربدرَيت( ز, ب, أ)كة بِرطةى , ثَيشنياريان كرد

موقتةرةحى ليذنةى ياسايى , لةحاَلةتى ئةطةر ئيلغا نةكرا, ئَيستا ئةوةى ئيلغا ئةخرَيتة بةر دةنطدان, كراوة
( ز, ب, أ)ئةوةى لةطةَل ئةوةية كة فةقةرةى , ئةويش ئةخرَيتة دةنطدانةوة, بِرطةيةك بؤ ئيزافة كردنى

باشة , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, لةبةر ئةوةى بةقانونى موكافةحةى ئريهاب عيالج كراوة, ئيلغا بكرَى
ة داوا دةكةن ك, بةثَيى داواى هةندَى لةئةندامانى ثةرلةمان و ليذنةى رؤشنبريى, دووبارةى دةكةمةوة

ضونكة لةشوَينَيكى تر عيالج كراوة , هةَلبطريَى, ئيلغا بكرَى و لةناو ياساكة نةمينَى( ز, ب, أ)بِرطةى 
كةس  05, ؟ فةرمووندةستى بةزربكاتةوة, كَى لةطةَل ئةوةية كة هةَلبطريَى, كةقانونى موكافةحةى ئريهابة

لةطةَل , لةشوَينى خؤي مبينَى, لةطةَل ئةوةية وةكو خؤى كَى, لةطةَل ئةوةية كة البربدرَيت و ئيلغا بكرَيتةوة
 .دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموو كاك فرست, ئيزافةى تةعديلةكةى ليذنةى ياسايى

 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

دةنطةكان كةم , ئةوة تةصويتمان لةسةرى كرد, ئيلغائى هةر سَى فةقةرة/ يةك, دوو ثَيشنيار لةبةردةمانة
ئةوةية كة وةكو خؤى مبينَى و , هى ليذنةى قانونيية, موقتةرةحى دووةم, يةعنى ثَيى نةكرا, بوون

ماناى , ئةطةر رةفز كرا, با ئيزافة خبوَينينت و تةصويتى لةسةر دةكةين, ئيزافةيةكى لةسةر بكرَينت
 .زؤر سوثاس, ثرؤذةكة وةكو خؤى دةمينَى

 :دبةِرَيز ئارام رسول مامن
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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كة ضةند , بةاَلم نةتان خستة دةنطةوة, ضةند كةس لةطةَل ئةوةية ئيلغا بكرَى, جةنابتان خستتانة دةنطةوة
 .ضونكة لةوانةية ئةقةليةت بهَينَى, كةس لةطةَل ئةوةية كة مبَينآ

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

بؤ ئةوةى تةصويتى لةسةر , ستا ليذنةى ياسايى موقتةرةحى خؤتان خبوَيننئَي, هَيشتا موقتةرةح هةية
 .فةرموو, بكةين

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

مةبةستمان ئةوةية , ئةطةر ئةو دوو بِرطةية مبينَى لةيةكةمدا, ئَيمة لة ليذنةى ياسايى موقتةرةح دةكةين
ئةو ثَيشةكييةى بؤ , ئَيمة لة ليذنةى ياسايى ثَيمان باشة, لةيةكةم كرا( ز, ب, أ) تازة دةنطدان لةسةر بِرطةى

مع عدم االخالل باى عقوبة اشد ينص عليه يف اى قانون اخر النافذ يف االقليم يغرم ), ئيزافة بكرَى
 .سوثاس, ئيرت ئةوةى تر وةكو خؤى بَيتة خوارَى, (الصحف

 (:كةركووكيكةمال .د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو, زياتر تةوزحيمان دةوَى لةو بارةيةوة, سةرؤكى ليذنةى ياسايى
 :روان ناصح حيدرىبةِرَيز شَي

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
برادةران لَيرة ئيشارةتيان ثَيدا دةَلَين ئةو قانونى , ئةو سَى فةقةرةية هةر سَيكى هاتووة, لةقانونى ئريهاب

ئَيمة ناتوانني ئيستغنا , ئةو سَى فةقةرةية لة قانونى ئريهاب هاتووة, دانةنرابوو قانونى ئريهاب, كة دانرا
بةاَلم ئةبَى لَيرةش , ئَيمة مولتةزمني بةوى, بكةين لةو قانونى كة لة ئريهاب هاتووة بةقةرارى قةتعى

ونى ئريهاب قان, ئةطةر هاتوو ئةو مةسةلةية عيالقةى بة قانونى ئريهاب هةبوو, ئيشارةتَيكى ثَي بدةين
 .سوثاس, مةبةستةكةش لَيرة ئةوةية, ئةو قانونة ناخوا, دةخوا

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ليذنةى ياسايى تكاية ئَيوة طوَي بطرن و ئيشى , موقتةرةحَيك كرا, صيازةيةك ئامادة بكةن و مبان دةنَى
ضونكة ئةوة , ئَيوةش صيازةك ئامادة بكةن, و دةكةينئةوة ئةهَيَلينةوة تا ئةوانى تر تةوا, خؤشتان بكةن

موقتةرةحى ئَيوةى , موقتةرةحَيك هةية كة تةشهري ئيزافة بكرَى( ج)فةقةرةى , هةندَيك تَيكةَل و ثَيكةَلة
, (ج)ئيزافة بكرَيتة سةر فةقةرةى , (تشهري)كآ لةطةَل ئةوةية ئةو موقتةرةحة , ئةندامانى ثةرلةمان بوو

دةستى بةرزبكاتةوة؟ , كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, (او التشهري السب او القذف)
ثَيشنيارَيكى تر لةاليةن ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمانى , بةكؤى دةنط بِريار درا ئيزافة بكرآ, فةرموون

ش ثشتيوانيمان ئَيمة, ثَيشنيار هةية, (ه)رموز وةتةنيية ئيزافة بكرَيتة سةر فةقةرة , كوردستان هات
 .فةرموو, ئيزافة بكرَينت, رموز وةتةنيية, كَى لةطةَل نيية، تةئييدى نةكاتن, ئةخيةينة دةنطدان, لَيكرد

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد



 051 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .باسى ئةوةى كرا كة سووكايةتى بة تائييتة ئايينةكان و هةروةها

 (:ال كةركووكيكةم.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو, ئَيستا رموز وةتةنيية, كاك ئارَيز, ئةوة ماية
 

 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

مةسةلةى تةجاوز , زياتر لة ئةندامَيك وتى, ثَيشنيارَيكى تريش هةبوو, ئةوةى ئَيستا جةنابت تةرحت كرد
ئةطةر بيطرَيتةوة هةمان , جيهةتَيكى سياسى قانونيش نةطرَيتةوةئةوانةى موعتةقةداتى فيكرى , و ئيهانة

 .سوثاس, لةبةر ئةوة داوا دةكةم ئةوةش خبرَيتة دةنطدانةوة, عقوبةى هةية
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

َيز دةكةين طوَى ئَيستا داوا لةئةندامانى بةِر, يةك تةصويتى بؤ ئةكرَيت, يةك, ئةوانةى كة ئيزافة ئةكرَين
ئةطةر , ثَيشنيار هاتووة رموز وةتةنيية ئيزافة بكرَى, يان نا, بؤ ئةوةى ئةو خاَلة ئيزافة بكرَيت, بطرن

, بةِرَيز لةطةَل ئةوةية كة رموز وةتةنيية ئيزافة بكرَى 03, تكاية دةستان بةرزبكةنةوة؟ فةرموون, لةطةَلن
زؤرينةى دةنط , تكاية دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, نةكرَىكَى لةطةَل ئةوةية كة رموز وةتةنيية ئيزافة 

ئَيستا كَى لةطةَل ئةوةية موعتةقةداتى , وةختى دةنطدانة, ئَيستا قسة نةما, لةطةَل ئةوةية كة ئيزافة نةكرَى
كةس لةطةَل ئةوةية كة موعتةقةداتى فيكرى  13, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, فيكرية ئيزافة بكرَى

زؤرينةى دةنط ئةوةية , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل ئةوةية كة ئيزافة نةكرَى, كرَىئيزافة ب
 .فةرموو, كةواتة بة زؤرينةى دةنط ئيزافة ناكرَى, كة موعتةقةداتى فيكرى ئيزافة نةكرَى

 :بةِرَيز بارزان حممد قادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .بؤ ديراسات, تى مةجاملان نةهَيشت بؤ لَيكؤَلينةوةبةِراس, موناقةشة وا بِروات, ببورة
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

, ئةندامى ثةرلةمانة دةنط ئةدات, لة بةيانييةوة لَيكؤَلينةوة دةكةين, لةبةيانييةوة موناقةشة دةكةين
, نةكةن هةر رَيزى لَيدةطرين قةبوَل, قةبوَل دةكةن ببَيت رَيزى لَيدةطرين, ئيحتريامى دةنطيان دةطرين

تكاية ثَيشنيارى خؤتان لةم , بؤ مصادةرة و تةعتيل, ئيقترياحى ليذنةى ياسايية, ئَيستا مصادةرة و تةعتيل
 .فةرموو, بارةوة بؤمان ديار بكةن

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ئةوة صةحييتةية , كة شتةكة باَلودةكاتةوة, ةو صةحييتةيةىئَيمة لة ليذنةى ياسايى لةطةَل ئةوة دابووين ئ
ئةطةر موخالةفةى , بؤ ماوةى شةش مانط, هةروةها تةعتيلى ئةو صةحييتةية بكرَيت, موصادةرة بكرَيت

 . سوثاس. ئةو ياساية بوو
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
تعطيل الصحيفة ملدة التزيد على ستة اشهر عند ), ياواز كردؤتةوةبابةتةكةمان ج, ئَيمة لةثَيشنيارةكةمان

, ئةوة بابةتَيك(( ما يتعلق بتكدير الوضع االمنى و التحريض: )نشره يف وسائل االعالم واحدا فيما ياتي
بغرامة ال تقل )كة دةَلآ , بةنيسبةت دووةم, (مع سحب الصحيفة عند نشره)وةمان لَيكردية / دووةمني

 .ةرضةندة جارَيك ناهاتووينة سةر ئةوةه ,...(عن
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو, بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدان, كاك عونى بةوازحى بيخوَينةوة
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
مع )بةنيسبةت برِِِطةى دووةم , (االعالمتعطيل الصحيفة ملدة التزيد على ستة اشهر عند نشره يف وسائل )

, يةعنى دوو بابةتى مةبدةئيى جياوازة ,(سحب الصحيفة عند نشره يف وسائل االعالم واحدا فيما يلي
 .سوثاس, مةبةستمان ئةوةية, لةطةَل سةحبى صةحييتة لة ئةسواقةكان, تةعتيلى سةحييتة
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ئةوةى تر بؤ , بةس بة تةعتيلةكة, فةقةرةى يةكةم خبوَينةوة, ئَيستا دةخيةينة دةنطدان, يةك, يةك
 .فةرموو, بؤ ئةوةى خبرَيتة دةنطدانةوة, مصادةرة

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بَيت هةتا وازح , ةوةئَيستا من بةتةواوى دةخيوَينم, ئةو ثَيشنيارةى كة دةنطى لةسةر درا و قبول كرا
 .لةاليةن ئةندامانى ثةرلةمان

 :نافذ يف االقليم يغرم الصحفيقوبة اشد ينص عليه يف اى قانون مع عدم االخالل باى ع :املادة العاشرة
مع تعطيل , مليون دينار 1222222222و ال تزيد على , مليون دينار 322222222بغرامة ال تقل عن : اوالًًَََ

 :زيد على ستة اشهر عند نشره يف وسائل االعالم واحداًََ مما يليالصحيفة ملدة ال ت
كل ما من شانه تكدير االمن او اثارة الرعب بني الناس او التحريض على ارتكاب اجلرائم او عدم تنفيذ / أ

 .القوانني
فر بني كل ما من شانها التحريض على ارتكاب االرهاب وزرع االحقاد و بذر الكراهية و الشقاق و التنا/ ب

 .مكونات اجملتمع
 :مةمخورى سعيد طاهر زيتور بةِرَيز
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 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
نابَى رؤذنامة )ئةَلآ , ى ماددةى دوو(2)لةبةر ئةوةى بِرطةى , بةِراستى ئةوة خيالفى مةبادئى ئةو ياسايةية

ى ماددةى (2)لة بِرطةى  ئةوة نووسراوة, (رابطريَى رَيطة لة دةرضوونى بطريَيت يان دةستى بةسةر دابطريَيت
خيالفى مةبدةئيى , كة تؤ ئةوة بكةيت, يةعنى يةكَيكة لة مةبةدةئة ئةساسيةكانى ئةو ياسايية, دوو

 .ئةساسى ئةو ياساية دةكةيت
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو, نوقتةى نيزامت هةية, سؤزان خان
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
ومتان هى ليذنةى ياساميان , جارَيكى تر كة ئَيمة لة دذى دةنطمان بؤدا, ئةوةى ئَيستا كاك عونى خوَينديةوة

ئةوةية ئَيستا هةمان شَيوة ئةيانةوَى بةزؤر بةسةرمان تةسبيتى , ئةمانةوَى وةكو خؤى مبينَيتةوة, ناوَى
 .بكةن

 (:ركووكيكةمال كة.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

بةس بِرياردرا ئةساسةكة ئةو ثرؤذةية بَيت كة , سؤزان خان ئةوة وةكو ئةساس قبوَلمان نةكرد, نةخَير
 .كوَيستان خان فةرموو, بةاَلم رةئى ئةوانيش وةربطرين, لةئةجنومةنى وةزيرانةوة هاتووة

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةبةر ئةوةى ئةم ثَيشنيارة تازةية و هي  موناقةشةى لةسةر , يان نا, ية ئةو داواية بكةممن نازامن بؤم هة
 .سوثاس, ى خؤى بَلَى لةسةر ئةو تةعتيلةثَيمان خؤشة جةنابى وةزير رةئ, ةنةكراو

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .فةرموو, كاك فةلةك الدين, ثَيشنيارةكةت بةجَيية

 :وةزيرى رؤشنبريى/ ك الدين كاكةيىز فلبةِرَي
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطةر نا ناتوانَى , ئةوة تةعتيل دةكرَى, ئةطةر ياسا بِريارى دا تةعتيل بكات, تةبعةن ئةوة بةثَيى ياساية
ةزريم ئَيمة دةَلَيني ئةطةر ت, ئَيمة هي  شتَيكمان نيية وةكو وةزارةت بَلَين تةعتيل بكرَى, تةعتيل بكرَى

كة ئةو , بةاًلم ئةطةر دادطا بةثَيويستى زانى, يةعنى تةعتيلةكة ثَيويست نيية, تةزرميةكة كافيية, كرا
, كةَلك نايةتئةوة لةحاَلةتَيك دةبَى كةوا رؤذنامةكة بزانن كة بة, ئةوة دةبَى داخبرَى, رؤذنامةية داخبرَى

 .زؤر سوثاس, تةعتيلةكة زيادةية بةالى منةوة, ابةاَلم ئةطةر تةزريم كر, شار بكاتةوةيان ناتوانَى خؤى ف
 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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بامسان لةوةى كرديية كة بةقةرارى قةزائى , لةماددةكانى ثَيشوو كةبامسان لة تةعتيلى صحوف كردية
يان , ناكرَى جيهةتى ئيدارى, ئييةئَيمةش لَيرة مةبةستمان لةقةرارى قةزا, ناكرَينت تةعتيل بكرَينت, نةبَيت

ئةوةى لةماددةى دووةم , بؤية دةبَى قةرارةكة قةزائى بَيت, سوَلتةى تةنيتيزى هي  صةحيةفةيةك داخبات
, خؤى شتةكة ديارة, (حظر تعطيل الصحف و منع صدورها او مصادرتها اال بقرار قضائي)دةَلآ , (2)بِرطةى 
 .سوثاس

 (:ةمال كةركووكيك.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

بؤ , وةكو ئاخري جار كاك عةونى خوَينديةوة, ئَيستا ثَيشنيارةكةى ليذنةى ياسايى ئةخةينة دةنطدانةوة
 .فةرموو, بؤ ئةوةى خبرَيتة دةنطدان, تةئكيد جارَيكى تر بيخوَينةوة

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :ى ستة اشهر عند نشره يف وسائل االعالم واحداًََ مما يليتعطيل الصحيف ملدة ال تزيد عل
كل ما من شانه تكدير االمن او اثارة الرعب بني الناس او التحريض على ارتكاب اجلرائم او عدم تنفيذ / أ

 .القوانني
 كل ما من شانها التحريض على ارتكاب االرهاب وزرع االحقاد و بذر الكراهية و الشقاق و التنافر بني/ ب

 .مكونات اجملتمع
 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نةك , مةنع و تةعتيل بَيت, تازة دةبَى لةطةَل ماددةى حةوت بطوجنَى مةسةلةكة, بةِراستى ئَيمة ثَيمان واية
 .سوثاس, بؤية ثَيمان باشة مةنعيش ئيزافة بكرَيتة سةر تةعتيل, هةر تةعتيل بةتةنيا

 (:كةمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهللبةِرَيز 

 .كاك شَيروان فةرموو, بةاَلم بؤ وةختَيكى موحةدةدة, مةنعة, تةعتيليش
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةندامانى ثةرلةمانى بةرٍَِِيز تةصويتيان لةسةر , ئَيمة ثَيشرت تةصويتمان لةسةر كردية, مةبدةئى تةعتيل

ئَيمة دةَلَين شةش مانط , ئةوةية ئَيستا مةدارى بةحسةكة, بةاَلم ضؤنيةتى تةعتيلةكة و ضةند, يةكرد
يةعنى , دةبَى بةقةرارى قةزائيش بَيت, نةوةك مةبدةئيى تةعتيلةكة دةنطمان لةسةرى داوة و, بَيت

مةسةلةكة طةورة , ئَيمة دةنطمان لةسةر تةعتيل نةدابَيـت كة شتَيكى تازة بَيـت, مةسةلةكة ئةوة نيية
دةَلآ ئةو تةعتيلة نابَى لة , ئَيستا موقتةرةحَيك هةية, تةعتيلةكة دةنطى لةسةر دراوة, بكرَيت بةم شَيوةية

هةندَيك , هةندَيك رؤذانةية, صةحييتة دةردةضَيت, ئةسبابةكةشى ئةوةية, شةش مانط زياتر بَيـت
تةقديرةكةش , بؤ ئةوةى شوملى هةموويان بكات ,شةش مانطةكةمان داناوة, هةندَيك مانطانةية, هةفتانةية

سةحبةكةش ئةو , دةمينَيتةوة سةحبةكة, ضؤن تةعامول لةطةَل صةحييتةكة دةكات, بؤ حاكم دةمينَيتةوة
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, يةعنى نةك بةم شَيوةية طةورة بكرَيت, ئيعتيادية سةحبةكة, رؤذةى كة ئةو شتةى كة تَيدا باَلوكراوةتةوة
 .زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)در عبداهللبةِرَيز حممد قا

ئاخر خوَيندنةوةى تر بكرَيت لةاليةن ئةندامانى ليذنةى , ئةخرَيتة دةنطدانةوة, تكاية موناقةشة نةما
 .فةرموو, بؤ ئةوةى خبرَيتة دةنطدان, كة صيغةكةيان ئامادةكردووة, ياسايى

 
 

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 022222222بغرامة التقل عن ), جارَيك حةسم نةبووة, ماية( 0)بِرطةى , وةى بيخوَينمةوةثَيش ئة
مليون دينار مع سحب  422222222و التزيد عن )ثَيشنيارةكةى ليذنةى قانونى ئةوةية , ..(مليون دينار

 (.الصحف عند نشره يف وسائل االعالم واحدا مما يلى
 (:ةركووكيكةمال ك.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ئاخري , ناطةِرَيينةوة بؤ تةصويت كاك عونى, تةصويتيشمان كردووة, ئةوة ئيزافة لةسةر دةكرَى و
 .فةرموو, بؤ ئةوةى خبرَيـتة دةنطدان, صيازةتان خبوَينةوة

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :يف وسائل االعالم واحداًََ مما يليتعطيل الصحيفة ملدة ال تزيد على ستة اشهر عند نشره 
كل ما من شانه تكدير الوضع االمن او اثارة الرعب بني الناس او التحريض على ارتكاب اجلرائم او عدم / أ

 .تنفيذ القوانني
كل ما من شانها التحريض على ارتكاب االرهاب وزرع االحقاد و بذر الكراهية و الشقاق و التنافر بني / ب

 .عمكونات اجملتم
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ئةوةى كاك , ئاخري صيازةى ليذنةى ياسايى ئةدرَيتة تةصويتةوة, ئةوة ئاخري صيازةتانة ليذنة ياسايى
دةستى بةرزبكاتةوة؟ , كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلداية, عةونى خوَينديةوة

 .فةرموو, ليذنةى ياسايى ضيرتتان هةية, نةى دةنط قبوَل كرابة زؤري, فةرموون
 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

مع عدم االخالل باى عقوبة )ماددةكة لةبيدايةتةكةى , (َََثالثا, ثانياًََ, اوالًََ)ئةو عيبارةى ومتان خبرَيتة ثَيش 
 .ر نةدرائةوة دةنطى لةسة ,(اشد ينص عليه قانون اخر
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جارَيكى تر بيخوَينةوة كاك كريم
 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نافذ يف االقليم يغرم  مع عدم االخالل باى عقوبة اشد ينص عليه قانون اخر))ثَيشنيارى ليذنةى ياسايى 
 (.الصحف

 
 :عبداهلل امحد بةِرَيز ئارَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمة , وتت هةرضى ليذنةى ياسايى ثةسندى نةكات, هةرضةندة جةنابت لة روونكردنةوةكتدا بةيانى

 .خةريكة واى لَيدَيت, ناخيةينة دةنطدان
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

رؤى , ئةوةى دةنطى بؤ درا تةسبيت بوو. م مةكة رجائةنئيتيها, صيازةمان وتووة, تكاية بةم شَيوةية نيية
, تكاية با ئيخالل بةنيزامى عام نةكرَى, ئةوة ئةندامانى ثةرلةمانة دةنطتان بؤ نةدا, ئيعادةى بؤ نيية

, كةس ئيجبارى كةس ناكات بةزؤر دةنط بؤ ئةم ماددةية بدرَيـت, با دةنطى بؤ نةدا, ئةوةى لةطةَلى نيية
 .ذنةى ياسايى فةرموولي, يان نةدرَيت

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

جةنابت رؤيشتى , موشتومِرى لةسةر بوو, بةتةئكيد دةنطى بؤ نةدرا, ئةو سةرةتايةى كة بؤ ماددةكة دانرا 
ةكات ضونكة بةِراستى وةصيتى قانونةكة د, ثَيويستة دةنطى لةسةر بدرَيت, بؤ فةقةرةيةكى تر، مايةوة

 .سوثاس, بةطشتى
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو, كاك عونى دةَلآ خويندمانةوة و دةنطيشى لةسةردا
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ماددةكة  ئةطةر بةباشى دةزانن دووبارة كؤى, مع عدم االخاللةكة, و تةصويتيشى لةسةر كراخوَيندراوة

 .دةخوَينمةوة هةتا خبرَيتة دةنطدان
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .خبوَينةوة, كاك عونى فةرموو
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
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 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :املادة العاشرة

 . هةتا دوايى( الصحفنافذ يف االقليم يغرم  مع عدم االخالل باى عقوبة اشد ينص عليه قانون اخر)
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

كَى , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلداية, ئيزافة بكرَيتة سةرى, ثَيشنيارةكة دةخرَيتة دةنطدان
ستا ئَي, بةكؤى دةنط ئيزافة كراية سةر موقةدميةى ماددةكة, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, لةطةَلدا نيية

 .فةرموو, ماددةكة طشتى ئةخوَيندرَيتةوة لةدواى ئةو تةعديالتانةى كةكرا لةاليةن جةنابتانةوة
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
هةدةفى , ئةم ياساية ياسايةكى تايبةتة, بةاَلم ثَيويستة بيكةم, ضونكة قانونى نيية, داواى لَيبوردن دةكةم

ئَيمة لَيرة طةورةترين , ئةم ماددةية واى كرد هي  ئازاديةك نةبَيت, بؤ ئةوةى رؤذنامة ئازاد بَيتئةوةية 
لةموستةقبةل ئةكةوَيتة , ئةمة مةسئوليةتَيكى تارخييية, كؤت و بةندمان خستة سةر رؤذنامةنووسى

 .ماددةية زؤر طرنطةضونكة ئةم , تكاية با دةنطدان لةسةر ئةو ماددةية تةئجيل بكةين, ئةستؤى هةموومان
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

هةمووش , هي  رَيطرتن نيية لة رؤذنامة, ئةندامانى ثةرلةمان دةنط ئةدةن بةئازادى, ماددةكة تةواو بوو
بةِرَيك و ثَيكى , بؤ ئةوةية بةباشى, ئةم هيالكيية, ئةم موناقةشةية, ئيحتريامى ئةم ئازادية دةطرن

بةس ئةوةندة ماوة كة , ماددةكانيش دةنطى بؤ دراوة, امةوانةكان و صةحييتةكان كارى خؤيان بكةنرؤذن
 .فةرموو, دةتوانَيت دةنطى بؤ نةدات, هةر بةِرَيزَيك لةطةَلى نيية, تةصويت لةسةر طشت ماددةكة بكرَى

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ذمارةيةكى زؤر لة ثةرلةمانتارةكان رؤيشتوون و بةشدارى , َلةكةى بكةيتئةطةر تةماشاى ناو هؤ
 .من ثَيم واية ئةوانة, كؤبوونةوةكةشيان نةكرد

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ليذنةى ياسايى ئةطةر مواَلحةزةتان ماية , بةردةوام دةبني و ئةخرَيتة دةنطدان, تكاية نيساب قانونيية
 54, نيساب ياسايى تةواوة, ئةطةر نيية طشت ماددةكة دةخينة دةنطدانةوة, ئاطادارمان بكةنةوةتكاية 

, يان رةفز بكرَيتةوة, ئةو ماددةية قةبوَل بكرَى, حةقى ئةوةيان هةية قةِرار بدةن, كةسيش لةناو قاعةكةية
, كَى لةطةَل نيية, موونكَى لةطةَلة دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةر, بؤية طشت ماددةكة دةخةينة دةنطدانةوة

 .فةرموو, كةس لةطةَلدا نةبوو 13, بةكؤى دةنط وةرطريا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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 .سوثاس, ئةوة خةلةلَيكى قانونى بوو, دةنطيشمان لةسةرى دا, بةصيازةكردن نةخوَيندرايةوة, ئاخري ماددة
 :َيز فرست امحد عبداهللبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
شتى سةرةكى , ضونكة ماددةكان ثارضة ثارضة بوو, ئارائةكان و صيازةكان هةمووى موسةجةلة لة سيدى

, مليؤن 02هةتا  12, مليؤن بوو 12تا  3, مةسةلةن مةوزوعى زةرامة, موافةقةمتان لةسةرى كرد
مةوزوعى ماددةكانى تر هةموو بةديقةت نيقامشان , لمان كردووةقةزيةى تةعتي, ئيزافةى ماددةكانى تر

ليذنةى ياسايى و , صيازةش لةطةَل ليذنةى رؤشنبريى, دةمينَى مةوزوعى صيازة, لةسةر كردووة
سيدى جةلسةكة دةردةهَينني و لةسةر سيديةكة صيازة دةكةين و هي  خةلةىل , سكرتاريةتى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس, تَيدا نيية
 :َيز ئارَيز عبداهلل امحدبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ثاشان ماددةكة , دواى ئةوةى  بِرطة بة بِرطة خوَيندرايةوة و تةصويتى لةسةر كرا, ئَيمة وا ئيشمان كردووة

هةر بةئاسايى , يةعنى ئةطةر زةَلةتيشى تَيدا نةبَى, بةتةواوى دةخوَيندرَيتةوة و تةصويتى لةسةر دةكرَيت
 .سوثاس ,نةِرؤيشت

 : بةِرَيز فرست امحد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةس ئةطةر هاتوو ماددةكة لةضةند بِرطةيةك , نيزامى داخلى وا دةَلَيت ماددة بة ماددة دةخرَيتة تةصويت
هي  ضارة نيية تؤ مةجبورى بِرطة برطة تةصويتى لةسةر , ئةو بِرطانةش خيالفى لةسةر بَيت, ثَيك هاتبوو

ئةوة لةطةَل هةموو ماددةكة ثَيكةوة بة يةك , ئةمينَى بِرطةكانى تر كة هي  خيالفى لةسةر نةبوو, تبكةي
 .زؤر سوثاس, ثاكَيت تةصويتى لةسةر دةكرَى

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو, ماددةى يازدة, ليذنةى ياسايى ئَيستا بِرؤ سةر مةحزوراتى صةحف, زؤر سوثاس
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 احملظورات يف الصحف

على ما تستورده املؤسسات احلكومية و اجلامعات و مراكز ( العاشرة)التسرى احكام املادة  :املادة احلادية عشرة
 البحث العلمى من الصحف و املطبوعات الغراض علمية حبته

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

 قةدةزةكراوةكانى رؤذنامةوانى
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حوكمةكانى ماددةى دةيةم ئةو رؤذنامة و ضاثكراوانة ناطرَيتةوة كة بة مةبةستى زانستى  :ماددةى يازدةم
 .دةهَينرَين لةاليةن دةزطا حكومييةكان و زانكؤكان و مةَلبةندةكانى توَيذينةوةى زانستييةوة

 :داهللبةِرَيز كريم حبرى عب
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ليذنةكةمان ليذنةى ياسايى هي  تَيبينى لةسةر نيية, هةية 11ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى 
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 . هي  تَيبينيةكمان لةسةر نيية

 :وةزيرى رؤشنبريى/ بةِرَيز فلك الدين كاكةيى
 .ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكى

 .سوثاس, هي  تَيبينيمان لةسةرى نيية, ئةو ماددةية ثةسندة
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

باشة كةس نايةوَى , ئةطةر نا دةخيةينة دةنطدان, دةستى بَلند بكات, بةِرَيزان ئةوةى دةيةوَى قسة بكات
, كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل ئةوةية وةكو خؤى  مبَينَى, موناقةشة بكات

 .فةرموو, بِرؤ سةر ماددةى تر تكاية, بةكؤى دةنط ثةسند كرا, فةرموون, دةستى بةرزبكاتةوة
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .مجت عن مصادر خارج االقليمال يعفى من املسؤولية يف جرائم النشر ما نقلت او تر :املادة الثانية عشرة

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

لة , هةر بابةتَيك لة سةرضاوةكانى دةرضووى دةرةوةى هةرَيم وةرطرياو يا وةرطَيِردراوبَيت :ماددةى دوازدةم
 .بةرثرسيارَيى تاوانةكانى باَلوكردنةوة نابةخشرَيت

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .هةية لَيذنة هي  تَيبينيى لةسةر نيية 10ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى 
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .نيية 10هي  تَيبينيةكمان لةسةر ماددةى 

 :وةزيرى رؤشنبريى/ بةِرَيز فلك الدين كاكةيى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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 .هي  تَيبينيمان لةسةر نيية, ةكة ثةسندة ومادد
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو, باشة كاك بارزان, يةك كةس, ئةوة دةخيةينة دةنطدانةوة, ئةطةر كةس نايةوَى قسةى لةسةر بكات
 :بةِرَيز بارزان حممد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
مةجاىل هيضى تَيدا , لةكاتَيك ئةو ماددةية داخستنى هةموو دةرطاكانة, ةوة هةيةئَيمة ثَيويستمان بة كران

ئَيمة مةجليسَيكى فتوامان ثَيويستة لة , يةعنى داى دةخات, تؤ باس لة ئةفكارى دةرةوة بكةيت, نيية
رَيك بةثَيى ئةو قةرارة ناتوانى باسى كةلتو, يةعنى هةتا سةماح بدةن بة مةقالةيةك, مةاليةك و قازيةك

 .سوثاس, كة لة واَلتَيكى تردا هةية, بكةيت
 :بةِرَيز خةمان زرار اسعد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
هةروةك كاك بارزانيش وتى ئةمة بةِراستى , نةك وةكو ليذنة, تةبعةن ئةوةى دةيَلَيم رةئى شةخصى خؤمة

لةاليةك خةَلكَيك , شان ئةدةينئةمة ئةو ثةِرى ئيزدواجيةتى كؤمةَلطاكةى خؤمشان ثَي, داخستنى دةرطاكانة
, ئةوى دةوَى كة معلوماتى لةسةر وةربطرَى لةسةر هةموو شتَيك, ئةتوانَى بضَيتة سةر سايتةكان بةدَلى خؤى

بةاَلم ناكرَى راطةياندنى خؤمان ئةو , هةتا شتة تايبةتيةكانى خؤمشان دةتوانَيت مةعلوماتى لَيوةربطرَى
ئةوة تةنيا لة , بةِرةئى  شةخصى خؤم, ستى ئةمة كارَيكى زؤر ناخؤشةيةعنى بةِرا, شتانة باَلوبكةنةوة

 .سوثاس, لةهي  شوَينَيكى تر نيية, دةوَلةتة ديكتاتؤريةكان هةية
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز جةنابى وةزير رةئيت ضيية لةسةر ئةو نوقتةية؟ فةرموو
 (:ةزيرى رؤشنربىو/ )بةِرَيز فلك الدين كاكةيى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم , شتَيكى  وا هةية ,(ناقل الكفر ليس بكافر)تةبعةن كاتى خؤى كة دانرا راستة قاعيدةيةك هةية دةَلَى 

هةرضةندة , بةعزَى شت هةية وةردةطريَى رةنطة هي  فةرقى نةبَى لةبةر ئةوةى توبى دةينووسَى
بةاَلم ئةمة بؤ , ئاطادارى لةدنيا شتَيكى زةرورية, ل كردن شتَيكى باشةنةق, تةرجةومة حةقَيكى مةشروعة

, بؤ ئةوةى بةناوى تةرجومة شتى خراث باَلونةكرَيتةوة, وةكو حةزةرَيكة, تةنيا وةكو هينَيكة, ئةوة دانراوة
 .سوثاس, هةر لةبةر ئةمةية
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو, ت بَلند كردبووكاك ئيحسان تؤش دةست
 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ض نةظووسى , ض تةرجومة بَيت, ئةطةر هاتوو حاَلةتَيكى زةرورى بَيت, بةِرةئيى من ئةو بةندةى تَيدا نةبَينت
شولةكة , ئسري ناكاتهي  تة, لةبةرهةندَى ئةطةر ئةو بةندة تَيشى دا نةبَينت, تووشى عقوبة دةبَينت, بَيت

 .زؤر سوثاس, بةِرَيك و ثَيكى دةِروات
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, ئَيمة لة ليذنةى ياسايى سورين لةسةر راى خؤمان

 
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ارَيزفةرموو كاك ئ, بةِرَيزان ئَيستا دوو رةئى هةية
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةِرةئى من ئةطةر ئةو ماددةية هةبَيت و , من ثشتيوانى لة خةمان خان و كاك بارزان و كاك ئيحسان دةكةم

, ضونكة لةماددةكانى تر ئةو ئيجرائاتانة هةية, جطة لةزياد كردنى كؤتَيك, هي  تةئيسرى نيية, نةبَيت
 .سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

رةئى ليذنةى ياسايى و , ئةو بةِرَيزانةى كة دةيانةوَى ئةو ماددةية البربدرَيت, ئَيستا ئةخيةينة بةر دةنطدان
 10كَى لةطةَل ئةوةية كة ماددةى , دةنطدانيش بؤ ئَيوةى بةِرَيزة, جةنابي وةزيرش ئةوةية كة مبينَى

كَى لةطةَل ئةوةية كة لة جَيطاى , بةِرَيز لةطةَلداية 13, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, نَىالبضَيت، نةمي
, وةكو خؤى, لةجَيطاى خؤى مايةوة, بةزؤرينةى دةنط, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, خؤى مبينَى

 .فةرموو, تكاية بِرؤ سةر ئةحكامى ختامى, سوثاس
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
, ئَيمة راثؤرتى هاوبةمشان لةطةَل ليذنةى رؤشنبريى, ثَيش ئةوةى بضينة سةر ئةحكامى خيتامى

 :بةم شَيوةى خوارةوة كة ئَيستا دةخيوَينمةوة, ثَيشنيارمان كرد كة ماددةك ئيزافة بكرَى
ناشر اخلرب شريكاًََ يف اجلرمية اذا نشأ عن اخلرب املختلق و املنشور بسوء النية ارتكاب جرمية يعد الصحفي )

 (.املرتكبة و يعاقب بالعقوبة املقررة للجرمية املرتكبة وفق القوانني اجلزائية النافذة
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو, كاك فرست مواَلحةزةيةكى هةية, بةِرَيزان
 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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بةِرةئى من با , فوقةها ئاِراى خؤيان هةية, قةزايةى شةراكةت لة جةرائيم نةزةرياتى خاصى خؤى هةية 
, دوور نيية مةسئول بَيت جةزائييةن, و فوقهةن موعتةرةف نيية اَلةتَيك ئيزافة نةكةين كة قانونةنح

دوور , وور نيية تةحريز بَيتد, قةزايةيى تر هةية, بةس نة بةنصَيكى وةها وةكو ببَيتة شةريك لة جةرمية
ئةوة نةزةرياتى , قواعيدى شةركاتة لةجةرائيم جةزائي, بةس وةك شةريك, نيية مةوزوعَيكى تر بَيت

با ئَيمة , تةقريبةن هةموو قةواعيدى عامل موتةفيقن لةسةر ئيتيجاهَيكى موعيةن, خاصى خؤى هةية
 .اسزؤر سوث, شتَيك ئيزافة نةكةين لةو بابةتة كة خةرق بكات

 
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم ئةوة , بةِرةئى من ئةوة ثَيويست ناكات, وةكو كاك فرست دةَلَى ئةطةر لة ياساكانى تر ضارةسةر كراوة

ؤ ئَيمة تةنها ب, ئةطينا ئةطةر ضارةسةر كراوة ئةوة هي , ى زانيارىةكردنةو ثَيويست بوو بة خةبةر و باَلو
 .زؤر سوثاس, بةِراى خؤم زؤر ئاسايية ئةطةر تَيدا نةبَى, ضارةسةركردمنان بوو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ثَيشنيارةكةى خؤمان سةحب دةكةينةوة, ئَيمة وةكو ليذنةى ياسايى
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو 13ماددةى , بِرؤ سةر ماددةى دواتر, ةحب كردةوةباشة ثَيشنيارةكةيان س
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 احكام ختامية

( 5)ال يعمل باى نص يتعارض مع احكام هذا القانون على ان ترعى سريان قانون رقم  :املادة الثالثة عشرة
 (.ستانقانون نقابة صحفي كورد)و تعديل  1992لسنة 

 (:زانا)خضر بةِرَيز قادر سعيد
 .بةر َِِيز سةرؤكى ئةجنومةن

 حوكمة كؤتاييةكان
 .كار بةهي  دةقَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك بكات :ماددةى سَيزدةم

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :ثَيشنيار دةكات بةم جؤرة دابِرَيذرَى ليذنة, هةية 13ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى 
 .كار بةهي  دةقَيكى ياسايى ياخود بِريارَيك ناكرَيت طةر لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك بَيت
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 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ئَيمة هي  تَيبينيكمان لةسةر ئةو ماددةية نيية
 :ازبةِرَيز عونى كمال سعيد بز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم ثاش موناقةشةكردن و تةسبيت , داوامان كرد كة جوملةى ئاخريى البضَيت, ئَيمة لةراثؤرتى خؤمان

وةكو , بؤية من ثَيشنيار دةكةم, كة نةوعة رةبتَيك هةية بةينى نةقابةى صةحةفني و ئةو قانونة, كردن
 .سوثاس, نَيتةوةكة وةكو ئةصَلى مةشروع مبي, راى شةخصى خؤم

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كار بةهي  دةقَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكانى ئةم )ئةو مةشروعةى لةالى ئَيمةية دةَلَى , دووبارة
 .سوثاس, يةعنى كورديةكةى بةم شَيوةية, (ياسايةدا ناكؤك بكات

 (:ةركووكيكةمال ك.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو, جةنابى وةزير ئَيوة راتان ضيية, لةالى ئَيمة هةية كاك ئارَيز
 :وةزيرى رؤشنبريى/ بةِرَيز فلك الدين كاكةيى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .سوثاس, بةراى منةوة هةبَينت, ئةوة شتَيكى تةبيعية

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

, ئةطةر نا دةخيةينة دةنطةوة, با دةستى خؤيان بةرزبكةنةوة, زانةى دةيانةوَى قسة بكةنئَيستا ئةو بةِرَي
 .فةرموو, بؤ ئةوةى بةِرَيزان دةنطى لةسةر بدةن, باشة ليذنةى ياسايى ئاخري جار بيخوَينةوة

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
( 5)ان ترعى سريان قانون رقم  على احكام هذا القانون مع ص يتعارضال يعمل باى ن :املادة الثالثة عشرة

 (.قانون نقابة صحفي كوردستان)و تعديل  1992لسنة 
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

دةستى , كَى لةطةَل ئةو ماددةية كة ئاخري جار ليذنةى ياسايى خوَينديةوة, ئَيستا دةخيةينة دةنطةوة
تكاية , بةكؤى دةنط قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل نيية, وة؟ فةرموونبةرزبكاتة

 .فةرموو, بِرؤ سةر ماددةى تر
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .يعترب هذا القانون نافذا من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية :املادة الرابعة عشرة
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 (:زانا)خضر ادر سعيدبةِرَيز ق
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئةم ياساية لة رؤذى باَلوكردنةوةيدا لةرؤذنامةى رةمسيدا جَيبةجَى دةكرَيت :ماددةى ضواردةهةم
 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :بةِراستى ئَيمة ماددةى ضواردةمان بةم شَيوةية لَيكردووة
يةعنى وةكو ماددةيةك ئيزافة كراوة  ,(راء و اجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانونعلى جملس الوز)

 .لةسةر ثِرؤذةكة
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .سوثاس, ئَيمة ثشتيوانى ليذنةى ياسايى دةكةين

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
ئَيستا تكاية ليذنةى ياسايى , زؤر سوثاس, لةمان كةس هةية قسةى لةسةر بكاتئةندامانى ثةر

 .فةرموو, بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدان, موقتةرةحةكةى خؤتان بيخوَينةوة
 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .الرمسية يعترب هذا القانون نافذا من تاريخ نشره يف اجلريدة :املادة الرابعة عشرة
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو, تكاية كاك عونى بيخوَينةوة ,..(على جملس وزراء)ئةوةى نةصةكة تةصويتى لةسةر نةكراية 
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ة تنفيذ احكام هذا القانونعلى جملس الوزراء و اجلهات ذات العالق :املادة الرابعة عشرة
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

دةستى بةرزبكاتةوة؟ , تكاية كَى لةطةَليةتى, ئَيستا ئةو موقتةرةحة وةكو ماددةيةك دةخيةينة دةنطةوة
وو فةرم, زؤر سوثاس بةكؤى دةنط ثةسند كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل نيية, فةرموون

 .بِرؤ سةر ماددةى تر
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :املادة الرابعة عشرة التى ستصبح املادة اخلامسة عشرة

 .يعترب هذا القانون نافذا من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية :املادة اخلامسة عشرة 
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 :كردمان بةم شَيوةيةى كة ئَيستا دةخيوَينمةوة, جةنابى سةرؤك ئَيمة صيازةى ئةو ماددةيةمان طؤِرى
 ((.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون اعبتاراًََ من تاريخ اصداره و ينشر يف اجلريدة الرمسية )

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

با , رؤشنبريى ئينجا راى ليذنةى ياسايى و راى ليذنةى, تكاية با بةعةرةبى و كوردى خبوَيندرَيتةوة
 .فةرموو, بةئصوَلى خؤمان بِرؤين

 
 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .يعترب هذا القانون نافذا من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية :املادة الرابعة عشرة

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ينفذ هذا القانون اعبتاراًََ من تاريخ اصداره و ينشر يف ) :َيستا دةخيوَينمةوةكة ئ, صيازةكة بةم شَيوةية
 ((.وقائع كوردستان)اجلريدة الرمسية 

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .بةتةواوى ثشتيوانى لة ليذنةى ياسايى دةكةين
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

دةستى , كَى لةطةَل موقتةرةحى ليذنةى ياساية, باشة دةخيةمة دةنطةوة, كةس قسةى لةسةر هةيةباشة 
بةكؤى دةنط راى ليذنةى , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون

 .بؤ ئةسبابى موجةبة, فةرموو, ياسايى ثةسند كرا
 (:زانا)خضربةِرَيز قادر سعيد 

 .سةرؤكى ئةجنومةن بةرَيز
 االسباب املوجبة

اصبحت للصحافة اهمية بالغة يف جمتمعنا الكوردستاني و هي تتمتع بافاق واسعة من احلرية مما يتطلب 
تشريعا خاصاًََ ينظم العمل الصحفي بشكل يواكب روح العصر و تطوراتة و متكني املواطن من االطالع على 

 .    ارائه بشكل يضمن احرتام حقوقه لذا صدر هذا القانون حقيقة االفكار و االحداث و التعبري عن
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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دةستةواذة و زاراوةكان لةكورديةكة و , ضونكة ئةوةش هةر ثَيشنيارة, ثَيش ئةوةى بةكوردى بيخوَينمةوة
ئةوة ثَيشرتيش , ة ثَيداضوونةوةى بؤ دةكرَيتلةِرووى زمانةوانييةو, عةرةبيةكةى هةموويان يةك دةخرَين

 .ثَيشنيارمان كرد
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو, بةتةئكيد وا دةكرَي, بةسةرضاو
 
 
 

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 هؤكارة ثَيويستيةكان
ةَلطاى  كوردستاندا و ئاسؤيةكى بةرينيشى لة ئازادى رؤذنامةوانى بايةخَيكى زؤرى هةية لةكؤم

بةشَيوةيةك , بؤية ثَيويستى بة ياسايةكى تايبةت هةية كةكارى رؤذنامةنووسيى رَيكبخات, لةبةردةمداية
بؤ ئةوةى ئاطادارى راستى زانيارى و , لةطةَل ذيانى سةردةمدا بطوجنَيت و هاوواَلتيان توانادار بكات

كان بن و طوزارشت لة راوبؤضوونةكانيان بكةن بةشَيوةيةك رَيز لةمافى هةمووان راوبؤضوون و رووداوة
 .بؤية ثَيويستى بةدةرضوونى ئةم ياسايةية كرد, بطرَيت

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ى دةست, ياساية دايةكَى لةطةَل ئةو , ئَيستا طشت قانونةكة بةئةسبابى موجةبةوة دةخةمة دةنطةوة
بةزؤرينةى دةنط ياسايةكة , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل نيية, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون

ئومَيدةوارين ئةو ياساية كة دةركرا بؤ , زؤر سوثاس, دةنط لةطةَلدا نيية 2تةنيا , ثةسند كرا
كةم و كورتى  بةتةئكيد لة ئايندةش ئةطةر, رؤذنامةنووسان سوودمةند بَيت بؤ كؤمةَلطاي كوردستان

, بةاَلم بؤ ئةمِرؤى كوردستان هةنطاوَيكى زؤر باش و ثريؤزة, هةبَيت تةعديل دةكرَى و هةموار دةكرَى
ئَيستا داوا لة جةنابى وةزيرى رؤشنبريى دةكةم كة دوا , ئومَيدةوارين هةموو كةسَيك سوودى لَيوةرطرَى

 .فةرموو, وتةى خؤى لةم بارةوة بَلَيت
 :وةزيرى رؤشنبريى/ كاكةيىبةِرَيز فلك الدين 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةتايبةتى , كةوا زؤر ماندوو بوون, سوثاس بؤ بةِرَيزانى ئةندامانى ثةرلةمان, سوثاس سةرؤكى ثةرلةمان

طرنط ئةوةية ياسايةكة ثةسند كرا بةو تةعديالتانةى كة , ئةمِرؤ زؤر درنط مانةوة تا ياسايةكة تةواو بَيت
كاروبارى رؤذنامةوانى , دةوارم رؤذنامةنووسان لةو ئازادييةى كة تَيداية ئيستييتادةى لَيبكةنئومَي, تَيداية

بةاَلم ئةمة هةوَلى , بَيطومان هةر ياسايةك رةنطة هةموو كةس لَيى رازى نةبَيت لةكؤمةَلطادا, رَيك خبةن
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ئةمة , لةطةَل مافى كومةَل و, ينداوة كةوا هةم بةراورد بكات لةنَيوان مافى رؤذنامةنووس و ئازادى دةربر ٍِِِ
وةك ثرؤذةى , وةختَيك تةواو دةبَى كة ثرؤذةكانى تر وةكو ومتان لةئايندة بةَلكو بطاتة بةردةم ثةلةرلةمان

ضةندين ثرؤذةى ترمان هةية , ثرؤذةى ياساى رَيكاَلم و, ثرؤذةى خاوةنداريةتى داهَينانى هونةر, راطةياندن
بَيطومان وةكو ومت رةنطة بريوِرا جياواز هةبووبَى بةر لة ئَيستا لةسةر , ةكة ثةيوةنديان بةو ياساية هةي

ئةوةندية كة , مادةم هةمووى ثةسندى كرد, بةاَلم ئَيستا طرنط ئةوةية كة ياساكة بوو بةهني, ياساكة
بةالى منةوةش ئازادى باشيدا , كةوا رؤذنامةنووسان ئيستييتادةى لَيبكةن, اليةنى بةرزى زؤرى تَيداية

بةاَلم ئةم , ديارة هةموو شتَيك بةدَلى ئينسان نابَيت, ئازاديةكةى ئازادييةكى فراوانة, بةِرؤذنامةنووسان
, من هةر ئةوةندة دةَلَيم كةبتوانن ئيستييتادة لةوةندة بكةن, كى فراوانةئازاديية, ئازاديةى كة لَيرة هاتووة
, كؤمةَلطا, هةم رؤذنامةنووسان,  بكةينثَيكةوة هةموو اليةك هاوكارى يةكرت, بتوانني زؤر شت بكةين

 .  زؤر سوثاس, بؤ ئةوةى كؤمةَلطاى كوردةوارى بةرةو ثَيش ببةين, ثةرلةمان, حكومةت
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ئةطةر نا تةئجيلى دةكةين بؤ , ئَيستا ئةطةر ئةتانةوَى بةردةوام دةبني, بؤ جةنابى وةزير, زؤر سوثاس
دةستى , دواخبةين 11تكاية كَى لةطةَل ئةوةية كة بةقييةى ثِرؤطرامةكة بؤ بةيانى سةعات , ةيانىب

بةكؤى دةنط بؤ بةيانى تةئجيل , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
 .زؤر سوثاس, فةرموون, باشة كؤتايى بةدانيشتنةكةمان دةهَينني, كرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                              فر              
   ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي                      سكرت              

     عَيراق                          – راق                                               كوردستانعَي – كوردستان              
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 ( 34)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1002\31\31رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 35) ذمارة ثرؤتؤكؤلي دانيشتين

 31/31/1002 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     10/10/0222رَيكـةوتي   شـةممة  ضـوار  رؤذيي سةر لة بةياني (11)كاتذمَير   
بـةِرَيز  , جَيطـري سـةرؤك و  ( كمـال كـةركووكي  .د)بة سةرؤكايةتي بةِرَيز حممد قادر عبـداهلل كوردستاني عَيراق 

ي خـؤي  ( 0222)سـاَلي  , دووةمي خـولي  (35)دانيشـتين ذمـارة   , ي ئةجنومـةن فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَير   
 .بةست

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

تين ذمــارةي دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــ , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييساَلي  دووةميي خولي طرَيداني (35)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
سـاَلي  ( 25)خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي بِرياري كارثَيكردن بة ياساي هاتوضؤي عَيراقي ذمـارة   -1

عَيراق، كة لة اليـةن ئةجنومـةني وةزيرانـي هـةرَيمي كوردسـتان ثَيشـكةش        – لة هةرَيمي كوردستان 0225
 .كراوة

 –خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي ثاسةواني لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان  -0
 .عَيراق كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةشكراوة

 ، كـة لـة  (زَيِرةظـاني هـةرَيم  )كردني ثرؤذةي ياسـاي راذةو خانةنشـيين ثَيشـمةرطة    خستنةِروو و طيتتوطؤ  -3

 .اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةشكراوة
خستنةِروو و طيتتوطـؤ كردنـي ثـرؤذةي ياسـاي صـندوقي ثشـتطريي و هاوكـاري خانـةوادةي شـةهيدان لـة            -5

 .هةرَيمي كوردستان ثَيشكةشكراوة عَيراق كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني –هةرَيمي كوردستان 
ــة هــةرَيمي          -4 ــتوكاَلي ل ــةكارهَيناني زةوي كش ــايف ب ــتين م ــرؤذةي رَيكخس ــي ث ــؤ كردن ــتنةِروو و طيتتوط خس

 .عَيراق كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةشكراوة –كوردستان 
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لـة هـةرَيمي   ( يشاندان و كؤبووةكاني طشـس رَيكخستين خؤث)خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي  -5
 .عَيراق، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةشكراوة –كوردستان 

خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي بِرياري ئةذماردني راذةي سةرؤكةكاني يةكةي كـارطَيِري بـة راذةي    -2
 .ني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةدادوةري، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداما

 
 
 
 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي كاري , نيشتمانيي كوردستاني عَيراق ئةجنومةني
شةممة  ضوار ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(35)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا10/10/0222رَيكةوتي 
سـاَلي  ( 25)كردن بة ياساي هاتوضؤي عَيراقي ذمـارة  خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي بِرياري كارثَي -1

عَيراق، كة لة اليـةن ئةجنومـةني وةزيرانـي هـةرَيمي كوردسـتان ثَيشـكةش        –لة هةرَيمي كوردستان  0225
 .كراوة

 –خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي ثاسةواني لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان  -0
 .ن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةشكراوةعَيراق كة لة الية

 ، كـة لـة  (زَيِرةظـاني هـةرَيم  )خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياسـاي راذةو خانةنشـيين ثَيشـمةرطة     -3

 .اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةشكراوة
دةي شـةهيدان لـة   خستنةِروو و طيتتوطـؤ كردنـي ثـرؤذةي ياسـاي صـندوقي ثشـتطريي و هاوكـاري خانـةوا         -5

 .عَيراق كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةشكراوة –هةرَيمي كوردستان 
ــة هــةرَيمي          -4 ــتوكاَلي ل ــةكارهَيناني زةوي كش ــايف ب ــتين م ــرؤذةي رَيكخس ــي ث ــؤ كردن ــتنةِروو و طيتتوط خس

 .ن ثَيشكةشكراوةعَيراق كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستا –كوردستان 
لـة هـةرَيمي   ( رَيكخستين خؤثيشاندان و كؤبووةكاني طشـس )خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي  -5

 .عَيراق، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةشكراوة –كوردستان 
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اني يةكةي كـارطَيِري بـة راذةي   خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي بِرياري ئةذماردني راذةي سةرؤكةك -2
 .دادوةري، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة

تكاية ليذنةي ياسايي تةشريف بَينن بؤ شوَيين خؤيان، هةروةها ليذنـةي نـاوخؤ تةشـريف بَيـنن، ئـةوانيش      
ر زؤر موهيمـة، بةتايبـةت ئةمـة بـؤ     طشت ثرؤذةكـاني تـ   دابنيشن، بةِرَيزان، ئةم ثرؤذةيةولةسةر مةنصةكة 

شةرحيةي طةورة لة كوردستان، كة بةبؤنةي زوَلم و زؤرداري لة هةرَيمي كوردستان لـة مَيـذووي تـاري، زؤر    
لة خوشك و برايةكامنان بةبَي خوَيندةواري ماون، دةيانـةوَيت بتـوانن سـايةقي بكـةن و ئيجازةيـان هـةبَيت،       

َي نـادات، لَيـرة ثَيشـنيار كـراوةو ئومَيـدةوارين ثةرلـةماني كوردسـتانيش لـة         بةاَلم تاكو ئَيستا ياسا رَيطايان ث
بةرذةوةندي خةَلكي كوردستان بة وردي بريي لَي بكاتةوةو بِرياري لَي بـدات، زؤر سـوثاس، ليذنـةي ياسـايي     

 .تكاية ياسايةكة خبوَيننةوة
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 بِريار

عَيـراق ذمـارة    -ي ياسـاي ئةجنومـةني نيشـتمانيي كوردسـتان     (45)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  
عَيراق  -لة بِرياري ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان ( دووةم)و لةبةر رؤشنايي بِرطةي  1990ي ساَلي (1)

 :بِريارماندا 31/2/1990لة ( 11)ذمارة 
( 25)ثَيشوو ذمارة  –ي دةرضوو بة بِرياري دةسةاَلتي هاوثةمياني كاتي (ياساي هاتووضؤ)كار ثَي كردني  -1

 .عَيراق -لة هةرَيمي كوردستان  0225ساَلي 
دةسةاَلتة تايبةمتةندةكاني هةرَيمي كوردستان دةسةاَلتةكاني ئاماذة ثَيدراو لة ياساكةدا بةكار دةهَينن لة  -0

 .سنووري هةرَيمي كوردستاندا
دةطرَيتـةوة لـة هـةر شـوَينَيكي ياسـاي ئامـاذة       ( القسـم رقـم  )جَيطةي دةسـتةواذةي  ( دةيدةستةواذةي ماد) -3

 .ثَيدراو هاتبَيت
ــةرمي      -5 ــةي ف ــة رؤذنام ــدةكرَيت و ل ــاري ثَي ــوونييةوة ك ــة رؤذي دةرض ــارة ل ــةم بِري ــةرَيمي  )ئ ــائيعي ه وةق

 .باَلو دةكرَيتةوة( كوردستان
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ
 قرار

لسـنة  ( 1)العـراق رقـم    –من قانون اجمللس الوطين لكوردستان ( 45)من املادة ( 1)استنادًا اىل احكام الفقرة 
 31/2/1990يف ( 11)العراق رقم  –من قرار اجمللس الوطين لكوردستان ( الثانية)ويف ضوء الفقرة  1990

 :قررنا مايلي
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يف  0225لسـنة  ( 25)رقـم   –امللغيـة   –امر سـلطة االتـالف املؤقتـة     الصادر مبوجب( قانون املرور)انفاذ  -1
 .العراق –اقليم كوردستان 

متارس السلطات املختصة يف حكومة اقليم كوردستان الصـالحيات والسـلطات الـواردة يف القـانون املـذكور يف       -0
 .اعالن فيما خيص االقليم( 1)الفقرة 

 .اينما وردت يف القانون املذكور( رقمالقسم )حمل عبارة ( املادة)حتل كلمة  -3
 .الرمسية( وقائع اقليم كوردستان)ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر يف جريدة  -5

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

زؤر زؤر بةخَيرهاتين رَيـزدار وةزيـري هـةرَيم بـؤ كاروبـاري نـاوخؤ رَيـزدار كـاك كـةريم سـنجاري دةكـةين،            
ةروةها زؤر زؤر بةخَيرهاتين كاك سـةعد وةزيـري هـةرَيم بـؤ كاروبـاري ثةرلـةمان دةكـةين، كـة ئـةو دوو          ه

بةِرَيزة بةردةوام لةطةَلمانن، بةتايبةتي وةزيري هةرَيم بؤ ثاراستين هةرَيمي كوردسـتان لـة تريؤريسـتان لـة     
ــزو تة        ــةي رَي ــة، جَيط ــان هةي ــي بااَلي ــةن، دةورَيك ــاري دةك ــة خراثك ــةي ك ــارة    ئةوان ــة، دووب ــؤ ئَيم ــديرن ب ق

 .بةخَيرهاتنيان دةكةين، زؤر سوثاس، راثؤرتي ليذنةي ناوخؤ تكاية
 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنـةي كاروبـاري نـاوخؤ بـة مةبةسـس طيتتوطـؤ كـردن و        ( 02/11/0222)رؤذي ضوار شـةممة رَيكـةوتي   

( 0225ي ساَلي (25)ساي جَي بةجَي كردني ياساي هاتووضؤي فيدراَل ذمارة ثرؤذةي يا)لَيكؤَلينةوة لةسةر 
عَيراق، كة خوَيندنةوةي يةكةمي لـة ئةجنومـةني نيشـتمانيي كوردسـتان لـة رؤذي       –لة هةرَيمي كوردستان 

بؤ كرا، بـؤ ليذنةكـةمان نَيـردرا، ليذنةكـةمان لـة رؤذي ئامـاذة       ( 05)لة دانيشتين ذمارة ( 05/11/0222)
راو كؤبوونةوةي خؤي لةسةر ئةم ثرؤذةية كردو بريو را ئاَلوطؤِر كران و لة رؤذي سَي شـةممة رَيكـةوتي   ثَيك

ليذنةكةمان لةطةَل شاندَيك لة بةرثرساني هاتووضؤ كؤبوونةوةي كـرد، كـة ثَيكهـات بـوون     ( 3/10/0222)
َيطاكـاني دةرةوةي هـةولَيرو   لة بةِرَيوةبةري طشس هاتووضؤي هةولَيرو بةِرَيوةبـةري هاتووضـؤي نـاو شـارو ر    

دهؤك و زاخؤو بةرثرسة ياسايةكان و راطةياندني هاتووضؤ، هةروةها شاندَيك لة ليذنـةي كاروبـاري نـاوخؤ    
ســةرداني  بةِرَيوةبةرايــةتي طشــس ســلَيماني كــرد، لــة ئةجنامــدا ليذنةكــةمان دواي طيتتوطــؤو را طؤِرينــةوةو   

 :لةم راثؤرتةدا هاتووة ثَيشكةش دةكات ثَيشنيار، راسثاردةكاني خؤي بةم شَيوةية كة
ليذنةكــةمان بــة زؤرينــةي دةنطــةكان ثشــتطريي ئــةو ثرؤذةيــة دةكــات و كةمينــة لةطــةَل ئــةوة بــوون كــة  -1

هةرَيمي كوردستان دةبَيت ياساييةكي تايبةمتةندي خؤي هةبَيت، بةتايبةتي كة ئةم بابةتة لةنَيو دةسةاَلتة 
راق نيية، ليذنةكةمان ئامـادةيي خـؤي دةردةبـِرَي، كـة بـةزووترين      حةصريةكاني دةستووري هةميشةيي عَي

 .كات ثرؤذةيةك بةو مةبةستة ئامادة بكات، ئةطةر فةرمان بدةن لةو ناحيةية
سةبارةت بة ناحيةكاني تر، ئةطةر ئيجازة بدةن ثاش خوَيندنةوةي مـاددة بـة مـاددة ثَيشـنيارةكاني خؤمـان      

 .خبةينةِروو، سوثاس
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 (:كةمال كةركووكي.د)ادر عبداهللبةِرَيز حممد ق

 .ليذنةي ياسايي تكاية رةئيتان فةرموو
 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دواي موقةدميــة يةكســةر دَيمــة ســةر خاَلــةكان، جــَي بــةجَي كردنــي ياســا، بــة ياســا دةكرَيــت، لةبــةر ئــةوة     

ةم ياساية ياسايةك دابنَيـت، نـةك بِريـار، وةك لـة ثرؤذةكـةدا      ليذنةكةمان رةئي واية بؤ جَي بةجَي كردني ئ
هاتووة، هةروةها ليذنة راسثاردةي ئةوةية، كة ماددةكان دووبارة دابِرَيذرَيتةوةو هةردوو بِرطـةي دوو و سـَي   

 :لة ثرؤذةكة ئيلغا بكرَين، ضةند ماددةيةكي ثرؤتؤكؤلي ميكانيزمي بؤ زياد بكرَيت وةك ئةمانةي خوارةوة
لــة  0225ي ســاَلي (25)جــَي بــةجَي كردنــي ياســاي هاتووضــؤي فيــدراَلي ذمــارة  / مــاددةي يةكــةم/ ةميةكــ

 .عَيراق و كار كردن بة حوكمةكاني -هةرَيمي كوردستان 
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي يةكةم بة زماني عةرةبي صيازةكة بةو شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة

 :ملادة االوىلا
 .العراق والعمل بأحكامه –يف اقليم كوردستان  0225لسنة  25انفاذ قانون املرور االحتادي املرقم 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير رةئيتان تكاية
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ناوخؤ/ بةِرَيز كريم سنجاري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةبيعي ئَيمة هةردوو وةزارةت لَيرةو لة سلَيماني دانيشتني و طيتتوطؤيةكي زؤرمان كرد لةسةر ئـةم ياسـاية،   
تةبيعي ئةمة ياسايةكي ثَيشكةوتووة، لة قانونةكاني دةوَلةتاني ثَيشكةوتوو وةرطرياوة، ئَيمة لة كوردستان تا 

ي عَيراقـي، ئةمـة ياسـاييةكي    1921ي سـاَلي  (52)ياسـاي ذمـارة   / ئَيستا دوو ياسا جَي بةجَي دةكةين، يةك
حةوت ساَلي بةسةردا ضووة، هـةروةها ياسـاي رَيكخسـتين زةرامـةكاني هاتووضـؤي       و كؤنة سي و شةش، سي

كـة لــة ثةرلــةمان دةرضـووة، ئــةم دوو ياسـاية ياســاي كــؤنن،     0225ي ســاَلي (5)هـةرَيمي كوردســتان ذمـارة   
ةك لـة ئةسـبابي كـة ئَيمـة زؤر تةشـجيعي دةكـةين، ئـةم ياسـاية         بةِراسس ئـةم ياسـاية ياسـاييةكي تازةيـة، يـ     

ــةِرَيزتان فـــةرمووتان نةخوَينـــدةوارةكان، فيعلـــةن ئَيمـــة ذمارةيـــةكي زؤرمـــان هةيـــة     تـــةتبيق بكرَيـــت، بـ
( 52)نةخوَينــدةوارن، داواي ئيجــازة دةكــةن، ئَيمــة نــاتوانني ئيجازةيــان ثــَي بــدةين، ضــونكة قــانوني ذمــارة 

يجازةيـان ثـَي بـدةين، ئـةم قانونـة رَيطـا دةدات، تـا ئَيسـتا لـة هـةولَير دوازدة هـةزار كةسـي             رَيطامان ناداتَي ئ
نةخوَيندةوار تةقدميي كردووة بؤ ئيجازة، هةروةها لة سلَيماني و لـة دهـؤك، راسـتة ئَيمـة ثَيويسـتيمان بـة       

، لَيـرة شـوفَيري ئَيمـة    ياسايةكي مروري تايبةمتان هةية، مـن تةئيـدي دةكـةم، بـةاَلم ئَيمـة لةطـةَل عَيـراقني       
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سةيارة لَي دةخوِرَيت دةضَيتة بةزدا، لَيرة قانونَيكي بةسـةردا تـةتبيق دةكرَيـت، لـة بةزـدا قـانونَيكي تـري        
ــة         ــس ل ــراق بةِراس ــةموو عَي ــةبَيت، ه ــةد ه ــاييةكي موةح ــةوة ياس ــةر ئ ــا لةب ــت، ج ــةتبيق دةكرَي ــةردا ت بةس

بـة زـةرامات   % 42ةكة، ئةم قانونـة سـةاَلحيات دةدات   بةرذةوةندي شوفَيرةكانةو لة بةرذةوةندي هةموو الي
كة وةردةطريَيت بدرَيتـة وةزارةتـي نـاوخؤ بـؤ تـةتويري مـروري، بةِراسـس ئةمـة دةزطاكـاني مـرور دةتـوانن            
ئيستييتادةيةكي زؤر باش لةو ثارةية بكةن، بؤ ئةوةي تةتويري مروري خؤماني ثَي بكةين، لـة هـةمان كـات    

ري ناوخؤ و وةزيري دارايي، شَيوةي زةراماتةكان زياد بكرَيت، يان كةم بكرَيتـةوة،  سةاَلحيات دراوة بة وةزي
بةثَيي زروف، ئةمةي كة ئَيستا هةية، ئَيمة موقةيةدين ناتوانني هـي  بكـةين، بؤيـة ئَيمـة داوا دةكـةين كـة       

دةزانَيت قانونَيكي ئةم ياساية قوةتي نةفازي ثَي بدرَيت لة كوردستان، ئةطةر ثةرلةماني بةِرَيز بة ثةسندي 
ــت لــة موســتةقبةلدا، ضــونكة ئَيســتا ئةطــةر داواي قــانونَيكي      تايبةمتةنــد بــةخؤمان هــةبَيت، ئــةوة دةتوانَي
تايبةمتةند بكةين، ئيحتيمالة ساَلَيكي تر بكَيشَيت تـا ئَيمـة وةردةطـرين، ئَيسـتا ئَيمـة زؤر ثَيويسـتيمان بـةو        

 .ت و لة كوردستانيش جَي بةجَي بكرَيت، زؤر سوثاسقانونةية، ئةو قانونة قوةتي نةفازي ثَي بدرَي
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس بؤ بةِرَيزتان، ليذنةي ياسايي
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
( 02)، لـة ذَيـر ذمـارة    جةنابي وةزير ئيشارةتي نةدا بة دةرضووني قـانونَيكي ديكـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان     

، ئةويش ماوةيةكي ثَي درا بوو كة كار ثَي بكرَيت، ماوةكـة تَيثـةِر بـوو، شـةش مانطةكـة كـورت       0225ساَلي 
 .بوو، هةر ويستم ئاماذة بةو خاَلة بكةم، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

َيزانةي دةيانةوَيت لةسةر ئةو ماددةية طيتتوطؤ بكةن، تكاية سوثاس، بةِرَيزان، ئةنداماني ثةرلةمان، ئةو بةِر
دةستيان بةرز بكةنةوة، بؤ ئةوةي ناويان بنووسم، ئةم بةِرَيزانةي كة موالحةزةيان هةية، ئةم داخوازية بـؤ  
 ئةم ياساية ئةوةية، كة ئايا ئةم ياساية نةفاز بَيت، بةردةوام بَيت، ئيشي ثَي بكةين، يان راي بطرين و ئيشـي 

ثَي نةكةين، ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ و جةنابي وةزيريش رةئي ئةوةية كة نـةفاز بَيـت، ضـونكة لـة     
بةرذةوةندي خةَلكي كوردستانة، بةتايبةت لـةم زروفـة كـة هـةرَيمي كوردسـتان ثَيـدا دةربـاز دةبَيـت، ئَيسـتا          

 .ن بنووسني، كاك زةفور فةرمووئةطةر بةِرَيزَيك رةئيةكي هةية لةو بارةيةوة ثَيمان بَلَين با ناويا
 :سعيد مةمخوري طاهر زيتور بةِرَيز

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسس منيش ثشتطريي ئةو ثرؤذةية دةكةم، ثرؤذةيةكي زؤر زؤر بةسوودة، كـة لـةم قؤنازـةدا دةربضـَيت،     
ةشَيوةيةكي طشس خةَلكَيكي زؤر بةتايبةت ئةوانةي كة بةتايبةتي كة تةماشا دةكةين ئةمِرؤ لة كوردستان ب
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شوفَيري تةكسيةكانن مؤَلةتيان نيية، بـةهؤي نةخوَينـدةواري، كـة بةخؤشـت باسـي ئـةوةت كـرد، كـة زرويف         
كوردستان  وا بووة بةشَيك نةيتوانيوة خوَيندن تةواو بكات، بؤية من لةطةَل ئةوةدام ئةو ياساية دةربكرَيت، 

ئَيمة تايبةمتةندي هةرَيمي كوردستانيش رةضـاو بكـةين، بـؤ ئـةو مةبةسـتة ئَيسـتا ئـيش بـةو         بةاَلم دةبَيت 
ياساية بكرَيت، لة داهاتوو و نزيكدا كار بكرَيت كة ياساييةك تايبةت بة هـةرَيمي كوردسـتانيش دةربكرَيـت،    

ياساي تايبـةمتان هةيـة    ئةطةر ئَيمة تةماشا بكةين زؤربةي بوارةكاني تر، راستة ياساي عَيراقي هةية، بةاَلم
بة باشووري كوردستان، بـة هـةرَيمي كوردسـتان و دةسـتووري عَيـراقيش ئـةو مافـة بـداتن كـة ئَيمـة ياسـاي            
تايبةت بة هةرَيمةكان هةبَيت لة كوردستان، يان لة هةر هةرَيمَيكي تر كة لة عَيراق دروسـت دةبَيـت، بؤيـة    

ــَيت،    ــاية دةربض ــةو ياس ــة ئ ــَيم باش ــةوة ث ــةو روانطةي ــةرَيمي      ل ــة ه ــةت ب ــاي تايب ــة ياس ــت ب ــار بكرَي ــرت ك باش
 .كوردستانيش هةبَيت، لةطةَل رَيزمدا

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك رةشاد فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة نةفاز دةكرَيت، ئةو قانونة نابَيـت  ثشتطريي لة ياسايةكة دةكةين، بةس روون كردنةوةيةكم هةية، ئةمة ك

هي  طؤِرانكارييةكي تَيدا بكرَيت بؤ مةعلوماتي جةنابتان، لةبةر ئةوةي سةيارةيةك ئةطةر رةقةمي هةبَيت 
ــةو         ــتةلةحاتةكان، ب ــت موس ــةولَيرَي، ض هاتبَي ــة ه ــةي دةنَيرن ــة زةرام ــات، ك ــةكي بك ــَل موخالةفةي ــة موس ل

ة بَلَيني لَيرة ماددة، لةوَي بَلَيني قسم، دةستكاري لـةو ياسـاية ناكرَيـت،    موستةلةحاتانة دةنَيرن، ناكرَيت ئَيم
 .تةنيا نةفاز دةكرَيت، يةعين كاري ثَي دةكةين هةتا ياسايةكي تر دةردةضَيت، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ةي ئَيمة داماناوة، لةبةر ئةوة ئايـا كـاري   تَيبينةكةت زؤر زؤر دروست و لة جَيي خؤيةتي، ضونكة ئةو ياساي
ثَي دةكةين؟ يان كاري ثَي ناكةين، من ثَيشنيار دةكةم ئةطةر راستة ليذنةي ناوخؤ ثَيشنيارةكةي ئـةوة بـوو   
وةكو كاك زةفوريش تةئيدي كرد، لة داهاتوو ياسايةكي تر هةبَيت، ئـةوجا لـة عـةدةدي ياسـايي ئةنـداماني      

ي وةزيرانةوة ثرؤذةيةكمان بؤ بَيت موناقةشةي لةسةر بكةين، بـةس ئَيسـتا بـؤ    ثةرلةمان، يان لة ئةجنومةن
نةفازةكةي لةطةَلي بني، يان لةطةَلي نةبني، دةمَينَيتةوة بؤ ئَيوةي بةِرَيز كة بِرياري لةسـةر بـدةن، ليذنـةي    

بـةِرَيز كـاك   ناوخؤ كةرم بكـة، تَيبينيـةكان بنووسـن نـاوي ئـةو بةِرَيزانـةي كـة نووسـراوة تـةواوي دةكـةين،           
 .شةوقي فةرموو

 :بةِرَيز شوقي حسني ابراهيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من بةش بةحاَلي خؤم تةئيـدي ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي نـاوخؤ و هـةروةها روون كردنةوةكـةي جـةنابي         
كاتـدا  وةزيري ناوخؤ دةكةم، سةبارةت بةو ياساية كة نافيزي مةفعول بَيت لـة كوردسـتان، بـةاَلم لـة هـةمان      
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بةِرَيز وةزيري ناوخؤ ئـةوةي روون كـردةوة، كـة ناكرَيـت لَيـرة قانونَيـك بَيـت و لـةوَي قـانونَيكي تـر بَيـت،            
ضونكة ئيشكاالت دروست دةبَيـت، بـةاَلم مـن ثَيشـنياري ئـةوة دةكـةم، بةِراسـس هةرضـةندة حاَلةتةكـة واش          

ة مةسـةلةي ياسـاي هاتووضـؤ هةنـدَيك     بَينت لة هةندَيك مةسائيل ثَيويسـتة ئَيمـة بـةش بـةحاَلي خؤمـان لـ      
تةشديدمان هةبَيت، بؤ منوونة لةناو شاري هةولَير يةعين ئةو رؤذة من بة ضاوي خؤ بينيم لةو جادة ضـل  
مةتريية سةيارةيةك يةعين لة نةتيجةي سورعةتي ئةوةندة زؤر وةرطةِرا بوو هـةر ضـوار تايـةي كـةوتبووة     

َيكي بـؤ دابنرَيـت، هـةتا لـة خـةتي خـارجيش سـنوورَيكي بـؤ         ئامسان، بـة حةقيقـةت ئـةوة ثَيويسـتة سـنوور     
 .دابنرَيت

 
 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

تكاية ئَيستا نيقامشان لةسةر ئةو ماددةية، ئةو تةوصيةو ئةو بؤضوونانة، ئةو ئينتيقادانة لة شوَينَيكي تـر،  
ةم قانونــة ئيجــازةي دةدات ثةرلــةماني كوردســتان لــة  تكايــة ئَيســتا ئَيمــة بامســان لةســةر ئةمةيــة، تكايــة ئــ 

كوردستان ببَيتة ياساو لةسةري بةردةوام بـني و جـَي بـةجَي ببَيـت، يـان نـا، تكايـة لـةو تـةوةرة دةرمةضـن،           
ثاشان ئةطةر موالحةزاتي تر هةبوو، دةتوانن تةقدميي بكةن، دةتوانن بَين لة سةرؤكايةتي، يـان ثرؤذةيـةك   

 .نطي وةزير بكةن، ئةوة مةسةلةيةكي ترة، تكاية لةو تةوةرة دةرمةضن، زؤر سوثاستةقديم بكةن، يان با
 :بةِرَيز شوقي حسني ابراهيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين ليذنة ثَيشنياري ئةوةي كرد كة قانونَيك ثَيشنيار بكرَيت، يةعين ئةوة رةئية قانونَيكة نافز دةكرَيت 
الي ئـةوة نـةبَيت، كـة ئينسـان ثَيشـنيار بكـاتن كـة خـةم لـةم مةسـةلةية           لة كوردسـتان، مـن نـازامن بـؤ مـةج     

 .دةخوات، بةتايبةتي ئةوة مةسةلةكة يةعين رةبس هةية ئةو ثَيشنيارةي من بؤ ئةو قانونة، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .اك سةعدةدين تكايةسوثاس، ثَيشنيار نةكراوة، ئةوة طوترا كة لة موستةقبةل بَينت، ك
 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت نةفازي ئةو قانونة، يان عةدةم نةفازي، وابزامن ثَيشنياري سـَييةميش هةيـة، ثَيشـنياري سـَييةم،     

انونَيـك دةكـةيت، لَيـرة    يان ياساييةك بَيت، يان نةفاز بَيت، يان نةفاز نةكرَيت ئةو قانونة، كة تـؤ نـةفازي ق  
ضي لةسةر دروست دةبَيت؟ حوكمي لةسةر دروست دةبَيت، دةبَيت موالحـةزةي  ( يرتتب عليه احكام)دةبَيت 

ئةوة بكرَينت، ئايا هةتا ضةند نةفازي ئةو قانونة ديراسةي جةوانيب ئيجابي بكرَيت، جـةوانيب سـةليب ئـةو    
ة لةسـةر ئـةوةي كـة كؤمـةَلَيك خـةَلك هةيـة شـةهادةي        قانونة بكرَيت، راستة يةعين ئَيسـتا كَيشـةيةك هةيـ   

نيية، ئيجازةي نادرَيَس، دةبَيت ئةو كَيشةية حةل بكرَيت، ئينجا ئايا ئةوة بـة قـةرار حـةل بكرَيـت باشـرتة؟      
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يان بة ياسايةك حةل بكرَيت باشرتة، مـن رةئـيم لةطـةَل ئةوةيـة، راسـتة يارمـةتي هاوواَلتيـان دةدات، بـةاَلم         
ائي نةبَيت، بة موتَلةقي نةبَيت، ضونكة ئةطةر بة رةهائي بَيـت نـةفازي ئـةو قانونـة بكـرَينت،      ئةوها بة رةه

ئيحتيمالي هةية ئةو جانيبةي كة تةنيتيزي قانونةكة دةكاتن، زياتر شةرت و شروتةكان دةربضـَينت باشـرتة،   
دةدرَيَس، ئـةو كتابـة ضـوار     يةعين هةتا لة دوةلي ثَيشكةوتوو، ئةو كابرايةي كة ئيجازةي دةدرَيَس، كتابَيكي

ــةوة           ــؤ، ئ ــةير و هاتووض ــةوانيين س ــة ق ــةوانني و ل ــة ق ــارات و ل ــة ئيش ــةمووي ل ــة، ه ــياري تَيداي ــةد ثرس س
ئيســتييتادةي لــَي دةكرَيــت، مــن لةطــةَل ئــةوة دامــة كــة وةكــو ليذنــةي نــاوخؤ دةَلَيــت ياســايةكي خاصــي ثــَي  

 .بكرَيت، لةطةَل رَيزمدادةربضَيت باشرتة، نةك ئةو ياسايةي ثَيشرت عةمةلي ثَي 
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك بارزان فةرموو
 :بةِرَيز بارزان حممد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ببوورة، مةشروعةكة هاتووة، بةند بة بةند لة عموميات قسة ناكرَيت، كَي شتَيكي هةية، ئةطـةر ئيعـتريازي   

ةم ئةسبابانة، ناكرَيت ئةنـدامي ثةرلـةمان بَلَيـت بـة رةئـي مـن، رةئيةكةشـي نـةزانني         لةسةر هةبَيت بَلَيت ئ
 .ضية، بة رةئي من نابَيت، دةبَيت بَلَيت يةك، دوو، ئةمة رةئي منة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرمووسوثاس، رةئيةكةت طةيشت و دروستيشة، نوقتةيةكي نيزامي بوو، كاك كةريم بةحري 
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسس تَيبينيةكةي من رَيكاريية، واتا ئيجرائية، ئـةو ثـرؤذة ياسـايية دةقـي ياسـايةكة بةسـةر ئةنـداماني        
 بةِرَيز ثَيمواية دابةش نةكراوة، كة دابةش نةكراوة، دةبوايـة دةقـي ئـةو ياسـاية خبوَينـدرا بوايـةوة، ضـونكة       

ئَيمة دةنط بؤ ياساييةك دةدةين دةبَيت بزانني ضي تَيداية، دةبَيت دةقي ئةو ياساية خبوَيندرا بوايةوة، زؤر 
 .سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك فرسةت فةرموو
 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ؤ ئَيمة هاتووة، لةمَيذة داخيلي بةرنامـةي كـار كـراوة، ئـةوة مـةفروزة      ئةم ثرؤذةية ب 14/11تةقريبةن لة 

ئةندامان داواي ئةوة بكةن، كاروباري ئةجنومةن لةوَيية، خؤ دةتـوانني ئيستينسـاخي بكـةين ثَييـان بـدةين،      
وةكي هةموويان خؤيان بَي دةنط بكةن، بَين لة ناو جةلسة ئيسارة بكـةن، ئَيسـتا مـن نـازامن دابـةش كـراوة،       

 .يان دابةش نةكراوة بةِراسس، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
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 .بةِرَيز كاك عةوني فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من بةثَيضةوانةم لةطةَل رةئيةكةي كـاك كـةريم بـةحري، ضـونكة هـةر ئةنـدامَيك لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان          

ــادرةكة وةربطرَيـــت و    مولزة ــَيت موتابةعـــةي بكـــات، مةصـ مـــة، كـــة قانونَيـــك دَيتـــة ثةرلـــةمان خـــؤي بضـ
بيخوَينَيتةوة، ثَيي ناوَيت ئَيمة بؤ هةر يةكةيان لة ضةكمةجة دابنَيني، ئةي ئيشي ئةنـدام ثةرلـةمان ضـية،    

تا سـةعدةدين  موشةِريعة، سةبارةت بة قسةكاني مامؤسـتا سـةعدةدين بـا وةاَلمـي ئـةويش بدةمـةوة، مامؤسـ       
خوَيندنـةوةي   05/11دةبواية قانونةكةي خبوَينَيتةوة بةباشـي، ئـةو شـتانةي كـة ئيشـارةتي ثـَي دةدات لـة        

يةكةمي بؤ كراوة، لةو ماوةيةدا دةبواية خؤي بةجواني ئيتياَلعي لةسـةر بكـات و خـؤي ئامـادة كـرد بوايـة،       
ةبةستمان لة دانيشتين ئةمِرؤ ئةوةية، عةجةبـة  ثَيشنيارةكاني ض بوو دةبواية ثَيشكةشي كرد بواية، ئَيستا م

 .ئةو قانونة ئينيتاز بكرَيت لة كوردستان، يان نا، لةوةي زياتر نيية، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك كةريم نوقتةي نيزاميت هةية، بةس نيزامي بَيت فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر
بةَلَي نوقتةي نيزامية، لة ئةركة سةرةكيةكاني سكرتاريةتي ثةرلةمان ئةوةية ثرؤذة ياسـايةكان خباتـة بـةر    

 .دةسس ئةنداماني بةِرَيز و سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، بةِرَيز ليذنةي ناوخؤ تكاية
 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ثَيشنيارانةي ئةو برادةرانة دايان، ثَيشنياري زؤر زؤر ضـاك بـوون، كـاك زـةفور باسـي ئـةوةي كـرد، كـة         
دةبَيت ئَيمة ياسايةكي تايبةمتةندمان هةبَيت، بةَلَي ئَيمة لة ليذنةي كاروبـاري نـاوخؤش ئـةو ثَيشـنيارةمان     

ةي ياسايي يةكة، تـةنها هةماهـةنطيمان هةيـة، هـةمان شـتة، ضـةند       كردووة، تةقريبةن راثؤرتي ئَيمةو ليذن
يعمل بهذا القانون حلني صدور قانون مـرور خـاص   )خيالفَيكمان هةية، ئَيستا ماددةيةكمان ئيزافة كردووة، 

 .، واتا كاري ثَي دةكرَيت، تاكو ئَيمة ياساييةكي خؤمان دةبَينت(باالقليم
سم و ماددة، خؤي لة ئةسَلي ثرؤذةكةي كة هاتووة، ماددةي سَي باسي سةبارةت بةوةي مام رةشاد كة طوتي ق

، بـةاَلم ئَيمـة كـة لةطـةَل برادةرانـي بةرثرسـاني       ((القسـم رقـم  )حمـل عبـارة   ( املـادة )حتل كلمة )ئةوة دةكات 
بةِرَيوةبةري هاتووضؤ لةطةَليان دانيشتني، باسي ئةوةيان كرد، كة هةندَيك جـار زةرامـةت هةيـة لَيـرةو لـة      
موسَل و لة كةركووك، جةنابي وةزيريش رووني كردةوة، دةبَيت بؤيان بنَيرين و يةعين كة ئَيمة دةنووسني 
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ماددة ئةوةنـدة، قسـم و مـاددة مةشـاكيل دروسـت دةكـات، بؤيـة ثَيشـنياري ئَيمـةو ليذنـةي ياسـايي كـة ئـةو              
 .ماددةية البربَيت، واتا هةر قسم و رةقم مبَينَيت

قي، بةحةقيقـةت ئةطـةر ياسـايةكةت خوَينـد بَيتـةوة هـةمووي تَيدايـة، تةشـديد         سةبارةت بةوةي كاك شـةو 
كة زةرامـة تـةنها بـة دينـار بـوو، دينـاري        1921يةكجار زؤرة، زؤر جياوازي هةية لةطةَل قانونةكةي ساَلي 

ــرد،         ــي ك ــريش باس ــةنابي وةزي ــةروةكو ج ــةزارة، ه ــةد ه ــةزارةو س ــةجنا ه ــتا ث ــك، ئَيس ــةند دينارَي ــين ض ئاس
ياتي جةنابي وةزيرة دةستكاريش بكات لـة هةنـدَيك حاَلـةت بـةثَيي تـةتوري كؤمـةَلطاو تـةتوري ئـةو         سةاَلح

 .بابةتة، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كةرةم بكة كاك عبدالرمحن
 :رضا امحد بةِرَيز عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
َيزان ئةنــدامان، جــةنابي وةزيــر ئامــاذةي كــرد، كــة ديراســةيان كــردووة، ديــارة هــةر بــؤ زيــاتر دَلنيــايي بــةِر

ةوة خزمةتَيكي بـاش دةكـات بةهاتووضـؤ و    0225ة لة ساَلي (25)وةزارةت و هاتووضؤش، ئةم ياساي ذمارة 
 بة هاوواَلتيان، جَيطةي ياساكاني كوردستان دةطرَيتةوة، كة مةجالي تيا نـةبوو، بـةِرَيزتان ئةطـةر ئاطاتـان لـة     

ميديايةكان بَيت، هاوواَلتيان زؤر لةو بابةتة موشكيلةيان هةبوو، ئةم ياساية موشكيلةكان هةمووي بـؤ جـَي   
بةجَي دةكات، ئةو ياسايةش تةوزيع كرا لـة سـندوقةكان هـةبوو، دةبـوو بـةِرَيزان بطـةِرَين بـؤ ياسـاي ذمـارة          

ــاَلي (25) ــةعل   0225ي سـ ــة مـ ــةو كاتـ ــنن، ئـ ــؤي دةردةهَيـ ــةرنَيت بـ ــة ئةنتـ ــةر  ، لـ ــت، ئةطـ ومات وةردةطريـ
موالحةزةيةكت هةبوو موناقةشةي دةكةيت، بةس ئةمة ياسايةكي باشـةو زؤر ضـاكة، ضارةسـةري كَيشـةكان     

 .دةكات، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مـةفروزة بـة نيسـبةتَيك هاتبَيـت قانونةكـةي موةحـةد بَيـت، هةرضـةندة ئَيمـة           لة هةموو عالةمدا واَلتَيـك 

طوتومانة هةندَيك شت، يةعين جائيزة هةندَيك تةعديالت و ئةو شتانة، بةاَلم نوقتـة ئةساسـيةكان دةبَيـت    
ؤ موشتةرةك بَيت، ضونكة ئةو سةيارةيةي كة لة بةزداوة لَيي دةخوِرَيـت بـؤ كوردسـتان، لَيـرةوة دةضـَيت بـ      

ئةوَي، هةموو ئةو شةرت و شروتانةي بؤ لَيخورين و بؤ حيساب و كتاب دةبَيت موةحـةد بَيـت، لةبـةر ئـةوة     
ناكرَيت شتَيكي جياواز بَيـت، ئـةو خـاَل و نوقاتانـةي كـة لـةناو بَلـَيني ئـةم ماددةيـةدا هةيـة هـةموو اليـةك             

 .دةبَيت ثَيي بزانَيت ضؤن دةِروات؟ زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بداهللبةِرَيز حممد قادر ع



 091 

قـانوني تـازة هـات ئينجـا      كـة  بةنيسبةت ئةوةي كة قانوني تازة ئيشي ثَي بكةين، يان قانوني تازة، لةِراسـس 
موناقةشةي دةكةين، با جارَي ئَيمة بةردةوام بني قسةشي لةسةر ناكةين، جةنابي وةزير رةئيتـان دةربـارةي   

 .ئةو موداخةلةيةي ئةندامان تكاية
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ناوخؤ/ ز كريم سنجاريبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من هةر تةعليقَيكم هةية لةسةر قسةكاني مامؤستا سةعدةدين، كة ئيجازة ضؤن دةدرَيت؟ لـة واَلتـان ضـوار    
ــياقةي         ــازةي س ــةعدةدين ئيج ــتا س ــارة مامؤس ــازامن دي ــيار، ن ــةد ثرس ــازامن دوو س ــت، ن ــيار دةكرَي ــةد ثرس س
وةرنةطرتووة لَيرة، لَيرةش هةمان شتة مةمجوعة ثرسيارَيكي زؤر زؤر بة تةحريري و بة شةفةهي دةكـات،  
ئينجا ميكانيك، ئينجا سوار بوون، ئَيستا دةمةوَيت بؤ براياني ئةنداماني ثةرلةمان تةوزيح بكـةم، ئَيمـة لـة    

هــةولَير جــَي بــةجَيي دةكــةين،  مــانطي داهــاتوو طــةورةترين و تــازةترين سيســتةمي ئيجــازة لــة عالةمــدا لــة
ئيتييتاقمــان كـــردووة لةطــةَل كؤريـــا، كؤريــا بـــؤ ئَيمــةي دروســـت كــردووة، وةك مونةزةمـــةي كؤنكــا، كـــة       
ثَيشكةوتووترين سيستةمة، شورتةي مرور لةطةَل سائيقةكة سوار نابَيت، سائيق بة تةنيا خؤي سوار دةبَيت 

ــةت بكــ      ــاحةكةدا زةَل ــة س ــت، ل ــَي دةخورَي ــةيارةكة ل ــة    و س ــةمووي ب ــةن ه ــةكات، ئؤتؤماتيكي ــةت ن ات، زةَل
كؤمثيوتةر دَيت تةقديم دةكات، كة ئيمتيحانةكةي دةكات بة كؤمثيوتةر لةوَي وةاَلمـي دةدرَيتـةوة، ئـةوةش    

داو رشـوةتي وةرطـرت،    بؤ ئةوةمان هَيناوة، ضـونكة ئةوةنـدة ديعايـة دةكـةن دةَلـَين ثـؤليس يارمـةتي ئـةوي        
، ثَيشــكةوتووترين جيهـازة لــة عالـةم، ثــَيم خؤشـة برايــاني ثةرلـةمان بضــن     ئَيسـتا ثـؤليس تــةدةخول ناكـات   

 .سةردانيشي بكةن ببينن ضؤنة، زؤر زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، ليذنةي ياسايي تكاية ئاخري نةصةكة خبوَينةوة، بؤ ئةوةي خبرَيتة دةنطدانةوة
 :زازبةِرَيز عوني كمال سعيد ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة االوىل

 .العراق والعمل بأحكامه –يف اقليم كوردستان  0225لسنة  25انفاذ قانون املرور االحتادي املرقم 
 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي يةكةم

عَيراق جَي بـةجَي دةكـرَي و    -هةرَيمي كوردستان  لة 0225ي ساَلي (25)ياساي هاتووضؤي فيدراَلي ذمارة 
 .كار كردن بة حوكمةكاني

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ئَيستا ماددةكة دةخةينة دةنطدانةوة، فةرموو نوقتةي نيزامي
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 :بةِرَيز سوارة حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .اَلم تؤ مةجالت نةدا، سوثاسمن داوام كرد كة قسةي لةسةر بكةم، بة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ببوورة، ناوت هةيةو سِريشمانةوة، هةروةكو بَلَيي قسةت كردووة، داواي لَيبوردن دةكةم، فةرموو كةرةم بكة 
اددةي يـةك لـة   قسة بكة، فةرموو، بةِرَيزان، ئَيستا ماددةكة دةخةمة دةنطدانـةوة، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة كـة مـ      

قةرارةكة وةكو خوَيندرايةوة لةاليةن ليذنةي ياسايي بةبَي طؤِرانكـاري دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس،      
كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطـريا، سـوثاس، رَيزمـان بـؤ رةئـي      

رةئي خؤي دةربرَيت و لَيشي ناثرسني بـؤ، زؤر   كاك سةعدةدين هةية حةقي خؤيةتي، وةكو ثةرلةمانتارَيك
 .سوثاس، تكاية ماددةي دووةم ليذنةي ياسايي

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت بِرطةي دوو و سَي لة ثرؤذةكة، ليذنةي ياسايي ثَيشنياري كردووة، كـة هـةردووكي ئيلغـا بكرَيـت،     

ــيازة     ــة ص ــةي ك ــةو ماددان ــت     ئ ــبيت بكرَي ــة تةس ــةو ماددان ــاتي ئ ــة جي ــراوة ل ــة    ك ــان باش ــةر ثَيت ــا ئةط ، ج
 .ةوة، يان هةر وا بَيتبيخوَينين

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كةرةم بكة بيخوَينةوة فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اقليم كوردستان الصـالحيات والسـلطات الـواردة يف القـانون املـذكور يف      متارس السلطات املختصة يف حكومة  -0

 .اعال فيما خيص االقليم( 1)الفقرة 
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .تكاية ثَيشنياري ليذنةي ياسايي
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كرَيت، لةبةر ئةوةي تةحصيل حاصلة، كة قانونَيك دةردةضـَيت نـةفاز بكرَيـت،    ئَيمة داوامان كردووة ئيلغا ب

 .سوَلتةي مةعين هةَلدةستَيت بة جَي بةجَي كردني ياسايةكة
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ناوخؤ رةئيتان تكاية
 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مة هةمان تَيبينيمان هةية، ثَيشنيارمان كردووة ماددةي دوو و سَي ئيلغا بكرَيت، مـاددةي دوو وةكـو كـاك    ئَي
عةوني باسي كرد تةحصيل حاصلة، ئةطةر ياسايةكة خبوَينينـةوة باسـي ئـةوةي ناكـات مةسـةلةن وةزارةتـي       

بات و عقوبـات و زـةرامات و   ناوخؤي عَيراقة، يان فـالن شـوَينة، بـةَلكو تةنزميـة بـؤ ئـةوةي شـوَيين مةركـة        
يةعين وةكو كاك عةوني باسي كرد تةحصيل حاصلة، ماددةي سَيش، ئَيمة كة لةطةَل بةرثرسـاني هاتووضـؤ   
دانيشتني خؤيان داوايان كرد كة قسم و ماددة ئةوةي مام رةشاديش باسي كـرد، هـةروةكو شـوَينةكاني تـري     

ِردرَيت قسم و ماددة بكرَيتة ماددة، ئَيمة ثَيشنيار دةكةين عَيراق بَينت، خؤي لة ئةسَلي ثرؤذةكة دةَلَيت بطؤ
 .هةر وةكو خؤي بَيت، تاكو هةماهةنطي لةطةَل شوَينةكاني تري عَيراقي بَيت، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك فرسةت فةرموو
 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ونة، قانونَيكي ئيتيحاديية، من نازامن لةوانةية ناوي لة دةزطاكاني ئيتيحادي تَيدا هاتبَيت، بـة رةئـي   ئةو قان

حتل سلطات اقليم كوردستان حمل السـلطات االحتاديـة لتنفيـذ احكـام هـذا      )من نةصةك زةروريية تَيدا بَيت 
وةزيري داخليةي عَيراقة، يـان مـودير   ، داكو تووشي ئيشكالَيك نةبني، سبةي يةكَيك بة ئَيمة بَلَيت (القانون

عامي مرور، يةعين مودير عامي ئيتيحاديية، بة رةئي من زةروريية ئةو ماددةي تَيدا بَيت، صيغةكةش بةو 
، (حتل سـلطات اقلـيم كوردسـتان العـراق حمـل السـلطات االحتاديـة لتنفيـذ احكـام هـذا القـانون           )شَيوةية بَيت 

 (.اينما وردت يف هذا القانون)ت ئةطةر برادةران رةئييان لةسةر بَي
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ياسايي تكاية رةئيتان
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةجواني خوَيندمانةوة، هي  ماددةيةكي تَيدا نيية، بَلَيت جيهـةي   0225ي ساَلي (25)ئَيمة قانوني ذمارة 

مةعين ئيختـياليف هةيـة لـة كوردسـتان لةطـةَل عَيـراق، لةبـةر ئـةوةي هةرضـةندة ثَيشـنياري كـاك فرسـةت             
شتَيكي خراث نيية، بةاَلم زيادة، ثَيي ناوَيت بة تةقديري من، بؤية ئَيمة داوامان كـرد بِرطـةي دوو ئةسـَلةن    

 .لةزو بَيتةوة، زؤر سوثاس
 (:يكةمال كةركووك.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ناوخؤ رةئيتان تكاية
 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئَيمة موتةفيقني لةطةَل ليذنـةي ياسـايي، ئَيمـةش ياسـايةكةمان خوَيندؤتـةوة، هـي  بِرطةيـةك، ماددةيـةك،         
تي ناوخؤي هـةرَيم بكـات،   ياخود قسمَيك، رةقمَيك نيية باسي وةزارةتي ناوخؤي ئيتيحادي بكات، يان وةزارة

 .بةاَلم ئةو ثَيشنيارةي كاك فرسةت كردي، ئةطةر هةشبَيت هي  زةرةرَيكي نيية، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ئَيمةش ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي كاك فرسةت دةكةين، ضونكة لَيرة وازحية بَيت بؤ هةموو هاوواَلتيةك كة 
 .ليم و كوردستان، ئَيستا داوا لة جةنابي وةزير دةكةين رةئي بداتسوَلتاتي ئيق

 
 

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ناوخؤ/ بةِرَيز كريم سنجاري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي ئةم قانونـة بـؤ عَيـراق دانـراوة، يـةعين سـوَلتاتي ئيتيحـادي تةحصـيل حاصـلة، جـا لةبـةر ئـةوة ئـةو              
ةَلَيت ئيزافة بكرَيت باشرتة، بؤ ئةوةي سبةييَن هي  طومانَيك، يان زوموزيـةتي  ماددةيةي كة كاك فرسةت د

 .تَيدا نةبَيت، من تةئيد دةكةم كة ماددةكة ئيزافة بكرَيت، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

كـةن ناويـان دةنووسـم، كـاك     ئَيستا رَيزداراني ئةنداماني ثةرلةمان، ئةوانةي دةيانةوَيت لةو بارةيةوة قسـة ب 
 .حمةمةد فةرةج فةرموو

 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقـة تنفيـذ احكـام    )خؤي لة ئةسَلةكةدا هةية، يةعين لة ماددةي ضواردا 

 .ةش، مادام ئةوة هةية ثَيويسس بةوة نيية، لة ئةسَلي قةرارةك(هذا القرار
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ثَيش ئةوةي كاك حمةمةد فةرةج قسة بكـات، ليذنـةي ياسـايي ثَيشـنياري خؤيـان سـةحب كـردةوة، تةئيـدي         
ئيزافةي ثَيشنيارةكةي رَيزدار كاك فرسةت دةكةن، ليذنةي ناوخؤش بة هةمان شَيوة ثَيشـنيارةكةي خؤيـان   

 .شنيارةكةي كاك فرسةت دةكةن، فةرموو كاك فرسةتسةحب كرد، ثشتيواني لة ثَي
 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، تةبعةن مةقصود بـة  (مديرية املرور العامة –لوزير الداخلية )ئةوة لة سةفحة شةش هاتووة، قسمي شةش 

ل هةية لة بةر ثةِرةكاني تريش وةزيري داخليةي عَيراقة، موديريةي مروري بةزداية، لةبةر ئةوة ئيحتيما
 .شس وا دووبارة بَيتةوة، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
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 .ئَيستا كاك حمةمةد فةرةج كةرةم بكة، ئةطةر قسةت ماوة، فةرموو
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ختصة يف حكومة اقليم كوردستان الصالحيات والسلطات الـواردة يف  متارس السلطات امل)لة قةرارةكة لة دووةم 

، يةعين زؤر وازحية، ئيرت ئةمةي ئيزافـة دةكـةيت بـؤ    (اعال فيما خيص االقليم( 1)القانون املذكور يف الفقرة 
 كوَي، يةعين لةمة وازحيرت هةية لة فةقةرة دوو، جةنابت سةير بكة لة ئةسَلي قةرارةكة لة فةقةرة دوو زؤر

 .بة وازحيي هاتووة، زؤر سوثاس
 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز كاك ئيحسان فةرموو
 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
منيش ثشتطريي ثَيشنياري سكرتَيري ثةرلةمان دةكةم، بةِراسس هةر قانونَيك ئةوةي عَيراقي فيدراَلي بَيت، 

ة ئَيمة لَيرة بة ثةسندي بزانني و ثةسندي بكةين، دةبَيت تةخويلي سوَلتاتي هـةرَيمي كوردسـتان بكـةين،    ك
بؤ ئةوةي جَي بـةجَي بكـاتن، ئةطـةرنا لةوانةيـة تووشـي ئيزدواجيـات و تووشـي ئيشـكاليات بـني، لةوانةشـة           

خؤمانـة، لةبـةر ئـةوة بةثَيويسـس     سوَلتاتي مةركةزي فيدراَلي تةداخول بكات و بَيت بَلَيت ئةوة سةاَلحياتي 
 .دةزامن فةقةرة دوو ئةطةر وةكو خؤي مبَينَينت، يان ثَيشنيارةكة هةردووكي دروستة، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز كاك زةفور مةمخوري فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهر زيتور بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةت ئةو ثَيشنيارةي كاك فرسةت كردي، ثَيشنيارَيكة زؤر لةجَيي خؤي داية، ئَيمـة لـة زؤربـةي زؤري    بةنيسب

ياسايةكان، هةتا لة ياساي شةريكات، لة ياساي وةكاالتي تيجاري لةوانة ئَيمة هةمووي ئـةو ماددةيـةمان زيـاد    
ئةوةي دووةم بةِراسـس ئـةوة    كردووة، ضونكة ئةو ياساية لة كوردستان جَي بةجَي دةكرَيت، بؤية مةسةلةي

ال بضــَينت، ئــةوةي كــاك فرســةت شــوَيين خــاَلي دووةم بطرَيتــةوة زؤر ياســايي تــرة لــة داِرشــتنةكةي، لةطــةَل   
 .رَيزمدا

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز كاك فةتاح فةرموو
 :بةِرَيز فتاح عبداهلل نةقشبةندي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .من ثشتطريي لة رةئيةكةي كاك فرسةت دةكةم و سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز كاك رةشاد فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لصــالحيات متــارس الســلطات املختصــة يف حكومــة اقلــيم كوردســتان ا )باشــرتة ئةوةيــة بِرطــةي دوو مبَينــَينت  

، لـة بِرطـةي يةكـةميش خـؤ بـة      (اعال فيمـا خيـص االقلـيم   ( 1)والسلطات الواردة يف القانون املذكور يف الفقرة 
رقـم   –امللغيـة   –الصادر مبوجب امر سلطة االتالف املؤقتـة  ( قانون املرور)انفاذ )وازحيي هاتووة، كة دةَلَينت 

ر شتَيكي ئيقليمي كوردستان زيكر كـرا، كـَي تـةنيتيزي    ، هة(العراق –يف اقليم كوردستان  0225لسنة ( 25)
دةكات؟ ئةوةي مةعنية لة ئيقليمي كوردستان، يةعين ئةطـةر بَلـَيني و نـةَلَيني بـة فةقـةرةي يةكـةم حـةقي        

 .خؤمانة مومارةسةي ئةو سوَلتاتةي بكةين، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ناقةشــة تـةواو بــوو، موقتــةرةحَيك هةيـة كــة ببَيتــة بـةديلي مــاددةي دوو، مــاددةي دوو    بـةِرَيزان، ئَيســتا مو 
البدرَيت، ئةو موقتةرةحةي كة ثشتيواني كرا لة اليةن بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةماني كوردسـتان و ليذنـةي   

ــزدار كــاك فرســةت، ئَيســتا دةخيةينــة دةنطدانــةوة، ئــاخري      صــيازة ياســايي و ليذنــةي نــاوخؤ ثَيشــنياري رَي
 .خبوَيندرَيتةوة، ليذنةي ياسايي تكاية خبوَينةوة

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
العراق حمل السلطات االحتاديـة اينمـا وردت يف هـذا     -حتل السلطات املختصة يف اقليم كوردستان  :املادة الثانية

 . القانون
 :مصطفى بةِرَيز عبدالكريم ابوبكر

 .ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة
عَيراق شوَيين دةسةاَلتةكاني فيدراَلي دةطرنةوة لـة هـةر    -دةسةاَلتةكاني هةرَيمي كوردستان  :ماددةي دووةم

 .شوَينَيكدا لة ياساكةدا هاتبَيت
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ي خوَيندرايـةوة، دةخيةمـة دةنطدانـةوة، كـَي     بةِرَيزان، ئَيستا ئةو موقتةرةحةي كة كـرا بـة كـوردي و عـةرةب    
ــوثاس،       ــةرز بكاتــةوة؟ زؤر س ــس ب ــدا نييــة دةس ــَي لةطةَل ــوثاس، ك ــةرز بكاتــةوة؟ زؤر س ــس ب لةطةَلدايــة دةس
بةزؤرينــةي دةنــط وةرطــريا، زؤر ســوثاس، تكايــة ليذنــةي ياســايي مــاددةي ســَي بــة كــوردي و عــةرةبي            

 .خبوَيندرَيتةوةو رةئيتان لةسةري
 :وني كمال سعيد بزازبةِرَيز ع
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .اينما وردت يف القانون املذكور( القسم رقم)حمل عبارة ( املادة)حتل كلمة  :املادة الثالثة
 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي سَييةم

طرَيتةوة لة هةر شوَينَيكي ياساي ئاماذة ثَيـدراو  دة( القسم رقم)جَيطةي دةستةواذةي ( دةستةواذةي ماددةي)
 .هاتبَيت

 
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمــة كــة لــةوةي ثَيشــرت تــةوزحيمان كــرد، طومتــان داوامــان كــردووة، ئــةو فةقةرةيــة نــةمَينَيت، لةبــةر ئــةو  

 .سوثاس هؤيانةي كة كاك سةردار بة وازحيي تةوزحيي كردةوةو زؤر
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ناوخؤ رةئيتان تكاية
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمةش ثَيشنيارمان كردووة ماددةي سَي البربَيت، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بوارةوة كة ثَيشنيار كراوة ماددةي سَي البربَيت رةئي جةنابي وةزير تكاية لةو
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ناوخؤ/ بةِرَيز كريم سنجاري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثشتطريي دةكةين كة البدرَيت، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ابي وةزير هـةموو ثَيشـنيارة دةكـةن، كـة مـاددةي سـَي       ئَيستا ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ و رَيزدار جةن
البضَيت، ئةطةر كةس شتَيكي لةسةر نةبَيت دةخيةمة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة كـة مـاددةي سـَي البـدرَيت       
دةسس بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط            

 .اس، ليذنةي ياسايي تكاية ماددةي ضوارماددةي سَي الدرا، سوث
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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قـانون تنظـيم   )ئَيمة لة ليذنـةي ياسـايي ثَيشـنيارمان كـردووة دوو مـاددة ئيزافـة بكرَيـت بـة ئيلغـا كردنـي           
 .0225ساَلي  02، هةروةها قانوني ذمارة (0222لسنة  5الغرامات املرورية رقم 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .تكاية بة كوردي و عةرةبيش ثَيشنيارةكةتان خبوَينةوةو بزانني ضؤنة
 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي سَييةم

مانيي كوردسـتاني  كـة لـة ئةجنومـةني نيشـت     0222ي ساَلي (5)ياساي رَيكخستين زةرامةي هاتووضؤ ذمارة 
 .عَيراق دةرضوو ئيلغا دةكرَيت

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة الثالثة

 .الصادر عن اجمللس الوطين لكوردستان العراق 0222لسنة ( 5)يلغى قانون تنظيم الغرامات املرورية رقم 
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .يذنةي ناوخؤ رةئيتان تكايةل
 :سةردار صباح بوزو هركيبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ياساي زةراماتي مـروري  / ئَيمةش هةمان تَيبينيمان هةية، دوو ياسا هةية ثَيويستة ئيلغا بكرَيت، يةكةميان

ةي ياسـايي ئةوةيـة،   ، جياوازميـان لةطـةَل ليذنـ   0225ي سـاَلي  (02)، ياساي ذمارة 0222ي ساَلي (5)ذمارة 
ــةي            ــة عةرةبيةك ــن ب ــة، م ــة دوو ماددةي ــةوان ب ــردووة، ئ ــاددة ك ــةك م ــة ي ــةمان ب ــةردوو ئيلغايةك ــة ه ئَيم

 .دةخيوَينمةوة، كاك جةمال بة كورديةكةي
ــة  ــادة الثاني ــم     :امل ــة رق ــات املروري ــانون الغرام ــى ق ــنة ( 5)يلغ ــانون ( 0222)لس ــنة ( 02)والق ( 0225)لس

 .العراق –ين لكوردستان الصادران من اجمللس الوط
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي دووةم

كة ( 0225)ي ساَلي (02)و ياساي ذمارة (0222)ي ساَلي (5)ياساي رَيكخستين زةرامةي هاتووضؤي ذمارة 
 .لة ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق دةرضوون هةَلدةوةشَينةوة

 (:كةمال كةركووكي.د)قادر عبداهللبةِرَيز حممد 

 .رَيزدار جةنابي وةزير رةئيتان تكاية



 099 

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ناوخؤ/ بةِرَيز كريم سنجاري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ثشتطريي دةكةين، ئينجـا طـرنط نييـة يـةك مـاددة بَيـت، يـان دوو مـاددة بَيـت، موشـكيلة نييـة، ئـةوة             
 .ئةوةية نةمَينَيت، سوثاسصيازةكةية، طرنط 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ئةنداماني ثةرلةمان ئةوانةي دةيانةوَيت لةو بوارةوة قسة بكةن ناويان بنووسم، كاك كةريم فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .اددة بة ماددة ئيلغا دةكرَيتةوة، نةك دوو ماددة، زؤر سوثاسبةِراسس لة رووي داِرشتنةوة قاعيدةي عامة م

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك زةفور مةمخوري فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهر زيتور بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اددةيـةك ئيلغـا بكرَيتـةوة،    منيش هةمان رةئيم هةية، لةبةر ئةوةي دوو ياساية، ثَيويستة هـةر ياسـاي بـة م   

 .زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ياسايي تكاية رةئيتان
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 هةردوو حاَلةت جائيزة، ئةطـةر بـة ماددةيـةك بَيـت، يـان بـة دوو مـاددة بَيـت، مـوهيم ماددةكـان كـةم بَيـت            

 .صيازةكةش ئيعتيادي صيازةيةكي جوانيان رَيكخست بوو ليذنةي ناوخؤ، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ياسايي تكاية دةجمي بكةن و صيازةكة خبوَينةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ناوخؤيي دةجميان كرد بوو، صيازةكةشيان خوَيندةوة، وابزامن صيازةيةكي مةعقولة ليذنةي

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .تكاية بيخوَينةوة، ئاخري جار، بؤ ئةوةي خبةينة دةنطدانةوة
 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 :وَينمةوةمن بة عةرةبيةكةي دةخي
 :املادة الثالثة

الصـادران مـن   ( 0225)لسنة ( 02)والقانون ( 0222)لسنة ( 5)يلغى قانون تنظيم الغرامات املرورية رقم 
 .العراق –اجمللس الوطين لكوردستان 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

دةخةينة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس      ئَيستا ئةو ثَيشنيارة كة خوَيندرايةوة لة اليةن ليذنةي ناوخؤ
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط وةرطـريا،         

 .سوثاس، ليذنةي ياسايي ثَيشنياري ترتان هةبوو تكاية بيخوَيننةوة
 

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :شنيارمان كردووة ماددةي تر ئيزافة بكرَيت، ئَيستا دةخيوَينمةوةثَي

 .على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون: املادة الرابعة
 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 : ماددةي ضوارةم

 .ةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية خبةنة كارثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ث
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ؤ تـةنيتيز  وا ديارة برادةران ثَييان باشة تةخويلي جـةنابي وةزيـر خـؤي بكـةين، كـة تـةعليمات دةر بكـات بـ        

 :كردني ئةو قانونة، ئَيستاش صيازةكةي بةو شَيوةية دةخوَينمةوة
 (.لوزير الداخلية اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون)

 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .جةنابي وةزير تكاية

 :كاروباري ناوخؤ وةزيري هةرَيم بؤ/ بةِرَيز كريم سنجاري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة تةئيدي دةكةين، سوثاس



 321 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

بةِرَيزان، شـتَيكي رؤتينيـة، ثَيشـنياري ليذنـةي ياسـايي دةخةينـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز            
ز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةطريا، سوثاس، تكاية بكاتةوة، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلداية دةسس بةر

 .ليذنةي ياسايي ماددةي ثَينجةم خبوَينةوة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة اخلامسة

 .على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون
 

 :ىمصطف ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية      : ماددةي ثَينجةم

 .خبةنة كار
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ناوخؤ هي  موالحةزةتان لةسةر ئةو ثَيشنيارة هةية
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمةش هةمان تَيبينيمان هةية، هي  موالحةزةمان نيية، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

بةِرَيزان، ئةمة زؤر تةبيعية، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلـدا دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس،      
ةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنـط وةطـريا، سـوثاس، ماددةكـةي تـر ليذنـةي       كَي لةطةَلدا نيية دةسس ب

 .ياسايي تكاية
 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كار بةهي  دةقَيكـي ياسـايي يـان بـة هـي  بِريارَيـك ناكرَيـت طـةر لةطـةَل حوكمـةكاني ئـةم            : ماددةي شةشةم

 .ياساية ناكؤك بن
 :ز عوني كمال سعيد بزازبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .اليعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون: املادة السادسة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
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 .ليذنةي ناوخؤ رةئيتان تكاية
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بؤضوومنان هةية، ثشتيواني لة رةئيةكةي ليذنةي ياسايي دةكةين، سوثاس ئَيمةش هةمان

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير رةئيتان تكاية
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ناوخؤ/ بةِرَيز كريم سنجاري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمةش ثشتطريي لَي دةكةين، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)َيز حممد قادر عبداهللبةِر

بةِرَيزان، ئةطةر كةس موالحةزةيةكي نيية، دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر 
سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنـط وةطـريا، سـوثاس، ماددةكـةي تـر      

 .ليذنةي ياسايي تكاية
 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمــة ليذنــةي كاروبــاري نــاوخؤ ثَيشــنياري ماددةيــةكي تــر دةكــةين، ئيزافــةي ماددةيــةكي ديكــة، مــن بــة      
 :عةرةبيةكة دةخيوَينمةوة

 .يعمل بهذا القانون حلني صدور قانون مرور خاص باالقليم: املادة السابعة
اي تر هةمان ماددةمان ئيزافـة كـرد بـوو، ياسـاي شـةريكات و ثَيمـوا بَيـت ياسـاي عـةالماتي          ئَيمة لة دوو ياس

 .تيجاري شتَيكي واية، ئةو ماددةيان هةبووة، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو كاك فرسةت
 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نونَيكة نة حةصرية، حةقمان هةية تةنيتيزي بكةين، حةقمان هةية تةنيتيزي نةكةين، بـةس  راستة ئةوة قا

نةفسي دةستوور ئةو حةقةي بة ئَيمة داوة، ئةطةر بَيتو ماددةيةك لةطةَل وةزعي ئَيمة نةطوجنَيت، حةقمان 
بكـةين، هـةر   هةية ئةو ماددةية تةتبيقةكة رابطرين، لةبةر ئةوة موحتـاج ناكـات ئَيمـة ئـةو نةصـة داخيـل       

وةختَيك ئةطةر حكومةتي هةرَيمي كوردستان ثرؤذةيةكي تـازةي هَينـا، خـؤ ئـةوة نابَيتـة مـانيع موناقةشـة        
بكةين و ئيقراري بكـةين، بـة رةئـي مـن ئـةو موقتةرةحـة ئيحتيمـالي هةيـة لـة جَيطـاي خـؤي نـةبَيت، زؤر             

 .سوثاس
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .يي رةئيتان تكايةليذنةي ياسا
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثشتطريي رةئيةكةي كاك فرسةت دةكةين، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير رةئيتان تكاية
 
 

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ناوخؤ/ بةِرَيز كريم سنجاري

 .ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

 .ثشتطريي لة رةئيةكةي كاك فرسةت دةكةين، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان، ئةو بةِرَيزانةي دةيانةوَيت قسة بكةن ناويان دةنووسم، كاك بارزان فةرموو
 :بةِرَيز بارزان حممد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةي هي  ناوَيت، ئةو كاتةي قانونةكة دةرضوو، ئةحكامي ئةو قانونة رادةطريَيت، سوثاسئةم

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك عادل فةرموو
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ة دةكةم، سوثاسمن لةسةر دةرضووني قسةم هةية، لةسةر دةرضووني ئةم بِريارة قس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ئةو ثَيشنيارةي كة ئايا ئيزافة بكرَيت، كاك رةشاد جةنابت فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ت، خــؤي تةئيـدي كـاك فرسـت دةكــةم، لةبـةر ئـةوةي ئـةو قانونــة ثَيـي ناوَيـت هـي  ئيزافــةي لةسـةر بكريَـ           

 .موةقةتة، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ناوخؤ ئةطةر موقتةرةحةكةتان سةحب دةكةن، ئةطةر سةحب ناكةن دةخيةينة دةنطدانةوة
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 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ريتان دةهَينمةوة، كة ئَيمة لـة دوو ياسـاي ثَيشـرت ئـةوةي     ئَيمة ثَيشنياري خؤمان سةحب دةكةين، بةاَلم بة ب
 .ئينيتاز بووة، ئةو ماددة هةبووة، جةنابي سكرتَير باسي نةكردةوة، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

يـةك  سوثاس بؤ ليذنةي ناوخؤ، ثَيشنياري خؤيان سةحب كردةوة، ثَيويست بة دةنطدان ناكـات، ئَيسـتا ماددة  
 .ماوة كاك عةوني كةرةم بكة

 
 

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وقــائع )ينفــذ هــذا القــانون بعــد مــرور ثالثــني يومــًا مــن تــاريخ نشــره يف اجلريــدة الرمسيــة   : املــادة الســابعة

 (.كوردستان
 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةم ياساية لـة دواي سـي رؤذ لـة دةركردنيـةوة كـاري ثَيـدةكرَيت و لـة رؤذنامـةي فـةرمي          : حةوتةمماددةي 

 .وةقائيعي كوردستان باَلو دةكرَيتةوة
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ناوخؤ كةرةم بكةن
 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةي ناوخؤ ثشتطريي لةو ماددةية ناكةين، ئَيمة لـةو دانيشـتنةي لةطـةَل برادةرانـي بةرثرسـاني       ئَيمة لة
هاتووضــؤمان كــرد، ئــةوةيان بــؤ روون كردينــةوة، كــة زؤر بــة ثةلةنــة، بــؤ ئــةوةي ئــةو ياســاية دةربضــَيت،    

وةزير ئاطادار بَيت، كـة  ضةندين حاَلةت روويدا لة هةولَير لة دائريةي هاتووضؤي هةولَير، لةوانةية جةنابي 
ثَيويستيان ثَي هةية بةِراسس ئةو ياساية زوو دةربضَيت، من لة مةنتقي ئةو ماددةي تَيدةطةم و تةفـةهومي  
دةكةم، بؤ ئةوةي زياتر وةعي ثةيدا بَيت، بةاَلم مةترسي ئـةوةم هةيـة وةكـو ياسـاي جطةرةكَيشـان و ضـةند       

لة رووي ئيعالمـةوة هـي  حةمةلـةكي ئيعالميمـان بـؤ نـةكرد،        ياسايةكي تر، كة ئَيمة دوامشان خست، بةاَلم
ــاوخؤ و      ــةوةي بةِراســس وةزارةتــي ن ــايةكة زوو دةربكــةين، لةبــةر ئ ــي لَيــك بدةينــةوة ياس يــةعين بــا واقيع

 .برادةراني هاتووضؤ زؤر زؤر بة ثةلةنة بؤ دةرخستين ئةو ياساية، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
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ئَيستا ئةو بةِرَيزانةي دةيانةوَيت لةسةر ئـةو ماددةيـة قسـة بكـةن، ثـَيش ئـةوةي ناويـان بنووسـني جـةنابي          
 .وةزير رةئيتان تكاية

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ناوخؤ/ بةِرَيز كريم سنجاري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، بـةاَلم ئـةم قانونـة موتةعةليقـة بـة      راستة ئَيمة زؤر بة ثةلـةين ئـةو قانونـة دةربضـَيت و تـةتبيق بكرَيـت      
هـةزار دينـارة، دوو سـةد هـةزار دينـارة، يـةكَيك حـةثس        ( 142)خةَلك، سبةييَن تؤ يةكَيك زةرامة دةكةي 

دةكةيت، هةتا حةثسيشي تَيداية، لةبةر ئةوةي كة موتةعةليقة بة خـةَلك باشـرتة موَلـةتَيكمان بـدةنَي سـي      
ار ساَل رؤيشتووة، سَي ساَل و نيوة قانونة كؤنةكة تةتبيق دةكةين، لة رؤذ، سي رؤذ زؤر نيية، ئَيمة ئةوة ضو

قانونةكـة لـة جةريـدة بـاَلو     , ماوةي مانطَيك ئَيمة وةكو دةزطاكاني مرور حةمةلةيةكي ئيعالمـي ثـَي بكـةين   
بكرَيتةوة، لة جةريدةي مةحـةلي بـاَلو بكرَيتـةوة، نـةدواتي تةلـةفزيؤني بـؤ بكـةين، لـة جاميعـة و ئةوانـة           

توانني نةدوات بكةين، بة تةسةوري من ماوةي مانطَيـك زؤر نييـة، ئَيمـة وةعيـةك لـةناو خةَلكـدا دروسـت        ب
بكةين، بؤ ئةوةي سبةييَن كة يةكَيكمان زةرامة كرد بة دوو سةد هةزار، يان سـَي سـةد هـةزار دينـار، كـةس      

 .ئيعترياز نةكات، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ئَيستا ئةو بةِرَيزانةي دةيانةوَيت لةسةر ئةو ماددةية قسة بكةن، كاك شَيروان فةرموو
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي موقتةرةحةكة باشة سي رؤذ، بةاَلم هةندَيك جار بةيين ئيصدارو بـةيين نةشـر دوو مـانط داذوا، سـَي     

 مانطَيكيش بَيتة سةري دةكاتة ضوار مـانط، بؤيـة بةِراسـس مـن لةطةَلدامـة كـة       مانط داذوا بةِراسس، يةعين
يةك مانط بَيت، بةاَلم نةشرةكة زؤر زؤر تاخري دةبَيت، بؤية ئةطـةر مودةكـة تةحديـد بكـرَينت سـَي مـانط،       

 .يان ضوار مانط داذوا، مومكينة ئةوة رةضاو بكرَيت بةِراسس، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك تارق فةرموو
 :حممد سعيد جامباز طارق بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة دوو قانومنان ئيلغا كرد كة هةتا ئةمِرؤ دةست بةكارن، هةتاوةكو ئةو قانونـةش دةردةضـَيت، ثَيويسـتة    

َلك وشـيار بكرَيتـةوة، دوو   ماوةيةك هةبَيت كة وةك جةنابي وةزيريش باسي كـرد سـي رؤذ، بـؤ ئـةوةي خـة     
قانون ئيلغا كراوة بةقانونَيكي نوَي، هةتا وصواَلت تةبع دةكرَيت، هةتاكو ناحيةي هونةريش دةكـرَينت، ئـةو   
ماوةي سي رؤذة زؤر باشة، بؤ ئةوةي خةَلكيش لَي را بَيت، كة قانونَيكي نوَي هاتة كايةوة، بـةطوَيرةي ئـةوة   

 .داواكاريةكان ثَيشكةش بكةن، سوثاس
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك عادل فةرموو
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة دةزانني لة دايـك بـووني ياسـا ضـةند قؤنـازَيكي تَيـدا تَيثـةِر دةبَيـت، ثـرؤذة، طيتتوطـؤ، ثةسـند كـردن،             

كة لةسةر خةَلك جَي بةجَي دةكرَيت، دةبَيت باَلو بكرَيتـةوةو   ئيصدار، نةشر، يةعين ئةركاني ئةو قانونةي
هةموو كةس بيزانَيت، بةِراسس من لةطةَل ئةو رةئيـةم، دةبَيـت ماوةيـةك ديـاري بكرَيـت و بـاَلو بكرَيتـةوة        
ئةو قانونة، بؤ ئةوةي هةموو كةس لة تةفاسيلي بزانَيت، من ئةو ثَيشنيارةم هةية لة جياتي ئةو دةقةي كة 

ئةم بِريارةو دةقي ياسايةكة لة وةقائيعي هةرَيمدا باَلو دةكرَيتةوةو لة ثاش سـي  ) :ووة بةم شَيوةية بَيتهات
 .، ئةوة رةئي منة، سوثاس(رؤذ لة باَلو كردنةوةي لة هةرَيمي كوردستاندا كاري ثَي بكرَيت

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .شَي، فةتاح فةرموو ثَيشنيارةكةت زؤر دروستة، كاك
 :بةِرَيز فتاح عبداهلل نةقشبةندي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثشتطريي لة رةئي ليذنةي قانوني دةكةم، ثَيمواية سي رؤذ كـاتَيكي باشـة، ئومَيـد دةكـةم لـةو كاتـة جـَي        

 .بةجَي بكرَيت، لةطةَل رَيزمدا
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .اك حمةمةد ئةمحةد فةرمووسوثاس، ك
 (:ديلمان ئامَيدي)بةِرَيز حممد امحد صاحل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ياسايةكي نوَيية، تا ئَيستا هةتا ئةنداماني ثةرلةمان موتةَلةع نةبووينة لةسةري، خةَلكيش ئاطـاي لـَي نييـة،    

زارةت دةبَيـت تـةعليمات دةربكـات،    هةتا موئةسةسةي دةوَلةتيش ئاطاي لَي نيية، دوو ياساش ئيلغا بـوون، وة 
دةبَيت نةدوات بكات، دةبَيت خةَلك ئاطادار بكات، بة قةناعةتي من بة مانطَيك وةزارةت ناتوانَيت بةو ئيشـة  
هةَلبســتَينت، مــن لةطــةَل ئةوةمــة لــة ثــاش نةشــرةكة لــة وةقــائيعي كوردســتان ســَي ئــةوة هــةبَينت، يــةعين    

 .ةيةكي راست و دروست جَي بةجَي بَيت، سوثاسزروفَيكي موالئيم بَينت، هةتا بةشَيو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك زرار فةرموو
 :امني طاهر زرار بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ثشتيواني لة بؤضوونةكةي وةزير دةكةم، بةِراسس من دةتوامن بَلَيم مانطَيك كةميشة، بـؤ وشـيار   % 122من 
كردنــةوةي كؤمــةاَلني خــةَلك، ضــونكة ئــةوة جَيطــاي دوو ياســا دةطرَيــت كــة ئيلغــا دةكرَيــت، ئــةوة جَيطــاي     
دةطرَيتةوة، لةبةر ئةوة لةطةَل بؤضووني ليذنةي ناوخؤ دانيمة، سي رؤذ ئةطةر كةم نةبَيت، زؤر نييـة، زؤر  

 .سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .وكاك رةشاد فةرمو
 
 
 

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةخؤي زؤر زؤر ثَيويستة ثةلةي لَي بكرَيت، لةبـةر ئـةوةي جـةنابي وةزيـر ئيشـارةتي بةوةيـدا خـةَلكانَيكي        
زؤر ضاوةِرَينة ئيجازةيان بدرَيَس، ئةو خةَلكانةش خةَلكَيكي فةقرين، سادةنة، دةسس خـراث هةيـة دةفعيـان    

را ئـةو قانونـة دةسـت ثـَي      1/1ت، بؤ مةشاكيل و بؤ خؤثيشاندان، بة قةناعةتي من حةددي ئةعال لـة  دةكا
مةجالَيكي زؤر هةيـة، تةوعيـةي ئـةوة سـَي رؤذ لـة       31/10، لة ئَيستا هةتا 0222بكرَيت و ئيش بكات لة 

سـةليمرتين شـت ئةوةيـة     تةلةفزيؤن و رؤذنامةكان باَلو بكرَيتةوة، ئةو خةَلكة تَي دةطات، بة قةناعةتي من
 .ثةلةي لَي بكرَيت و جَي بةجَي بكرَيت، نةوةك تاخري بكرَيت، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير رةئيتان تكاية
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ناوخؤ/ بةِرَيز كريم سنجاري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةكــة موافةقــةت نــةكرَيت لــة ثةرلــةمان و تةصــديق نــةكرَيت و نــةدرَيت بــة ئَيمــة، ئَيمــة   تــةبيعي تــا قانون
ناتوانني هي  بكةين دةست بةسرتاوين، لةبةر ئةوة ئَيمـة ئـةو مانطـة بـة فورسـةتَيك دةزانـني، كـة بتـوانني         

ازر دةكـةين،  ئَيمة خةَلكةكةي ثَي تةوعية بكةين، لة ئَيستاوةش تا قانونةكة صادر دةبَيت، ئَيمـة خؤمـان حـ   
وةكو مرور نةدوات و شس خؤمان و بةرنامةي خؤمان حازر دةكةين، كة ئةو وةختةي قانونةكة هات، ئَيمـة  
يةكسةر دةسس ثَي دةكةين و من هةر ثشتطريي لة ماوةي يةك مانط دةكةم، بة ماوةي يةك مـانط تةسـةور   

 .دةكةم ئةو وةختة كايف بَيت، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)هللبةِرَيز حممد قادر عبدا

 .ليذنةي ياسايي تكاية ئاخري صيازة خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي خبةينة دةنطدانةوة
 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةقـائيعي  )ئـةم ياسـاية لـة دواي سـي رؤذ لـة بـاَلو كردنـةوةي لـة رؤذنامـةي فةرمييـةوة           : ماددةي حةوتـةم 

 .ي ثَي دةكرَيتكار( كوردستان
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وقــائع )ينفــذ هــذا القــانون بعــد مــرور ثالثــني يومــًا مــن تــاريخ نشــره يف اجلريــدة الرمسيــة   : املــادة الســابعة

 (.كوردستان
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك شَيروان فةرموو
 :ريناصح حيدبةِرَيز شَيروان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جةنابي وةزير ئيشارةتي بة نوقتةيةكدا طوتي ثاش مانطَيك ئَيمة تةنيتيزي دةكةين، ثاشي مانطةكـة، ثاشـي    

 .ئيصدارة، يان ثاشي نةشرة، ئةوة حةز دةكةم تةوزيح بكرَيت
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

صيازةكة جةنابي كاك عةوني ليذنـةي ياسـايي خوَينديانـةوة، نوقتـةي نيزنـامي      ثاش تارخيي نةشر، ئَيستا 
 .كةرةم بكة فةرموو

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من تـاريخ صـدوره   )مادام يةك مانط تةحديد كرا، جةنابي وةزيريش ئيشارةتي ثَيدا، نةك لة تارخيي نةشر 

دةبَيت بةو شكلةي بـَينت، هـةتا مانطَيـك بـَينت، ئةطـةر ثـاش نةشـرةكةي بـَينت،          (وينشر يف اجلريدة الرمسية
 .ئيحتيمالة بة ضوار مانطي كؤتايي ثَي نةيةت، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

كـةن،  ليذنةي نـاوخؤ ئـاخري موالحـةزةتان، ثَيشـنيارةكةتان سـةحب دةكةنـةوة، يـان تةئيـدي ثَيشـنيارةكة دة         
 .تكاية

 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ثَيشنيارمان نةبووة، ئَيمة تةنها تَيبينيمان هةبووة لةسةر ثَيشنيارةكةي ليذنةي ياسايي، ثَيموايـة ئـةو   
رؤذ ثـاش  ثَيشنيارةي كاك شَيروان و كاك رةشاديش باسيان كرد تةئيدي جةنابي وةزير دةكةن، يـةعين سـي   

تارخيي ئيصدار هـةمان فةلسـةفةكة جـَي بـةجَي دةبَيـت، ئـةوةي جـةنابي وةزيـر داواي كـرد، لةبـةر ئـةوةي            
ئةطةر سي رؤذ ثاش نةشـر بَيـت، نةشـر ئـةوة عةمةليـةن ئاطـادارين زؤر جـار تـاخري دةبَيـت، لةوانةيـة دوو           
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اد ثَيشنيارَيكي باشـةو جـَي بـةجَي    مانط و سَي مانط و ضوار مانط بكَيشَينت، بؤية ئةو ثَيشنيارةي كاك رةش
 .كردنة بؤ ثَيشنياري جةنابي وةزير، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك عةوني تكاية دووبارة بيخوَينةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 : املادة السابعة

 (.وقائع كوردستان)ذ هذا القانون بعد مرور ثالثني يومًا من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية ينف
 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك فرسةت فةرموو
 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ت لة تارخيي ئيصدار، كة لة سةرؤكايةتي ئيصـدار  زايةت ثَيي ئةوةية يةك مانط لةبةردةسس هاوواَلتيان بَي

دةبَيت، دوور نيية ثاش دة رؤذ ئينجا نةشر بَينت، مةفروزة مانطةكة لـة تـارخيي نةشـر بَيـت، ئةطـةر نةشـر       
بوو ماناي واية ئةوة كةوتة بةر دةسس هاوواَلتيان، داكو تةحقيقي زةرةزةكة، عيلةتةكة لة تةشريع بكةين، 

 .ةشر بَيت، نةك لة تارخيي ئيصدار بَينت، زؤر سوثاسمةفروزة لة تارخيي ن
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك كةريم فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي ئةسَل لة تارخيي نةشرة، مةسةلةي تارخيي ئيصدار ئيستيسناية، تةئيدي كاك فرسـةت دةكـةم، دةبَيـت    

 .لة تارخيي نةشرةوة مانطَيك دواي تارخيي نةشر بَينت، بؤ ئةوةي هاوواَلتيان ئاطادارين
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ناوخؤ فةرموو
 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رانـي هاتووضـؤ بـة ثةلةنـة بـؤ ئـةو ماددةيـة، بؤيـة         لَيرة ئيستيسنائة، لةبةر ئةوةي وةزارةتي نـاوخؤو برادة 
 .ئةوة يةك( بعد تاريخ نشره)ئيستيسنائة، دةنا لة زؤر ياسايةكان خؤم داوام كردووة 
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كة لة وةقائيعي كوردستان باَلو دةكرَيتةوة، يةعين عةمةليةن ئَيمـة موالحـةزةمان كـردووة، بةِراسـس     / دوو
دا ناكات، جةنابي وةزير باسي كرد، خؤيان لة وةزارةتي ناوخؤ بـة  ئةو وةقائيعي كوردستانة، ئةو وةعية ثةي

تةمانة نةدواتي بؤ بكةن، كؤِري بؤ بكةن، ئـةويش ثاشـي ئيصـدار، كـة ئيصـدار بـوو تـةواو، لـة خـيالل ئـةو           
مانطة وةزارةتي ناوخؤ ئةطةر وةسائيلي راطةياندنيش هاوكـار بَيـت، بـة رةئـي مـن وةعـي بـةو جـؤرة ثةيـدا          

 .سدةبَيت، سوثا
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ئاخري كةس قسة دةكات رَيزدار كاك فرسةت تةوزحيَيك دةدات و دةخيةينة دةنطدانةوة، فةرموو
 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 عيقـابي و تـةنزميي   راستة قاعيدةي عام لة تارخيي نةشـرة، بـةس ئةطـةر كـاك سـةردار تةماشـاي قـةوانيين       

بكات، ئةوة قانوني عقوباتة، قانون ئوصولي موحاكماتي جةزائية، ئةو قةوانينانة دةبَيت رؤذانة عيالقـةتي  
هاوواَلتيان لةطةَل بَينت، مةفروزة هاوواَلتيان ئاطادار بن ماوةي ثَي بدةين، ئاطـاداري ئـةو قانونـة بـن، لةبـةر      

يـةو قةزايـةي تةنزمييـة، هاوواَلتيـان مـولزةمن ثَيـي، راسـتة منـيش         ئةوة ضونكة ئةو قانونة عقوبـاتي  تَيدا 
دةزامن دةزطاكاني وةزارةتي داخلي زؤر بة ثةلةن، بةس وةزيري داخيلية دةَلَينت ثَيويستيم بةوة هةية يـةك  
مانط نةدواتي لةسةر بكةم خةَلك ئاطادار بكـةم، بـة رةئـي مـن حـةقمان نييـة، ئَيمـة موعـارةزةي ئـةو شـتة           

مةوزوع نةك ثةلة بووني وةزارةتي داخيلية، مةوزوع ئةوةيـة ئـةو شـوفَيرانة ئاطـاداري ئـةو قانونـة       بكةين، 
بــن، ئــةو هاوواَلتيانــة ئاطــاداري ئــةو قانونــة بــن، داكــو ئيلتيزامــي ثــَي بكــةن، ئةطــةر ئاطــاداري نــةبن ضــؤن   

 .ئيلتيزامي ثَي بكةن؟ زؤر سوثاس
 :(كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ليذنــةي ياســايي ئَيســتا كــة ثَيشــنيارةكةتان خوَيندرايــةوة، دةخيةينــة دةنطدانــةوة، هــةموو ئــةو بةِرَيزانــةي  
 .طوَييان لَي بوو و طيتتوطؤشي لةسةري كرا، نةصةكة جارَيكي تر خبوَينةوة كاك عةوني تكاية

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وقــائع )هــذا القــانون بعــد مــرور ثالثــني يومــًا مــن تــاريخ نشــره يف اجلريــدة الرمسيــة    ينفــذ: املــادة الســابعة

 (.كوردستان
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

بةو شَيوةية دةخيةينة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة           
 .س، بةزؤرينةي دةنط وةطريا، سوثاس، ئةسباب موجيبة تكايةدةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 االسباب املوجبة
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لغرض توحيد االجراءات القانونية بشأن القوانني والقواعد املرورية والغرامات يف كوردستان وجعلـه منسـجمًا   
وتعديالتـه وبغيـة   ( 1921)لسـنة  ( 52)ة والغـاء قـانون املـرور املـرقم     مع ماهو منفذ لدى احلكومة االحتاديـ 

بداَل عن مجيع القوانني النافذة يف االقليم، فقـد  ( 0225)لسنة ( 25)اعطاء الشرعية بتنفيذ القانون املرقم 
 .شرع هذا القانون

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ــةرز     بــةِرَيزان ئَيســتا قانونةكــة لةطــةلَ  ــة دةخيةينــة دةنطدانــةوة، كــَي لةطةَلدايــة دةســس ب ئةســباب موجيب
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنـط وةرطـريا، زؤر   

ة سوثاس، بةِرَيزان ثريؤزبايي لة خةَلكي كوردستان دةكةين، ثريؤزبايي لة وةزارةتي ناوخؤو مرور دةكةين، ك
ئةم ياساية لةمةودوا كاري ثَي دةكرَيت، ثريؤزبايي لة طشت ئةو برا شـوفَيرانة دةكـةين، بةتايبـةت ئةوانـةي     
خوَيندةواريان نيية، كة دةتوانن ئيجازةي سياقةيان هةبَينت، بةثَيي ياسا لـة ثةرلـةماني كوردسـتان دةركـرا،     

ة، ئومَيدةوارين بـة جـواني ثيـادة بكرَيـت،     ئةم ياسايةش زؤر ثةيوةندي بة ذياني خةَلكةوة هةية، زؤر طرنط
لـة بةرذةوةنـدي خـةَلكي كوردسـتان و هةرَيمةكـةمان بَيــت، ئَيسـتاش رَيـزدار جـةنابي وةزيـر لـةو بابةتــةوة           

 .قسةي هةية كةرةم بكة
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ناوخؤ/ بةِرَيز كريم سنجاري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ر سوثاســي بــرادةران بكــةم، ئةنــداماني ئةجنومــةن، كــة ئــةم قانونــةيان قــوةتي    بةِراســس دةمــةوَيت زؤر زؤ
نــةفازيان ثَيــدا لــة كوردســتان، فيعلــةن ئةمــة هاوكارييــةكي بــاش دةبَيــت بــؤ دةزطاكــاني مــرورو دةزطاكــاني   
وةزارةتي ناوخؤ، كة مروري كوردستان تةنزيم بكةن، بةِراسس ئةمـة مـاوةي ضـةند سـاَلَيكة بـة دةسـت ئـةو        

نة كؤنة زؤر تووشي مةشاكيل بووينة، نـةمانتوانيوة زؤر ئيجرائـات وةربطـرين، ضـونكة ئيجرائاتَيكمـان      قانو
هـةزار  ( 142)وةرطرت سائيق بوون موشكيلة نةبوو هةزار ديناري دةداو خواحافيز، بةاَلم ئَيستا كـة ببَيتـة   

من خةَلكةكة زؤرتر طوَيِرايـةَل   دينار، يان دوو سةد هةزار دينار، يان عقوبةي حةثسي تَيداية، بة تةسةوري
دةبَيت بة قانوني مرور، تةتبيقي قـانوني مـرور دةكـات، دووبـارة مـن دةمـةوَيت سوثاسـتان بكـةن، زؤر زؤر         

 .سوثاس
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

ــتمان دايــ       ــةر دةس ــةوت لةب ــةش و ح ــنج و ش ــوار و ثَي ــَي و ض ــةي دوو و س ــتا بِرط ــةِرَيزان، ئَيس ــري ب ة، وةزي
ثَيشمةرطة لَيرة نيية، بِرطةي دووةم ئةجنومةني وةزيران داوايان كـردووة، ضـونكة نـةيانبينيوة، بـؤ ئـةوةي      
بضَيتة بةردةستيان و رةئي خؤشيان لةسةر بدةن، بؤيـة ثَيشـنيار هةيـة، كـة طشـت بِرطـةكان دوا خبـةين بـؤ         

دةسـتتان بـةرز بكةنـةوة، زؤر سـوثاس، كـَي       دواي جةذني قوربـان، ئةطـةر رةئـي ئَيـوةي بـةِرَيز لةطـةَل بَيـت       
كةس لةطةَلـدا نييـة، بةزؤرينـةي دةنـط دواخـرا بـؤ       ( 13)لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، 
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دواي جةذني قوربان، ئومَيدةوارين سةركةوتوو بن، سةربةرز بن، سـوثاس بـؤ جـةنابي وةزيـر، لةطـةَل كـاك       
 .كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني، زؤر سوثاس سةعديش كة لةطةَلمانة، زؤر سوثاس،

 
 
 
 
 
 
 

  (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                                فر             
   نيشتمانيي       ةرؤكي ئةجنومةنيجَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي                       سكرت             

                              عَيراق –كوردستان                                                 عَيراق –كوردستان                 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 13)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
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 1002\31\32رَيكةوتي  دوو شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 34)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 32/31/1002 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     12/10/0222رَيكـةوتي   شـةممة  دوو رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــس س ــاد ميت ــدنان رش ــةِرَيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــة ئامــ , ب  ادةبوونيب

بــةِرَيز فرســت أمحــد عبــداهلل ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةِرَيزحممــد قــادر عبــداهلل
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (34)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990اركراوي سـاَلي  ي هـةمو (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييساَلي  دووةميي خولي طرَيداني (34)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
نوَينةري نةتةوة يةكطرتووةكان و ئةو لَيثرسراوانةي ثةيوةنديان بـة بابـةتي مـاددةي    مَيوانداري كردني  -1

 .لة دةستووري عَيراقدا هةية لة ثةرلةماني كوردستان 152
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

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

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



 314 

ةممة ش دوو ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(34)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا12/10/0222رَيكةوتي 

مَيوانداري كردني نوَينةري نةتةوة يةكطرتووةكان و ئةو لَيثرسراوانةي ثةيوةنديان بـة بابـةتي مـاددةي     -1
 .لة دةستووري عَيراقدا هةية لة ثةرلةماني كوردستان 152

تـةوة يـةكطرتووةكان، نوَينـةري ئـةمني     سةرةتا بةخَير هاتين طةرمي بـةِرَيز سـتيظان دميسـتؤرا نوَينـةري نة    
عامي طشس نةتةوة يةكطرتووةكان لةطةَل وةفدي ياوةري، لةطةَل بةِرَيز كاك دكتؤر حمةمةد ئيحسان، بةِرَيز 
كاك سةعد وةزيري هـةرَيم بـؤ كاروبـاري ثةرلـةمان، بـةِرَيز دكتـؤر سـةعدي بـةرزجني ئةنـدامي نوَينـةراني           

ارن لةو كؤبوونةوةية، كـة تايبةتـة بـة بـاس كردنـي طـوَي طـرتن لـة رةئـي          عَيراق دةكةم، كة لةطةَلمان بةشد
بةِرَيز مَيستورا، كة تايبةت سةرداني ثةرلةماني كوردستان دةكات ئةمِرؤ، بؤ ئةوةي باس لة مةسـةلةي جـَي   

، مــاددةي دةســتووري لــة دةســتووري هةميشــةيي عَيراقــدا بكــاتن، هــةموومان  152بــةجَي كردنــي مــاددةي 
، ليذنةي بااَلي جَي بةجَي كردني ماددةي دةسـتووري  0222ند رؤذَيكمان ماوة بؤ كؤتايي ساَلي دةزانني ضة

كة ثَيش ضةند رؤذَيك لَيرةدا ثَيشوازميان لَي كردن و طوَيمان لة هةنطاوةكانيان بوو، بؤ جـَي بـةجَي كردنـي    
ة دايــة، بــؤ طةيشــنت بــة  و طوَيمــان لــةو كؤســثانة بــوو كــة تــا ئَيســتا لةبــةر دةم ئــةم ليذنةيــ   152مــاددةي 

، هةموو اليةك بة ثةرؤشةوة موتابةعةي 152ئةجنامةكاني جَي بةجَي كردني هةموو هةنطاوةكاني ماددةي 
كاروباري ليذنةكة دةكةن و كاروباري هةموو ئةو ليذنانةو ئةو ثةيوةنديدارانة دةكـةن، كـة ثةيوةنـديان بـة     

دةكةينةوة، لةسةر هةَلوَيسس ثةرلةماني كوردستان و  هةية، ديارة ئَيمة هةميشة تةئكيدي لَي 152ماددةي 
ــةو       ــاتَيكي هةيـ ــة ئيلتيزامـ ــةو ثابةندبوونـ ــي، ئـ ــتووري عَيراقـ ــة دةسـ ــدين بـ ــة ثابةنـ ــتان، كـ ــةلي كوردسـ طـ

 152ة، مـاددةي  (152)ئيستيحقاقَيكي هةية، لة ثَيش هةموويانةوة، كة ئَيستاكة مةسةلةي باسـة، مـاددةي   
ؤر لــة اليــةن هــةموو اليةنــةكاني هَيــزة سياســيةكاني عَيــراق طةيشــتة ئــةو ثــاش راوَيــذَيك و طيتتوطؤيــةكي ز
، هـةموومان  152كـة بـووة مـاددةي     ي قانوني عَيراقي موةقـةت هـةبوو  42صيغةيةي كة ثَيشرت لة ماددةي 

ثابةندين ثَيي، ئةمة ئيتييتاقَيكة بة تةوافوق كراوة، نةك بة ويسس طةلي ئَيمة، ضونكة ئةطةر ويسس طةلي 
بَينت راستيةكان روونن، مَيذوو بة ئاشـكرايي باسـي كـردووة، جوطرافيـاو هـةموو شـتةكان، هـةموومان         ئَيمة

دةزانني ثَيويست بةو ماددةي ناكاتن لةطةَل تةعامول كردن لةطةَل ئةو ناوضانةي كة لة كوردسـتان دابـِراون   
ة جوطرافيـا كـراوة، خـةَلك    تووشي سياسةتي رةطـةز ثةرسـس رذَيمـاني ثَيشـووي عَيـراق بـووة، طؤِرانكـاري لـ        

راطوَيزراوةتةوة، خةَلك دةركراوةو خةَلكي تر هاتؤتة ئةو ناوضانةوة، بـةاَلم بـؤ ئـةوةي ئـةو عيالقـة تازةيـة       
دامبــةزرَيت لةســةر ئةساســَيكي قــانوني، لةســةر ئةساســَيكي عةدالــةت رَيككــةوتني لةســةر ئــةوةي كــةوا ئــةو  

ابةند بني، هةموو ثَيكهاتةكاني عَيراق بة رةضاو كردني واقيـع  ماددةية بةو شَيوةية بَينت، هةموومان ثَيي ث
و بة رةضاو كردني البردني ئةو سياسةتة رةطةز ثةرستة، بةشَيوةيةك كة رةضاوي مايف مرؤظ بكاتن و هـي   
كةسَيكيش لَيي مةزدور نةبَيت، ديارة لة رابردوودا تـةعامول لةطـةَل ئـةو مـاددةي ضـةند كؤسـثي بةسـةردا        

لَيرة زؤر جار بامسان كـردووةو طلـةييمان كـردووة لـة حكومةتـةكاني ثَيشـوو و لـة ليذنـةكان كـة          هات، ئَيمة 
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ثةيوةنديدار بوون، كة نةيانتواني وةكو ثَيويست ئةركةكانيان ئةجنام بدةن، دواجار ئـةم ليذنـةي ئَيسـتا كـة     
متمانـةمان بـة ليذنةكـة    ليذنةي بااَلية لـة اليـةن حكومـةتي ماليكيـةوة دامـةزراو متمانـةي ثَيـدرا، ئَيمـةش         

هةبوو، بة سةرؤكةكةي هةبوو، بةاَلم ئةو ماوةيةي لةبةردةميان بوو زؤر كورت بـوو، وةكـو لَيـرةش طوَيمـان     
لَييان بوو، كة ضةند مانطَيكة دةستيان ثَي كردووة، بةاَلم هةنطاوي باشيان ناوة، ئَيسـتا ضـةند رؤذَيكمـان لـة     

هــةروةكو لــة دةستووريشــدا ئامــاذةي ثــَي كــراوة نةتــةوة       ثَيشــة ضــي بكــةين لــةو ضــةند رؤذةدا، بؤيــة      
يةكطرتووةكان، يؤنامي ستافةكةيان كة لَيرةية، ثرؤثؤزةليان هةية، بؤ ئةوةي بتوانن لـة رووي تةكنيكيـةوة   
ماوةيةك بدةنة ئةو ماددةية، ئةمة لَيرةدا كة بةخَيرهاتين جةنابي مَيستؤرا دةكةين حةز دةكـةين طوَيمـان   

ثَيش ئةوةش دكتؤر حمةمةد ئيحسان وةزيري ناوضةكاني كوردستان كة لة دةرةوةي هةرَيمن، لة رةئي بَيت، 
، ئةويش موقةدميةيـةكتان ثَيشـكةش دةكـات لةسـةر     152ئةندامي ليذنةي بااَلي جَي بةجَي كردني ماددةي 

مـان لةسـةر هـةر    ئةو سةردانةي بةِرَيزيان بؤ ئَيرة، دواتر طوَي بيسس ئةو دةبـني، بـةاَلم دوايـي بِريـاري خؤ    
ثرؤثؤزةلَيك بَينت، هـةر ثَيشـنيارَيك بـَينت لَيـرة ثةرلـةماني كوردسـتان بِريـاري لةسـةر دةداتـن، ئـةوةي كـة            
ثَيويست دةكاتن، ثاش ئةوةي طوَيمان لة رةئـي ئـةوان دةبـَينت، قسـةي لةسـةر بكـةين، ئَيسـتا داوا لـة بـةِرَيز          

ن بَين لة شوَيين خؤيـان دابنيشـن، ثـَيش ئـةوةي بـةِرَيز      مَيستؤراو بةِرَيز حمةمةد ئيحسان دةكةم هةردووكيا
مَيسـتؤرا قسـة بكـات، داوا لـة كـاك حمةمـةد ئيحسـان دةكـةم بـة كـورتي دوا هـةنطاوةكاني و بـريو راي خــؤي             

 .ثَيشكةش بكات فةرموو
 :وةزيري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم/ حممد احسان.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ماني سةركردايةتي ثةرلةمانبةِرَيز ئةندا

 .خوشك و براية بةِرَيزةكان
بكـةين،   152زؤر زؤر سوثاس، سـثَيدة بـاش، ئةمـة جـاري يةكـةم نييـة، بَيينـة ثةرلـةمان و باسـي مـاددةي           

ــة بــَيني           ــان، ك ــئووليةتي خؤم ــةر مةس ــة لةس ــةمان، هاتين ــة ثةرل ــارَيكيش هاتين ــي ج ــةت هةرض بةحةقيق
َلَيني، نة حةقي كـةس لـة ئَيمةيـة لـة جيـاتي ئـةوةي بِريـاري دةربكـات، كـة          بةرامبةرتان راستيةكانتان ثَي ب

وةكي لَيرة هةر لةسةر ئةم كورسية زؤر جار دووثامتان كردؤتةوة، هةرضي جارَيـك بَيينـة ثةرلـةمان ثَيتـان     
َيش دوو دةَلَيني كة ئَيمة لة ض حاَلةتَيك داين، ض كارَيكمان كردووة، ئيشةكةمان بـةرةو كـام ال دةضـَيت، لـة ثـ     

 152هةفتــة باســي موعــةوةقاتي سياســيمان كــرد لةســةر كاروبــاري ليذنــةي جــَي بــةجَي كردنــي مــاددةي     
هةَلوَيسس حكومةتي فيدراَل لة بةزدا لةسةر ئةم نوقتةية بة حةقيقةت، مـن تـاكو وازيـح مب بةرامبـةرتان     

ك ثشـس جـَي بـةجَي كردنـي     ئاليةتي حكومةتي هةرَيمي فيدراَل لة بةزـدا، ئاليـةتي كاركردنيـان تـا حـةدديَ     
نــةبوو تــا ئــةمِرؤ، ئــةو ئيشــةي كــة هاتؤتــة كــردن بــة زةخــس كــوردو برادةرانــي ئةنــداماني    152مــاددةي 

ثةرلةماني كورد لة بةزدا، سةرؤكي كؤمار لة بةزدا، جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران، برا وةزيرةكان، 
كرد، تاكو ليذنةكـةي خؤمـان ئـةو شـتانةي كـة ئـةمِرؤ        هةموويان ثَيكةوة ئةوانةي لة بةزدا كارَيكي باشيان
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كردوومانة لة بةزدا، بةاَلم ئةطةر حكومةتي فيدراَل، بةتايبةتي من دةَلـَيم بةرامبـةرتان بةتايبـةتي ئةطـةر     
سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني فيدراَل خؤي ئةطةر ثاَلثشت بواية بؤ ئةم شتة، دةمـانتواني زؤر شـس زيـاتر    

يشةي تا ئةمِرؤ هاتية كردن، كة بؤ ئَيمة ئةسبةقيات، تا ئةسبةقياتي ئَيمة بـوو، بـؤ ئـةوان    بكةين، كة ئةو ئ
وا نةبوو، ئةمة حةقيقةتَيكة، نوقتةيةكي تر تا ئةمِرؤ ئـةم وةزعـةي كـة ئَيمـة تيـاين ثـازدة رؤذو نيـوة بـؤ         

ــؤ  ( 31/10) ــاوة، ب ــةردةو      ( 31/10)م ــؤ ئيحصــا، ب ــةين ب ــاري خؤمــان دةك ــةردةوامني ك امني بــؤ ئَيمــة ب
هات و ثَيمان نايةتة كردن،  31/10نؤرمةالزيشن، بةردةوامني لة كاري تةحزير كردن بؤ رييتراندؤم، بةاَلم 

تةواو بكةين، بِريار بؤ ئَيوةية، كة ئايا ئَيمة ضي بكةين، ض رَيطايةكي تر بةردةسـس خؤمانـة بـة     31/10تا 
كــةس لــة ئَيمــة بثرســَيت، ثرســيارةكة ئةوةيــة حةقيقــةت، ثرســيارَيك ئةطــةر بــة مَيشــكي ئَيــوةدا بَيــت زؤر 

ــت لةســةر حكومــةتي فيــدراَل، حةقيقــةت ئةمــة      31/10 ئةطــةر تــةواو بــوو هــي  مةســئووليةتَيك نامَينَي
هةَلةيةكي زؤر زؤر طةورةيةو مةسئووليةتةكة زيـاتر دةبَيـت، مةسـئووليةت لةسـةر حكومـةتي فيـدراَل زؤر       

قيقةتَيك، ئةطةر بَيني تةقسيمي قسةكاني خؤمان بكةين بـؤ  زؤر طةورةتر دةبَيت لةسةر ئةساسي ضةند حة
دوو شــَيوة، يــةكَيك حــةقائيقي واقيــع، حكومــةتي فيــدراَل، يــان لــة قــانوني ئيــدارةيي دةوَلــةت ئيعتريافَيكــي 
ــرا       ــَيوةيةكي طشــس ب ــةلي كــورد بةش ــة نيزامــي ثَيشــوو دذي ط ــةو زوَلمــي ك ــردن بةســةر ئ ســةريح هاتيــة ك

ابراوةكاندا كردوويانة بة تةرحيل، بة نةيف، بة تةزريي دميوزرايف، بـة يـاري كـردن    توركمانةكان لة ناوضة د
بة حدودي ئيداري، بة تةمسي هةويةي كوردستان، يان ئةو ناوضانة، ئةمة ئيعتريافَيكي سةرحية لة قـانوني  

ةتي رةفـع  ، ئيعـترياف بـة زوَلمَيـك بكـةيت لـة دواي ئـةوة دَييـت باسـي ئاليـ         42ئيدارةي دةوَلةت لة مـاددةي  
ة 152كـة وةريسـةكةي شـةرعي مـاددةي      42كردني ئةم زوَلمة دةكةيت، نوقتةيةكي تـر هةيـة لـة مـاددةي     

دةَلَيت لة كاتي خيالف دةطةِرَيينةوة بؤ ئريادةي هاوواَلتي و ئةم نوقتةش وازحية، ئريادةي هاوواَلتي ئةوةيـة  
ناوضـةي تـر هةيـة لـة كوردسـتان، لـة عَيـراق        ئايا ئةم ناوضانة سةر بة كوردستانن، يان نا؟ راستة هةنـدَيك  

ية، بـةاَلم حـةمجي تـةزريي تةبيعـةت، طـؤِراني دميوزرافيـةت وةك ئـةوةي نييـة كـة          (مناطق متنازع عليها)
هاتية كـردن لـة كوردسـتان، تةالعوبـة بـة حـدودي ئيـداري، فـةرقَيكي سـةرحيي هةيـة، ئـةوةي لـة ناحيـةي              

تيتة كردن فـةرقَيكي سـةريح هـاتووة، ئـةوةي لـة دةوروبـةري       نوخَيب هاتيتة كردن، ئةوةي لة كةركووك ها
بةزدا هاتيتة كردن، كة لة زومارو خانةقني و سنجارو بةدرةو جةسـان و مةنـدةلي هاتيتـة كـردن، ئةمـةش      
ئيقرارَيكـــي ســـةرحية، كـــة حـــةقائيقي واقيعـــة، حةقيقـــةتَيكي تـــر هةيـــة، كـــة مةســـئووليةتي قانونييـــة،  

ةر حكومةتَيكي فيدراَلي زياتر دةبَيت، كة نةيتواني عةهدي خـؤي، كـة ئـةو    مةسئووليةتَيكي قانوني بةرامب
وةعدةي داوة لة دةستوور جَي بةجَي بكات بة مستةوايةكي سةريح، ئةطةر يةكَيك لة ئَيـوة بثرسـَيت، ئةمـة    

اعـادة  علـى  )جاري يةكةم نييةو وات كرد، من ثَيي دةَلَيم راستة، راستة لة قانوني ئيـدارةي دةوَلـةت دةَلَيـت    
تدابري من اجل رفـع الظلـم وال سـيما    الواختاذ )وةجهي سورعة نةبوو ( نصابها على وجه السرعة اىل العمر ان

فةترة مةعقولة نةبوو، جارَيكي سَييةم كة دةَلَيت ئةم ( وضع سكان هذه املناطق يف فرتة معقولةب يتعلقفيما 
ةستوور، ئةويش كؤتايي ثَي نةهات، ئةمـة سـَي   مةوزوعة كؤتايي ثَي دَيت لة دواي موصادةقة كردن لةسةر د
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هاتـة   31/10حاَلةتي وةقت، كة وةقتةكة كراوةية، بةاَلم تةحديـدَيكي سـةرحيي تَيـدا نـةبوو، لـة دةسـتوور       
ثـازدة رؤذو نيـوي    31/10، حةقيقـةت  31/10دةست نيشان كرن، كة ئةم مةوزوعة كؤتـايي ثـَي بَيـت لـة     

ئـةم كـارة جـَي بـةجَي بكـةين، بـةاَلم بـؤ موعالةجـة كردنـي ئـةم            31/10ماوة، تا كـاري فـةني نـاتوانني تـا     
مةوزوعة ئؤظةرَيكي ترمـان هةيـة لـة اليـةن نوَينـةري طشـس سـكرتَيري عـامي نةتـةوة يـةكطرتووةكان، كـة            

حـةقي خؤمانـة ئيلتيـزام و تةعـةهود      31/10حةلَيك بؤ ئةم موشكيلةية بَيتة كرن، يةكةم نوقتة ئةوةية 
راَل زياتر بووة، حةقيقةتيش ديارة كة ئـةو كارانـةي كـردووة، نةتـةوة يـةكطرتووةكان      لةسةر حكومةتي فيد

ئؤظةرةَيكي تري هةية، نةك نةتةوة يةكطرتووةكان قاليب خؤي سياسـي، نةتـةوة يـةكطرتووةكان بـؤ كـارَيكي      
ةنيا، بـؤ كـاري   فةني، دةَلَي ئةم كارة ثَيتان نةهاتة كرن، ئَيمة دةتوانني هاوكارتان بني بـؤ كـاري فـةني بـة تـ     

فةني بة تةنيا دووبارة دةكةم، يؤنامي بةزدا بة تةنيا، نةك ئاليةتي نةتةوة يـةكطرتووةكان، كـة ئؤظـةرَيكي    
بكـات، يارمـةتي ليذنـةي جـَي      152هةية، دةبَيت بؤمان تـةئهيلي كـاري فـةني جـَي بـةجَي كردنـي مـاددةي        

دووبـارةي دةكـةم بـة تـةنيا كـة يارمـةتيمان        دا لة ناحيةي فةنيةوة تةنها، تةنها152بةجَي كردني ماددةي 
بدات، بؤ ماوةيةكي زؤر مةحةدةد، بؤ فةترةيةكي ئةقصا حةد شةش مانط زياتر نةبَيت و ئيتييتاقَيكي ئةم 
مةوزوعة لة اليةن ئةترافـةكاني تـر تةقـةبولَيكي هاتؤتـة كـردن، هـةتا لـة الي حكومـةتي هـةرَيميش ئَيمـة           

اَلم حةق ئيقراري نيهائي بؤ ئةم ثةرلةمانةيـة، ئةمـةش خـؤي هـةموو     فةهمي ئةم مةوزوعةمان كردووة، بة
جـارَي ســةرؤكي هــةرَيم تةئكيــدي كــردووة، ئةطـةر شــتَيك بَيــت مــن هــي  شـتَيك قــةبول ناكــةم، ئةطــةر لــة    
ثةرلةمان دةرنةضَيت ئوموري فةني بَيت يةك كاري تر، تاكو ئَيمة سةريح بني لةطةَل خؤمان، لةطةَل خاكي 

ةكة وازيح بَيت بؤ خةَلك، جـا داوا دةكـةم لـة دواي ئـةم شـتة نةهاتيـة كـردن، حةقيقـةت تـا          خؤمان، مةسةل
ةكـةي خؤمـان، كـاري    حكومةت نةيتوانيوة كاري خؤي جَي بةجَي بكات لةبةر رَيطر ببوو لةبةر كار 31/10

ي كــة ك بــَين بــة ئيلتيــزام بــة وةعــدي خــؤي قــانوني نــةكرد، زةرةرَيكيــدا بــةو خةَلكانــة   فةنيــةوة، خــةلكَي
ثارضةيةكن لةو موشكيلة، عيالقةيةكي سةبةبي هةيـة لـةنَيوان تةقسـيم، تـاكو ئَيسـتا ئـةو زةرةرةي كـة لـة         
خةَلك كراوة لةو ناوضانة، تا ئَيستا بةردةوامة، ئةمة هةرسـَي خـاَلي ئةساسـني تةحـةمولي مةسـئووليةتَيكي      

ارَيكي وا بَيـت لـة بـةيين حكومـةتي     مةدةني بَيت، هةتا ك ،هةر تةرةفَيك بكةين لة جةرميةيةكي خات بَيت
فيدراَل قورسة بؤ ئةو كارةي كة نةكراوة تـا ئـةمِرؤ، بـةاَلم مـن ثـَيم خؤشـة ئاطاتـان لـة قسـةكاني نوَينـةري           
طشس نةتةوة يةكطرتووةكان، سكرتَيري طشس نةتةوة يةكطرتووةكان بَيت، كة ئؤظةرةكةي ضية؟ كة ض بـاس  

 .دةكات، سوثاس
 :مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو

زؤر سوثاس بؤ كاك دكتـؤر حمةمـةد ئيحسـان، بـؤ ئـةو شـةرحةي كـة داي، ئَيسـتاش داوا لـة بـةِرَيز سـتيظان            
 .مَيستؤرا دةكةم، كة قسةكاني خؤي ثَيشكةش بكات با بيتةرمووَيت

 :نوَينةري طشس نةتةوة يةكطرتووةكان لة عَيراق/بةِرَيز ستيظان مَيستؤرا
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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باش، مـن خؤشـحاَلم كـة جـارَيكي تـر دةطةِرَيمـةوة بـؤ شـارة جوانةكـةتان، بَيطومـان ئةمـة سـةرداني             بةياني 
نوَينةري سةدرةدين ئازـا جـان بـووم ئـةو كـاتي ضـةند مـانطَيكيش لَيـرة          1991يةكةمم نيية، من لة ساَلي 

بـة شـاني ضـةندين     بووم لةم ثارضةي عَيراقدا، بَيطومان من هةست بـة ئَيـوة دةكـةم، مـن دةزامن ئَيـوة شـان      
هاوواَلتياني عَيراقي، ضةند موعاناتتان هةبوو، ضةند ناخؤشي و ناعةدالةتتان هةبوو، ضةند كـةس لـة ذَيـر    

 (مــؤن ان كــيبــ)دةســس رذَيمــي ســةددام حوســَيندا بــوو، بَيطومــان ســكرتَيري طشــس نةتــةوة يــةكطرتووةكان 
كـردووة، كـة ئةمـة بِريـارَيكي      1222ذمـارة  ثشتطريييةكي زؤر زؤر بـةهَيزي بِريـاري ئةجنومـةني ئاسايشـي     

تازةيةو ثشتطريي لة تةفويزي يوئَين دةكات لة عَيراق، يةك بوار كة بةِرَيز بان كـي مـؤن زؤر زؤر تـةركيزي    
لةسةر من كرد، كة بايةخي ثَي بدةم، ئةويش دايةلؤطي نيشتمانيية، واتا وتووَيذو طيتتوطؤي ناو يـةك واَلت،  

ةسةر ئةساسي راسس بَيت، راسس رةها بَيت، لة خياللي دةستووريشدا راستيةك هةية بةاَلم ديالؤط دةبَيت ل
ة ماددةيةكة، كة تيايدا تةشخيصي ئةو زوَلـم و  152ة، واتا ئةو ماددةي 152لة ثَيشتان كة ئةويش ماددةي 

كــة لــة موعاناتــة دةكــات، كــة خــةَلكي ئَيــرة بةســةريدا هــاتووة، هــةروةها باســي ئــةو ناعةدالةتيــة دةكــات،    
رابردوودا بةسةرتاندا هاتووة، هةروةها موحاوةلـة دةكـات حـةلي ئـةو كَيشـانة بكـات، حـةلي ئـةو ناديارييـة          
بكات، كة ئةو زوَلمةي رابردوو بؤ ئَيوةي خوَلقاند بوو، بؤية من بة تةواوي تَيدةطةم لة ئَيوة، كـة ئَيـوة زؤر   

مةوعيـدي خـؤي، كـة لـة دةسـتووردا ديـاري       ضارةسةر بكـةن ثـَيش    152زؤر بة توندي دةتانةوَيت ماددةي 
يةو من بة تةواوي لة ئَيوة دةطةم، بةاَلم با ئةمِرؤ تةماشاي بةرواري ئـةمِرؤ بكـةين،   31/10كراوة، ئةويش 

ة، تةنانةت لة واَلتَيكي وةكو سويسرا كة شارةزاييةكي زؤريان 12/10/0222ئةمِرؤ ضةندي مانطة، ئةمِرؤ 
امداني رييترانـدؤم، لـة واَلتَيكـي وةكـو سويسـرا رييترانـدؤمَيك ضـوار مـانط         هةية لة بواري رَيكخسنت و ئةجن

بةالي كةمي، ضوار مانط ئامادةكاري و ئامادةسـازي ثَيـدةوَيت، بةتايبـةتي لَيـرةدا لـة عَيـراق، لـةم وةزعـةي         
ئةمـة   ئَيستادا سَي مةرج هةية، كة دةبَيت ئةجنام بدرَيت، ثَيش ئةوةي كة ئةم رييتراندؤمة ئـةجنام بـدرَيت،  

لة كاتَيكدا كة من تَيدةطةم، كة ئَيوة ناتانةوَيت ئةم هةلةية لة دةست خؤتان بدةن بة موماتةلةو بـة تـاخري   
كردني بةردةوام، بؤية من ئةو مافة دةدةم بة خؤم كة ثَيشنيارَيك خبةمة بةردةسس ئَيوةي بةِرَيز، هةروةها 

كوَي رؤيشتم، تاكو ئةو ثَيشنيارةي خؤم بطاتة ئةم دةمةوَيت بؤتان روون بكةمةوة، كة من ضيم كردووةو تا 
ئاستةو ثَيتان دةَلَيم من لةطةَل كَيش طيتتوطؤو وتووَيذم كردووة، تـاكو هـةموو اليـةك ئاطـادار بكةمـةوة بـةم       

نةكةين، ضونكة ئـةوة دؤِرانَيكـة بـؤ هـةموو      31/10ثَيشنيارةي خؤم، ثَيشنيارةكة ئةوةية ئَيمة ئينتيزاري 
يدا لة هةمووي ناخؤشرت ئةوةية، كة زةرةري ئَيوة ئةوة بَيـت، لةوانةيـة ئَيـوة هـةلي كـؤنرتؤل      اليةك، لةِراست

كردني ثرؤسةي طرنطرتين دةستكةوتةكاني دةستووري عَيراقي لة دةست خؤتان بدةن، كة دةسـتكةوتةكةش  
هـاتوو بـة رَيـك و     ة، نةك تةنها بؤ ئَيوة، واتا هاوواَلتياني تري عَيراقيش زةرةر دةكةن، ئةطةر152ماددةي 

بـة   152ثَيكي ئةم مةوزوعة موعالةجة نةكةن، ئةوةي طرنطة ئَيستا، بؤ ئَيـوة ئةوةيـة كـة دةبَيـت مـاددةي      
مبرَيـت، يـان رابوةسـتَيت لـة قؤنازَيكـدا، طرنطيشـة        152زيندوويي بهَيَلينةوة، ئةوةي كة نـةهَيَلني مـاددةي   

اتا تاخري كردنَيكي تةكنيكي تةنيتيز كردني ئةو ماددةية بؤ بِريارةكة لة هةمان كاتدا لة دةسس ئَيوة بَيت، و
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ماوةي شةش مانط، واتا لة خياللي شـةش مـانط، يـةعين ثَيشـي شـةش مـانط دةبَيـت ئـةو مةوزوعـة حـةل           
بكرَيت، ئةو تةنها ثَيشنيار دةكات كة تاخريَيكي تةكنيكي، فةني بكرَيت، تاكو لـة خياللـي شـةش مـانط ئـةو      

ت، واتــا ئةمــة ثَيــي نــاَلَين تــةئجيل، خــوا نــةكات، بؤيــة ثَيــي دةَلــَيم تةمديــد كردنــي ماددةيــة تــةنيتيز بكرَيــ
تةكنيكي، منوونةيةكتان بؤ دةهَينمةوة، ئةطةر هاتوو باري كةش و هةوا تَيكضوو، ئَيوة ئيستييتتائةكة دةكةن 

ئَيوة ناضـار دةبـن   ي مانط، ئةطةر هاتوو باري كةش و هةوا تَيكضوو، يان بةفرَيكي زؤر باري، لَيرة 31رؤذي 
هةموو كةسَيك ناضار دةبَيت، كة تةمديدَيكي تةكنيكي بكات، لةبةر ئةوةي بارانَيـك، يـان بـةفرَيك ببارَيـت،     
واتا من لَيرة ناَلَيم تةئجيل، درَيـذ كردنةوةيـةكي ئـةو ماوةيـة، بةهؤيـةكي تـةكنيكي فـةني، لةوانةيـة بَلـَين          

ست دةكةن ثرسـيار بكـةن، واتـا لَيـرة ئةطـةر ئَيـوة جـةنابتان ئـةو         بةَلَي، بةاَلم ثاشان ضي روودةدات، ئَيوة را
ثَيشنيارةي منتان قةبول كرد بة تةمديد كردني ئةو مةوعيدة بـؤ خياللـي شـةش مـانط، بـؤ ميـاني شـةش        
مانط، لَيرةدا مافتان هةية ثرسيار بكةن ضي روودةدات، ئةوةي روودةدات ئةمةي خوارةوةيـة، كـة ئَيـوة بـة     

يةكطرتووةكان، بة هاوكاري يؤنامي ثرؤسةكة سةريعرت دةكةن، تاكو لة مياني شـةش مـانط   هاوكاري نةتةوة 
جَي بةجَي ببَيت، ضؤن سـةريعي بكـةين، واتـا لَيـرة ثرؤسـةكة لـة ميـاني ئـةو شـةش مانطـةدا            152ماددةي 

دروسـت دةبَيـت،   سةريعرت دةبَيت، لةبةر ئةوةي ئَيمة وةكو يوئَين هاوكاريتان دةكةين، واتا لَيرة بزوَينةرَيك 
، كـة لـة مـاوةي شـةش مـانط حـةل ببَيـت، بَيطومـان ثَيشـرت          152موحةريكَيك دروسـت دةبَيـت بـؤ مـاددةي     

ثَيشنياري وا لةوانة نةبووة، ئَيستا تَيبيين بكةن ئَيمـة لـة كؤتـايي ماوةكـةين، لـة كؤتـايي ئـةو ماوةيـةي كـة          
ــاددةي     ــي م ــةل كردن ــؤ ح ــراوة ب ــاري ك ــي  رووي 152دي ــتاش ه ــا ئَيس ــوئَين    ، ت ــو ي ــة وةك ــا ئَيم ــةداوة، وات ن

، ئَيمــة يــةك ئيســتييتادةي 152ثشـتطرييتان لــَي دةكــةين دةبــني بــة بزوَينــةرَيك، بـؤ حــةل كردنــي مــاددةي   
حةل بكةن لـة   152تريشمان دةبَيت، ئةويش شةرعيةتي نَيو دةوَلةتيتان لةطةَل دةبَيت، بؤ ئةوةي ماددةي 

يـد بكرَيتــةوة، لةوانةيــة بَلـَين ئَيمــة مَيذوويــةكي بامشــان   ميـاني شــةش مــانط، ئةطـةر رازي بــوون كــة تةمد  
نةبووة لةطةَل يوئَين و رووداوي بامشان لةطةَل يوئَين نةبووة، تةجروبةمان لةطةَل يوئَين نةبووة، يوئَين لة 

مةزبوت نيية، وةكو هةموو كةسَيك، بةاَلم لةبرييشتان بَيت كة ئَيمة لةطةَلتان بووين، بةتايبـةتي لـة   % 122
دا كة ئااَلي يوئَينمان لَيرةدا لـةم شـوَينةمان دانـا، مـن لةطةَلتانـدا بـووم، ئـةو كاتـة كـاتَيكي زؤر          1991ساَلي 

ناخؤش بوو ئَيوة لةبريتانة، ئـةو كاتـة ئَيمـة لةطـةَلتان بـووين، ئـةو كاتـة مـن و هاوِرَييـةكامن ئـااَلي نةتـةوة            
و كة دَيمةوة وَينةي خؤم و تيمي خؤم ثيشان بدةم، يةكطرتووةكامنان لة زاخؤ دانا، من ئامادةم جاري داهاتو

كة ضؤن ئااَلي نةتةوة يةكطرتووةكامنان لة زاخؤ داناو بةرزمان كردةوة، من دةزامن كة ئَيـوة تـةجاروبي زؤر   
زةمحةتتان لةطـةَل يـوئَين هـةبووة، بـةاَلم لـة بريتـان بَيـت، ئَيمـة دوو هةَلبـذاردمنان ئةجنامـدا لـة عَيراقـدا،             

ييتراندؤمَيك بؤ دةستوور، بؤية بة قةناعةتي خؤم ئـةو هةَلبـذاردن و ئـةو رييتراندؤمـةي كـة بـة       هةروةها ر
 152يارمــةتي يــوئَين ئــةجنام درا لــة عَيــراق زةرةري بــؤ ئَيــوة نــةبووة، ئةطــةر زةرةري هةبوايــة، مــاددةي    

ةو هةَلبـذاردن و ئـةو   نةدةهاتة ناو دةستوورةوة، بؤية لَيرة ثرسيار بكةن ئايا كَي بوو ثشتطريييةكي زؤري ئـ 
رييتراندؤمةي عَيراقي كرد؟ كـَي بـوو ثشـتطريي تـةكنيكي بـةو رييتراندؤمـةو هةَلبذاردنـة كـرد؟ كـة ئـةمِرؤ           
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هةموومان لة بريمانة، بَيطومان نةتةوة يةكطرتووةكان بوو، يوئَين بوو كة ثشتطريي تـةكنيكي بةخشـي بـةو    
اكو ئَيسـتا، بَيطومـان ئـةو هةَلبذاردنـةي كـة لـة مـانطي        هةَلبذاردن و بةو رييتراندؤمةي كة لة عَيراقدا كرا تـ 

ئـــةجنام درا هةَلبـــذاردنَيكي ســـةركةوتوو بـــوو، ئَيمـــة دةتـــوانني ســـوود لـــة ئاليـــةتي ئـــةو   0224دوازدةي 
دا بـة هـةمان ئاليـةت و ميكـانيزم كـار      152هةَلبذاردنة وةربطرين، بؤ ئةوةي لة جَي بةجَي كردني ماددةي 

ني طرةنس و زةمانات ضية بؤ ئَيمة؟ حةقيقةت تةنها خوا دةتوانَيت زةماني هـةموو  بكةينةوة، لةوانةية بَلَي
كةسَيك لة ئَيمة بكات، بةاَلم من ثَيم باشة كة ئةو ثرؤسةي ئَيمة دةيكـةن ئَيسـتا، زؤر زؤر خـؤي لـة خؤيـدا      

ة رابـردوودا،  زةمانةتة لة هةموو ئةو تةجاروبانةي كة هةمان بووةو ئةو ثرؤسانةي كـة ئـةجناممان دابـوو لـ    
نامةيةكم نووسي بؤ هةموو ئةنداماني سةرؤكايةتي عَيراق، دواي ئةوةي ضـاوم ثَييـان كـةوت، هـةر يـةكَيك      
لةو بةِرَيزانة، واتا سةرؤك و جَيطرةكـاني كؤثيـةك لـة نامـةكانيان وةرطـرت، هـةمان نامـة ئاراسـتةي بـةِرَيز          

هةرَيمي كوردستان بـةِرَيز نَيضـريظان بـارزاني،     سةرؤكي كؤمار تاَلةباني كرا، هةروةها بؤ سةرؤكي حكومةتي
هةروةها كؤثيةك بؤ جَيطري سةرؤكي عَيراق تارق هـامشي، هـةروةها بـةِرَيز عبداملهـديش جَيطـري سـةرؤك       
ئــةويش كؤثيــةكي ئــةو نامةيــةي ثــَي طةيشــت، هــةروةها كؤثيةكيشــمان نــارد بــؤ ســةرؤكي وةزيــران بــةِرَيز   

ئةو كؤبوونةوانةم لةطةَل كؤبوونةوةكاني هةموو ئـةو كةسـايةتيانة كـؤ    ماليكي، لةو نامةيةدا من مةحزةري 
كردةوةو كردم بةم نامةية، ئةوةية كة ئَيستا من بة ئَيوةم طوت، نابَيـت لـَي بطـةِرَيني كـة ثرؤسـةي مـاددةي       

كؤتايي ثَي بَيـت، ثرؤسـةكة دةبَيـت لووَلَيـت، دةبَيـت سـةريعرت بكرَيـت لـة ميـاني شـةش            31/10لة  152
ي داهاتوو، ئَيمةش وةكو يؤنامي لة مياني ئةو شةش مانطةدا ثشتطريي تةكنيكي خؤمان ثَيشكةش بةوة مانط

دةكةين، تاكو ببزوَيت و خَيراتـر لووَلَيـت، لـةو فؤلـدةرةي كـة هـةيتمان راطةيانـدَيكي رؤذنامةنووسيشـمان         
بـةو بةِرَيزانـةي كـة بامسـان     باَلو كردةوة، سةبارةت بةو راستيانةي كة لة نامةكةي خؤمـدا نووسـي بـوو دام    

كرد، تاكو راي طشس ئاطادار بن لة بريو راي ئَيمةو، راي طشس ئاطادار بن كة ئَيمـة ضـيمان ثَيشـنيار كـردووة     
باس كراوة، كةس موعاريز نةبوو بؤ ئةو ثَيشنيارةي من، لةبةر ئةوةي بةديلي  152لة ض ئاستَيكدا ماددةي 

و هـةموو كةسـَيك لةوانةيـة بـدؤِرَيت، بةديلـةكان ضـني؟ ضـاوةِروان        ئةو ثَيشـنيارةي مـن بـةديلي بـاش نييـة     
بكـةين، بـريو راي خؤمـان، بَيـزاري خؤمـان دةربـرِبين، يـان ئيلحـاح بكـةين و هـةوَل بـدةين             31/10كردني 

لةسةر شتَيك، كة لةوانةية شةرعيةتي نَيودةوَلةتي لةدوا نةبَيت، كة كارَيك بكةين شـةرعيةتي نَيودةوَلـةتي   
نةبَيت، ئةمةش دةبَيتة هؤي ئةوةي كة ئَيمة خؤمان دةخةينـة قؤنازَيـك، كـة شـةرعيةتي مـاددةي      لة ثشت 

لة دةست خؤمان بدةين، هةروةها ئةمةش دةبَيتة هؤي ئةوةي دروست كردني باري طرذي و تـةوةتور   152
وو دَلـي  كة نةتيجةي لةوانةيـة بـاش نـةبَيت، بؤيـة مـن دةمـةوَيت ئَيسـتا ئـةو مافـة بدةمـة خـؤم و لـة هـةم             

خؤمـةوة ئــةم وشـانة ئاراســتةي ئَيـوةي بــةِرَيز بكـةم، ئَيــوة ضـةندةها ســاَلة سـةبرتان طــرت، ئَيمـة دةزانــني،        
حاَلةتَيك كة جةنابتان دةبَيت بة دَل بري بكةنةوةو بة عةقَليش بـري بكةنـةوة، بؤيـة لَيـرةدا كاردانـةوة، واتـا       

دةبَيت بة عةقاَلنيةت بـري بكرَيتـةوة، نـةوةكو تـةنها     رةد فيعلةكة هةندَيك جار دةبَيت بة ئازايةتي بدرَيت، 
بة عاتييتة، دةبَيت باش بري بكرَيتةوة كة باشـرتين حـةل ضـية؟ تـاكو بـاري عةدالـةتي لـة عَيـراق خبوَلقَيـت،          
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ة، بؤية ثَيم واية كة باشرتين ضارةسـةر بـؤ هَينانـةدي عةدالـةت     152ئةويش بة جَي بةجَي كردني ماددةي 
 .ة بةشَيوازَيكي رَيكوثَيك و طوجناو، زؤر سوثاس152َي بةجَي كردني ماددةي لة عَيراق ئةمِرؤ ج
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز ستيظان مَيسـتؤرا نوَينـةري تايبـةتي سـكرتَيري طشـس نةتـةوة يـةكطرتووةكان، ديـارة         
كـردووة لةطـةَل جـةنابي سـةرؤكي     طوَيتان لة قسةكاني بوو وةكو ئاماذةشي ثَي كـرد ثةيوةنـدي و دانيشـتين    

كؤمارو هةردوو جَيطرةكةي و سـةرؤكي حكومـةتي فيـدراَل و سـةرؤكي حكومـةتي هـةرَيم، ئـةو ثَيشـنيارةي         
دايتية ئةوان و رةئي داوة، بؤ ئةوةي رَيطايةكي فةني بدؤزَيتةوة، تةكنيكي بدؤزَيتةوة، بؤ موعامةلـة كـردن   

ــاددةي   ــةَل م ــة قــ   152لةط ــةوةي ماددةك ــةبَي ئ ــو      ، ب ــةوة وةك ــةبَي ئ ــت، ب ــي بطؤِرَي ــةجَي كردن ــَي ب وةتي ج
ئيستيحقاقَيكي دةستووري طؤِرانكاري بةسةردا بَيت، ئةو ثرؤثؤزةلة مةسئووليةتي لة اليةن ئةو بةِرَيزانـةي  
كة ئاماذةيان ثَي كرد، بةتايبةتي لة سةرؤكايةتي كؤمـارو سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيـران ثَيشـوازي لَيكـراوة       

لة كؤتايي ئةمسـاَل بـَينت،    152ةيةك، بؤ ئةوةي لة رووي فةنييةوة تةعامول لةطةَل ماددةي وةكو رَيطا ضار
ناكرَينت رييتراندؤم بكـرَينت وةكـو ئامـاذةي ثـَي كـردو حـازر نينـة ثَيداويسـتيةكانيان، ئةطـةر هـةر بكـرَينت            

ي عَيـراق بـن و ثابةنـد    مومكينة خةَلكانَيك هةبَينت تةعين لَي بداتن، ئةوانيش دةيانةوَيت هاوكاري ميللـةت 
بــن بــة دةســتوور، هاوكــاري طــةلي كوردســتانيش بــن، بؤيــة دةشــزانَينت كــة ثةيوةنــدي بــة طــةلي كوردســتان 
هةبَينت، ئةم بِريارةش ثةيوةندي بة طةلي كوردستانةوة هةية، دةبَيـت ثةرلـةماني كوردسـتان رةئـي لةسـةر      

ان لـَي دةكـات، كـة بـريي لـَي بكةنـةوةو قـةراري        بداتن، بؤية ئةو ثرؤثؤزةلةي خسـتؤتة بـةردةم ئَيـوةو داواتـ    
لةسةر بدةن، ئَيمة تةبعةن لة سةرؤكايةتي ثَيشنيارمان بؤ ئَيوة ئةوةية كة دانيشـتنَيكي تايبـةت بكـةين لـة     
ــة            ــري ل ــةدا ب ــةو فةترةي ــة، ل ــتا عوتَلةي ــةوةي ئَيس ــةر ئ ــونكة لةب ــةذن، ض ــاش ج ــنج رؤذ، ث ــوار، ثَي ــي ض ثاش

َي بكةن، دواتر دَين لَيـرة بـة تةئكيـد هـةموو شـتمان لـة مَيشـكماندا هةيـة         ثرؤثؤزةلةكة بكةنةوةو فيكري ل
طرةنس ضية، بؤ ئةو ئيقترياحة لةو هينانةو، لةو طرةنتيةش ثَيويستة باسي بكةين لةطةَل خـؤي، ثَيويسـتة   
باسي بكةين لةطـةَل هـةموو اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان، لـة ثـَيش هةموويانـةوة حكومـةتي عَيراقـي فيـدراَل،           
ــة         ــةي ك ــةو دةوَلةتان ــةموو ئ ــةريتانيا، ه ــةمريكا، ب ــةكطرتووةكاني ئ ــة ي ــاتن، وياليةت ــي دةك ــااَل ض ــةي ب ليذن
مةسئووليةتيان هةيـة لـة عَيراقـدا، دةبَيـت لـةو مةسـةلةيةدا وةكـو اليـةنَيك بةشـدار بـن لـة دابـني كردنـي              

خياللـي ئـةو شـةش مانطـةدا     ثَيداويسس داناني ئةو طرةنتية بؤ طةلي كوردستان، كة لةو شةش مانطةدا، لـة  
هاوكار دةبـن لةطـةَل اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان و كارئاسـاني دةكـةن بـؤ ئـةو هةنطاوانـةي ئةطـةر ئَيـوة لَيـرة             
بِريارتان لَيدا، تةبعةن دوا بِريار بؤ ئَيوةية، ئةو دوا بِريارة ثاشي جـةذن موباشـةرةتةن ئاطادارتـان دةكـةين،     

هـني دةبـَينت، دَيـني لَيـرة دادةنيشـني بِريـاري نيهـائي بةضـيتاندا،         ي مـانط بـزانني ضـؤن    (02يان  05)يان 
تةبعةن ئَيمة هةموومان ثابةند دةبني ثَيـي، اليةنـة سياسـيةكانيش ثابةنـد دةبَيـت ثَيـي، مـن زؤر سوثاسـي         
بةِرَيزي دةكةم، تةقديري ئةو هاتنةي دةكةم بؤ كوردستان، تةقديري ئةو ثرؤثؤزةلـة دةكـةم، كـة دةيـةوَيت     

ييةكي تةكنيكي بكات، كـة ئةمـة ثَيشـنيارَيكي باشـة دةسـت تَيـوةردان نييـة لـة تـةئجيل كردنـي، يـان            هاوكار
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طؤِرانكاري بةسـةرداهاتن، رةئـي شةخصـي خـؤم لةسـةر ئـةو ثرؤثؤزةلـة تةكنيكييـة لـةو جانيبـةوة، طرنطـة            
وا مةسـةلةش  ديراسةتي بكةن و بريي لَي بكةنةوةو رؤذي كة دياري دةكرَيـت موناقةشـةي لةسـةر بكـةين، د    

حةزم كرد كة لَيرة، هةندَيك ئةنـدامي ثةرلـةمان نامـةيان بـؤ نووسـيووم دةَلـَين دةبوايـة ثَيشـرت ئامـاذة بـة           
بؤردوماني توركيا بكةين، بـؤ ناوضـةكاني سـةر سـنوور كـة خـةَلكي سـيظيل شـةهيدو برينـدار بـوون، ئَيمـة            

نــازانني ثَيشــمان وايــة ئيشــةكة ئــاَلؤزتر  دوَيــيَن تةســرحيَيكماندا دذي ئــةو بؤردومــان كردنــةي بــة ثَيويســس
دةكــاتن، ئةمــة خةرقَيكــة بــؤ ســيادةي عَيــراق، بــؤ ســيادةي هــةرَيمي كوردســتان، داوامــان لــة ثةيوةنديــدان    
حكومةتي بةزدا كرد، بؤ ئةوةي لة رَيطاي ديبلؤماسيةتةوة بـةزووترين كـات ئـةو جـؤرة رةفتـارة رابطرَيـت،       

، كــة بؤردوومــاني هةنــدَيك طونــدي كــردووة، كــة لــة دةرةوةي ئــةو   بةتايبــةتي خــةَلكي ســيظيل دةطرَيتــةوة 
ناوضانةن، توركيا دائيمةن باس دةكاتن هَيزةكاني ثةكةكةي لَيية، ئومَيد دةكةين بة زووتـرين كـات كؤتـايي    

 .بةوة بَيت، كاك دكتؤر كةماليش دوو قسةي هةية فةرموو
 
 
 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ثَيشةكي بةخَيرهاتين بةِرَيز ستيظان مَيستؤرا دةكةين، لةطةَل رَيزدار وةزيـري ناوضـةكاني دةرةوةي هـةرَيم    
كاك دكتؤر حمةمةد ئيحسان، حةز دةكةم هةندَيك شـت وازيـح بَيـت، ئـةم بةِرَيزانـة، ئةنـداماني ثةرلـةماني        

 152بـةجَي نـةكردني ماددةكـة لـةكاتي خـؤي، مـاددةي        كوردستان، خةَلكي كوردسـتان هـةموو دةزانـن جـيَ    
ئيلتيزام نةكردني حكومةتي عَيراقة، بةتايبةت حكومةتي رَيـزدار نـوري مـالكي، ئيلتيـزام نةكردنيـةتي بـة       
دةستووري عَيـراق، نابَيـت ماددةيـةك لـة دةسـتوور جـَي بـةجَي بكـات، ئـةوةي تـر ئيهمـال بكـات، تـةوافوقي              

ي خةَلكي %22ومةني نوَينةراني عَيراق ثةسنديان كردو دراية رييتراندؤم لة سياسي كرا بة عام ضووة ئةجن
ــةي     ــراق، ليذن ــي عَي ــةني وةزيران ــؤدا، ئةجنوم ــي ب ــراق دةنط ــؤي   152عَي ــة خ ــةاَلم حكومةتةك ــا، ب ي ثَيكهَين

كي عةرقةلةي بؤ دانا، من زؤر زؤر رَيزم بؤ ئةم بةِرَيزة هةية، ئينسانَيكي دميوكراتي خوازة لة موجتةمةعَي
مةدةني هاتووةو سوثاسـي دةكـةين بـة دَل و بـة هـةموو توانـاي هـةوَل دةدات، ئـةو ماددةيـة حـةقي سـقوت            
نةكات و سةركةوتن بةدةست بَينَيت لة بةرذةوةندي خةَلكي كوردستان و عَيراق، ئةم ماددةية ضـوار مـانطي   

ــة    ــاَلة، ل ــنج س ــةوة ثَي ــت، ئ ــا  0223نةدةويس ــؤ    0224ت ــرا، دوو ب ــدان ك ــَي دةنط ــؤ  س ــةكَيك ب ــةت، ي حكوم
ةوة ئـةوة  0223رييتراندؤم، بؤ طشت عَيـراق، بـةاَلم بـؤ رييترانـدؤمَيك كـة بةشـَيك لـة عَيراقـةوة دَيـنت لـة           

ة زؤر طــرةنتيش درا، بــةس بةداخــةوة نــةيانكرد، بؤيــة ئَيمــة قةناعــةمتان هةيــة تــةكتيكي سياســي    0222
ئيلتيزاميان نةكرد بة دةستووري عَيراق،  عةمدي بوو، رَيزدار نوري ماليكي و حكومةتةكةي لَيي بةرثرسن،

خةَلكي كوردستان بة طشس ئةمةي دةزانَيت، ئَيستاش ئةمِرؤ ئَيمـة لَيـرة دانيشـتووينة، مـن مـةعلومامت ثـَي       
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طةيشت خةَلكي كةركووك، جاميعة كار ناكـات، ثـؤليس كـار ناكـات، طشـت دائريةكـان راوةسـتاوة، هاتووضـؤش         
ة، ئةمة لة طشت كوردستان دةست ثَي دةكاتن، بؤية جَي بةجَي كردني ئةم راوةستاوة، موحافةزةش راوةستاو

ماددةية روحي ئيستيقرارو بةرثا بووني ئيستيقرارو ثَيكةوة ذيان لة عَيراق رادةطرَيت، ئةطةر نةكرَيت زؤر 
مـايف مـرؤظ،    زؤر مةسائيلي لَي ثةيدا دةبَيت، لة عَيراقي دميوكراتي، عَيراقي فيدراَلي، عَيراقي رَيز طرتن لـة 

كة دةبَيت رَيز لة ئريادةي خةَلك بطريَيت، خةَلكَيك بة زؤري كة خؤي دةيةوَيت لةطةَل ئـةم ئيدارةيـة بَيـت،    
ثَيويستة موجتةمةعي دةولي بة تايبةت يوئَين كة باسي دميوكراتيةت دةكات و قةناعةتيشـمان هةيـة، ئـةم    

َل دةداتن، لة موجتةمـةعي دةولـي، لـة يـوئَين، لـة      شةخصةي كة ئَيستا لةطةَلمان دانيشتووة بة دَلسؤزي هةو
هةموو دنيا ئـةوة بطةيـةنَيت بـة خـةَلك، كـة خـةَلك، ميللـةت بـة طشـت ثَيكهاتةكـةي وةك خـؤي دةيـةوَينت             
حةقةكةي بة رَيطايةكي دميوكراتي، با وا لة خـةَلك نةكـةن ئـيرت بيسـت و ضـوار سـةعات لـة موزاهـةرةو لـة          

و ئَيستا حكومةتي ماليكي مةجالي نةداوةتة ليذنةيةكةش، ئةو قةرارانـةي  عةزاب و لة نارةحةتي بن، هةتاك
ــا            ــي ئيلغ ــتا ئةوانةش ــا ئَيس ــاري، ت ــؤ طؤِرانك ــانيةت ب ــة ئينس ــرؤظ، دذ ب ــايف م ــة م ــووة دذ ب ــةددام وةريطرت س
نةكردؤتةوة، من دووبارة بةخَيرهاتين ئةم بةِرَيزة دةكةم، ثَيشنيارةكةي بة جـددي وةردةطـرين، ئةنـداماني    

رلــةماني كوردســتان ديراســةتي دةكــةن و رةئــي خــةَلكي كوردســتان بــة عــام بــؤ ئَيمــة زؤر زؤر موهيمــة،   ثة
خةَلكيش لةو حةقيقةتانة لَييان ناشـارينةوة، خـةَلكي كوردسـتان دةبَيـت حةقيقةتـةكان بـة روونـي ببيـنن،         

 .بزانَيت لة ثشتيانةوة ئيتييتاق نةكةين لةسةرضي، زؤر سوثاس، دووبارة بةخَير بَين
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، من دووبارة سوثاسي بةِرَيز نوَينةري سكرتَيري طشس نةتةوة يـةكطرتووةكان دةكـةم، سوثاسـي    
، 152جهودي دةكةم كة دةيةوَيت هاوكارمان بَينت، رَيطايةك بدؤزَيتةوة بؤ تةعامول كـردن لةطـةَل مـاددةي    

جــةذن موباشــةرةتةن، بــؤ ئــةو موناقةشــة كردنــةي، ئــةو   وةكــو عــةرزم كــردن رؤذَيــك دادةنــَيني لــة ثــاش   
ــتان دةكـــةم، داوا لـــة ســـةرؤك     ــنم، زؤر سوثاسـ ــايي بـــة دانيشـــتنةكة دةهَيـ ــتاش كؤتـ موقتةرةحاتـــةي، ئَيسـ
فراكســيؤنةكان دةكــةم لةطــةَل ســةرؤك ليذنــةكان لةطــةَلمان بــن ئــةو دوو ســةعاتةي دةمَينَيتــةوة لةطــةَلمان،  

 .زؤر سوثاس، بةخَير بَين، كؤتايي دةهَيننيدواَييش خواحافيزي لَي دةكةين، 
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 ( 13)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1002\31\13رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 35)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 13/31/1002 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     05/10/0222رَيكـةوتي   شـةممة  ضـوار  رؤذيي سةر لة بةياني (11)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  مـادةبووني بـة ئا , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (35)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1990مواركراوي سـاَلي  ي هـة (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييساَلي  دووةميي خولي طرَيداني (35)
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت

ى دةستورى هةميشةيى 152وراكانى نوَينةرى نةتةوة يةكطرتووةكان لةسةر ماددةى طيتتوطؤ كردنى بري -1
 .عرياقى فيدراَل

ثَيش ضاوخستنى دوا طؤِرانكاريةكانى بارودؤخ لةبةر ِرؤشنايى ثَيشَيلكارى كردةوة سةربازيةكانى سوثاى  -0
 .راقداعَي -توركيا لةناو سنوورى هةرَيمى كوردستان 

 :مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
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 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

ن بِرياريدا بةرنامةي كاري دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومة, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
شةممة  ضوار ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(35)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا05/10/0222رَيكةوتي 
سةرةتا بةخَيرهاتنى بةرَيز كاك حممد ئيحسان وةزيرى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم، براى بةرَيز كاك سعد 

 .رَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمانوةزيرى هة
بةرنامةى كارى ئةمِرؤمان .دةمةوَيت شتَيكتان بؤ روون بكةمةوة بةرنامةى كارى ئةمِرؤمان بةهةَلة ضووة 

 .تةنيا دوو خاَلة
ى دةستورى هةميشةيى 152طيتتوطؤ كردنى بريوراكانى نوَينةرى نةتةوة يةكطرتووةكان لةسةر ماددةى  -1

 .عرياقى فيدراَل
اوخستنى دوا طؤِرانكاريةكانى بارودؤخ لةبةر ِرؤشنايى ثَيشَيلكارى كردةوة سةربازيةكانى سوثاى ثَيش ض -0

 .راقداعَي -توركيا لةناو سنوورى هةرَيمى كوردستان 
ى دةستورى 152طيتتوطؤ كردنى بريوراكانى نوَينةرى نةتةوة يةكطرتووةكان لةسةر ماددةى  /خاَلى يةكةم

 .هةميشةيى عرياقى فيدراَل
وشك و برايان بةرنامةى كارى ئةمِرؤمان ديارة هةمووتان دةزانن متابعةى ئةو رؤذانة دةكةين، ضةند خ

ى دةستورى عرياقى هةميشةيى كة معامةلةى  152، ماددةى 0222ِرؤذَيك ماوة بؤ كؤتايى هاتن بة ساَلى 
نِرةوايى ِرذَيمى بةعس لةطةل ئةو مةسةلةية دةكات ئةو ناوضانةى كة لةكوردستان دابِراون لة كاتى فةما

وِرذَيمةكانى ثَيشوو بة كةركووكةوة ئةو هةموو طؤِرانكاريةى كةبةسةر داهات لة ِراطواستنةوةو 
دةربةدةركردن وتعريب كردنى ناوضةكان جطة لةو تاوانة طةورانةى كة بةرامبةر بةطةلةكةمان كراوة لة 

زوَلم وستةمة، ديارة ثاشى روخانى ِرذَيم  كاتى فةرمانرةوايى ِرذَيمى بةعس دا وة البردنى ئةو هةموو
اليةنة سياسيةكانى عرياق رَيكةوتن لةسةر ئةوةى كة ئةو دةستورة بؤ طةىل عرياق ئامادة بكةن كة خةَلكيش 

ديارة يةكَيك لةو مةسةالنةى بةندة بةئايندةى عرياقى تازةمان عرياقى فيدراَل و يةكطرتوو، .دةنطى بؤ دا
ئةويش .ةية بةندة بة سةركةوتن بؤ  ئةو عرياقة فيدرالة، ئةوعرياقةى دةمانةوَىجَيبةجَيكردنى ئةو مادد

تةنيا بؤ طةىل كوردستان نى ية بةَلكو بؤ هةموو طةىل عرياقة،  152جَيبةجَيكردنى ماددةى 152ماددةى 
ةبَيت ئومَيد ضونكة تةنيا بةو ِرَيطاية متمانةى طةىل كوردستان بة عرياقى فيدراَل تازة دةبَيتةوة، بة قوةت د

بةو عرياقة دةبَيت كة عرياقيكة بؤ هةموو طةالنى عرياقة، هَيشتنةوةى زوَلم، هَيشتنةوةى هةمان عةقليةتة، 
البردنيشى يعنى ئومَيد دانَيكة بؤ ذيانَيكى تازة بؤ هةموو ثَيكهاتةكانى عرياق، بؤية ثَيمان واية 

هةموو اليةكمان بتوانني ئةو عرياقةى كة  جَيبةجَيكردنى ئةو  ماددةية كارَيكى سةرةكية بؤ ئةوةى
دةمانةوَى و دةنطمان بؤ دةستورةكةى داوة داميةزرَينني لةسةر بنةماى دميوكراتيةت و فيدراليةت ومافى 
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مِرؤظ ومافةكانى هةمووثَيكهاتةكانى عرياق، ديارة عرياق لةو ماوةيةدا ثاشى رووخانى ِرذَيم دووضارى 
ة يةك لةدوايةكةكانى عرياق لة اليةكةوة زةعيف بوون كةوا رووبةرووى كَيشةى ئةمنى زؤر بووة،حكومةت

كَيشةيةكى زؤر هاتن، لة اليةكى تريشةوة هةندَى لة لَيثرسراوانى حكومةتةكان بة جدى ئةو ماددةيان 
جَيبةجَي نةكرد، ِرةنطة هةندَيكيشيان كؤسثيان خستة ثَيش جَيبةجَى كردنى، لةو ضةند مانطةى ِرابردوودا 

نةيةكى تازة دروست كرا لة حكومةتى عرياق لة اليةن ئةجنومةنى نوَينةرانةوة دةنطى بؤ درا ومتمانةى ليذ
، 152ثَيدرا، ئةم ليذنةية لةو ضةند مانطةى رابردوودا هةنطاوَيكى باشى نا بؤ جَيبةجَيكردنى ماددةى 

دةرةجة يةك حكومةتة يةك ثَيشرتيش هةندَى ئيشكرابوو بةآلم ئيشةكان كؤسثى زؤرى دةهاتة ثَيش كة بة 
بة بَى ئةوةى ئةو  0222كة تا ئَيستا جَيبةجَى نةبووة، كؤتايى هاتنى  بوون راقلةدواي يةكةكانى عَي

ماددةية هةموو بةشةكانى، هةموو خاَلةكانى جَيبةجَي ببَى مةرحةلةكان يةك لة دواى يةك تا دةطاتة 
ماناى وانية كة جَيبةجَي نةكراوة ئةو ماددة .ضانة كؤتايى رييتراندوم و برياردان لةسةر ئايندةى ئةو ناو

راق جَيبةجَيى دةستور هةميشة ملزةمة بة هةموو ميللةتى عَي.دةستورية لةناوضووة يان بةسةرضووة 
بكات، هةمووخةَلكى عرياق دةنطى بؤ داوة، هةتا ئةوةى كة دةنطيشى بؤنةداوة ياخود دذى دةنطى داوة، 

دووثامتان كردووةتةوة  ةى زؤرينةى عرياقيش دةنطى بؤ داوة، زؤرجارئةويش هةر ملزةمة، لةبةر ئةو
كى ، بةهي  شَيوةيةكيش خةَل152ثةشيمان بوونةوةية لةماددةى قابيلى نةمساوةمةية، نةطؤرينة، نة

كوردستان قةبوَلى ناكات، هةركةسَيكيش بريبكاتةوة بة هةر طؤِرانكاريةك لةو ماددةيةدا رووبةروى ئريادةى 
دستان دةبَيتةوة ،رووبةروى ئريادةى طةىل عرياق دةبَيتةوة كة هةموويان دةزانن ئةهميةتى ئةو طةىل كور

بؤية خؤش بةختانة اليةنة سياسيةكانى عرياق لة بةياننامةياندا، لة كؤنيتِراسيان دا ئاماذةيان . ماددةية
ا حكومةتى عرياقى هَيزة سياسيةكانى سةرةكى كة ئَيست.بةوةكردووة كة ثابةندن بة دةستورى عرياق 

فيدَراَل ثَيك دَينن بة جملسى ئةعال ،بة حزبى دةعوة، بة حزبى ئيسالمى جطة لةحزبةكانى تر كةلة 
ثةرلةماندا بة ثَيى جؤرى ئةوحزبانة لة بةياننامةى خؤياندا لة ِراطةياندنى خؤياندا ثابةندى خؤيان 

راقة تازةية كة هةر ى طرنطة بؤ ئةو عَينيشان داوة بة جَيبةجَيكردنى ئةو ماددةية ،ئةمةش هةنطاوَيك
ثَيشة كة هةموومان دةزانني ةين ئَيستا ئةم ضةند ِرؤذةمان لةديارة ئَيمة  متابعةى ئةوة دةك.بةردةوام بَيت 

ئةو ماددةية زؤرى ماوة جَيبةجَيبكرَيت، ثَيشى ضةند ِرؤذَيك لَيرة ثَيشوازميان كردلة نوَينةرى سكرتَيرى 
كاك حممد ئيحسان و ستافةكةى خؤشى لَيرة ئامادة بوون،  لةطةَل( دميستورا)وةكان طشتى نةتةوة يةكطرتو

وةكو هةستَيك بؤ لَيثرسراويةتى نةتةوة يةكطرتووةكان  هةنطاوَيك بؤ هاوكارى كردنى عرياق وة بؤ ئةوةى 
هةموو اليةك لة .ِرووبةرووى ناوضةكة نةكاتةوة  بة طَيذاوةيةك يان ئيشكاالتَيك  0222ئةو كؤتايى هاتنى 

دةيانةوَى هاوكارى عرياق بن، بؤئةوةى بتوانن سةركةتووبن لة سةر ئةو كؤسثانةى دَينة ثَيشةوة 
دمييستورا ثَيشنيارى هَيناية ثَيشمان لَيرة خوَينديةوة، خؤى باسى كرد و وتى نةتةوة يةكطرتووةكان .

نيكيةوة، لَيذنةى باآلى ستافى نةتةوة يةكطرتووةكان هاوكارى جدى ثَيشكةش بكات لة رووى تةك
مانط كة ثَيويست ناكات بة تيتصيل بؤتان باسكةم ئَيمة ،لَيرة ئةو 5بؤ ماوةى 152جَيبةجَيكردنى ماددةى 
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ثَيشنيارانةى ئَيوة بة جدى وةريدةطرين، باسى دةكرَيت لة ثةرلةمادا دواتريش رةئى خؤمانتان ثَيشكةش 
رد ومت كة ثاش جةذن مباشر دادةنيشني، ثَيش ئةوةى كؤتايى دةكةين ،بؤية من لة كؤتاييدا داوام لة ئَيوة ك

سالًَ بَيت وةكو هةنطاوَيك لةاليةن نوَينةرانى خةَلكى كوردستانةوة لة بةرامبةر ئةو ثَيشنيارة، من ثَيش 
ئةوةى داواى قسة لة ئَيوة بكةم و رةئى خؤتان لة سةرى بة ئازادى بِرؤن ئةوة دةَلَيمةوة يةكةم ئةو ماددة 

رية بةردةوامة، ناكةوَى يان ئيستحقاقى كةم نابَيتةوة، ناطؤردرَيت وة ئةو ماوةيةيةى ستافى بووة دةستو
نةتةوة يةكطرتوةكان داواى كردووة متديد كردنيشى ني ية، طؤرانكاريش نى ية، بةَلكو مؤَلةت ثَيدانَيكة بؤ 

تةوة يةكطرتووةكان، جديةتةكةى كار كردن، واتة فرسةت دانَيكة بؤ كاركردنى ئةم ليذنةية بة هاوكارى نة
ئةهميةتى ئةوةى  و152لةوةى داية نةتةوة يةكطرتووةكان هاتة ثَيشةوة لة اليةكةوة ئةهميةتى ماددةى 

كة ثَيهاتةكانى عرياق رَيك بن لةسةر ئةوةى كة ضووةتة هةنطاوَيكى باشرت و نةتةوة يةكطرتووةكان ئامادةن 
مانط دوا 5تا4ان بؤبكةن لة اليةكى تريشةوة ثَيشنيارةكةى ئَيوة لة رووى تةكنيكةوة هةموو كار ئاسانيةكم

مانط دا كة هةندَيك هةنطاو هةية وةكو بؤ ئَيوةى باس كرد ِرةنطة هةفتةيةك 5خبرَيت دةَلَى لةماوةى 
الى زؤر كةس يةكسةر   152مةسةلةكة كة دةَلَيى ماددةى .دووهةفتةى تر جَيبةجَيبكرَيت لةو شوَينانة

جَيطا زياترمان هةبَى ثَيويست بةوة بكات بِريارى لةسةر  14بةآلم ئَيمة رةنطة لة  ،تة ثَيشةوةكةركووك دَي
باسى لةوة كردكة (دميستورا)خاَلَيكى ترى طرنطى باس كرد.بطةِرَيتةوةسةر باوةشى كوردستان بدرَيت و

اليةنى : داية يةكةم حكومةتى عرياقى فيدِرال بةو ثَيشنيارة رازى بووة، واتة طرنطى ثَيشنيارةكة لةوة
ثةيوةندار ملزةم بة جَيبةجَيكردنى ئةو ماددةية، ئةركى حكومةتى عرياقة لة طيتتوطؤ كردنيان دا لةطةَل 
نوَينةرى نةتةوة يةكطرتووةكان ئامادةيى خؤى نيشان داوة بؤ هةموو هاوكاريةك ،ئةمةش خاَلَيكى طرنطة 

ارى عرياق كة بريتني لة ئةمريكا و بةريتانيا لةم جطة لةوة نةتةوة يةكطرتووةكان اليةنى ترى ثةيوةند
ِرؤذانةدا ضةندين دانيشتنى تر طيتتوطؤ كراوة لةطةَل ئَيمة، لةطةَل سةرؤك كؤمار، لةطةل سةرؤكى 
هةرَيم،هةموويان ثشتطرييان لةو ثرؤثؤزةَلةي نةتةوة يةكطرتووةكان كردووة، بةِرَيطايةكي باشيان وةسف 

َيت بؤ ئةوةي ئةو ماددةية كة بةو ضةند رؤذةي كةماوة كة ناشكرَيت هةموو كردووة كة ئةمة هاوكار دةب
مةسةلةكاني تر جَيبةجَيبكرَيت، لةهةمان كاتيشدا طؤِرانكاري نية لةماددةكةدا، بةَلكو كار ئاسانيةكة بؤ 

لة  ئةوةي بتوانني لةماوةي داهاتوودا البةالي بكةينةوة، هَيزة سياسيةكاني عَيراق جاران هةندَيكيان
تةسرحياتةكانياندا راي جؤراو جؤريان دةردةبِري، بةآلم ئَيستاكة هَيزة سةرةكيةكان هةموويان ثابةندي 
خؤيان نيشانداوة لة جَيبةجَيكردني ئةم ماددةية، كة مةسةلةكة الى ئَيوةية و من ثَيش ئةوةى قسةكامن 

ك بؤضوونى خؤى هةم لةطةَل حزبة بكةم ئومَيد دةكةم كة ئَيوة لةو ضةند ِرؤذانةى رابردوودا هةريةكَي
سياسيةكةى خؤى باسى كردبيت لَيرة، بة ئازادانة دةرى برِبيت دوا بِرياريش لة رَيى زؤرينةى ئَيوة 
بةنةتيجةى هينةكانى ئَيوةبَيت من لَيرة قسةكامن كؤتايى ثَى دَينم دةرطاش دةكةمةوة بؤ مناقةشة، بةآلم 

و تةعبري لة ثرؤسةى سياسى دةكةن و ئةو هةظاَلةى كة  داوايةكم هةية قسةكان لةبةرئةوةى حمددن
دةيةوَى قسة بكات، قسةكانى تكرار ببَيتةوة، ثَيويست ناكات دووبارةى بكاتةوة، ياخود دةكرَيت هةر 
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حزبَيكى سياسى لَيرة نوَينةرى هةية تعبري لة مةوقيتةكةى بكات ئةوة قانون نى ية بَلَين بؤ دةوَلةمةند 
و، هةلوَيستَيكى سياسية و ض مالحةزةيةكتان هةية لةسةر ئةوة دةتوانيت بيدات، دواتر كردن دةيكةين بةَلك

خوالسةى رةئيةكان ئَيمة لَيرة  وةريدةطرين ئةوةى دةيةوَيت قسةى بكات با من لَيرة ناوى بنووسم، وابزامن 
 .وو كوَيستان خان فةم.هةمووتان داواتان كردووة با لةسةرؤكى كتلةكانةوة دةست ثَى بكةين

 :كوَيستان حممد عبداهللبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مانط، لةبةرئةوةى هي  كارَيكمان 5درَيذ بكرَيتةوة بؤ 152ديارة سةرةتا لةطةل ئةوةين ماددةى 
بة ثَيى دةستورى  152رؤذمان ماوة بؤ وادةى تةواوبوونى جَيبةجَيكردنى ماددةى  4لةبةردةممدا نةماوة، 

دةبَى ئةوةش بزانني كةئَيمة طةالنى كوردستان بةدرَيذايى مَيذوو زةدرمان لَيكراوة، بةشَيكى  عرياقى، بةآلم
كوردستان بة بَى ويستى خؤمان خراوةتة سةر عرياق ولكَينراوين بة عرياقةوة، ضةندين ساَلة سةروةت و 

. كردنى طةىل كوردستانسامانى كةركووك بة تاآلن دةبردرَيت، بةشَيكى دةدرَيت بة ئاطرو ئاسن بؤ سةركوت 
ئَيمة ضةندين ساَلة خةبامتان كردووة بؤ طَيِرانةوةى كةركووك هةموو بةَلطة مَيذوويى و ياسايةكانيش 
دةيسةملَينن كة كةركووك شارَيكى كوردستانية، دةبوو ئَيمة لة كاتى خؤيدا داواى كةركووكمان بكردبا، نةمان 

، 152جَيبةجَيكردنى ماددةى .ِرازى بووين  152، بة ماددةى كردووة كة ئاسايش و ئارامى عرياق بثارَيزين
ى طةالنى عرياق دةنطى بة دةستور داوة، % 22جَيبةجَيكردنى ئريادةى طةالنى عرياقة، ضونكة ،

جَيبةجَيكردنى ئةو ماددة ئةركَيكي ياسايية لةبةر ئةوةي لةدةستوري عَيراقدا هاتووة، ئةركَيكي ئةخالقية 
مافَيك ئةطةِرَيتةوة بؤ خاوةن ماف، بؤ ئةو كةسانةي كةمافيان خوراوة و لةبةر ئةوةي هةموو 

جَيبةجَيكردني دميوكراسيةتة كةلة بِرطةكاني كؤتايي ماددةكةدا باسي ئيستييتتا ئةكات، كة بةوة 
دميوكراتيةت جَيبةجَي ئةبَيت و هةموو خةَلك بة ئيستييتتا دميوكراتيانة بِريار لة ضارةنووسي خؤيان 

بةجَينةكردنيشي بة ثَيضةوانةوة رةنطيشة ثشَيوي وئاذاوة لةشارةكةدا دروست ببَيت، كة ئاسايش ئةدةن جَي
و ئارامي هةموو عَيراق و كةركووكيش بةتايبةتي زياتر تَيك بضَيت، بؤية ثَيم واية لةطةَل جَيبةجَيكردني 

ةر سَي بةِرَيزان عةالوي و ماددةكة زةمان هةبَيت، ئَيمة ئةزانني هةموومان ئةوة دووبارة ئةكةينةوة، ه
، بؤية ئةبَيت ئيلزامي حكومةتي فيدرالي بكةين كة 152جةعيتةري ومالكي هيضيان نةكرد بؤ ماددةي 

جَيبةجَيي بكات، خؤمشان لةم شةش  152هةموو ئةو ئيلتيزاماتةي كة هةيةتي بةرامبةر بة ماددةي 
جَيبةجَي ببَيت، بةوةي كة ليذنةكةي خؤمان،  مانطةدا زؤرترين جوهد وتوانا خبةينةطةِر بؤ ئةوةي ماددةكة

ي ثةرلةمان ئةوةي كة ئَيستا هةية كاراتر بكرَيت، بؤ ئةوةي كاريطةرييان هةبَيت 152ليذنةي ماددةي 
، ئةو ليذنةيةش ليذنةي باآل ثَيويستة كارا بكرَيت، 152لةسةر ليذنةي باآلي بةدواداضووني ماددةي 

ت، ئةوانيش كؤمةَلَيك شت بكةن، بةوةي كة هةموو ئةو قةرار و ئيشةكانيان باشرت لةبةردةم بِروا
مةرسومانةي كةلةاليةن رذَيمي رووخاوةوة دةرضووة، بؤ تَيكداني دميوطرايف ناوضةكان تةنها كةركووك نية، 
ضةند شارَيكي ترة ئيداري طؤِراوة، ئةوة هةمووي ثَيويستة هةَلوةشَيتةوةو ثارةيان لةبةردةستدا بَيت بؤ 
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تةعويزي عةرةبي وافيدين بكةن بةزووترين كات بطةِرَينةوة شوَيين خؤيان، تةعويز بدةن  ئةوةي
بةئاوارةكاني كةركووك و توركمان بطةِرَينةوة شوَيين باو باثرياني خؤيان، هةيئةي باآلي ضارةسةركردني 

موو طةالني عَيراق نيزاعاتي مولكيةش طؤِرانكاري و ضاكسازي تَيدا بكرَيت بةشَيوةيةك كةلةبةرذةوةندي هة
بَيت، بؤية لَيرةوة من ثَيشنيار ئةكةم، زةمان هةبَيت بؤ جَيبةجَيكردني ئةو ماددةية لةماوةي ئةو شةش 
مانطةدا، لةو شةش مانطةش درَيذتر نةكرَيتةوة، زةمانةكةش ئةوةية كة  ئومةمي موتةحيدة ئيلزامي 

لةماوةي ئةو شةش مانطةدا جَيبةجَي بكرَيت، حكومةتي عَيراقي فيدراَل بكات بؤ ئةوةي كة ئةو ماددةية 
بكرَيتة ئةساس  0224ئةطةر جَيبةجَي نةكرا زةمان هةبَيت، زةمانةكةش من ثَيشنيار ئةكةم ئينتيخاباتي 

ضونكة ئةوة ئريادةي خةَلكةو ئةوة بكرَيتة ئةساس، بةثَيي ئةو هةَلبذاردنة بِريار لةكةركووك بدرَيت، يان 
جنومةني شارو قةزاكان كة ئةويش ئريادةي خةَلكةو ثَيشرت دةنطيان داوةتَي و، بطةِرَيينةوة بؤ راي ئة

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممدي حاجي حممود
 :بةِرَيز حممد حاجي حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمزاني كة وةَلآل مةسةلةي كةركووك ومةسةلةي تاخري بوونةكة لةالي من زؤر ئاسيية، ضونكة ثَيشرت 
تاخري ئةبَيت، ئةو كاتةي كةخؤمان رييتراندؤممان لةسةر كةركووك وماَلي خؤمان دانا، عةرةبستانة يان 
كوردستانة؟ ئةوكاتة ئةمانزاني كة تةئخري ئةبَيت، بةآلم ئَيمة، ئَيستا تةئخري بوونةكة ضؤنة؟ مةسةلةن لةو 

ةمانةت هةية يان نية؟ مةسةلةي ئَيمة ثَيمان شةش مانطة ئةبَيت يان شةش مانطي تريش ئيزافة ئةكرَيت ز
واية ئيسترياتيذييةتي كورد لةسةر كةركووك ئةبَيت بطؤِردرَيت ئَيمة لةو ضوار ساَلة نةمانتوانيوة هةندَيك 
لةشتةكانيش ئةخةينة سةر ماليكي و ئةياد عةالوي وجةعيتةري بةِراسس ئَيمة نابَيـت طلةيي لةوان بكةين، 

داواي  152دييتاع لةخؤيان بكةن، ئةبَي طلةيي لةخؤمان بكةين ئَيمة، لةباتي ماددةي ئةوان مايف خؤيانة 
حدودي كوردستامنان بكرداية كة زجنرية ضياكةية هةموو كةس ئةزانَيت ثَيم واية ئةوكاتة سَي مليؤن 

دةو عةرةبيش لة كةركوك بواية هةر كوردستان بوو بةآلم، ئَيستا، حدودةكةمان قوشتةثةو عةوَينةو قاي
ضةمضةماَل بَيت سَي مليؤن كورديش بةرة كةركووك هةر عَيراقة، جا بؤية ئَيمة، ئةبَي ئيسرتاتيذيةتي 
خؤمان لةوة بطؤِرين، داواي حدودي كوردستان بكةين، عةرةبي هاوردةمشان بؤ دةرناكرَيت ئةبَي 

ن دياري بكةين، ئةوة لةكةركووك مبَينَيتةوة براي ئَيمةن بةآلم ئَيمة حماوةلة بكةين حدودي كوردستا
مردووة،  152ضؤمنان ثَي ئةكرَيت، ضؤمنان ثَي ناكرَيت ئةوة شتَيكي ترة، بؤية من ثَيم واية ماددةي 

ئةمِرؤ ئةخيةينة مةيتخانة بؤ ئةوةي الي خؤمان بؤن نةكات، ضاوةِرَي ئةكةين بزانني ضؤن ئةروات و ضؤن 
تواناي هةبَيت جَيبةجَي ئةكرَيت، ئةطةر تواناشي ئةبَيت؟ ئةطةر كورد هَيزي هةبَيت شس ثَيئةكرَيت، 

نةبَيت ئةكةوَيتة زةمبيلةي مَيذووةوة، بؤية من هيوادارم هةموواليةك بةبةرضاو روونيةوة ئةومةوزوعانة 
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دياري بكةين، با ئةوة نةبَيت ئَيمة ئةمرؤ كؤئةبينةوة لةسةري ثَيش هاتين نوَينةري نةتةوة يةكطرتووةكان 
َيش هاتين نوَينةري نةتةوة يةكطرتووةكانش كةركوك تةئخري كراوة، من خؤم طوَيم ثَيش ضوار رؤذ، ث

لةهةموو ئيعالمي دونيا بوو ئةَلَي لةبةزدا كؤبوونةوة كراوة لةسةر موافةقةتي هةموواليةك تةئخري بووة، 
ئَيمة، قةرار  ئَيستا، ئَيمة باشة تاخريةكة لةسةر شاني ثةرلةمان نةبَيت ئَيمة، قةرار بدةين تةئخري بَيت

ئةدةين ئةمرؤ من ثَيم واية هي  مةجال نةماوة، ضوار ساَلمان لةدةست ضووة ئَيستا لة زةرزةرةداية 
ئةطةر قةراريش نةدةين مومكينة ئةوة زةرةري لَي بكةين، بةآلم درَيذ بوونةوةكة بةشَيوةيةك لةشَيوةكان 

ئةو راستية بزانني بةو عةقَليةتةي ضوارساَلي  باشة، لةطةَلي، ئةبني بةآلم لةطةَل ئةوةشدا، ئَيمة ئةبَيت
 .رابردوو نةك كةركووك ناطةِرَيتةوة بؤ كوردستان، بةَلكو بةرةو ئيقليمَيكي سةربةخؤيي ئةضَيت و، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دكتؤر ناصح فةرموو

 
 

 :رمضانناصح زيتور .بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئاوِرَيك بدةينةوة لةو ضةند سالةى رابردوو دةبينني طةلَيك زةدرمان لَيكراوة، ئةوانةى كة  بةراستى ئةطةر
لةسةرشانى ئَيمة بوون بة سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران لة بةزداو دةسةآلتيان طرتة دةست، ئةوانةى بة 

ةدا، بة داخةوة ثشتيوانى ئَيمة تا ئَيستاش بةردةوامن لة حوكمرانى عرياق دةيان بةَلَينيان بة ئَيم
بةَلَينةكانيان جَيبةجَي نةكرد، بيََطومان من تةنها مةبةستم اياد عةالوى و ابراهيم جعيترى و نورى مالكى 
نية ،هةرضةندة ئةم سَييانة  هةرسَيكيان ئةطةر ئَيمة نةبوويناية وةكو كوردو وةكو هاوثةميانى كوردستان، 

يان ثَيكةوة هةرضةندة بة شَيوةى جيا جيا، ، فَيَليان ىَل ئةو دةسةاَلتةيان نةدةطرتة دةست، بةآلمهةرسَيك
كردين، هةرسَيكيان بةَلَينةكانى خؤيان نة طةياندة ئةجنام، بَيطومان هةر ئةمان وةكو طومت طوناهبار نني 
بةرامبةر بة جَيبةجَينةكردنى ئةم بةَلَينانة، ئةو نوَينةرانةى ئَيمةش كة لةوَى بوون كة ئَيستاش لةوَين لة 

اوةى ئةم ضوار ساَلةدا ئةوانةش تارِِادةيةكى زؤر بةشدارن لةو كةمتةرخةمي نواندنة يان لةو طوناهةى كة م
 152و  42ئةمِرؤ ئَيمة، باسى لَيوة دةكةين راستة هةر سَى سةرؤكى ليذنةكانى جَيبةجَيكردنى ماددةى 

ثَيشوو زؤر بة دؤستى  يش نوَينةرى باش و دؤستى كوردن بةآلم، هةر هةموويان بةتايبةتى دووانى
كورديش ناسراون بةآلم بةداخةوة تا رادةيةكى زؤر كةمتةرخةم بوون لة كاتى تةنطانة داو لة كاتى ثَيويست 
ئةركةكانى خؤيان جَيبةجَي نةكردووة، بةآلم ئةمانة هةمووى وةكو دةَلَين طلةيني يان وةبريهَينانةوةن كة 

كةى تريش باسم كرد ئَيمةى مارانطاز لةخشةى طوريس بؤ ئَيمة وامان بةسةرهات ئَيمة، وةكو جارة
ئةترسني، ئَيمة دةيان ساَل لةمةو ثَيش هةر زةدريان لَيمان كردووة لة ئيتييتاقيةى سيظةر ديسانةوة 
بةَلَينيان بةئَيمةدا، زهلَيزةكانى ئةو سةردةمة كةوا بريار بة دةست بوون، دةسةآلتيان بة دةستةوة بوو 
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بة ئَيمةدا، بةَلَينةكانيان بةجَينةطةياند، هةروةها تا دةطاتة ئةمِرؤ تةنانةت ئاخر ديسانةوة بةَلَينيان 
جاريش لة ذَير خَيمةكةى صةفواندا ديسانةوة سةودا بة ئَيمةو عرياق كرا لةثَيناو ضةند بةرذةوةنديةكى 

سني بةهةمان كاتى ئةو سةردةمة، كاتَيك كة ئةوان هاوثةميانان بة مةرامى خؤيان طةيشنت ئَيستاش ئةتر
شَيوةمان لَيبَيتةوة، لةم ضةند رؤذةى كة دةبينني كة ئَيستاكة ناوضةكانى سةر سنور و بؤردومان دةكرَيت 
وة ئةو زهلَيزةى كة ئَيمة بة هاوثةميانى دةزانني و كة بة رزطاركةرى عرياق و رزطاركةرى طةىل كوردى 

كة بؤ سةر ناوضةكانى ئَيمة دةكرَيت، لةبةر  دةزانني بةداخةوة دةبينني ثشتيوانى لةو هَيِرشانة دةكات
نوَينةرى سكرتَيرى طشتى رَيكخراوى نةتةوة (دميستورا)ئةوة بَيطومان ئةو ثَيشنيارةى كةوا بةرَيز 

يةكطرتووةكان هَيناية ئَيرة، من ثَيم واية كارَيكى ضاكة، ئَيمة دوو رَيطامان لةبةرة يان ثَيش هةموو شتَيك 
ثةسةندى نةكةين ضيمان بةسةر دَيت يان ضى دةبَى بكةين؟ من ثَيمواية  ثةسةندى دةكةين، ئةطةر

بةداخةوة كاتى ئةوة نية كة ئَيمة ثةسةندى نةكةين، يةعنى ثَيشنيارى يةكةميان، رَيطة ضارةى يةكةم 
 هينى نةماوة دةبَى ثةسةند بكرَيت، كةواتة ثَيشنيارى دووةم يان رَيطةى دووةم وا باشرتة ئَيمةش وةكو طةىل

كوردستان و ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشنيارةكةى سكرتَيرى طشتى نةتةوة يةكطرتووةكان، وة باش بزانني و 
ثشتطريى ىَل بكةين، ضونكة لة بنةِرةتدا ئةطةر تةماشاى بكةين بؤ جَيبةجَيكردنى ماددةكةية، ئةويش بة 

تةوة يةكطرتووةكان دةَلَيت ئةو هاوكارى رَيكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان بة خؤى نوَينةرى رَيكخراوى نة
بة زيندوويى مبَينَيتةوة، دةَلَيت دوا خستنى تةنها بؤ دوا خستنى  152ثَيشنيارة بؤ ئةوةية ماددةى 

تةكنيكية، دةَلَى ئَيمة وةكو نةتةوة يةكطرتووةكان ثشتطريى ئةوة دةكةين وشةرعيةت وةردةطرَيت ئةم 
اية دةبَيتة رَيطايةكى شةرعى، كةواتة ثشتطريى كردمنان لةم هةنطاوة هةروةها دةَلَى ئةم ثرؤسةية ثَيم و

رَيطاية من ثَيم واية لة بةرذةوةندى باآلى طةىل كوردستانيش دةبَى، هةرضةندة طةراندنةوةو لكاندنى ئةو 
تةوايةتى و ياسايى سياسى رةواى ئةو ناوضة دابِراوانة بؤ سةر هةرَيمى كوردستان، مافَيكى سروشتى نة

نة جطة لةوةش بة دةيان و بطرةبة سةدان هةزار قوربانيمان لة ثَيناو ئةو مافة ِرةواية داوة جا نةتةوةكةما
ليةو دميوكراتيةكةيةتى بة طشتى ضونكة ثَيشنيارةكة لة بةرذةوةندى باآلى طةالنى عرياقةو ئةزموونة فيدرا

ةكطرتووةكان بني بةآلم بةمةرج طةىل كوردستان بةتايبةتى، بؤية من ثَيم واية لةطةَل ثَيشنيارى نةتةوة ي و
و طرةنتى بةشَيك لةو مةرجانة خوشكى بةرَيزم سةرؤكى فراكسؤنى سةوز ثَيشنيارى كرد، ثشتطريى بةشَيك 
لةو ثَيشنيارانةى دةكةم كة ئَيمةى كوردستانى وةكو دةَلَين لة مَيذووى دوورو درَيذماندا زةدرَيكى زؤرمان 

لةطةل دةسةآلت دارانى ئةو ووآلتانةى كة كوردستانيان بةسةر  لَيكراوة، ئةزمونَيكى تةواومان هةية
دابةشكراوة، كة لة طةَل سياسةتى وآلتة زهلَيزةكان كة ئاماذةم ثَى كرد بة تايبةتى بة درَيذايى سةدةى 
بيستةم كة نةك هةر ثةميان وبةَلَينةكانيان بؤ كوردستان جَيبةجَى نةكرد، بةَلكو راستةوخؤش بةشدارن لة 

دنى ئةو دابةشكردنة و ضةوساندنةو ماف ثَيشَيلكردنانةى كة طةلةكةمان تووشى بووة، بؤية زؤر ضةسثان
ثَيويستة، زؤر طرنطة كة رَيكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان وة ئةمريكاو هاوثةميامانى و دةسةآلتى بةزدا 

ش كَيية؟ هةموويان دةَلَين طةرةنتى بدةن، راستة بةزدا ِرازية بةم ثَيشنيارة، بةآلم طرةنتيمان دةوَى، ئةوي
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ئةم كَيشةية بة تايبةتى كة باسى كةركووك دةكرَيت دةَلَى بةرميلَيكى نةوتة، بةرميلَيكى نةوتيش ئةطةر 
بتةقَيتةوة حةمتةن زةرةرى زؤر دةطةيةنَيت  كار دةكات لةسةر ئاشتى و ئاسايشى نَيودةَلةتى هةر 

ةلةتي بكات ئةوا لة دةسةآلتى ئةجنومةنى ئاسايشى كَيشةيةكيش كة تةئسري لة ئاشتى و ئاسايشى نَيود
 99نةتةوة يةكطرتووةكان، ماددةى ميثاقى نةتةوة يةكطرتووةكانة كة ئةبَى خةمى خبوات وة بة ثَيى 

سكرتَيرى طشتى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤى هةية داوا لة ئةجنومةنى ئاسايش بكات ئةم جؤرة كَيشانة كة 
مانطةدا دةبَى ئةوان 5ى بؤ بدؤزَيتةوة بؤية من دةَلَيم لة ماوةى ئةو دَيتة بةر دةميان ضارةسةرَيك

طرةنتىئةوةمان ثَيبدةن كة لة ماوةى ئةو شةش مانطةدا بؤ يةك جارَيكى تر  نابَى درَيذ بكرَيتةوة، 
ةر مانطةدا جَيبةجَيبكرَيت، ئةطةر هاتوو جَيبةجَي نةكرا، ئَيمة دةبَى لَيرة ثَيدابطرين لةس 5لةماوةى ئةم 

ئةوةى ئةبَى ئةجنومةنى ئةو شارو ناوضانة و شارؤضكانةى مشتومِرى لةسةرة، ئةوان با خؤيان قةرار بدةن، 
 .دوا بِرياريش بابريارى ئةوان بَيتِِ لةطةَل رَيزو سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو

 :رىيدبةرَيز شَيروان ناصح ح
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

رايانى بةرَيزم، ئةندامة بةرَيزةكان، ديارة يةك لة ئةركة سةرةكيةكانى ثةرلةمانى كوردستان خوشك و ب
ئةوةية كة بريار بدات لةسةر مةسةلة ضارةنوسسازةكان كة مةسةلةى كةركووك و ناوضة دابراوةكان 

مةسةلةى  يةكَيكة لة مةسةلة ضارةنوسسازةكان بةنيسبةت ئَيمةوة، ديارة ضارةسةركردنى كَيشةى كةركوك
ساَلى  42ئةمِرؤ و دوَينَى نية، بةَلكو ئةم مةسةلةية لة بزووتنةوةى رزطارى خوازى كورد كة ماوةى 

تَيثةِراندووة ئةمة داخوازى طةىل كورد بووة وة لة هةمان كاتدا طةىل كوردستان دائيمةن بووةتة قوربانى 
طوندو وة بةهةزاران شةهيدو  5422تاوانى ئةنيتالةكان و كيميا باران و جينؤسايد و خاثووركردنى 

قوربانى داوة وة لة ئةجنامى ئةم هةموو خةبات وتَيكؤشانة دا طةىل كورد لة كوردستانى عرياق خؤى 
راستة سةقيتى زةمةنيةكةى  152طرتةوة كة لة اليةن هةموو اليةكةوة ثةسةند كرا، ماددة  152لةماددة 

كةى  هةر ماوة، وة ممكني نية حكومةتى عرياقى شةرعيةتى دةستورية 152تَيثةريوة، بةآلم ماددةى 
 152احتادى عيتو بكات لةومةسئوليةتةى كة لةسةر شانيةتى، جطة لةوةش جَيبةجَيكردنى ماددةى 

ئيستحقاقَيكى دةستورية، ضونكة طةالنى عرياق دةنطيان بؤ داوة وة ثَيويستيشة لة عرياقَيكى ئازادو 
ئيلتيزامَيكى  152َيبطريَيت جطة لةوةش جَيبةجَيكردنى ماددةى دميوكرات دا رةئى طةالنى عرياق رَيزى ل

دةستوورية لةسةر حكومةتى عرياقى فيدراَل كة جَيبةجَي ى بكات، حكومةتى عرياقى فيدراَل جدى نةبووة 
لة جَيبةجَيكردنى وة ئاداى حكومةتى عرياق لة بضووكرتين بةرثرسةوة تا طةورةترين بةر ثرس جدى 

ماددةية دوا كةوتووة، من هةندَى توصياتى  ليذنةم خوَيندةوة  بةراستى هةندَى  نةبووة، بؤيةش ئةم
توصيات سَى مانطة ثَيشكةش بةئةجنومةنى وةزيران كراوة، هةتا ئَيستا تةواويش نةبووة و بة دةيان 



 332 

بةَلكو  152توصياتيش، بؤية من كةم تةرخةميةكة ناطةِريََنمةوة بؤ ليذنةى جَيبةجَيكردنى ماددةى 
ئيلتيزامَيكى  152ددةى طةِرَينمةوة بؤ ئاداى حكومةتى عرياقى فيدراَل، جطة لةوةش جَيبةجَيكردنى مادة

لةكاتى نوسينةوةى دةستور هةموويان موافق بوون لةسةر ئةو دةستوورة، بؤية هي   كانئةترافة سياسية
ةو ماددةية ئيلتيزامَيكى ، لةهةمان كاتيش دا جَيبةجَيكردنى ئ152نارازى بوونَيك نةبووة لةسةر ماددةى 

ئةخالقى بووة بة نيسبةت ئةو وآلتانةى كة عرياقيان ئازادكردووة وة لة سةرووى هةموويانةوة ئةمريكا، 
بؤية ثَيويستة ئةم ئيلتيزامة ئةخالقية جَيبةجَي بكات، بؤية من بة دَلَيكى ثاكةوة وة بة نيازَيكى ثاكةوة 

نةتةوة يةكطرتووةكان دةكةم، بةآلم وةكو ثةرلةمانى  تةماشاى ثَيشنيارةكةى نوَينةرى سكرتَيرى
مانطة جَيبةجَي دةكرَى ئةطةر،جَيبةجَيش 5كوردستانيش بةمافى خؤمى دةزامن كة زةمانةت ضية ئةو 

مانطة هةلوَيستى ثةرلةمانى كوردستان ضى دةبَى؟ حةق واية ثةرلةمانى كوردستان ئةو  5نةكرا دواى  ئةو 
ئةوةى بريارى طوجناوى لةسةر بدةين لة ئايندةدا  لَيرةدا كؤتايى بة قسةكامن مةسةالنة ديراسة بكات بؤ 

 .دَينم و سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك حممد فةرموو
 :بةرَيز حممد فرج امحد

 .بةرَيزسةرؤكى ئةجنومةن
طورطانة نةبَى وةَلآل من دةَلَيم ئةطةر ئةم ثرسة كة بة ثةرلةمانى كوردستان دةكرَيت، ئةطةر وةكو ثرسة 

بةراستى حةقة زؤر بة جدى وةربطريدرَيت جا ئَيمة ثَيمان واية يةعنى ئةمة كارَيكى نا عيالجية، ئةطةر نا 
نةدةبوو بةمة رازى بني، ئةو دووساَلةى كة دانرابوو بؤ جَيبةجَيكردنى ئةم ماددةية زؤر بوو يعنى 

بةَلكو سياسية هي  بةماوة ثةكى نةكةوتووة وة  ماوةيةكى زؤر بوو، دواكوتنى ئةم ماددةية لةسةر ماوة نية
تا ئَيستا ئَيمة داواى درَيذبوونةوة دةكةين، ئةمة تقصرية، تقصرية بةرامبةر بةم زؤرينة كراوة لةم ناوضانة 
ئةم ناوضانةى هةرَيمى كوردستان كة دابراون، بةراستى تقصريَيكى زؤر وازح ديارة، من جارى ثَيشوش 

قصرية دابةش بووة بةشى يةكةمى لة الى حكومةتى عرياقى فيدراَلة، بةشى دووةمى لة ئاماذةم ثَيكرد ئةو ت
هةرَيمى كوردستانة، بةشى سَييةمى لة خودى ليذنةكةية تقصريَيك وازح ديارة ئةمة ئَيمة وةكو ئةمرى 

ثَيشنيار  واقع ثَيمان قبوَلة، ئةطةر نا بةراستى  ئةمة قبوَل نية درَيذكردنةوةى ئةم ماددةية من هةندَى
درَيذكردنةوةكة : دةخةمة بةردةم ئةطةر ئةمة درَيذ كرايةوة ئةم ثَيشنيارانة دةخةمة بةردةمتان،  يةكةم

مانطة هةرضةند هةية بؤ يةكجار زياتر نةبَى، لة دواى تةواو بوونى ئةو  0مانطة 5يةك جار بَيت ئيرت 
سةر هةرَيمى كوردستان بة ثَيى ئةو  وادةية كة ديارى دةكرَيت ئةم ناوضانة ئؤتؤماتيكى بطةرَينةوة

ثرةنسيثة دميوكراسية ى كة دةَلَى ئةبَى هةميشة رَيز لة زؤرينة بطريَيت وة زةمانى مافى كةمينة لةبةر 
ئةوةى كة كورد لةو ناوضانة زؤرينةية بة ثَيى ئةم ثرةنسيثة دميوكراسية زؤرينة بطرَيت، ئةو ناوضانة 

ئةو اليةنة ثةيوةندارانةى كة بِريارة دانيشن ثَيشنيارى ئةوة دةكةم : وةمبَينةوة سةر هةرَيمى كوردستان، دو
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بة سةر ثةرشتى نةتةوة يةكطرتووةكان كؤبوونةوة بكةن وة ثةميانَيكى شةرةف بدةن بة جَيبةجَيكردنى 
بةراستى كةركوك و  152ماددةى : لةو وادةى كة ديارى دةكرَيت،  ثَيشنيارَيكى تر سَييةم 152ماددةى 

ةدابِراوةكانى هةرَيمى كوردستان لكَيندراون بة هةندَى ناوضةوة كة هي  ثةيوةنديةكيان بةيةكةوة ناوض
نية، هي  ثةيوةندى لة نَيوان كةركووك و ناوضةكانى كوردستان و  بةينى رومادى نية بةينى رومادى و 

ك لة بةندةكانى كةربةال سةحرايةكى كاكى بةكاكية، بة ئةمرَيكى ئيدارى ضارةسةر دةبَى، هي  يةكَي
لةو ناوضانة جَيبةجَي نابَى نة احصاى تَيدا دةكرَيت نة ئيستيتتاى تَيدا دةكرَيت بةآلم ئةو  152ماددةى 

ناوضانةى كة لة هةرَيمى كوردستان دابِراون بة كةركووكةوة هةمووى خةلكى تَيداية تةتبيعى تَيدا دةكرَيت 
َيت لةبةر ئةوة داوادةكةم داوايةكى جدى بكرَيت ثةرلةمان وة ئيحصاى تَيدا دةكرَيت و ئيستيتتاى تَيدا دةكر

ئةمة تةجزيئة بكرَيت بة دوو بةشةوة كةركووك و ناوضة دابِراوةكان لةطةَل ناوضةكانى خواروو باشوور و 
طؤرانى تيا بكرَيت وة بارةطاكةشى بَيتة  152ليذنةى ماددةى : ناوةراستى عرياق بة جيا بَيت، ضوارةم

وو دنيا بة ثَيى عةدالةى ئينتيقادى لةهةر شوَينَيك دا شوَينَيك هةبَى جَيطةى تةوةتورو كةركووك لة هةم
مشكيلة بَى ئةبَى ئةو ليذنةيةى، ئةو هةيئةتةى كة دروست دةبَى بؤ ضارةسةر، ئةبَى بَى لة ئاَلؤزترين 

ة بكرَيت بةراستى شوَينى ئةو كَيشةية دانيشَى، بة راستى لة ناوضةى سةوزدا هةرطيز ناتوانرَى ئةو ئيش
يةكَى ئيشى وةزارةت بكات وبَى لَيرة خةريكى ئةمةش بَى، هةرطيز ناتوانَى ئةم ئيشة بكات لةبةر ئةوة 
داوادةكةم طؤرانكارى لةو ليذنةيةدا بكرَيت، ئةو كةسانةى كة دادةنرَين كةسانى موتةفةريغ بن، تةنها 

ثَينجةم ثَيم باشة لة هةرَيمى .يةوة هةبَيت ثةيوةنديان بةضارةسةر كردن و جَيبةجَيكردنى ئةم ماددة
كوردستان يا سةرؤكى هةرَيم يا جَيطرةكةى سةرثةرشتى جَيبةجَيكردنى ئةو ماددةية بكةن بة راستى 
يةكَيكى خاوةن نيتوزى دةوَى بتوانَى نيتوزى خؤى خباتة كار بؤ ئةوةى بتوانَى ئةو ماددةية جَيبة جَىبكات، 

وانةى كة كةمتةرخةمى دةكةن بتوانَى حماسةبةيان بكات بضَى  بةدةميانةوة، ئةوانةى كة نكؤَلى دةكةن، ئة
ئةو دووكةسة يةكَيكيان سةرثةرشتى راستةوخؤى ئةو جَيبةجَيكردنة بطرنة ئةستؤ، داوا بكرَيت ثةرلةمان 

ى مليار دؤالر خباتة بةردةم ئةم ليذنةية بؤ ئةوة1لةو ثَيشنيارةى كة دةيدات حكومةتى عرياقى فيدراَل 
تةتبيع بةشَيوةيةكى ئاسايى  و ضاك بةرَيوة بضَيت، بةراستى ئةوة نةكات بةو كةمة كةمة ئيشةكة بةِرَيوة 

بةهاوكارى نةتةوة يةكطرتووةكان كارَيكى ئيزافى تر  152ليذنةى جَيبةجَيكردنى ماددةى : حةوتةم.ناضَيت
رى بةردةوام لةطةَل ئةو ثَيكهاتانةى بكات، جطة لة كارى ئيدارى ئةويش بريتى بَيت لة طرتنى كؤِرو مسينا

ئةو ناوضانة، بةتايبةتى لة كةركووك دا زؤر طرنطة ئةو خةَلكة كؤبكرَيتةوة و قسةى بؤ بكرَيت، بؤئةوةى 
تَيبطةن و تيتاهم نزيك تر بَيتةوة لة يةكرتى نةك هةر كةسَى بؤ خؤى  بِريارى خؤى بدات، نةك هةر 

ةوان دةتوانن بة هاوكارى نةتةوةيةكطرتووةكان ئةم مةسةلةية كةسَى لة دوورةوة قسةكانى خؤى بكات ئ
ئةم ثَيشنيارةى نةتةوة يةكطرتووةكان يةعنى ثَيشنيارةكة بؤئينقازى ئةم مةوقيتةية، ئةطةر .نزيك بكةنةوة

نا لةاليةكى تريشةوة سةيرى كةين ئةوةىكة ئَيمة لَيى دةترسني تةئجيل كردنى ئةم مةسةلةية لةسةر 
ت، لةبةر ئةوة دةبَى هةرَيمى كوردستان و ثةرلةمانى كوردستان بِريار بدات تةنها ئةمة بةديدةكرَي
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بةشدارى نةتةوةيةكطرتوةكان بةشداريةكى تةشرييتاتى بَيت، بؤ ئاسانكارى بَيت نةك بةشَيك بَيت لةناو 
 .مةسةلةكة، كة ئةوة مةسةلةيةكي زؤر طرنطةو، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .حكيم فةرمووكاك حممد 

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة، دانيشتين ثَيشوو جةنابت وتت هةوَل ئةدةين لةو ماوةيةدا، ئةو ثرؤثؤزةَلة خبةينة بةردةستان، 

يزمةكةمان ثَيم واية ضونكة ئَيمة نةمان بينيووة، ئةطةر قسةشي لَي بكةين تةفاصيلي ئاليةت وميكان
من ئةو رؤذةش : لةبةردةست نةبووة بةدةست من نةطةيشتووة، نازامن خوشك وبرايان ئَيوة ئةوة يةك دوو

حةزم كرد قسة بكةم، بةآلم سةيري جةنابتم كرد ثَيم وابوو حةزت نةئةكرد كةس قسة بكات لةبةر دةم 
م كرد ثَيي بَلَيم ئةمريكا لة عَيراقدا دوو ئةو ميوانةدا نوَينةري نةتةوة يةكطرتووةكان، ئةطةرنا حةز

هةَلبذاردني رةمسي لة هةذدة ثارَيزطاو يةك رييتراندؤمي لةهةر ثارَيزطايةك كرد، برَيمةر كةثةلةي بوو 
ساَلةكةي تةواو بكات، هةَلبذاردنةكةي كردو سوَلتةي تةسليم كرد تا ِرادةيةك بَلَيني بةعَيراقيةكان و 

نةتةوة يةكطرتووةكان كة هةر ئةمريكا ئةكات، بةهةر نةزمةيةك بيَلَيني هةر  ئةمريكا ِرؤيشتةوة يةعين
تةنيتيز بكات، تؤثةكة لَي ئةدات و ئةخياتة ساحةي  152ئةوة ئةطةيةنَيت ئةمريكا كة نايةوَيت ماددةي 

ئةو سةحرايةى كةلة  ،نةتةوةيةكطرتووةكان ونةتةوة يةكطرتووةكانيش لةزؤر ناوضةي جيهان وةك كؤسؤظؤ
ةزريب كَيشةي لةسةرة، تا ئَيستا هةر دةيان عةقدة خةريكة ئةيكات و هيضي نةكردووةو مةبةستيان نية، م

يش تةنيتيز بكرَيت، كة دراوةتة دةست 152ثَيم واية رةشبينم وةكو خؤم كة مةسةلةي 
ة نةتةوةيةكطرتووةكان، ضونكة ئةطةر ئةمريكا بيويستاية خؤي ئةيكرد، قيادةي كوردي ثَيم واية حةق

لةمةودوا شةفافرت بَيت، ض حةقايقي الية لةالي جةماوةري خؤيان لةمةسةلة هةستيارةكاندا باسي بكات 
رؤذ ثَيش سةري مانط ئَيمة شس تر بَلَيني دوايي ناضار بني يةعين  4وبيخاتة روو، ضونكة مةعقول نية تا 

نازامن ئَيمة، : س كة بَلَيني، ضوارشتَيكي تر بَلَيني، شتيشمان زؤر بيستووة، حةقيقةتيشة ئَيستا ئةبَي ش
ئةطةر وةكو ثةرلةمان رةفزمان كرد ضي ئةبَيت منيش وةكو كاكة حةمة باسي كرد بيستوومة كةشتَيك 
هةبووةو بِراوةتةوةو ئةو تؤثة ئَيستا خراوةتة ساحةي ثةرلةمان، ئايا ئةطةر دةنطمان دا، دةنط ئةدرَيت يان 

درَيذكردنةوة خؤي درَيذكردنةوةية ئيرت وةكو ئةَلَين شةل نية قاضي نا؟ من نازامن دةنطةكان ئةطةر دذي 
شكاوة، يةعين مةسةلةكة درَيذكردنةوةية، ئةو ناوةمان لَيناوة، شةش مانط درَيذ ئةكرَيتةوة، من قةرزم 
 لةالي نةفةرَيكة لةو ماوةية نايداتةوة، مؤَلةتي بؤ دائةنَيم، يةعين مؤَلةتي بدةمَي وبؤي درَيذ بكةمةوة

هةريةك شت ئةطةيةنَيت، خاَلَيكي تر كة من ثَيشنياري ضاك ئةوانةي كاك حممد فرج فةرموويان 
ثَيشنياري ضاكن ئةتوانني دوايي بةو ليذنةيةي كة ئةمَينَيتةوة يان ئةطؤِرَيت هةر كةسَيك ليذنة بَيت لةوَي 
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بةآلم من يةك شت ئةَلَيم خاَلي  لةرَيي نوَينةرة كوردةكانةوة، ئةمة كاري باشةو شس تريشيان ثَي بَلَيني،
ئةخريم ئةوةية با ئاوِرَيك لةناوضةكان بدةينةوة ئةو ناوضانةي كةضاوةِرَيني دةنطمان بؤ بدةن بَينة سةر 
هةرَيمي كوردستان بزانني لَيمان رازين لةو كةسانةي كةئَيمة ناردوومانةتةوة بؤ ناوضةكان وئَيستا 

كورد لةوَي با نةضني جارَي بؤ عةرةب و توركمان و ئاشوري وئةوانة  لَيثرسراوَيس ناوضةكان ئةكةن خةَلكي
بزانني كوردةكان لَييان رازين لةو ناوضانة، ضونكة ئَيمة ئةطةر ناوضةيةكمان بةثَيي ماددةيةكي دةستوري 
لةدةست بضَيت تازة بةرامبةرةكامنان ئةو ناوضانة حةقي خؤيانة بةناوضةي كوردي كوردستاني نةزانن 

يشدا هةندَي ناوضة 152يش هةية ئةطةري مةترسيداريش هةية، كة ئَيمة، لة جَيبةجَيكردني وئةطةر
لةدةست بدةين، ئَيمة ئةبَيت ثَيش ئةوةي رييتراندؤم بكرَيت لةاليةن نةتةوة يةكطرتووةكانةوة، ئَيمة 

يدان و دةنطمان خؤمان رييتراندؤم وراثرسي لةنَيو طةلي كوردستاندا بكةين لةو ناوضانة بزانني ئايا لةطةَل
 .بؤ ئةدةن لةضي نيطةرانن تا نيطةرانيان نةهَيَلني، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ديلمان فةرموو

 
 (:ديلمان ئامَيدي) بةِرَيز حممد امحد صاحل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جَيبةجَى نابَى،  152من وادةبينم كة ماوةكة تةواو بووة، بةم ضةند رؤذةش هي  مةرحةلةيةكى ماددةى 

تةبعةن وةختةكة مناسب بوو كة حكومةتى عرياق جَيبةجَيى بكات ئةطةرئريادةى سياسى و قةزاية فةنية 
زةرفةكة وة ئَيستاش ئريادةى سياسى ثَيويست بوو هةبَيت بؤ ئةوةى ئينجازى ئةم موهيماتانةى قؤنازةكان 

دةمى ئَيمة،يان دةبَى بريارَيك بدةين كة بةتايبةتى قؤنازى يةكةم كة تةتبيع دةبيت، ئةمرؤ لةبةر 
ئيشةكى توند بكةين ئةوةش رةنطة لة خزمةتى كوردو كَيشةى كوردستان نةبيت، موزوعى كةركووكيش 
نةبيت لَيرةش ثَيشنيارى نةتةوة يةكطرتووةكان ثالثشتى لَيبكةبن من تةئيدى ئةوة دةكةم كة ثالثشتى لةو 

بكةين، كةواتة لةناو بابةتةكةدام بؤئةوةى يارمةتى ليذنةكة بدةم  ثَيشنيارة بكةين و دةست خؤشيش لَييان
و هةلبةت شةرعيةكى دةوليش دروست دةكات و تةفاهومَيكيش هةية لة عرياق و ئةمريكاو ئةوانة بؤ ئةم 

 152ثَيشنيارة، بةآلم ئةوةى الى من طرنطة كَى لة كوردستان متابةعةى خةتةواتى تةنيتيز دةكات، ليذنةى 
ان يان سةرؤكايةتى ثةرلةمان يان سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان يان سةرؤكايةتى حكومةت؟ ى ثةرلةم

ثَيويستى بة موفاوةزاتة، ثَيويستى بة هاتوضوونة، بة طيتتوطؤ كردنة لة طةَل تةرةفى ترى عرياقى، 
رؤكايةتى بةتايبةتى لةطةَل حكومةت، لةبةر ئةوة ثَيم باشة ئَيمة تةخويلى سةرؤكايةتى هةرَيم يان سة

حكومةت بكةين بؤ بة دواداضوون لةطةَل نةتةوة يةكطرتووةكان لةطةَل ليذنةكة بؤ متابةعةى تةنيتيز، 
و  0224تةئيدى قسةكانى كوَيستان خان دةكةم لةسةر ئالياتى جَيبةجَيكردنى لة هةَلبذاردنى 

 .بَيت و زياتر نةبَيت، سوثاسثَيشنيارةكانى بةرَيز حممد فرج دةكةم كة درَيذ كردنةوةكة  تةنها بؤ يةكجار 
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 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك زةفور فةرموو

 :سعيد مةمخورى طاهريتور بةرَيز ز
  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نيسبةت ئةو ثرسةى كة ئَيمة طيتتوطؤ دةكةين بةداخةوة دةتوامن زؤر بة تةئخريةوة ئَيمة هاتووين بة
قؤنازى تر ثَيش بوو لةمانطى سَى كة دةبوا ئاسايى كردنةوة موناقةشةى ئةو مةوزوعة دةكةين ئَيمة، سَى 

دةبوواية سةرذمَيرى بكرَيت  2بكرَيتةوة بةداخةوة ئاسايى كردنةوةكة ئةجنام نةدرا وةكو ثَيويست، مانطى 
دةبواية رييتراندؤم بكرَيت، ئةوةش نةكرا، دةبواية ئَيمة وةكو ثةرلةمانى  11ئةوةش نةكرا وة لة مانطى 

دةتوامن بَلَيم وةكو سةركردايةتى سياسى كوردستانيش هي  هةلوَيستَيكى روون نةبووة وة كوردستان 
طةورةترين هةَلةى سةركردايةتى سياسى كوردستانيش لة كاتى نوسينةوةى دةستورو لةكاتى دارشتنى 

ؤم رييتراندؤم ياساى بةرَيوةبردنى كاتى عرياق لة وَيدا بوو، كة رازى بوون ئةو ناوضانة خبرَيتة بةر رييتراند
لةسةر كوردستانى بوونى كةركوك و ئةو ناوضانة بكرَيت و نةكرا و ئةو قؤنازانةى كة تَيثةِرى، ئةوةى كة 

يش دواى ئةوةى كة وةكو ماددة جَيبةجَينةكرا دواتر  42ئَيمة تَيبينى دةكةين لةكاتى ماددةى 
ة نةبوون ئةو ماددةية دووحكومةتى تر جطة لةو حكومةتةى عةالوى و جةعيتةريش هيضيان ئاماد

جَيبةجَي بكةن، حكومةتى ئَيستاى عرياقيش بة هي  شَيوةيةك ئامادة نية ئةو ماددةية جَيبةجَى بكات وة 
تةجروبةمشان لةطةَل نةتةوةيةكطرتووةكان، بةراستى نةتةوةيةكطرتووةكان ئةوةى كة ثَيشبينى دةكةين لة 

ئَيستا ئةوان سةرثةرشتى دةكةن يةعنى زؤربةى زؤرى ئةو كَيشانةى كة لةسةر ئاستى دونيا 
دميوكراتيةتَيكى زؤرى تَيدا هةية و لة هةمان كاتدا سارديةكى زؤرى لة كارةكانيان داية، بؤية بةراستى 
شةخسى خؤم هي  ئومَيدَيكم بةو ثيشنيارةى نةتةوةيةكطرتووةكان نية و واش تةماشا دةكةم كة نةتةوة 

ةسةر بكات و ئةطةر تَيبينى بكةين ئَيمة،حكومةتى مالكى جطة لةوةى يةكطرتووةكان ناتوانَى ئةم ثرسة ضار
كة ئةو ماددةيةى جَيبةجَي نةكردووة، ثةيوةست نةبووة بة بةرنامةى كارى حكومةتةكةش كة ئَيمة لةو 

ى ثرؤطرامى سياسى حكومةتى مالكى دا باس لة  00حكومةتةداين وةكو خةَلكى كوردستان، كة لة خاَلى 
َيبةجَيكردنى ئةو ماددة دةكات بة داخةوة ئةوةش نةكرا و ئةطةر لة ماوةى ئةو ضوار وج 152ماددةى 

 5ساَلةى رابردوو هي   هةنطاوَيكى ثؤزةتيف نةنراابَيت بؤ جَيبةجَيكردنى ئةو ماددةية، ماوةى ئةو 
شنيارَيكمان مانطةش زؤر زةمحةتةئةو ماددة جَيبةجَيبكرَيت، بة داخةوة ئَيمةى كورد وا فَيربووينة هةر ثيَِِ

خبةنة بةردةست دةَلَيني باشة و دةست بةرز دةكةينةوةو قةبوَلى دةكةين، خؤ دنيا خرا نابَيت ئةطةر ئَيمة 
من ثَيشنيارى ئةوة دةكةم لَيرةدا ثةرلةمانى كوردستان يةك اليةنة . ئةو جارة رةدى ئةو ثَيشنيارة بكةين

َيمى كوردستان، ئةوة خاَلَيك، ئةطةر ئةوةش ناكات بِريار بدات بة طَيرانةوةى ئةو ناوضانة بؤ سةر هةر
ثةرلةمانى كوردستان وةكو نيةت سافيةك حكومةتى عرياقى با خؤى بِريار بدات بِريارَيكى سياسى ضونكة 
كَيشةكان كَيشةى سياسني كاتى خؤشى بة برِِِيارَيكى سياسى، ئةو ناوضانة لة كوردستان كراونةتةوة بة 
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حكومةتى عرياقى ئةطةر نيةتى سافةو دةيةوَيت ئةو ماددةية جَيبةجَي بكات با  عرياق لكَينراون ئَيستاش
ثةرلةمانى كوردستان ثَيشنيارى ئةوةى بؤ بكات بَلَى حكومةتى عرياقى بِريار بدات بة طةرانةوةى ئةو 

َيت مانطة ئةو هةنطاوانةى كة ماون جَيبةجَي بكر 5ناوضانة بؤ سة رهةرَيمى كوردستان وة لة ماوةى ئةو 
ئَيمة رةفزى درَيذكردنةوةكة بكةين، بة يةك شةرت تةنها لةو حالةتةى كة حكومةتى عرياقى بِريار بدات 

مانط ئةو  5بة طةراندنةوةى ئةو ناوضانة بة بِريارَيكى سياسى بؤ سةر هةرَيمى كوردستان ثاش ئةوة بة 
مانطةدا  5وة نية كة لة ماوةى ئةو ئيشانةى كة نةكراون دةكرَيت بكرَيت، ئةطةر نا من هي  ئومَيدَيكم بة

ئةو ماددةية جَيبةجَى بكرَيت و ئةمِرؤ ئَيمةش كةوتوينةتةوة بةردةم مةسئوليةتَيكى تةئرخيى زؤر زؤر 
 5طةورة داين ، قةناعةمت واية ئَيمة بِريارَيك بدةين ئةمِرؤكة بؤ درَيذكردنةوةى ئةو ماددةية بؤ ماوةى 

سةركردايةتى سياسى كوردستان هةَلةيةكى تةئرخيى كرد كة قبوَلى  مانط هةَلةيةكىطةورة دةكةين، ضؤن
كرد بة رييتراندؤم ئةو كَيشانة يةكاليى بكرَيتةوة، ئَيمةش ئةمِرؤ وةكو ثةرلةمانى كوردستان تووشى 

مانطة زؤر زةمحةتة ئةو  5هةَلةيةكى طةورة دةبني تةئرخييةن كة لة دوا رؤذ هةمومشان دةيبينني لةو 
ةجَي بكرَيت و جَيبةجَيش ناكرَيت بؤية دةبَيت ئَيمة زؤر لة حكومةتى عرياقى بكةين كة ماددةية جَيب

بِريار بدات ئةو ناوضانة بطةِرَينيتةوة سةر كوردستان ثاشرت با ئيشى خؤى بكات، دواتر من حةز دةكةم بة 
َلبذاردن، بؤ ئَيوة رابطةيةمن وةكو وةبريخستنةوةيةك هةمومان لة بريمانة كاتى خؤى بؤ مةسةلةى هة

مةسةلةى دةنطدان لةسةر مةسةلةى دةستور ديسان ئَيمة هةَلويستى ترمان هةبوو دةمان طوت قبوَلى 
ناكةين بةآلم حكومةتى ئةمريكاو حكومةتى بريتانيا لة رَيطةى سةفارةتةكانيان ياداشتَيكيان ئيمزا كرد كة 

ةمان بوو ئَيستاش موزةكةرةكة ماوة و جَيبةجَي كرا؟  ئةوةش ز ،لة ماوةى ئةم ساَلة جَيبةجَي بكرَى
ئيمزاى لةسةر كراوة، ئَيمة بة درَيذايى تةئري، فَيَلمان لَيكراوة و لَيدةكرَيت با ئَيمة قبوَل نةكةين ئةجمارة 
ثةرلةمانى كوردستانيش ئةمرؤكة لةبةردةم تةجروبةيةكى طةورةى مَيذوويى داية، بؤية ثَيشنيارى ئةوة 

ئةو بِريارة رةفز بكاتةوة، دنياش كاول نابَيت ئةطةر بؤ جارَيك لةسةر حةقى دةكةم بة تَيكِراى دةنط 
خؤمان سةر بؤ خةَلك دانةوَينني و ئَيمة هةموو ثَيشيارةكان قةبوَل نةكةين، بة قةناعةتى من هي  
عةقليةتَيكى عةرةبى، هي  دةسةآلتَيكى عةرةبى ئامادة نية ئةو ثرسة ضارةسةر بكات، لة دوا رؤذيش دا 

مة رووبةروى شةرَيكى طةورة دةبينةوة لةسةر ئةو ناوضانةى كوردستان بؤية دةبَيت، ئَيمة هةلوَيستَيك ئَي
الى خؤمان رابطةيةنني ئةمِرؤ يان ئةوةتا خؤمان بِريار بدةين ئةو ناوضانةن بطةِرَينةوة سةر كوردستان 

 .مانطةم و، سوثاس 5دنةوةى ئةو يان ئةوةتا ئَيمة داوا لة حكومةتى عرياق بكةين و من خؤم دذى درَيذكر
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك باثري فةرموو
 :بةرَيز باثري كامال سلَيمان

   .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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، كَيشةيةكة مَيذووى هةية، ئةطةر ئاوربدةينةوة 152ئةو كَيشةيةى كة ئَيستا ئَيمة باسى لَيدةكةين ماددةى 
وونى دةوَلةتى عرياقةوة ئةمة ئةو كَيشةية ئةستؤى طرتووين و لةم كَيشةية لة سةرةتايى دروست ب

ملمالنَيى لةطةَل دةكةين بة شَيوازى جياجيا بة قؤنازى جياجيادا تَيثةِريوة، ئةطةر بطةرَيينةوة بؤ مَيذوو 
لةسةر دةمى دروست بوونى دةوَلةتى عرياقى بة ئيستيتتايةك ئَيمة كةوتوينةتة سةر حكومةتى عرياقى، كة 

ت ئةويش لة ئةجنامى زوَلم و زؤرى توركةكان ئةوة ثةسةند كراوة، نةك لة خؤشةويستى بوونى ئةوة ئةوكا
بَيت ئةطةر بة ئارةزووى خةَلك بوواية ئَيمة ئارةزوو و خواستى ئةوةمان هةبوو بةخؤمان بذين و دةوَلةتى 

، ئَيمة دوونةتةوةين سةربةخؤمان هةبَيت، ضونكة هةموو بنةمايةكى نةتةوةيى لة ئَيمةدا بوونى هةية
دوونةتةوةى سةرةكى كةلة عرياق دةذين، هةموو شتَيكى جياوازمان هةية بةآلم قةدةر وايكرد كة ثَيكةوة 
بذين ئةزمونى ذيان دةرخيست كة ئَيمة ناتوانني ثَيكةوة بذين بة زؤر دةليلةوة ضةندين جار بة رَيطاى شةِر 

ر هةر بطةرَيينةوة ض بؤ سةرهةَلدانى شؤِرشةكانى كوردستان بة رَيطاى طيتتوطؤ نةطةيشتوينةتة ئةجنام، ئةطة
ض طيتتوطؤكانى كة كراوة ئةو برايانةى كة ناويان عةرةبةو خؤيان بة ئَيمة دةَلَين برا، بةآلم دراوسَيى 

و  22لة طيتتوطؤى  53خراثيشن، براى ضاك نةبوون بة درَيذايى مَيذوو زةدريان لَيكردين لة طيتتوطؤى 
هةموو جارَيك تةئجيل كردنَيك بووةتة ثيالنَيك بةسةر كوردا تا .ارَى سووديان بينيوةهةموو ج 91و 23

، ئَيمة هةموو ثَيمان وابوو رذَيمة يةك لة دوايةكةكانى عرياق ئةو زوَلم و زؤرية دةكات، 0223ساَلى 
كمى شيعة هةر ثَيشمان وابوو برايانى سوننة لةسةر كارن و زوَلممان لَيدةكةن، بةآلم دةركةوت ئَيستا حو

وة ئَيمة لة دانوستاندن داين دةضني لة خاَلى سيتر دةست  0223سني و شينيان فةرقة فةرقَيكى نةكرد لة 
نية، هي  شتَيك بة ِرةوا نازانن، كَيشةى ثَيشمةرطةية، كَيشةى بودجةية،  152ثَيدةكةين هةر ماددةى 

لة سةرى دانيشتووين بؤماوةيةكى تر كة ئَيمة  152كَيشةكانى ترى وةك كَيشةى سنورة بؤية ماددةى 
درَيذبكرَيتةوة كارةكة جَيبةجَي نةكراوة، جَيبةجَي نةكردنةكةى لةبةر وةخت نةبووة، لةبةر ئةوةش 
نةبووة عرياق ثارةى نةبووة لةسةر ثارة ثةكى كةوتبَيت داوا لة دةوروبةر بكةين بؤ جَيبةجَيكردنى ئةو 

خةَلكى عةرةب و كورد ِرازى نةبوون، من ثَيم واية ئةوة ماددة دةستورية لةسةر ئةوةش نةبووة كة 
عةقليةتى سةركردايةتى سياسية كة لة عرياق هةية، هةمان عةقليةتة كة ثَيشوو بووة، ثَيش رووخانى 
رذَيم بةو بريكردنةوةو بو عةقليةتة ناكرَيت بطةينة ضارةسةر ناطةينة ضارةسةر من ثَيم واية  ماددةى 

بؤ دةدةين بؤ خؤى لة بوارى كردةييدا ئةوة تةئجيل بووة، ضونكة جَيبةجَي نة  كة ئَيمة بِريارى 152
مانطةدا  5مانطةدا بَي ئومَيدم لةوةى كة لة ماوةى ئةو  5كردنة،  ئةطةر دةست ثَيكردنةكة لةو ماوةى 

مة دةبَيت جَيبةجَي بكرَيت، بؤية بؤخؤمان بِريار نةدةين لة شتَيك كة لَيى بَي ئومَيد بني، بةديل ضية ئَي
بةديلمان هةبَيت، ئيمة دوو راثرسيمان كردووة لة تةئرخيى عرياقى دا وةكو كورد يةكيان كةوتوينةتة سةر 
عرياق يةكَيكيشيان داواى سةربةخؤييمان كردووة لة عرياق، ئةوةش ئيمكانى نية كة بتوانني لة واقعى 

طةياند كة ِرازى نني بةوة وة مةوقعى سياسى ئَيستاى ئةمرؤى دا ناوةندى نَيودةولةتى بؤخؤيان ِرايان
جوطرافى كوردستانيش ئةو رَيطةيةى ثَينادات، حةقيقةتَيكة، بةآلم ئَيمة دةتوانني ض فشارَيك خبةينة سةر 
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ئةو برايانةى كة برايةتيمان ناكةن، كة برايانى عةرةبن كة ضةند ساَلة ئيمة دةستى برايةتى درَيذدةكةين 
اذةت بة شتَيك كرد كة هةموو هَيزة سةرةكيةكانى عرياق ثابةندبوونيان و برايةتى ناكةن، جةنابت ئام

بى خؤ هَيزة بضوكةكانيش نني ِرَيطر بن لةوةى  حيزبة سةرةكيةكانة حيز 152راطةياند بؤ ماددةى 
وو واى كرد، ية وا دةكات كَيشة بؤ ئَيمة دروست دةكات مالكية وا دةكات، عةالوى بدةعوةية شةهرستاني

هَيزة سةرةكيةكانى لةوة دان كة تارق هامشى كة دوَينَى هاتووة ئَيمة  ةعيتةرى بوو،ئيرباهيم ج
موزةكةرةيةكمان لةطةَل ئيمزا كردووة  ئةو لة ريئاسةتى مجهورى ناية كة بة مةرسومى مجهورى دةتوانَيت 

كى كؤمار ئيدارةى كةركوك رَيك خبةينةوة  ئةو يةكَيك بووة لة وانةى تةطةرةى خستووة كة جةنابى سةرؤ
ثَيشنيارى كردووة بؤ ئةوةى ئيدارةى كةركووك رَيك خبةينةوة، ئةو يةكَيك بووة لةوانةى عةرقةلةى 
دروست كردووة ئَيستا جَيطرةكةى ترى عادل عبداملهدى دةَلَيت وةَلآل تا نةجةف و كةربةال دوو كَيشةى 

ى نةتةوةيى هةية، ِرَيطاضارة ئايا جيان كَيشةيةكى ئيدارى و ئَيمة كَيشةيةكى سياسى نةتةوةيى، ريشةيةك
ئَيمة لة حكومةتى عرياق بكشَيينةوة يان رةتى بكةينةوة من ثَيم واية رةتكردنةوةى ئةطةر هةر 
ثةسةندكردنى من دةزامن زؤرينة لةطةَل ثةسةندكردنة بةو ِرةهاية ثةسةندى نةكةين باشة، ئةطةر 

وكراسيدا ديراسة دةكرَيت ضةند خةَلك لةطةَلى نية، ثةسةندكردنيش بَيت بةو ِرةها نا ضونكة لة دنياى دمي
بؤية من بةش بةحاَلى خؤم لةطةَل ثةسةند كردنى ئةوةنيم بؤ ماوةيةكى تر دواخبرَيت، تةنها ئةطةر ئةوان 
نيةتيان ثاكة، ئةو هَيزة سياسية سةرةكيانةى كة جةنابت فةرمووت نيةتيان ثاكة، ئةوان لة ريئاسةى 

ن، ثَيم وانية بؤ شةش مانطى ديكة نزيكمان هةية موو شتَيك زةمانةتى ئَيمة بدةهة مجهورى دان با ثَيش
بة مةرسومى مجهورى با قةزاو ناحيةكان خبةنةوة سةر كةركوك ئَيمة، ئةو كؤبوونةوةية با بِريارى لةسةر 

شنيارةيان نةدةين تةئجيلى بكةين بؤ كؤبونةوةيةكى تر، بزانني ئةوا لةو ثَيشنيارة ض دةكةن، ئةطةر ئةو ثَي
قةبوَل كرد واتة نيةتيان ثاكة، ئيدارةى كةركوك رَيكخةينةوة بؤ ئةو مةرحةلةية خؤ ثةيوةندى نة بة 
هاوردة هةية ونةبةدةركراوةوة، هةية نة ثةيوةندى بةوةوة هةية ثةيوةندى بةبِريارَيكى سياسييةوة هةية 

ة بِريار نةدةين تةئجيلى بكةين بؤ مةرسومى مجهورى دةوَى بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةو كؤبوونةوةي
كؤبوونةوةى داهاتوو، بزانني سةرؤكايةتى كؤمار كة لة سَى كةس ثَيكهاتووة بة تةوافق ئيش دةكةن ئةو 
ثَيشنيارةم هةية ئينجا ئةو كات بِريار لةسةر ئةوة دةدةين دواى خبةين يان نا؟ من ثَيم وانية نيةت ثاكى 

دةردةخات كة ضةند لةطةَل برايةكانى خؤيان كة هةموو جا وا  ئةوان نيةت ثاكى سةرؤكايةتى عةرةب
دةَلَين راستطؤن، ضونكة هةموو جار دَين، هةمووجارَيكيش بةيانيان دةركردووة تا ئَيستا هةَلوَيستيان 
خراثة تا ئَيستا طوَيم لةو حيزبانة نةبووة تةنها كردةوةى خراثم ىَل ديتوون كة بة كردار ئةوةيان كردووة 

مليون  0ثرسياريةتى ئةوةش بة ثلةى يةك دةخةمة ئةستؤى ئةمريكا،ضونكة كة ئةمريكا كَيشةى من بةر
جةيشى بة يةك قةرار حةل كرد، كؤمةَلَيك شتى كرد راستة لة قازاجنى ئيًَمة بوو سوثاسى دةكةين بةآلم بؤ 

يةعين ئةوة بؤ خؤي نةيويست، خممورى هةر دوَينَى لةسةر ئَيمة بووة بؤ نةيانتوانى بيخةنة سةر ئَيمة، 
ئةمريكاو بةريتانيا و هَيزة هاوثةميانةكان بةبةرثرسيارَيس دةرةجة يةك ئةزامن ئينجا ئةوان ضونكة 
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حكومةتي عَيراقي تائَيستا دةسةآلتي نةبووة، ئايا ئةطةر دةسةآلتي هةبَيت ئةوة شةش مانطي تر ضةك 
ئةبَي ضيمان لَيبكات، لةو بَيهَيزييةدا وا ئةكات دةكِرَيت لة وآلتان، خؤي بةهَيز ئةكاتةوة، شةش مانطي تر 

بةثشتيواني كَي وائةكات، بةثشتيواني هَيزي هاوثةميانان، من ثَيم واية ئةمريكا ئةبَيت بَيت ئةو 
زةمانةتةمان بدات، لةطةَل ئةمريكاو نةتةوةيةكطرتووةكانيش بَلَيني نيةت ثاكي ئَيوة لةوةدا دةبَي نيةت 

ا دةبَيت بيانةوَي برايةتي ئَيمة قبوَل بكةن، دةنا ئَيمة وةكو فشارَيك بطةِرَيينةوة ثاكةكاني عَيراق لةوةد
سةر راثرسيةكان، من تةنها ئةو ثَيشنيارةم هةية تةئجيلي بكةين ئةم كؤبوونةوةية بِرياري لةسةر نةدةين 

نطاوَيك بَينة ثَيش، تا نيةت ثاكي ئةوامنان بؤ دةردةكةوَيت هةنطاوَيك ئَيمة، دَيينة ثَيش با ئةوانيش هة
 .ضونكة ئَيمة، نني رازيي نني ئةوانن رازي نني، مادام ئةوان رازي نني دةبَي هةنطاوَيك بنَين، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس ئَيستا سةرؤك فراكسيؤن وسكرتَيري حزبةكان كة قسةيان كرد وةختم كردبوويةوة بةآلم ئيرت 

نةكةين، لةمةودوا دوو دةقة هةية بؤ هةر ئةندامَيكي ثةرلةمان كة قسة دةكات،  ناكرَيت تةحديدي وةخت
 .ئومَيد دةكةم كة هةندَيكيان بَلَين قسةكامنان كرا، نوقتةي نيزامت ضية فةرموو كاك زرار

 
 

 :امني طاهربةِرَيز زرار 
 . بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اسس يان بَلَيني لةطةَل ثَيشنيارةكةداين كة درَيذبكرَيتةوة ثَيشنيار ئةكةم بؤ هةموو ئةندامة بةِرَيزةكان بةِر
 .يان بَلَيني لةطةَليدا نني بؤ ئةوةي ماوة زؤر نةخايةنَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاست دةكةين، ئةطةر بةقسةت بكةن مةمنوونني، كاك هيوا فةرموو

 :بةِرَيز هيوا صابر امحد
 .ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ

وةَلآل من ثَيم خؤشة وةكو ثةرلةمانتارَيك وتاكَيكي ئةم هةرَيمة بةشةفافيةت هةندَي شت باس بكةين 
بةتايبةتي ئةوةي ئةجمارةش كة ئَيستا هاتووةو ئةخيةنة بةردةم ثةرلةمان، ئَيمةش ئةزانني بةسةر ئَيمةدا 

ةكان يان زهلَيزةكان وخاوةن ئةشكَيتةوة، خؤش نية هةربابةتَيك كة ئةمريكاو نةتةوةيةكطرتوو
مةتاميعةكان بيانةوَيت وةختَيكي زؤر لةئَيمة بطرن ودواييش وةكو ئةوةي خؤيان ئةيانةوَيت وابَيت، بؤية 
من ئةَلَيم لةم مةسةلةيةدا تةرةيف مامةَلةمان كَيية، بؤ ئةو نةهات قسةمان لةطةَل بكات، كَي بوو بةرثرس 

بةطوَيرةي دةستور ثَيويستة بدرَيتة مةحكةمة، ئةو حكومةتة ؟ ئةوة 152لةجَيبةجَيكردني ماددةي 
ثَيويستة نوَينةرايةتي هةرَيم شكايةتي لةسةر تؤمار بكات، وةكو ئةوبرا ئاماذةي ثَيكرد ئَيمة لةمانطي سَي 
هي  قسةمان نةكرد، تَيثةرَي ومانطي حةوت تَيثةِري قسةمان نةكرد، مانطي يانزة تَيثةِري قسةمان نةكرد، 
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ئةَلَين سياسيةكاني هةرَيم، بةرثرسةكاني هةرَيم ديارة ئَيوة خؤتان ئةزانن  ،وةر ئةوةمان ثَي ئةَلَينجةما
ئةم بابةتانة هةمووي كات طوزةراندنة، ئةي بؤ لةكاتي خؤيدا هةَلوَيست ناطرن، لةبةر ئةوة منيش 

ةكة كة ئَيستا هَيناويانة بؤ مرد، جَيبةجَي ناكرَيت، ئةمة سيناريؤي 152هاودةنطي ئةو دةنطانةم كةماددةي 
ثةرلةماني كوردستان، ئةيانةوَيت بابةتَيك بةئَيمة، شةرعيةت ثَيبدةن كةئةوان لةبةزدا هةندَيك 
لةبةرثرسةكان مةعنني بةوكارة ئةَلَين بةطوَيرةي دةستور ئةو ماددةية بةسةرضووة، ئةوة جؤرَيكة لة 

وةيةكطرتووةكان دَيت ئةَلَيت قةيناكة من ئةم ثَيشنيارة بؤ دَلدانةوةي ئَيمة، ئةَلَين قةيناكة نوَينةري نةتة
ئَيوة ئةكةم، ئةي زةمانةكةي ضية؟ ض ئيتييتاقيةك هةبووة لةجيهاندا بَلَين زةمان نةبَيت، زةمانةكةي 

و نةهجي خؤي بةسةر ئَيمةدا ئَيمة بَيدةسةآلتني، ئةو سياسةت  ئةوةية بةرامبةرةكةي ئَيمة، دةسةآلتدارةو
َيمة ئةَلَيني باشة، لةبةر ئةوة بةِراسس من ئةم بِرياري ثةرلةمانة بؤ درَيذكردنةوةي ئةم ماوةية ثيادةكات ئ

وا ئةزامن نةئيشي ئَيمةية و نةثَيويست ئةكات ثةرلةماني ثَيوة خةريك بكةين تؤثةكة دةبواية لةمةرماي 
هةَلساية بةم كارة، ئةبوا ئةوان ثةرلةماني بةزدا بواية، ئةبواية نوَينةرايةتي ئَيمة لةثةرلةماني بةزدا 

ئةو براو خوشكانة قسة ئةكةن  ةَل كَي قسة بكةين، من بةكَي بَلَينيبيانطةياندايةتة نةتيجة ئَيمة ئَيستا لةط
ئةَلَين واو وا ئةوان طوَي بؤ ئَيمة ناطرن، لةبةر ئةوة بةداخةوة من ثَيم باشة ثةرلةماني كوردستان 

ة بكةين و شكاتَيك لةسةر حكومةتي بةزدا تؤمار بكةين هةندَي براو ئيحتيجاجَيك لةسةر ئةم دواخستن
خوشك باسي ئةوة ئةكةن سةرؤكايةتي كؤمار هةموومان ئةزانني سةرؤكايةتي كؤمار هيضي لةبةر ناِروات 

يشمان رؤيشت، بةداخةوة من ئةمرؤ 152ئةمرؤ سوَلتةي تةنيتيزي حكومةتةكةية، لةبةر ئةوة ماددةي 
ِرةشةكاني هةرَيمي كوردستاني ئةزامن، ئةوةش بة يةكَيك لةشكستةكاني دبلؤماسيةتي بةيةكَيك لةرؤذة 

خؤماني ئةزامن، داوام واية لةمةوال ثياضوونةوةيةك بكةين لةسياسةتي خؤماندا لةنةهجي خؤماندا 
 .لةخؤش باوةِري خؤماندا، كة بةهةموو شتَيك باوةِر ئةكةين و، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .خوا بةقسةت ناكات، نةسرين خان فةرموو انشاء اهللسوثاس وةَلآل  زؤر

 :صاحل حممدبةِرَيز نةسرين 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مانطى تر ثَيويستة لةسةر دةسةاَلتى كوردى زةمانةتى نَيونةتةوةيى 5بؤ  152بؤدرَيذكردنةوةى ماددةى 
مةوعيدةوة لةسازدانى  كؤِرو كؤبوونةوةى جؤراو  وةربطرَيت كة ئةم جارةيان طشت اليةنةكان ببةستَى بةو

جؤر لة نَيوان رؤشنبريان و سياسةت مةدارانى كوردو عةرةب و توركةكان، دانانى ئيتيحادى ئةوروثى لةطةَل 
ئةمريكاو بةريتانيا وةك ضاودَيرَيك لة جَيبةجَيكردنى ماددةكة، ياخود وةكو شايةتَيك، ثَيويستة 

لة كةركووك و خانةقني تةفعيل بكرَيت،  ثَيويستة لة سةر  152اددةى نوسينطةكانى تايبةتى بة م
نةتةوةةكطرتووةكان ئةو ثةرةطرافةى ثَيشكةشى كردووة بة ثةرلةمان خؤشى زةمانةتى جَيبةجَي 

 .بكات،لةطةَل رَيزو سوثاس
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 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك فواد فةرموو

 :امحد حممد بابان فؤاد.د بةرَيز
 .ى ئةجنومةنبةرَيز سةرؤك

ضارةسةر بكرَيت كَيشةى سةرةكى بزووتنةوةى ِرزطارى  152ئةوناوضة دابراوانةى كة بِريارة بة ماددةى 
خوازى كورد بووة، كة هةمووئةو دانوستانانةى ضل و شةش ساَلى رابردوو كة لة طةَل حكومةتى عرياق دا 

جطة لةوةى ئةركَيكى دةستورية كة  152كراوة و طةرانةوةى ئةو ناوضة دابِراوانةى كة بة ثَيى ماددةى 
بِرواى طةىل كورد بةهَيز دةكات كة سياسةتى سيستةمى نةتةوايةتى بة عةرةب كردن و سِرينةوةى مؤركى 
كورد لة عرياق دا دةستى لَي هةَلطرياوة وة هيواى طةىل كورد بة يةكَيتى عرياقةوة بةهَيز دةكات بة دوا ِرؤذ، 

اق بري لة ثَيشَيلكردنى مافى كورد ناكةنةوة، بؤية ئةم ثرؤسةيةى ثَيى كة جارَيكى تر حاكمةكانى عري
دةطوترَيت ئاشتبوونةوةى نيشتمانى و مصالةحةى وةتةنى ئةمِرؤ لة عرياق داسةرناطرَى بة بَى 

لةم سةردةمة  152وةكو خؤى، ديارة جَيبةجَي نةكردنى ماددةى  152جَيبةجَيردنى تةواوى ماددةى 
ادةى سياسى حكومةتى بةزداوة بووة، هةرضةند ديارة هةمومان دةزانني حكومةتى بةهؤى نةبوونى ئري

بةزدا حكومةتَيكى بَي هَيزة وة ئريادةى سياسى تةواوى بة دةست خؤى نية، لة بةر ئةوة من طومامن هةية 
ةتةوانةية زة فرة نلةوةى كةوا ئةم بِريارة تةنها بِريارى حكومةتى بةزدا بَيت، ثَيم واية بِريارى ئةو هَي

بكرَيت بة بنةما كة  0224ئةمِرؤ دةسةَلاتيان هةية، بؤية ثيَِِنيار دةكةم كة ئامارى  ادكةوا لة عرياق
مانطى تر مةرجدار بَيت بةوةى كة ئةمة دواين جار بَيت 5رييتِراندؤم وة درَيذ كردنةوةى ئةم ماددةية بؤ 

، ثَيويستة ئةجنومةنة خؤجَييةكانى ئةم درَيذدةكرَيتةوة و ئةطةر هاتوو لةم ماوةية جَيبةجَي نةكرا
ناوضانةدةسةالتيان بدرَيتة دةست بَريار لةسةر ضارةنووسى ناوضةكانى خؤيان بدةن و ثَيم واية 
جَيبةجَيكردنى ئةم ماددةية نةك تةنها ئةركى حكومةتى عرياقة ئةركَيكى طةورةى هَيزة كورديةكانيشة، 

سوكةوتى خؤيان لةو ناوضانة بطؤرن بة شَيوةيةك كةوا هةَل ،بة راستى كارو ضاالكانى خؤيان و كة دةبَى
دؤستايةتى لة طةَل نةتةوةكانى زةيرة كورد دا بة شَيوةيةك بةهَيز بكةن بةتايبةتى توركمان و ئاسوريةكان 

وة هةروةها  152و كلدان و عةرةبةكان كة بتوانن ثشتطرييةكى باش بكرَيت بؤ جَيبةجَي كردنى ماددةى 
ةجَي كردنى ماددةكةش، ثَيويستة ثَيداضونةوةى ثَيدا بكرَيت، ثَيويستة نوسينطةكانى ليذنةى جَيب

زيادبكرَيت ئةندامةكانى ضاالك تر بكرَين وةئةو رَيوشوَينانة بطرَيتة بةر كةوا ثةلة بكرَيت لة 
 .جَيبةجَيكردنى ئةم ماددةية زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو عثمانكاك 

 (:بانى مارانى)عبداللة قادر مانعثبةرَيز 
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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سةرةتا ثشتطريى لة بةشَيكى زؤرى قسةكانى بةرَيز كاك هيوا دةكةم، منيش لةطةَل ئةو رايةم هةر كارَيك 
ساَلة بؤ  14ديارة بة ثَيى تةجروبةى هةموومان كة ضووة نةتةوةيةكطرتووةكان وةختة كةمةكةى 

ةتةوةيةكطرتووةكان ديارة كةس نية نةزانى وةكو بة بري هَينانةوةك باسى دةكةم جَيبةجَي كردنى، هةر ن
دبلؤماسيةتى عةرةب زؤر زيرةكانة لةسةر مةسةلةى كةركووك كورديان تووشى سةر  152دةبارةى ماددةى 

ئَيشةيةك كردووة كة خؤشى نازانَى ضؤن بةرَيوة دةبات، دبلؤماسيةتى ئَيمة نةيتوانى ئةو فةنة 
انةى كة ئَيمةيان وا تووشى سةر ئَيشة كردووة مةسةلة نةتةوايةتيةكامنان  لةسةر مةسةلةى تةكنيك

كةركووك لة بري ضؤتةوة، ئةسلةن مةسةلة نةتةوايةتيةكان لة كةركوك هةر باس ناكرَيت ئةومالة دَيتةوةو 
حكومةتيشة وةكو  ئةو مالة دةِروات ئةوة ئةسَلةن ئيشى ئَيمة نية، ئةسلةن نة ئيشى ثةرلةمانة نة ئيشى

ئةوةى ضؤن جةنابى مام جالل لة كؤبوونةوةى ئةجنومةنى حوكم ئةو نةخشةى بةرز كردةوة كة لة 
نةخشةكةدا هاتووة سيلسيلة ضياى حةمرين سنوورى جوطرافياى كوردستانة، خؤمان لةو ثةرلةمانة ثَيشرت 

بةوةوة هةية مالَيك  دةبَى ثَى لةسةر ئةو نةخشة دابطرين، ض عيالقةىن ضمان دةطوت هةمووما
دةطةرَيتةوةو مالَيك ناطةرَيتةوة كة ئَيمة كةركووكمان لة ناو جوطرافياى هةرَيمى كوردستان جَيطري كرد با 

زؤر  152هةزار مالة عةرةبى تَيدابيت ضية؟ يعنى ئةوة مشكيلةى ئَيمة نية بةهةرحال مةسةلةى ماددةى 
را بةداخةوة هيضمان يعنى حكومةتة يةك لة دواى بة زيرةكانة لةسةر ئَيمةيان داناو جيبةجَي نةك

يةكةكانى بةزداو خؤمشان يةعنى كارمان نةكرد بؤ جَيبةجَي كردنى ماددةكة بةِراستى، بةداخةوة جَيطاى 
داخة خؤمشان لةو ثةرلةمانة رؤذَيك زؤر توندين رؤذَيك زؤر شلني، بةراستى دوو هةفتة لةمةو ثَيش 

ن، ئَيمة نازامن ئَيستا ئةطةر ئةرشيف خبوَينينةوة ئَيمة يان ئةو رؤذةى هةموومان طومتان شتى وا ناكةي
كؤبونةوة كرا لَيرة بيخوَينينةوة زؤر فةرقى هةية و نازامن يةعنى خؤمشان حةقة وا نةبني هي  حةىل 
وةسةمتان نية، لةو ثةرلةمانة خةريكة ببينة ثاشكؤى رَيكةتنة سياسيةكان كة بة هي  شَيوةيةك ثشتيان 

نابةسرتَيت، رَيكةوتنى سياسى لة دنيا هي  رَيكةوتنَيكى سياسى لةو واَلتةى ئَيمةو لة هةموو واَلتانى  ثَي
دنيا رَيكةوتنى سياسى ثشتى ثَي نابةسرتَيت مةسةلة قوةتةو مةسةلة هَيزةو مةسةلة كات بةرَى كردنة 

ةوةى ويستمان نةبوو ئَيستا جَيبةجَي نةكرا،  بة داخةوة مةصرييشى ديار نية ئ 152بةهةر حال ماددةى 
با بؤ دواخستنةكةى كة لة هةموو جَيطا باس، دةكرَيت ئيستا خؤمان لة ثةرلةمان قسةى لةسةر دةكةين 

تكا دةكةم   152ثةرلةمانى كوردستان سةقيتى زةمةنى ديارى بكات بؤ قؤنازى جَيبةجَي كردنى ماددةى 
لةمانة با دواى خبات ضونكة ئَيمة فةقريين زةدرمان يةك داوامة برادةران باسيان كرد دواخستنة، ئيشى ثةر

لَيكراوة، ئةوان زةدرةكةيان لة ئَيمة كردووة ئةمة ضؤن بضني بؤيان درَيذبكةينةوة ئيشى ئةوانة دواى 
خبةن، ئَيستا كة خستومانةتة سةر خؤمان و ئيشى ئَيمةش نية ثَيشنيار دةكةم بؤ ثةرلةمانى كوردستان 

رَيت بة دوو بِرطة رةجائةن بك 152خاَلى يةكةم داواكارميان ئةوة بَيت ماددةى سةقيتى زةمةنى دابنَيت، 
ةسةلةى و كةربةالو نازامن كوَى و كةركووك ثَيكةوة بَيت هةمووى قةت قةت جَيبةجَي ناكرَى  با مبةسرا

رى عيالقةيان بة قةزيةى سياسى و نةتةوةيية وة هةية لةطةَل مةسةلةى ئيداكةركوك و ناوضةكانى تر كة
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داوامان ئةوة بيت مةسةلةن كةركوك وناوضة كورديةكان لةطةَل ناوضة : لَيك جودا بكةينةوة يةكةم
جَيبةجَى كردنى  جَيبةجَي بكرَيت دوو بؤ 152عةرةبيةكان لَيك جودا بكةينةوة بة دوو فةقةرة ماددةى 

ك ضةند كاتى وةوةى كةركوكةركووك خاَلى يةكةم بؤ ئاسايى كردنبِرطةية لة 3خاَل بة خاَلى ماددةكان كة 
دةوَيت لَيرة مناقةشةى بكةين بؤى ديارى بكةين كة ئةو ماددةية جَيبةجَي كرا ئةوجا ضى لةسةر ئَيمة 

بَلَيني بؤ بِرطةى يةكةم ضةند كاتتان دةوَيت بؤ ئاسايى  ن ئاو نا، ئَيمةدةبَيت يةعنى ئَيمة هةر ناكرَيت بَلَي
 3مانط بةسةر ضاو لةو  3ت بةسةر ضاو ئةوة بِرطةى يةكةم، كردنةوةى مانطَيكت دةوَيت، دووت دةوَي

مانطة ثَيداطرينةوة لةسةر مةسةلةكة يةعنى هةمووى نةكةينة ناو يةك هاوةن  وةكو ئةوبرادةرة باسى 
كرد يةك بَلَيت ئا يان نا مةسةلةكة ئا و نا نية مةسةلةكة قوَلكردنةوةية مناقةشة كردنيةتى ديراسة 

مانطى دةوَيت، كَي ية ساحبى داواكة  3يةكةم بؤ ئاسايى كردنةوة ضةند وةقتى دةوَيت كردنيةتى، بِرطةى 
نازامن كَي ية كَى دَيت داوامان لَي دةكات درَيذى بكةينةوة، من ئةوةم نةديوة لةوَيوة بؤ خؤى هاتووة نازامن 

درَيذى ناكةينةوة  ئَيمة ضى بكةين لةطةَل ثةرلةمانى بةزدا طومتان ئَيمة بشمرين ئةوة ناكةين، واتة
مانطة  0مانطة  3نةتةوةيةكرتووةكان بؤخؤى هاتووة، بةآلم ساحبى قةزيةكةى نية بؤ ئاسايى كردنةوةى 

دةبَيت زةمانةتَيك هةبَيت، سةقيتى زةمةنى ديارى بكات بؤ مةسةلةى سةرذمَير كردن ضةند مانطى 
نطةى بؤ درَيذبكةينةوة، بؤ مةسةلةى ئةوةةندة ما. ثَيدةوَيت با بَيت بَلَيت ئةوةندة مانطةم دةوَيت 

ِراثرسيةكة ضةندى دةوَيت، هةر سَيكيان خاَل بة خاَل ئَيمة دَيني ضةندى دةوَيت بؤى ديارى بكةين هةر 
ئةوةم دةوَيت ثَيش لةسةر ئةوة دادةطرم كة ئةوانة نةكةن بةِراستى ئةوى تر هةرضى بيكةين بالشةو،زؤر 

 .سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وة ماناى تةعديلى دةستورة، ضؤن دةكرَيت شتى وا باس بكرَيت، ئةوة تةعليقى تر نادةم، ئةوة بة هي   ئة
ماناى واية دذى هةموو ئةوةيةكة دوا وتةيةك  152شَيوةيةك قابيلى باس نية دةستكارى كردنة لة ماددةى 

ةرارى دةسةآلتى ئةوةى ناكرَيتة دوو بةش سةرؤكايةتى كؤمار لة ق 152مداخةلة دةدةم يةعنى ماددةى 
هةية، ئةو طؤِرانكاريةى قةزاو ناحيةكان، طةِراندنةوةى دةبَيت  152دراوةتَى كة عيالقةى بة مادةى 

بِرياريش لة سةرؤكايةتى كؤمار بة ئيجماعة، يةعنى هةر سَى يةكَيكيان بَلَين نا نابيت، ئةوانيش متمانة 
آلم ةب ،وَى ِراطرياوة ثةيوةندى نية بة مةسائيلى ترةوةبةينى سوننةو شيعة نية، بؤية قةراراتى ئَيمةش لة

. واى طوتووة، بؤية من حةز دةكةم ِرةضاوى هةندَيك شت بكةين كة دةيَلَيني 152ماددةى 
نةتةوةيةكطرتووةكان ئةهميةتَيكى طةورةى هةية، كاتى خؤى ئَيمة مةمنون بوين يةكَيك لة زاويةيَيك لة 

وةربطرَيت، خؤى بَيتة ئَيرة لة ثةرلةماندا قسة دةكات، ئيعرتاف كردنَيكة بة واَلتَيك دا موزةكةرةيةكمان لَي
 .ثةرلةمانى كوردستانة دةبىَيت بة ئةهميةتى وةربطرين، بةو جؤرة بَى ئةهميةت نية

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك عزالدين فةرموو
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 :بةرَيز عزالدين سليم خديدا
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوة ناكةم كة مَيذوو و تةئرخيى، ضونكة ئَيمة يةك هةَلوَيستني بؤضوومنان هةية سةبارةت  وا بزامن قسةى
بة طشت قةزيةى كوردي ئةو ماددةش، بةآلم يةك شتَيك هةية ئَيمة ويستما لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان 

ضى بكةين وة مقتةرةحاتى ئةوان زةمانةت ضية بؤمان بَلَين وة ئةطةر ئةو زةمانةتة تةتبيق نةبوو ئَيمة 
ئَيمة نيازمان ئةوة بوو،  نيازمان ئةوة نةبوو، طلةيى و طازاندة بكةين لَيرةو ئةو طلةيى و طازاندة ماوةيةك 
دةبَيت و هةر وةكو جاران و تةتبيقيش نابَيت، هي  شتَيكيش نية، بةآلم ئيٍَِستا لة ئةمرى واقع داين كة 

آلم زةمانةت ضية ثَيمان بَلَين زةمانةت ضية؟ با جَيبةجَي ناكرَيت لة كاتى خؤى دا، بة 152ماددةى 
مناقةشةى زةمانةت بكةين لة طةَل كَى زةمانةت بكةين لةطةَل نةتةوةيةكطرتووةكانة لةطةَل حكومةتى 
عرياقة، مومةسيلى حكومةتى عرياق لَيرة نية مومةسيلى نةتةوةيةكطرتووةكانيش لَيرة نية ئَيستا با 

يةتَيك بدؤزينةوة ئةو ئاليةتة سةقيتى زةمةنى ثَيبدةين كة ئةو ئاليةتة موناقةشةى زةمانات بكةين، ئال
 4ضؤن تةنيتيز بكرَيت لةو شةش مانطةدا ئةطةريش نا ئةو طلةيى و طازاندة هي  نية ثَيش ئةوة بة 

 دةقيقة كَيتان ِرازية لة درَيذكردنةوةى ئةو فةترةية و كَيتان ِرازى نية تةواو؟ ئةوة ئَيمة زةمانةت دةدةين،
 .سةقيتى زةمةنى دةدةين ئالياتى تةنيتيزى ماددةكة لةم ماوةيةدا بزانني ضية، زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك عبدالرمحن فةرموو

 :رضابةرَيز عبدالرمحن امحد 
 . بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

دةوَيت، ضونكة لة مانطى تر، ئةمة هةَلوةستةو كارى جدى  5بؤ ماوةى  152ديارة درَيذكردنةوةى ماددةى 
خيالىل دوو ساَل و دوومانطى ِرابردوو جَيبةجَي نةبوو ئةو ماددةية كة ثةرلةمان نوَينةرى خةَلكى 

لة وادةو كاتى ديارى كراوى  152ئاية ماددةى : هاتووة دةَلَى 0222كوردستانة لة ِراثرسيةكى جةماوةرى 
يش دةَلَى بةَلَى لةو ِروانطةيةوة % 05رَيت، ى دةَلَى نةخري جَيبةجَي ناك% 25خؤى جَيبةجَى دةكرَيت؟ 

ديارة كة دةَلَين بؤضى جَيبةجَى نةبوو قؤنازى . دةبَيت ِراوبؤضونةكامنان دةبَى لة جةماوةر نزيك بَيت
يةكةمى لة وادةو كاتى خؤى دا ديارة اليةنى ثةيوةنديدار دةسةاَلتى جَيبةجَي كردن لة حكومةتى عرياقى 

نةبوو لةسةر ئةو ماددةية، بؤية دةَلَيم ئةو شةش مانطةش كارى بؤ بكةين و ئريادةى جَيبةجَيكردنى 
هةلوةستةمان هةبَيت ئةوةش زةرورةتى حاَل و واقيعة، ئةو قؤنازةش كة دَيتة بةردةم دةبَيت ئَيمة 

ئةو : من يةك، دوو ثَيشنيارم هةية بؤ ئةم بابةتة يةكةم. تةفاعوليشمان هةبَيت ديارة خراث تر دةبَيت
انةتة كة باس دةكرَيت طةرةنس  بة بةَلطةنامةو نووسني بَيت و بة شتى ِرةمسى بَيت ديارة لة ماددةى زةم
كاتى خؤى لة ياساى كاتى بة تةفاصيل هاتووة كة ئةطةر دةسةالتى جَيبةجَي كردن لة عرياق نةيتوانى  42

ةيةكطرتووةكان بكات بؤ جَيبةجَيى بكات ضؤن حةكةمَيك دانَيت، ضؤن حكومةتى عرياقى داوا لة نةتةو
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درَيذكردنةوةى ئةم ماددةية بؤ جَيبةجَي كردنى كة ئةوة نةكراوة با ئَيستا بة بةَلطةنامةو بة نووسني ئةو 
زةمانةتة هةبَيت لة اليةن حكومةتى عرياقيةوة بة دةرةجةى يةكةم ثاشان لة اليةن هاوثةميانان و ووالتى 

سةرؤكايةتى : ثَيشنيارى دووةم. نةت هةبَيت ئةوة ثيَِِنيارى يةكةمثةيوةندارةوة، بة بةَلطةنامةى رةمسى زةما
ثةرلةمان يان نوَينةرى ثةرلةمان لةو حيوارةو لةو دبلؤماسيةتةو لةو كارة سياسية هةبَيت لةبةر ئةوةى 

 .بةردةوام ئاطامان لة حاَل و وةزعةكة هةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك عادل فةرموو
 :ز عادل حممد امنيبةرَي

 . بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ى ةبةِراستى برادةران زؤريان باس كرد، ئَيمة ضيمان بةسةر هاتووةو دةرئةجنامةكةى ضؤنةئةطةر هةَل

خؤمانة، ئةطةر ئةوان لة ئَيمة زيرةك تر بوون، ئةطةر فَيَليان لَيكردووين، مافةكانى كوردمان ضرِِِكردةوة لة 
ش لة دةستورى هةميشةيى عرياق تةئكيد لةسةر زيندوويى ئةو ماددةية كرا ةوة دواتري 42ماددةى 

بكةين بةِرستى خةرقَيكى دةستورية لة  152، ئَيمة ئةطةر لة دةستور تةماشاى ماددةى 152بةماددةى 
ة ئةوة  31/10/0222اليةن دةسةاَلتى جَيبةجَي كردنى عرياقةوة، ِراستة ئَيمة ئاليةتى جَيبةجَيكردن كة 

بةِراستى تووشى شةلةل بووة و اليةكى شةلةل لَيى داوة  152ئاليةتة دةمرَيت دةتوانني بَلَين ماددةى ئةو 
تةنيا دوو ماددةى قانونى ئيدارةى دةوَلةت دةمَينَيتةوة كة  153بةآلم ئةوةمان لة برينةضَيت لةماددةى 

ثَيمان خؤش بَي و ثَيمان ةكة دةبنة دووماددةى دةستورى هةميشةيى عرياق زيندوون، ئَيمة  42و  43
ناخؤش بَيت ضوار، ثَينج رؤذى تر ئاليةتى جَيبةجَي كردنى ماددةكة كؤتايى ثَى دَيت كة مةسئوليةتةكة لة 
ئةستؤى دةسةاَلتى جَيبةجَيكردنى عرياقة، ئةطةر ئَيمة نوَينةرى نةتةوةيةكطرتووةكانى لة عرياقة دةبوو 

جَيبةجَي نةبوو ضارةسةرَيك بدؤزينةوة، ثَيم واية ِرةنطة ئَيمة  خؤمان بطةرَيني لة ضارةسةرَيك لةو مودةية
خةياراتى زؤر بةهَيزمان نةبَيت لةو مةوزوعانة بةآلم ئَيستاش ئةو فرسةتة هاتووة ئةوةى بةالى منةوة 
زؤر لَيى نيطةرامن نوَينةرى نةتةوةيةكطرتووةكان لة قسةكانى خؤى هي  طرةنتيةكى نةدا ئَيمة 

يزانني كَيشةكانى ئَيمة لةطةَل تاكى عةرةب دا نةبووة، عةرةبَيكى عيمارة بةسةر حةقيقةتَيك كة ب
دةناسرَيت قةد بريى نةكردةوة بَيت لة كةركووك جَيبةجَى بَيت لةناو هؤرَيك دا ذياوة بةآلم، قيادةى 

حكومةتى  سياسى عرياقى دةبَى ئَيمة لة بريمان نةضَيت كَيشةى ميللةتى كورد بة درَيذايى مَيذوو لةطةَل
عرياقى دابووية يعنى ئَيمة هةر كةسَيك حوكمران بَيت ئامادة نةبووة دان بة مافةكانى طةىل كورد دابنَيت 
بةِراستى ئَيمة تةوةقوعمان دةكرد دواى رووخانى ِرذَيمى سةدام قيادةى سياسى عرياقى بة لَيبوردنَيكى 

بوردنى بكردباية، هةموو ناوضة دابِراوةكانى طةىل زؤرةوة لةو تاوانانةى كة دذ بة طةىل كورد كراون داواى لَي
كوردساتنى بطةِراندباوة بؤ سةر هةرَيمى كوردستان، نةك مبانباتة ناو مةوزوعَيك كة مةوزوعى ماددةى 
دةستورى و ئيستيتتاو ئةوانة، بةهةرحاَل ئَيمة ضوينةتة ناو مةوزوعَيكةوة كةوا ماددةكة بةشَيوةيةكى ئاَلؤز 
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وة، ئَيمة دةتوانني ئةوةى كة من تةئكيدى لَيدةكةمةوة وةكو ثشتطريى لةو بةرَيزانة كاتى خؤى داندرا
مانطة طرةنتيةك هةبَيت يعنى ئةو طرةنتية كَى دةيدات،  5دةكةم ثَيش من ئَيمة، هةوَلى ئةوة دةدةين ئةو 

بَيت زؤر ثَيى ئةمريكا دةيدات يان نةتةوةيةكطرتووةكان دةيدات بةِراستى ئةوة مةوزوعَيكة كة ئَيمة دة
لةسةر دابطرين، ضونكة لةبريمان نةضَيت ئَيمة لة قانونى ئيدارةى دةولةت ضةند ثارَيزطايةك بؤى هةبوو 
هةرَيمَيك دروست بكات، بةآلم لة دةستورى عرياقى ئَيستا يةك ثارَيزطا بؤى هةية هةرَيمَيك دروست بكات 

َيتة ئةمرى واقع كةركووك بة تةنيا ببَيتة بؤية  ئَيستا بؤخؤم مةترسى ئةوةم هةية ئةو مةوزوعة بب
فيدراَليةتَيك، ئةوكاتة لة كوردستان دادةبَرَيت، ئَيمة خؤمان بة دةستى خؤمان كوردستان جارَيكى تر بةش 

 .دةكةينةوة و سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك بارزان فةرموو

 :بةرَيز بارزان حممد قادر
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

سةرؤك برادةران زؤر باسيان كرد، من دةمةوَيت موختةسةر موفيد ئةم مةوزوعةى كة ئَيستا جةنابى 
دةتوانني هي  ئيزافةيةك بؤ ئةم تةمديدة بكةين هي  شةرت و  هاتؤتة ثَيش دةست ثةرلةمان، ئَيمة

ة شروتَيك لة ثةرلةمان قبوَل دةكرَيت يان هاتووة و وةكو موختار دةطةرَيت و مؤرى دةكةين، ضونك
حكومةت فَير بووة هةموو كاتَيك بة ئةخبارى سةحةفى دَيت لَيرة بامسان بؤ دةكات وا كراو و واكرا ثَيش 
ئةوةى وةزيرى هةرَيم بَيتة ئَيرة بؤ كارو بار ئَيمة لة سةحافة دةزانني مةوزوعةكان ضى ية هةموو جارَيك 

تا ئَيستا ئَيمة يةك كارمتان بةكار  مانط 5حكومةت بة ئةخبارى سةحةفى دَيت بة ئَيمةى دةطوت دةبواية 
نةهَيناوة، زةخت لةسةر يةك حكومةتى عرياقى بكةين، جعيتةرى وعةالوى و نازامن كَي و هيضمان نةكردوو 
ئَيمة هةموو جا رَيك حكومةت شتةكان دةكات و دَين بةس مؤرى موافةقةكة بة ئَيمة دةكةن، ئَيمةش 

لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان بكرداية بة كتابَيكى رةمسى موافق ئاطامان لة هي  نية باشرت وابوو داوايان 
بووناية، ئةطينا ئةو قسانةى برادةران لَيرة دةيكةن هيضى ناخوات ئيمة، ناتوانني يةك شةرت يةك ئيزافةى 

 .زؤر سوثاس. خاَلَيك بكةين، هاتووة لَيرة ئَيمة بَلَيني موافقني وبةس
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .رمووكاك ئارَيز فة
 :ئارَيز عبداللة امحدبةِرَيز 

 .بةرَيز سةِرؤكى ئةجنومةن
كورد دةَلَيت ئةطةر جارَيك زةدرت لَيكردم، خوا بتطريت دووجاريش خوا بتطريت، عةالوى نةيكرد، خوا 
بيطريت، جةعيتةريش نةيكرد، خوا بيطريت، ئةدى مالكى كَى بيطريت؟ خوا كَى بطريت باس دةكرَيت يعنى 

ازة ئَيمة لةبةردةم درَيذكردنةوةى ماوةكة داين، بَيطومان ئَيمة هةَلوَيستى سةركردايةتى مانطة ت 5ئةو 
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سياسى كوردستانيش لةبةر ضاو دةطرين وة ثَيم واية ئةوانيش لة بةرذةوةندى طةىل كوردستان ئةو 
مة نةرميةيان نواندووة، بة تايبةتيش كة نةتةوةيةكطرتووةكان هاتؤتة ناو مةسةلةكة بَيطومان ئَي

مانطة درَيذ بكةينةوة، بةآلم باس لة زةمانةت دةكرَيت، من ثَيم واية  5بةالمانةوة كارَيكى طرنطة ئةو 
زةمانةت تةنيا خؤمانني يةعنى تا ئَيستاكة ئةو ماددة جَيبةجَي نةكراوة، دوو شت هةبووة يةكةميان لة 

مةعلومة لةبةر ضى نةرمى نواندووة  قيادةى كورديان ِرابينيوة كة نةرميان نواندووة قيادةى كوردستانيش
وة نةبَيت : دووةميان. لةبةر بةرذةوةندى طشتى نةرمى نواندووة لةبةر شتَيكى تر نةبووة ئةوة يةك

ئةوانةى كة ماددةكة جَيبةجَي ناكةن ئاطادارى كَيشةو طريو طرفتةكانى خؤمان نةبن، دَلنيام ئةوانيش 
وةى ماددةكة جَيبةجَي نةكرَيت لةبةر ئةوة من دةَلَيم ئَيستا ئاطادارن، بؤية ئاستةنط دروست دةكةن بؤ ئة

مانطى تر دةبَيت سةركردايةتى سياسى كوردستان دةبَيت دام ودةزطاكانى  5كة درَيذ دةكرَيتةوة بؤ 
كوردستان، ثةرلةمان و حكومةتى كوردستان و حيزبة سياسيةكانى كوردستان بؤ خراثرتين ئةطةر كة 

َيبةجَى نةكردنى ماددةكة خؤمان ئامادة بكةين ئةبَيت هةموو ئةو طريو طرفتانةى ديسان خؤ دزينةوة لة ج
كة هةية هةر لة يةكطرتنةوةى وةزارةتةكان هةر لة كةمكردنةوةى نادادثةروةرى، هةر لة بةهَيزكردنى 

ئةو مانطة بطريدرَيتة بةر، بؤ ئةوةى جارَيكى تر  5حكومةت لة بةهَيزكردنى دامودةزطاكانى حكومةت لةو 
اليةنانةى كة بِروايان بة  سةملاندنىمافة ِرةوايةكانى ئَيمة نية زات نةكةن كؤسث خبةنة بةردةميان، تةطةرة 
خبةنة بةردةمى ئةمانة مةسئوليةتةكة بةِراى من تا ئَيستا جَيبةجَي نةكردنةكةى لة ئةستؤى حكومةتى 

ةكردووة، بةآلم لَيرة بةوالوة عرياقى دابووة ِراستة واية حكومةتى عرياقى ئةوةيان جَيبةجَي ن
دةكةوَيتةئةستؤى خؤمان بؤية دةبَيت لة ثةرلةمان داوا لةسةركردايةتى سياسى طةىل كوردستان بكةين، لة 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان بكةين هةنطاوى جدى بنَين، هةوَل بدةين كار بكةين بةرنامة داِريِِذين بؤ 

ةنطاوةكانى جَيبةجَيكردن دا بِرؤين ئةطةر جَيبةجَي نةكرا ئةوةى ئةطةر جَيبةجَي دةكرَيت ضؤنة؟ بة ه
شتَيك هةية . ضى بكةين باشة؟ يةعنى جارَيكى تر مةجاىل ئةو تةمديدكردنةوةو خؤدزينةوةية نةدرَيت

من دةمةوَى بيزانن ئةو اليةنة عرياقيانةى كة ئَيستا لة دةسةاَلت دانةو دواى رووخانى سةداميش بةداخةوة 
وونةتة ئةو ئاستةى دان بة مافةِرةواكانى طةىل كوردستان دابنَين، بةداخةوة لةو ئاستة دانني هَيشا نةطةيشت

مافةكانى ئَيمة ثَيشَيل  كةخةتةرة ةىل كوردستان بكةن، كةبةِراى من ئةوة بِروا بة ِرةوايةتى كَيشةى ط
مةبدةئى زؤر سةرةكى دوو . دةكةن، خةتةرة بؤ ئةو دةستورةى كة دةنطيشمان بؤ داوة جَيبةجَي ناكرَيت

ِرةواكانى  ةو اليةنانةى كة بِروايان بة مافةدميوكراتية، ئةوى تر فيدِراَلى، ئ: تَيداية دةستورةكة يةكيان
ئَيمة نية ئةو اليةنةى كة نايةوَيت ئاسةوارى زوَلم و ستةمى بةعس بسِرَيتةوة لة كوردستان تةعريب 

وكراسيةتيش جَيبةجَي دةكات نةفيدراَليةتيش جَيبةجَي بسِرَيتةوة تةبعيس بسِريِِتةوة، دَلنيابة نةدمي
مانطة شةِرَيكمان لة ثَيشة وة ثَيمواية ئةو شةِرة لة دواى  5بؤية ئَيمة بة دَلنيايةوة لة دواى ئةو . دةكات

مانطى تر ضونكة اليةنى تر بِرواى بة  5مانطة ئامادة بكةين بؤ  5ئَيمة خؤمان بؤ ئةو  ،مانطة 5ئةو 
و فيدراَلى نةبَيت، بَيطومان لةوةش ثاشطةز دةبَيتةوة كة ئَيستاكة بةسةرى دا بؤتة ئةمرى  دميوكراسيةت
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واقع، دذى ئةو هةنطاوانةشة، ئةو سةركةوتنانةشة كة ئَيمة بة دةستمان هَيناوة لةبةر ةبَيت ئَيمة ئةو 
مانطى تر واتة  5ك و جَيبةجَي نةكردنى ماددةكة بؤ ساَلَي. مةسةلةيةى دوا ِرؤذى عرياق لةبةر ضاو بطرين

نةبوونى دميوكراسى، واتة نةبوونى فيدراَلى، واتة طةِرانةوة بؤ سةردةمة تاريكةكانى دةسةالتى ِرذَيمة 
 .تاريكةكانى ِرابردوو، سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .حممد احسان فةرموو 2كاك د

 :وةزيري كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم/بةرَيز حممد احسان
 .ةرَيز سةرؤكى ئةجنومةنب

بة حةقيقةت من كة لة دواى طوَيطرتن لة قسةكانى ئةندامانى ثةرلةمان هةمووى ثَيكةوة من ضةند 
 خاَلَيكم هةية ثَيويستة تةوزحيى بكةم 

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك كةريم بةحرى فةرموو

 
 
 

 :رى عبداللةبةرَيز كريم حب
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 152من دةمةوَيت لةرووى دةستورى و ياساييةوة بؤ مةسةلةكة بضم، بةَلَى من ثَيم واية ماددةى  بةِراستى
ئيستحقاقةكى دةستورية، بةاَلم بةداخةوة حكومةتى مالكى كةلةسةرى بوو ئةو ماددةية جَيبةجَي بكات 

كة لةو ماوةية  ئةو سةقيتة زةمةنيةش كةلة ماددةكةدا هاتووة، ئةو سةقيتة بؤ حكومةتى عرياقي دانراوة
بةداخةوة ئةو حكومةتةى ئَيستا و حكومةتة يةك لة دواى يةكةكانى  ، بةآلمدةبَيت جَيبةجَى ى بكات

عرياق نةيانتوانى ئةو ماددةية لةو ماوةيةدا جَيبةجَي بكةن، ئَيستاكة ئَيمة ئةو حكومةتة داواى ضانسَيكى 
تَى بؤئةوةى ليذنةى باآلى جَيبةجَي كردنى ديكةى كردووة، ثَيم واية كة دةبَيت ماوةيةكى ترى بدرَي

بتوانَيت بة هةماهةنطى، هاوكارى نةتةوةيةكطرتووةكان كة خؤشيان هاتنة ئَيرة سوثاسيان  152ماددةى 
دةكةين، داوايان كرد لة ئَيمة وةكو ثةرلةمانى كوردستان، وةكو نوَينةرى راستةقينةو شةرعى طةىل 

يزاعة لةسةرئةو ناوضانةى كة موتةنازع عةليهني، ئَيمة ئةو ماوةية كوردستان ئَيمة كة تةرةفَيكني لةو ن
ثةسةند بكةين، ئةطةرئَيمة ثةسةندمان كرد ئةوا ئةوان دةست بةكاردةبن لةو ِروانطةوة كة ئَيمة 
شةرعيةتى ئةوماوةيةيان دةدةينَى، ضونكة ئَيمة اليةنَيكني لةوةدا من ثَيمواية ئةو ماوةية ئةطةر جَيبةجَى 

ئةوا ئَيمة دةبَيت داواى زةماناتى دةستورى و ياسايى بكةين زةماناتةكةش ثَيمواية لة دوو خاَل داية  نةكرا،
ئةوةية، ئةوةى زؤر لة برادةران ئاماذةيان ثَيدا كةئةو ئةجنومةنة مةحةليانةى كة لة قةزاو : يةكةميان
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و ماوةكة تةواو بوو و ماددةكةش ناحيةى ثارَيزطاكان داية، ئةوان مةسةلةكة يةكالبكةنةوة وة ئةطةر هاتو
جَيبةجَي نةبوو دةبَيت لة هةمان كاتدا ثَيمواية ئَيمة وةكو طةىل كوردستان دةبَيت هةموو كارتةكانى فشار 
بةكاربَينني بةرامبةر بة حكومةتى مالكى بؤ ئةوةى ئةو جارة بةجدى هةوَل بدات بؤ جَيبةجَي كردنى 

ةرامنان لة هاوثةميانى كوردستان بةراستى سةحبى سيقة لة حكومةتى يةك لةوانة كة دةبَيت لةِرَيطاى نوَين
 .مالكى بكرَيتةوة، بؤ ئةوةى حكومةتَيكى تر دامبةزرَيت بؤ جَيبةجَي كردنى ماددةكةو، سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك ئاخر فةرموو

 :بةرَيز ئاخر مجال انور
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

شوازى لة هاتنةناوةوةى نةتةوةيةكطرتووةكان دةكةم بؤ ناو جَيبةجَي كردنى من بةش بةحاَلى خؤم ثَي
مانطةى داهاتوودا ضى بكةين بةتايبةتى  5مانط درَيذبكرَيتةوة، بةآلم ئَيمة دةبَيت لةو5كة  152ماددةى 

ةرَيزى دوومانطى يةكةم ب: بةرَيز جةنابى وةزير كاك حممد احسان، ئَيمة وةكو ثةرلةمان بكةينة سَى قؤنان
تةشرييتى بيتةرموَيت بؤ ثةرلةمانى كوردستان لَيرة لة خيالىل ئةو دوومانطة ضى كردووة، لةبؤ ئَيمة 
دةردةكةويت لة خيالىل ئةو دوومانطة مةبةستى حكومةتى عرياقى جديةت بَيت، ئَيمة دةزانني هةنطاوى 

انطى بكةين واتة بؤ قؤنازى سَى باش هاويشرتاوة يان نا؟ دوو مانطى دوايى كة قؤنازى دووةمة ئةو كاتيش ب
يةم ئَيمة بؤمان روون دةبَيتةوة ئةطةر لة دوو مانطى يةكةم روون نةبؤوة هيضيان نةكردووة وةكو ئةو 
ماوةيةى ثَيشوو رؤيشتبوو، كةواتة ئَيمة دةبَيت ئةوكاتة هةَلوَيست وةربطرين و ئةوةى لة توانامان داية 

 152ين بؤ جَيبةجَى كردنى ماددةكة بةآلم، من ثَيمواية ماددةى لةرووى سياسى و عةمةىل دا ئةجنامى بدة
هةنطاوى باش  152هةروا وةسيتى نةكةين كةهةر هيضى جَيبةجَى نةكراوة، لةو دواييةدا ليذنةى ماددةى 

هاويشرتا بوو، حةقة لةسةر ئةو هةنطاوانةش تةشجيعيان بكةن، ثشتيوانى لَيبكرَيت بؤ جَيبةجَي كردن، 
 .زؤر سوثاس

 : رَيز سةرؤكى ئةجنومةنبة
 .كاك احسان فةرموو

 :بةرَيز احسان عبداللة قاسم
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يَلَيم شتَيك كة داكؤكى لَيدةكةم و بة قةناعةتةوة   دة ،و نبةراستى زؤر لة قسةكان لةاليةن برادةران باسكرا
ضونكة  152ةك بكات، ماددةى نابَيت ئةطةر خودانةك هةبيت و ديظ ضون ئةز دةبَيذم هي  مافةك بزر

طةىل كورد لةدواوةية هةموو كات متابةعة دةكات بةدةقة لة دواوةية كة سياسةتَيكى هشيار . مافى طةلةكة
هةية كة رؤذانة متابةعة دةكات كة ض دَيتة كردن و ض نايةتة كردن لةبةر ئةوة ئةطةر ئةو سةقيتة زةمةنية 

ن لةوكاتةش دا كة نايةتة جَيبةجَي كردن كو ماوةيةكى تر دةبَيت لة دةستورى عرياقى هاتة ديارى كرد



 345 

هةبيت ونةتةوةيةكطرتووةكانيش ببيتة شةريك و ئاليةتةكة نوَيرت دابنَيت بؤ ئةوةى هةنطاوى بنَين بؤ 
جَيبةجَى كردنى، بةِروانينى من ئةمةش هةر بؤ خودان كرنى ئَيمةية، طةىل كوردستان و حكومةتى 

ارة دا ضةندين هةنطاوى باشى ناوة وة باوةريةك الى ئَيمة دروست بووة كة هةرَيمى كوردستان لةو بو
دةكرَيت هةنطاوى باشرت بنَيردرَيت هةندَيك شت بة دةست بهَيندرَيت بؤ ئةوةى ئةو ماددةي ياسايانة بَيتة 

كَيشةى . جَيبةجَى كردن ئةطةر ضى كاتَيكيش هاتؤتة دةست  نيشان كردن كة لة دةستوريش نةبيت
وك ئَيمة دةزانني كَيشةيةكى ئاَلؤزة بابةت نةبةس  حكومةتى عرياقة، يان مةركةزية يان فيدراَلية كةركو

يان حكومةتى هةرَيمى كوردستانة بةَلكو لةناو كةركوك دةتوانني بَلَيني كةسانيك هةن كة ئةوةش بةشَيكى 
ةسانَيك لةسةروو ئةو دةبَيت لةو قؤنازةدا كارةكى وا بكةين كة ك.ترن لةو ئاكامةى كة دروست بوو

خةَلكانة دابنَيني، ثةيوةندى ئةو خةَلكانة لةطةل هةموو خةَلكى كوردستان بةيةك دةنط هةوَلبدةن بؤ 
ئةوةى رييتراندؤم بكرَيـت كة ببنة هاندةرَيك بؤ طةرانةوة بؤ سةر هةرَيمى كوردستان، و ببنة ثارضةك لة 

نة هاويشنت بؤ ِرازى كردنى خةَلكى ترة نةك كورد هةرَيمى كوردستان، ئةطةرنا ئةو هةنطاوانةى كة دَي
ئةوةىلةناو كةركووك دا وةكو توركمان و ئاشورى و عةرةب ِروانينى من دةبيتة سةبةبى ئاَلؤز كردنى و كة  
نةتةوةيةكطرتووةكان لةو كاتةدا ببيتة ثاَلثشتةك بؤ ثشتطريى كردنى اليةنى تر كة هةتا ئةمِرؤش ناخوازن 

ى كوردستان ئةطةر، حكومةتى فيدراَلى كة تا ئَيستا هاريكار نةبووة نازامن بة شةراكةتى بَيتة سةر هةرَيم
ئَيمةى كوردة يان لةطةَل حكومةتة فيدراَلى ضؤنة حكومةت جَيبةجَي ناكات، ماناى واية كاربةدةستى ئَيمة 

طاوانةى كة بؤ كة لةطةَل حكومةتى بةزدا هاريكار نةبوونة يان حةريس و جدى نةبوونة، بؤية ئةو هةن
جَيبةجَى كردنى ماددةى دةستورى زؤر لة ماددةكانى تر وةكو مةوزوعى نةوتة مةوزوعى ثَيشمةرطةية وة 
مةوزوعى بودجةية هةمووى بَيتة ضارةسةركردن، ئةوانة هةمووى كَيشةنة دةبَيت داوابكرَيت كة لة 

بكات وة هةموو كاربةدةستانى وحكومةتى عرياقى جدى تر كار 152قؤنازى ئةمرؤمان دا ليذنةى ماددةى
كورد لةسةر مةبدةئى شةراكةتى لة عرياقيكى دميوكراتى فيدراَل ئةمرؤكة بةرثرسياريةتى وة ثايةى 
وةرطرتووة لةناو عرياقى دا، دةبَيت رؤذانة كارَيكى زياتر بكةن ئةطةرنا ئةو ماوةيةى كة زياد كرا وةكو ئةو 

ةلَيكى زَيرينة كة لةبةر دةستى ئَيمةية، ئةطةر ئَيمة جدى ضةند ساآلنى تر لة دةست ئَيمة دةضيت كة ه
نةبني و ئةطةر ئَيمة هوشيار نةبني، ئةطةر ئيمة يةكطرتوو نةبني وة ئةطةر ناو ماَلى كوردا رَيكوثَيكنةبَيت 
ئةو فرسةتةش لة دةستى ئَيمة دةضَيت بؤية من واى دةبينم ئةمِرؤكة طةىل كوردستان لةسةر ئةومافانة 

ت لةوباوةرةمة ئةو مافة برزنابينت قةيدى ضية ئةطةر هاتوو دةمَيكى تر خؤى بكَيشَيتةوة بؤ رابوةستَي
 .هةندَى كار بكرَيت وة بة رةنطَيكى رَيك و ثَيكرت بَيتة جَيبةجَى كردن و، زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك جعيتر فةرموو

 :معروف مصطفىبةرَيز جعيتر 
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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كى دواى باران دةزامن، بةراستى ئَيمة دةبواية دوو مانط لةمةو ثَيش ةمن ئةو جةلسةى ثةرلةمان بة كةثةن
ئةو جةلسةيةمان بكردباية، نةتةوةيكطرتووةكان و ئةمريكا و بريتانياو هةموو دوةىل عةرةبى و هةموو 

هةر خؤى زةَلةت نووسراوة  152دوةىل دةوروبةر دةزانن سنوورى كوردستان كوَي ية، ئةسلةن هةر ماددةى 
ئَيمة نةدةبوو بةمة ِرازى ببني ئةطةر ئَيمة مبانةوَى كةركووك كوردستانة يان كوردستان نية؟ ماددةى 

بؤ ئةوة بوواية كة كَيشةى ناو كةركوكى ثَى جَيبةجَى بَيت، نةك كوردستان يان كوردستان نية ئةمة  152
ى ِرازى كردنى توركياية لة ، لةسةر مةسةلة152ةر مادةى لة اليةكى تر ئةمة موزايةدةكة لةس. لةاليةك

رت عيالقةى بة عرياقةوة هةية، عةرةبيش يةك عةقليةتيان هةية ئةوةية كة بة نسبةت مدا كةئةساس
مةسةلةى كوردةوة كة تَيناطةن، يةعنى عةقليةتى عةرةب هةر دكتاتؤريةتة ئَيمة تةنيا خؤمان باسى 

ان ثَى ى نية ا ئيٍَِستاش نة بة ئيعالم نةلة جةلسةدا باسى فيدراَلى ناكرَيت فيدراليةت دةكةين ئةوة ئيماني
دةدةن نةى  152نوَينةرى نةتةوةيةكطرتووةكان كة هاتووةتة ئَيرة وةك كاك احسان طوتى يارمةتى ماددةى

مة طووتووة من مةسئومل لة جَيبةجَي كردنى، نةى ووتووة من مةسئومل لة تةئجيل كردنى ئةو دةَلَيت ئَي
ئةوةى كة ثَيمان كرا هةتا داية دةست خوا،  ،دةكةين 152ستيكى هاوكارى ليذنةى ماددةى ئامادةين بة لؤج

ئاخر جار طوتى خوا دةيزانَيت جَيبةجَي دةكرَيت يان ناكرَيت ديارة ئةو شتانة كة كَيشةى بؤ دروست 
ورى سنو نن كة ئَيمةش دةزاننيدةبَيت راست دةكات بةرةئى من ثَيشنيارى من ئةوةية دةَلَيم ئةوان دةزا

ية؟ ئةمة طؤمَيكة، ئَيمة بَيدةنطيمان لَيى كردووة، دةبَيت بيشَلةقَينني دةبَيت مةوقيتى سياسى  كوردستان كوَي
مانطة بةبَى ئةوةى ثةرلةمان ئاطاى لَي 5رؤذة ئةو  4بةقوةت لةم مةسةلةية وةربطريدرَيت، من ناَلَيم ئةم 

كان كاك دكتور بةرهةم صاحل قسةى كردووة لة ريئاسةى ئةجنومةن كردووة بَيت تةسثيت بووة لة ئيعالمة
مانط تةئجيل دةكرَيت، ئيتييتاقيةكى 5قسة كراوة لة سةرؤكايةتى هةرَيم، قسة كراوة كة ئةو ماددةية بؤ 

 سياسيان لةسةر كردووة، ئةمة لة تةلةفزيونةكان ئَيمةش طوَيمان لَيى بووة ئةوان ئَيستا كاتَيك بة ئَيمة
دةَلَين كة تةئجيلى بكةن كة بةحاَل شتةكة بةدةستةوة ماوة عيالقةيةكى بة ئَيمةوة نةماوة بة ثةرلةمانى 

مانطة ئةوةى كة شَي،  ئاخري طوتى ئَيمة،  5كوردستانةوة، ئَيمة ئةطةر ئةم طؤمة نةشَلةقَينني و دواى ئةو 
دوو مانط بة ئَيمة نةدات و ئةطةر بةو مةراحيالنة دكتور نةيةتة ئةو ثةرلةمانة نةتيجةى دوو مانط 

مةوقيف بةضى . زانيمان مةوقييتةكة وةكو ساَلى رابردووة، بةراستى دةبَيت ئَيمة مةوقيف وةربطرين
دةبَيت حكومةتى هةرَيمى كوردستان لةو ميزانيةى خؤى بةالى كةمى ملياردَيك : وةردةطريدرَيت يةكةم

ئاوارةكامنان لةناو كةركوك لةبارى خراث دا دةذين، ئةمة ئةو دؤالر دابنَيت بؤ كَيشةى كةركوك ئَيمة هَيشتا 
دووةم ئَيمة دةبَيت مةجال بدةين كةخؤثيشاندان لة شارةكة دةست . ثارة كةمة كة دةدرَيت بة كةركوك

ثَيبكات، ئةطةر خؤثيشاندانةكان سةرى نةطرت دةبَيت ئَيمة خؤمان يةكاليى بكةينةوة و بِريار بدةين كة 
تانةو تةفاهومى لةسةر نةكةين و طيتتوطؤى لةسةر نةكةين، ئَيمة موشكيلةكةمان ئةطةر كةركووك كوردس

بؤ كةركوك دانراوة بؤ شارَيكى عةرةبى بواية ئةوان ئةوةيان لة ئَيمة، قةبوَل دةكرد 152ئةمةى بؤ ماددةى 
د ماددةى من جارَيكى ديكةش طوومت سةركردايةتى ئَيمة سةركردايةتى سياسى كورد ئةسلةن زةَلةتى كر
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ى قةبوَل كرد، موسَليش كوردستانة ئَيمة ئةطةر باسى موسل مان كردباية ئةوان وازيان لة كةركوك  152
هَينا بوو، ئَيمة باسى كةركووكمان كرد ئةوان دوايى داواى هةولَيرو سلَيمانى و دهؤكيشمان لَيدةكةنةوة 

و،  152ازى نابن بة جَيبةجَي كردنى ماددةى لةبةر ئةوة قوةتيان نية بؤية بَيدةنطن، ئةطةر قوةتيان بوو ِر
 .زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةركى ئةجنومةن  
 .كاك مجال فةرموو
 :بةرَيز مجال حممد قاسم

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لينى سياسى لة عالةمدا بةنيسبةت سةركردايةتى ليمن بة حةقيقةت حةز دةكةم بريوبؤضوونى موحة

دةَلَين سةركردايةتى سياسى كوردستانى بردوويةيةوة لة  152مادةى  سياسى كوردى دةَلَين ضى، لةسةر
، ضونكة بؤ؟ تةحليليان كردووة زؤرينةى 152دةستوردا كة توانيويةتى ماددةيةك ديارى بكات بةناوى 

ئةوان كةمينةن توانيويانة لةناو دةستوردا بيضةسثَينن يةعنى  152خةَلكى عرياق ناِرازين بة ماددةى ،
مة ئةوةمان لة برينةضَيت كة كارَيكى زؤر طةورةو باش كراوة جا بابَيمة سةر مةوزوعى دةبَيت ئَي

نةتةوةيةكطرتووةكان، من تةبيعى ثشتيوانى و ثَيشوازى لةو بريوبؤضونةى نوَينةرى نةتةوةيةكطرتووةكان 
ئمني كردنى دةكةم، ضونكة بةحةقيقةت من بةطؤِرينى نازامن، من بة تةعديلى دةستوريشى نازامن من بة تة

بؤ ئةوةى مودةى كافيان   152مودةيةكى زةمةنى دةزامن لة بةردةمى ليذنةى  جَيبةجَي كردنى ماددةى 
سةقيتَيكى  152هةبَيت بتوانن جَيبةجَي ى بكةن ئينجا دَيمة سةر مةوزوعةكة راستة لة دةستوردا ماددةى 

و جَيبةجَى نةكراوة لةهةمان كاتدا كة  دةبَيت جَيبةجَي بكرَيت ،بؤ داندراوة  0222زةمةنى تا نيهايةتى 
،البربَيت يعنى  152هةست دةكةين كة خةَلكَيكى زؤر دةيانةوَيت طؤرين بكرَيت لة دةستوردا وة ماددةى 

ئَيمة بؤمان هةية داوايةك بكةين زؤر  152ئةو فكرةية هةية لةناو ئةو خةَلكانةى كة ناِرازين بة ماددةى 
طؤرينى  02بكرَيت يان تةئكيد بكرَيت مةسةلةن دةستورى ئةمريكى  واريدة لة دةستوردا تةعديلَيك

بةسةر كراوة، تةئكيد كراوةتةوة كاتَيك كة برييان كردؤتةوة لةوةى كة ئازادى يةكجار فراوانة ئةم هةموو 
ئازادية نابَيت بة خةَلك بدرَيت، ويستويانة طؤرين بكةن وة هةندَيك تةعديالت بكةن لةو مافانةى كة 

هةيبووة خةَلكى باش توانيويانة كارَيكى وا بكةن، يةعنى تةعديلى يةكةم بضةسثَينن كة ثةرلةمان  خةَلكى
بؤى نةبَيت دةستكارى لة مافى كةسيةتى بكات، ئَيمة لَيرة يةكَيك لةو داوايانةى كة ض َيويستة بيكةين 

  شَيوةيةك طؤرين لة ماددةى ثَيويستة ثةرلةمانى كوردستان داوا بكات، تةئكيد لةوة بكات كة نابَيت بة هي
دووةم بؤئةوةى كة نيةت ثاكىدةرخبرَيت وة بؤ ئةوةى خةَلكى كوردستان . دا بكرَيت ئةمة يةك 152

بزانَيت كة نيةت باشة تةئكيد لةسةر ئةوة بكرَيتةوة كة ئةو بِريارانةى حكومةتى سةدام كة داويةتى 
يارانة مةرحةلةى يةكةم ئيلغا بكرَيت ِريطة بدرَيت بةنيسبةت طؤرينى جوطرافى و ميللى كوردستان، ئةو بِر
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بة نةتةوةيةكطرتووةكان و هاوكارى  بكرَيت بؤ ئةوةى لة ناحيةى تةكنيكى بتوانَيت يارمةتى ليذنةى 
 . بدات بؤ تةنيتيز كردنى و، زؤر سوثاس 152ماددةى 

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك جةمال فةرموو
 :بةرَيز مجال يوسف بؤتانى

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةر
بة حةقيقةت كَيشةى كةركووك كَيشةيةكى ئاَلؤزةو ثَيويستى بة حيكمةتَيكى زياتر هةية، ثَيويستى بة 
جوهدَيكى زؤرتر هةية بؤ ضارةسةركردنى  وة هةروةها خةَلكى كةركوكيش ثَيويستيان بة ئاوِردانةوةيةكى 

ثَيشنيارَيك دةكةم ئةطةر بكرَيت وةكو مةرج  جدى هةية لةو ضةند مانطةى داهاتوو، من بةكورتى ضةند
يةكةم داوابكةين كة ثةرلةمانى عرياق جةلسةيةك . بَيت ياخود تةمديدَيكى مةشروت بَيت بؤ ئةم كَيشةية

بؤ ثشتطريى لة بِريارى ثةرلةمانى كوردستانى عرياق ليستى هاوثةميانى كوردستان جةلسةيةك بؤ ثشتطريى 
مانطى تر  5لةطةَل ئةم درَيذكردنةوةية ثَيشنيارى دووةم دواخستنى بؤ  لة ثةرلةمانى كوردستان بكات

ئةطةر هاتوو جَيبةجَي نةبوو، دوو لةسةر سَى ى هاوالتيانى كوردستانى دابِراو ئةطةر دةنطيان دا بطةرَينةوة 
 مانطى داهاتوو، شةش 5سةر كوردستان بَى يةك و دوو بطةرَينةوة سةر كوردستان، يةعنى قةتعى بَيت 

مانطةكة ئةقصا حةد بَيت لةوة مةرحةلةى ئةخريى سَى قؤنازةكة جَيبةجَى بكرَيت، ئيستيتتائةكةش 
جَيبةجَى بكرَيت لة مانطى ئةخري، ئةطةر جَيبةجَى نةبوو ثَيشنيارى سَى يةم جةدوةلَيكى زةمةنى 

َيت، مانطى دووةم مانطة يةعنى مانطَيك بؤ تةتبيع دابنر 5بةسةقيتَيكى موحةدةدةوة ديارى بكرَيت بؤ ئةو 
بؤ ئامار، مانطى سَييةم بؤ ِراثرسى بَيت، شةرت نية ئةو شةش مانطة بَيت ِرةنطة لة سَى مانطيش دا ئيشةكة 
بكرَيت، ئةطةر قؤنازى يةكةمى جَيبةجَى نةكرا قؤنازى دووةم و سَييةم ئيشى خؤيان هةر بكةن تا لة 

حكومةتى عرياق هةموو كار ئاسانيةك بكات بؤ  :ثَيشنيارى ضوارةم. مةرحةلةى ئةخري جَيبةجَى بكرَيت
هةروةها بؤ ليذنةى باآلو وة كؤمسيؤنى باآل هي  كؤسثَيك نةخاتة رَيطةى 152جَيبةجَى كردنى ماددةى 

نةطةرَيتةوةة بؤ ئةجنومةنى  152ئةوان، خاَلَيكى تر بِريارةكانى ليذنةى باآلى جَيبةجَى كردنى ماددةى
ةكة تةئخري دةكات ئةجنومةنى وةزيران خؤى وموعةرقيلة لة عرياق، قوةى وةزيرانى عرياق، ئةمة كَيشةي

لة عَيراق قوةى قانونى هةبَيت خؤي جَيبةجَي بيََت،  152قانونى هةبَيت بِريارةكانى ليذنةى باآلى ماددةى 
حةقيقةت موعةرقةلن بؤ جَيبةجَيكردني، بةخؤيان  بَي طةِرانةوةة بؤ ئةجنومةني وةزيراني عَيراق كة

َيشنياري ئةخريم ئةوةية ئةو بِريارانةي زةماني حكومةتي عَيراقي رووخاو دراون، دةست بةجَي بِريارَيك ث
املبين على دةربكرَيت ياخو بةمةرسومَيك هةَلبوةشَينرَيتةوة، ئةوة خؤي لةخؤيدا موعةرقيلة وةكو دةَلَيني 

 .سوثاسباطل فهو باطل، 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ووخاتوو ضرؤ فةرم
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 :بةِرَيز ضرؤ علي محة امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تَيطةيشتني، هةموو كة هؤي دواكةوتين، تةنيتيز نةكردني  152وةكو لة ليذنةي جَيبةجَيكردني ماددةي 
ماددةكة حكومةتي عَيراقي بووة، ئايا هي  كارَيككراوة بؤ ئةوةي حكومةتي عَيراقي شَيوازي كاركردنةكةي 

ئةطةر هاتوو ئةجمارة شَيوازي كاركردنةكةي بوو بةهؤي دواكةوتين تةنيتيزكردني ماددةكة  بطؤِرَيت؟ ئايا
بةهةموو شَيوةيةك ئةطةر : هي  بةرثرسيارييةتيةك رووبةرووي ئةبَيتةوة؟ ئةمة يةكةم، دووةمينيش

تة سةر هاتوو ئَيمةي كورد هةموو اليةنةكان هةوَل بدةين زةختَيكي زؤر بةهةر رَيطةضارةيةك بَيت خبرَي
حكومةتي عَيراقي بؤ ئةوةي ئةم ماددةية ضارةسةر بكرَيت وجارَيكي تر رَيطة بةوة نةدرَيت كةماوةي 

 .درَيذكردنةوةي بؤ دابني بكرَيت بؤ تةنيتيزكردني ماددةكةو، لةطةَل رَيزمدا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس كاك حامت فةرموو
 :بةِرَيز حامت حممد جان حسن

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز
دةستخؤشي لةو هةموو بةِرَيزانة ئةكةم، بةحةقيقةت قسةي باشكرا، حةقي خؤمشانة قسةي زياريش 
بكةين، من قةناعةمت واية لةم دانيشتنةدا ئةبَي هةندَي قسة بكةين كةبةحةقيقةت ببَيتة ئيلتيزامات 

حكومةتي عَيراقيش، ثَيشةكي من لةسةر نةتةوةيةكطرتووةكان ونوَينةري نةتةوةيةكطرتووةكان ولةسةر 
لةطةَل ئةوةشم كة دواخستين ئةم ماددةية عةمدية و سياسيانةية وهةوَلدراوة بؤ ئةوةي لةكاتي خؤيدا 
جَيبةجَي نةكرَيت، ضونكة ماوةيةكي زؤري بةسةرا رؤيشتووة، كةماوةكاني هيضي جَيبةجَي نةكراوة، خؤي 

َيكي تر نوَينةري نةتةوةيةكطرتووةكان لَيرة، سكرتَيري ديار بوو شتَيكي عةمدي بوو وسياسيش بوو، خاَل
نةتةوةيةكطرتووةكان لَيرة ئةوةي ئيشارةت ثَيدا كةئَيمة هاوكاري ئَيوةمان كردووة لةهةَلبذاردنةكان، 

يش لةدةستوري عَيراقيداية لة 152جَيطةي خؤيةتي كةئةوةش بزانَيت كةدةستوري عَيراقي كةماددةي 
ةنطيان ثَيداوة، ئةمةش ئيلتيزاماتَيكي ئةخالقية، حةقة ببواية، ئةوان ثشتطرييان ي خةَلكي عَيراق د22%

بكرداية، حةقة ئيلتيزاماتيشيان هةبوواية بؤ جَيبةجَيكردني ئةو ماددةية بةتايبةتي ئةوان وحكومةتي 
اية كة ثَيش عَيراقي زؤر لةو بةِرَيزانةش ئيشارةتيان ثَيدا، بةحةقيقةت ثةرلةماني عَيراقي فيدراليش ئةبو

دةسس بكرداية ثَيش ثةرلةماني كوردستانيش، ئةويش مةوقييتي خؤي بداية كةئةم ماددةية لةجَيطاي 
خؤيدا جَيبةجَي بكراية، نةك تاكو ئَيستاكة هي  مةوقييتَيكي ئيجابيان نية، وة زةمانةت لَيرةدا ئَيمة، شةش 

نةت ضية بؤ ئةوةي كة دواي ئةم شةش مانط ئةطةر بِرياري لةسةر بدرَيت، شةش مانط دواخبرَيت زةما
مانطة يان لةمودةي ئةم شةش مانطةدا جَيبةجَي بكرَيت ئةو ماددةية، ئةويش ئةوةتا من بةقةناعةتي خؤم 

موتابةعةكردني لةاليةن ليذنةي باآلي جَيبةجَيكردني ماددةي : واية وةكو ئةوةي كةثَيشنياري منة يةك
وةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان، ئةم دوانة حةقة وة وةزارةتي كاروباري ناوضة دابِر 152
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زوو زوو روونكردنةوة : دوو 152بةحةقيقةت موتابةعةيةكي جدي بكةن لةسةر جَيبةجَيكردني ماددةي 
بدرَيتة نةتةوةيةكطرتووةكان لةسةر هةر كةموكورتيةك كةلةجَيبةجَيكردنةكةدا ئةكرَيت، يان 

َيتة نوَينةري سكرتَيري طشس نةتةوةيةكطرتووةكان داواكاريشم لة ثشتطوَيخستنَيك يان ئيهمالكردنَيك بدر
كاري بةهَيزتر بكات بؤ ئايندة كةشوَين دةسس ديارة، هةرضةند ماوةيةكي كةم  152ليذنةي باآلي ماددةي 

بوو ئةو دةست بةكار بوو بةتايبةتي بةِرَيز رائيد فةهمي، خاَلَيكي تريش هةية كة وةزارةتي ناوضة 
اني هةرَيمي كوردستانيش حةقة زياتر خؤي هيالك بكات، هةرضةند درَيغيشي نةكردووة، بةآلم دابِراوةك

زياتر خؤي هيالك بكات، ئةوةش كةروو ئةدات لةكةمتةرخةمي كردن يان لةكردن يان لةنةكردني 
 بةحةقيقةت خةَلكي كوردستان و هةرَيمي كوردستان و قيادةي كوردستان وهةموو خةَلكي كوردستاني لَي

 .ئاطادار بكاتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك خةليل فةرموو

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةراسس ئةطةر كَيشةكة فةني و تةكنيكي بواية موقتةرةحةكة شتَيكي باشةو لةجَيي خؤيداية وزؤر 
ةزانني ئَيمة ثةرلةمانني و نوَينةري خةَلكني وزؤر خؤشة تةبيعية ثَيشوازي لَي بكةين، بةآلم هةموومان ئ

زةمريي خؤمان مورتاح بكةين وبةويذدان قسة بكةين، بةِرَيز دكتؤ حممد احسان ضةندجار لَيرة بةِراشكاوي 
باسي كرد مةسئةلةي تةئخريةكة، تةئخريَيكي عةمدية، موشكيلةكة لة خودي سياسةتي حكومةتي فيدرالية 

طؤِريََت، تةبيعةت وتةريقةي تةعاموليان، تةعاتيان لةطةَل ئةو ماددة، لةطةَل ئةو نةوعة ئةطةر نةهجيان نة
كَيشة نةطؤرابَيت دةجار ماوة درَيذ بكةين عةيين مةسئةلةية، من راسس خؤش نينة ئينسان رةش بني بَيت 

يستيخيتافة بة بةآلم، من رةشبينم ئةطةر وةكو تةوسييتي دةستوري بكةين، ئةوة خةرقَيكي دةستوورية، ئ
لةميللةتي عَيراق، هاتين كؤندا ليزا رايس بؤ كةركووك و هاتين بةِرَيز دميستؤرا بؤ ئَيرةو % 22ئريادةي لة 

موقتةرةحي خؤي تةقديم كرد ئةوة موقةدمياتي مةوزوعي ئةوةية كة كَيشةكة بكةنة كَيشةيةكي دةولي 
ضونكة خودي كَيشةي  ،ةية ئةكاتوتةحكيمي دةولي، ئةمةش بةراسس زياتر تةعقيدي ئةو مةسةل

كةركووك مةوزوعَيكي تةعقيداتي حمةلي تَيداية ئيقليمي تَيداية، دةولي تَيداية، من لَيرة بةس ئيشارة بة 
تةوسيةي رةقةم سي ئةكةم ئةوةي تةقريري ثيكةر هاملتؤن نةسةكةش دةخوَينم ئةطةر برادةران ئيجازة 

كركوك هناك ضرورة التحكيم الدولي لتجنب العنف الطائفي، يف ضوء الوضع اخلطري يف ) بدةن بةعةرةبي 
كما يقضي  0222كركوك ميكن ان تكون برميلة بارود واجراء استفتاء حول مصري كركوك قبل نهاية عام 

الدستور العراقي سيكون انفجارًا،  لذا جيب تأخره وهذه املسئلة جيب ان تدرج على جدول اعمال اجملموعة 
بةَلَي ئةمريكاو ئريادةي دةولي حةز ناكةن ئيستقرار ( اق يف اطار عملها الدبلوماسيالدولية لدعم العر

نةبَيت، بةآلم ئَيمةي كورد الزمة بَلَيني ئةطةر ئةم كَيشة حةل نةبَيت فيعلةن دةبَيتة بةرميلة باروت 
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رية سوقلي، ونائيستقراري دروست ئةبَيت، ئَيمة هي  كاتَيك ئةوة بةقوةت نابني ئةوة ماددةيةكي دةستو
ئَيمة لةبةزدا كة ئَيستا خاوةن سوَلتةينة خاوةن دةسةآلتني لةبةزدا هي  رؤذَيك، هي  فورسةيةك بؤ كورد 
نايةت لةمة موهيم ترو طةورةترو باشرت ئَيمة، راستة لةطةَل ئةوةين ئةو فورسةش بدةين وحوسن نيةتي 

حازر بكةين وئامادة بكةين بؤ ئةو خؤمان ديار بكةين، بةآلم هةموو خيارات مةفتوح بَيت، خؤمان 
 .موستةقبةلة تا ئَيمةش ئةَلَيني ئيستقرار دروست نابَيت زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هاملتؤن، ئَيمة موناقةشةمان كردو رةدمان كردةوة هةموو  -زؤر سوثاس كاك خليل تةنها ئةوةندةية بيكةر

لةوة طرنطرت كؤندا ليزا رايس كةهات بؤ كةركووك قسةي ثَيكهاتةكاني عَيراق رةدي كردةوة دووةمينيش 
هاملتؤني نةكرد وتي ميللةتي عَيراق  دةنطي بؤ دةستوورداوة، ئَيمة تةئيدي دةستور دةكةين، واتة  -بيكةر

 .خياليف ئةوةي كةئةوان ئيقرتاحيان كردووة دكتؤر دلَير فةرموو
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس. بةِرَيز د

 .ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك
بةراسس ئَيمة، باسي مةسةلةيةكي ضارةنووس سازي طرنط ئةكةين، ئيلتيزامَيكي مَيذووي وئيلتيزامَيكي 
ئةخالقي طةورة كةوتووةتة سةرهةريةكة لةئَيمة كة قسة لةم بابةتةوة ئةكةين، ديارة دةستور دايكي 

تر نية، ثَيشَيل كردني ماددةيةكي ياساكانة، بةَلطةنامةيةكي طةورةية، لة دةستور بةَلطةنامةي طةورة
دةستوري خؤي لةخؤيدا نيشانةيةكي طةورةية، بؤ ئةوةي كةدةسةآلتداراني عَيراق جارَيكي تريش ئامادة 
نني ياسا ثارَيزي بكةن وثابةندي بكةن بةو بةَلَينانةوة كة داويانة، بةداخةوة ئةَلَيم جارَيكي تريش مَيذوو 

كردةوة بةرامبةر بةخةَلكي كوردستان، هةر لةدروست بووني دةوَلةتي خؤي دووبارة كردةوة وضةند بارة 
عَيراقةوة تاكو ئَيستا دةسةآلتداراني عَيراق وئةوانةي كةدةسةآلتيان هةبووة بةسةر ضوارضَيوةي عَيراقدا 

ان، راستطؤنةبوون لةطةَل خةَلكي كوردستاندا، بةَلَينةكانيان جَيبةجَي نةكردووة بةرامبةر بةخةَلكي كوردست
كاتَي كةدةوَلةتي عَيراق دروست كرا بةكؤمةَلة مةرجَيك دروست كرا كةئةبَيت ثابةند بَيت بةو مةرجانة 
بةرامبةر بةخةَلكي كوردستان بةآلم هي  كامَيك لةو مةرجانة جَيبةجَي نةكراوة، ئَيستاش جارَيكي تر 

ئةو راستية ئةسةملَينَيتةوة  جارَيكي تر 152و جَيبةجَينةكردني ماددةي  152ثَيشَيل كردني ماددةي 
كةدةسةآلتداراني نوَيي عَيراق باوةِريان بةعَيراقَيكي نوَي نية، بةهةمان عةقَليةتي ثَيشوو ئةيانةوَيت 
كاروباري عَيراق بةرن بةرَيوة، لةطةَل ئةوةدا كة ثَيشنياز كردني درَيذكردن ياخود داني مؤَلةتي شةش 

رنطيدانَيكة لةاليةن نةتةوةيكطرتووةكانةوة بةو ثرسةو بةو ط 152مانطي تر وةكو ئينعاش بةماددةي 
طريوطرفتة مَيذوويةي كةلة عَيراقدا، هةية لةبةر ئةوةي كة كَيشةي ناوضة دابِروةكان بةراسس بريتية 
لةبةشَيكي بضووك لةكَيشةي خةَلكي كوردستان لةعَيراقدا، لةبةر ئةوة من داوا ئةكةم كةهةموو، ئَيمة داوا 

وو كَيشةي كورد هةموو كَيشةي وياليةتي موصَل بضَيتة نةتةوةيةكطرتووةكان و وآلتة بكةين هةم
يةكطرتووةكاني ئةمريكا و دةوَلةتي عَيراق و دةوَلةتاني هاوثةميان بةرثرسن لة ثَيشَيل كردني ئةو 
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م، زؤر زؤر دةستوورةو ئةبَي ضارةسةرَيكي بؤ بدؤزرَيتةوة، ئةطينا من لةطةَل بريو بؤضوونةكاني كاك خةليل
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دلَير فةرموو

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةَلبةتة ئَيمة، ئةمرؤ ثةرلةمان لةبةردةم ئةركَيكي مَيذوويي يان بِريارَيكي مَيذووداين بةنيسبةتي ئةو 
ودا كردووة، من نامةوَيت بةدرَيذو تةفاصيل باس لةوانة ناوضانةي كةساآلنَيكي زؤر كورد تَيكؤشاني لةثَينا

هةموومان ئةزانني لةسةر ئةساسَيكي  152بكةم، ئةمةوَيت ضةند ثَيشنيارَيك خبةمة روو، ئَيمة ماددةي 
سياسي بِريار دراوةو تةوافوقَيكي سياسي خوَلقاندوويةتي وئيلتيزامَيكي سياسيشي لةثشتةوة هةية، 

ئةمرؤ بةواقيعَيكي ئاَلؤزدا تَيدةثةِرَيت وئةو ماددةيةش بؤ خؤي بةشَيكة لةو ئةطةرضي راستة عَيراق 
ئاَلؤزيية، ئَيمةي خستؤتة بةردةم ئةوةي ئةمِرؤ بةناضاري كؤببينةوةو بريار لةسةر دوو شت بدةين يان 

ئَيرة، ئةوةتا ئةبَي رةفزي ئةو ثَيشنيارة بكةين كةلةاليةن نوَينةري نةتةوةيةكطرتووةكان هَيناويةتية 
كةئةوةش ئيحتيمالة كؤمةَلَيك هةَلوَيسس تري لةدواوة هةبَيت كةثَيويست ئةكات واقعَيكي ئاَلؤز دروست 
دةكات، لةوانةشة ئةمرؤ كاتي ئةوة نةبَيت هَيشتان، بةشي دووةمياني ئةبَي قبوَلكردني بَيت بةآلم ئَيمة 

ئيحتيمالة موتةفيق بني لةرووي ضؤن قبوَلي بكةين لةكاتَيكدا ئةم درَيذكردنةوةية هةموومان 
دةستوورييةوة كةوا هَيشتان ئيلتيزامة دةستورييةكةي ئةمَينَيت لةبةر ئةوة، ئةكرَيت مةجالي تةمديد 
كردني هةبَيت، بةآلم من بةقةناعةمت ئةبَيت ئَيمة، مةرجَيكي سةرةكيمان هةبَيت ئةو مةرجةش 

ئةكات،  42تةئكيد لةماددةي  152 ماددةي بةقةناعةمت بةدةر نةبَيت لةدةستور، هةموومان ئةزانني
يش لةمةرحةلةي سَييةميدا تةئكيد لة حاَلةتَيك ئةكات كة بةنةسَيكي سةريح هاتووة ئةَلَيت 42ماددةي 

ئةبَي زؤرينةي خةَلكي ئةو ناوضانة بةنةزةري ئيعتيبار وةربطريَيت، ثَيم واية، ئَيمة، ئةوة بكةين 
ئةطةر هاتوو جارَيكي تر دواي ئةم شةش مانطة جَيبةجَي نةكرا ئَيمة، بةمةرجَيكي ئةساسي لةحاَلةتَيكدا 

راي زؤرينةي خةَلكي ئةو ناوضانة كةوا بةثَيي دةنطدانَيكي شةرعي لةو ناوضانةدا دةنطيان وةرطرتووة 
كةمةجلسي ثارَيزطاكانن ئةتوانن مايف ئةو بِريارةيان هةبَيت، ئيسنادةن بةثَيي ئةو دةستوورةش كةهةر 

ةستوور دةنطمان بؤ داوة ودةرضوونيش نية لةشةرعيةتي دةستووري بؤ ئةوةي كةوا ئةم مةرجة خؤي د
بتوانني جَيبةجَى بكةين، من بة قةناعةمت دةبَيت مةرجيكى ترمان هةبَيت ئةويش متابةعة كردنة، من 

ت، ئةو ثَيشنيار دةكةم بةِراستى بؤ متابةعة كردنى ئةم مةرجة زةرورةت واية ليذنةيةك دروست بكرَي
: ليذنةية متابةعةى ئةساسى بكةوَيتة ئةستؤى كة ثَيم واية دةبَيت لةو كةسانة ثَيك بَين يةك

نوَينةرى شةخسى سكرتَيرى : دوو.لةسةرؤكايةتى هةرَيم كةوا تةمسيلى قةرارى سياسى كوردستانى دةكات
كة ثَيشنيار كراوة لة  152بةرثرسى ماددةى : سَى. طشتى نةتةوةيةكطرتووةكان كة ئةم ثَيشنيارةى كردووة
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ضوارةميشيان سةرؤكى وةزيرانة لة بةزدا . بةزداو كة مولزةمة كة ئيشى جَيبةجَي كردنى ئةو مادةيةية
كة  42و ماددةى  152كة ئةركى جَيبةجَى كردنى ئةو ماددةية دةكةوَيتة ئةستؤى بة ثَيى ماددةى 

م هةميشة دةتوانرَيت ئةو كاتة ئيستييتادة مولزةمة بة جيبةجَي كردنى لةناو ليذنةى سةرؤكايةتى هةرَي
بة تايبةتى ئةو سَى كةسةى كة تةمسيلى كوردستانى دةكةن،  152لةو بةرَيزانة بكرَيت كة لة ماددةى 

لةوانة دةتوانن بة وردى ئاطادارى تةفاسيلى جَيبةجَيكردنةكة بنب و قةراري سياسى الى ئةوانة دةضَيت و 
الةتَيك جَيبةجَى نةكرا ثَيم وابَيت مةرجى يةكةم جَيبةجَى دةكةين متابةعةى جدى بكةن، ئةطةر لة ح

 .لةو قةناعةتةم ناطةينة هي  نةتيجةيةك و، سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك جوتيار فةرموو
 :(جوتيار)بةرَيز كريم جميد شريف

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ميللةتةكةمانداين، هةندَيك لة خوشك و برايانى  ديارة ئةمِرؤ بةرامبةر ثرسَيكى طرنطى ضارةنووس سازى

ئةندام ثةرلةمان باسيان لةوة كرد كة كات درةنطة يان دةبوواية لة ثةرلةمانى عرياق قس لةسةرئةو بابةتة 
بكراية، لة راستى دا مةوزوعَيكى ضارةنووس سازة طةر ثةرلةمان و ئةندامانى ثةرلةمان قسةى لةسةر 

ى ثةرلةمانى  4/2/0224ةوزوعَيكى تر بكةن، هةمومشان دةزانني رؤذى نةكةن، ئةى قسة لةسةر ض م
كوردستاندا بِرياردراوة هةموو ثرسَيكى سياسى كة ثةيوةندى بة ضارةنووسى طةلةكةمانةوة هةبَيت 
ثَيويستة ثةلةمان مةرجع بَيت دةكرَيت ئَيمة، طلةييمان لةوة هةبَيت كة متةرخةميمان هةبووة وة 

متةرخةميان كردووة لة ئيش و كارةكاندا يان ئاداى كورد لة بةزدا الواز بووة بةرامبةر نوَينةرةكامنان كة
، ديارة ئةمة طلةييةكةو هةموومان كردوومانة، ئَيستاش ديارة قسة زؤر كرا هي  كارَيك نية 152ماددةى 

ان بكات كة ئةو بؤ جَيبةجَى كردنى، زةمانةتَيكى بةرجةستةو ديارو نووسراو كة بة ِراستى تةئمينى ئةوةم
ماددةية جَيبةجَى دةبَيت، جةنابى مام جةالل دةَلَيت تاكة زةمانةت خؤمانني هةوَل و هيمةتى خؤمان 
ضةند بتوانني هيمةت بكةين، خةباتَيكى سياسى باش و طوجناو بكةين، لة واقعةكة تَي بطةين، بتوانني بة 

طرتووةكانيش دَيتةناو كايةى ئةو مةوزوعةش هيمةتى خؤمان ئةو كارة جَيبةجَى بكةين و ديارة نةتةوةيةك
بتوانني سوود لة وانيش وةربطرين، طةر ثالنَيكى جدى بامشان نةبَيت لة ماوةى ئةو شةش مانطة، ئةطةر 
بِريارمان لةسةر درَيذكردنةوةى دا بةِراستى وةكو رابردووى لَيدَيت كة زؤر قسةى لةسةر كرا وة، ئةطةر 

ةوة تاكو ئةو لةحزةيةى ئَيستا ئَيمة بةردةوام لةناو  1901بدةينةوة لة ساَلى ئاورَيكيش لة مَيذووى عرياق 
كايةيةكدا سوِراينةتةوة دواتر لة نةتيجة هيضمان مسؤطةر نةكردووة بؤية ئةو جارة حةقة دةرس و ثةند 

ستا مانطى لةبةر دةستماناية، بةِراستى هةموو طومامنان هةية لةو حكومةتةى ئَي 5وةربطرين، فرسةتَيكى 
كة  152لة بةزدا هةية، طةر سةيرى ئةوة بكةين ئَيستا ئَيمة بؤ ماددةيةك كؤبوينةتةوة كة ماددةى 

حكومةتى عرياقى مولزةم بووة ئةم ماددةية جَيبةجَى بكات دةبوو كارى جدى بكرَيت بؤ جَيبةجَي كردنى، 
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ةكة مسؤطةر بكةن، % 12يانة ميزانيةى كوردستان ساَلى ثاريش بة قرة قرو بة قسةى زؤرو ئةوانة توانيو
كة بةِراستى ثَيشرت قسةى لةسةر كراوة و ِرازى بوونة لةسةر جَيبةجَى كردنى طرفت و مةشاكيلمان بؤ 
دروست دةكةن، بودجةى هَيزى ثَيشمةرطة بة هةمان شَيوة طرفت و مةشاكيلى بؤ دروست دةبَيت، لة اليةكى 

كَيشةيان بؤ دروست دةكرَيت دوَينَى و ثَيرَى هةرةشةيان  ترةوة ئةو كؤمثانيانةى كة طرَيبةستيان كردووة،
لة كؤمثانياكان كردووة ناهَيَلن طرَيبةستةكانيان ئيمزا بكةن و واجبةكانى خؤيان كةلة طةَل حكومةتى 
هةرَيمى كوردستان مؤريان كردووة جَيبةجَى ى بكةن، ئةمانة هةمووى طومانَيك دروست دةكات لةسةر 

ثابةند نةبنةوة بة جَيبةجَى كردنى ئةو ماددةوة، تاكة ضارةسةر درَيذكردنةوةى  ئةوةى كة جارَيكى تر
ماوةى جَيبةجَى كردنيةتى وةكو نوَينةرى نةتةوةيةكطرتووةكان لَيرة باسى كرد بةِراستى بؤخؤشى 

رين، شةرعيةتَيكى نَيو دولةتى ثةيدا دةكات، ئةوة دةبَيتة اليةنَيكى طرنط بؤ كورد سوود لةو اليةنة وةربط
بةآلم ثَيويستة بةِراستى وةكو ِرابردوو نةكةين، سَى قؤنان ديارى كرا لة ِرابردوودا ثَيويست بوو لةو 
ثةرلةمانة سَى كؤبوونةوةى جدى بكراية، بة ِرةمسى ئةوها قسةمان لةوة بكردباية ضةندى جَيبةجَى كراوة 

و اليةنانة بطوتاية كة ثابةندنني بة وة بؤ جَيبةجَى نةبووة وة ِراى كؤمةآلنى خةَلكى كوردستامنان بة
جيبةجَى كردنى و لةطةَل ئةوةشدا ئةمة ِرابطةيةنن بة دام دةزطا بةثرسةكان ثَييان ِرابطةيةنني كة ئةو 

مانط ئاليةتى جَيبةجَي  5دروست بووة من ثَيشنيار دةكةم ئةو مادةية كة  152عةرقةلةى بؤ ماددةى 
تر ئَيمة قسةى جدى بكةين بؤ ماوةى ئةو شةش مانطة لةهةر  كردنةكةى درَيذ دةبَيتةوة، شةش مانطى

دةست خؤشى لةو اليةنانة بكةين كة جَيبةجَييان  ن،ئةطةر كارةكان جَيبةجَى ببوو. مانطَيك دا ضى كراوة
كردووة و ئةطةر بة ِراستيش طةر جَيبةجَى نةبووة لَيرة هةَلوَيستى طةىل كوردستان بةو اليةنانة بطةيةنني 

لةو موشكيلة دروست دةكةن، لة برييشمان نةضَيت يةكَيك لة ئةركةكانى ئةم ثةرلةمانة ئةوةية كة عةرقة
لة بةَلَينةكانى ليستى نيشتمانى دميوكراتى كاركردن بووة بؤ طَيِرانةوةى ناوضة دابِراوةكان كة كاتى خؤى 

ئةركةكامنان وة بةِراستى طةر لة سةردةمى هةلبذاردن دا بة كؤمةآلنى خةَلكمان داوة، بؤية ئةوة يةكَيكة لة 
ئةو ئةركةش جَيبةجَى نةبوو مَيذوو لة دواجاردا شتةكانى خؤى بة ضاك و خراث دةنووسَيت و، لةطةَل 

 .رَيزو سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك حمسن على فةرموو
 :بةرَيز حمسن على اكرب

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كران قسةى باش و ثَيشنيارى باش بوون و بة شَيوةيةكى باشيش خرانة من ثَيم واية ئةو قسانةى كة لَيرة 

مانطة تةحسيلى حاسلة هاتووةتة  5روو، ئةوةى كة من لرية دةمةوَيت باسى بكةم ئةويش ئةوةية ئةو 
ثَيشةوة دةبَيت لةبةر نةتةوةيةكطرتووةكان موافةقةتى لةسةر بكةين، ئةطةر نةيكةين ضى دةكةين؟ 

يى ثَى بَينني مشكيلةكة لَيرة، ئةم مةسةلةية ملمالنَييةكة لة بةينى دوو عةقليةت دوو كةواتةدةبَيت كؤتا
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ئةو موعادةلةية . سياسةت دوو بؤضوون هةراليةك هَيزى خؤى هةية ثةيوةندى بة تةرازوى هَيزةوةية
نطة وةكو ما 5مةفروزة ئَيمة بري لةوة بكةينةوة عةواملى قوةتى خؤمان ضى ية بيخةينة طةِر، ئةطينا ئةم 

دةبَيت ضةند وةعدَيك  ساَل لةمةو ثَيش 92دةبَيت، وةكو  دووساَلةكةى تر دةبَيت، وةكو ضوار ساَلةكةى تر
دراوة تاكو ئَيستا هيضى جَيبةجَى نةبووة، حةمتةن شتَيك هةبووة خةلةلَيك هةبووة لةناو ئةم مةسةلةية 

نةوة هةية، ديارة ئةوانةى لة ناو عرياق دا ثةميان دةدرَيت و جَيبةجَى نابَيت، ئةويش ثةيوةندى بةخؤما
كاربةدةست بوون هةميشة وا برييان كردووةتةوة مةسةلةى كورد كة طةرةترين كَيشةى يةكطرتووى عرياق 
بووة وابريى لَيبكةنةوة كة عرياق دةخةنة بةر مةترسيةكى تر، وة ِرةنطة عرياق ثارضة ثارضةش ببَيت لة 

سك هةلدةرَيذن بؤ يةكطرتنى عرياق و وةحدةى عرياقى من ثَيم واية ئةوانةى كة فرمَي. ئةجنامى ئةوة
خؤيان بةو عةمةليةية وةحدةى عرياقى دةخةنة بةر مةترسيةكى طةورة، جانبى دووةم دةمَينَيتةوة، 
ئةويش جانبى قيادةى كوردية، كة تةرةفى ئةساسية لةناو ئةو موعادةلةية مةفروزة بري لةوة بكاتةوة 

مانطة ئَيمة دةبَيت ضى بكةين، ناكرَيت بةو عةقليةتةى  5َلة جَيبةجَى نةبووة، بؤ ئةم بؤضى ئةو دوو سا
كة لةوةو ثَيش ئيشمان كردووة لة رووى عةمةليةوة بة هةمان عةقليةت ئيش بكةين، لةرووى نةزةرى و 

نة بةآلم، قانونى و سياسيةوة كؤمةلَيك شتمان بة دةست هَيناوةلة دةستورو لة ئيتييتاقاتى سياسى و لةوا
وونة تاكو ئَيستا لةناو بؤ من. لةرووى عةمةليةوة ئَيمة نةمان توانيوة ئةم شتانة جَيبةجَى بكةين

دا ئَيمة نابَيت واى لَيبكةين مةسةلةكة لة نَيوان كوردو عةرةب و توركمان و ئةمانةية، بةِراستى كةركووك
سى، لةرووى كؤمةآليةتى، لةرووى ئابوورى حةق واية ئةم  متعايشة بثارَيزين، بةهَيزى بكةين لةرووى سيا

لة هةموو رووةكانةوة وةزعى خؤمان لةو ناوضانةى دابِراوة تاكو ئَيستا نةخراوةتةوة سةر هةرَيم حالةتَيك 
دروست بكةين، لةرووى عةمةليةوة خؤمان بة قوةت بني، ناكرَيت لةسةر ثردى خاسة ئةم ديوى شيعارى 

ارتى بَيت و دوو تةربيةمان هةبَيت، دوو ثؤليسمان هةبَيت دوو قايم قام يةكَيتى بَيت، ئةم ديوى شيعارى ث
و دوو حمافزمان هةبَيت ئةمة ناكرَيت بةم تةريقةية ئيش بكرَيت بؤ مةسةلةيةك كة طرنطرتين مةسةلةية، 
خؤ ئامادة كردنى دةوَيت خؤ سازدانى دةوَيت، مةفروزة ئَيمة هَيزى سياسى خؤمان هَيزى كوردستان بة 

ى يعنى بة هةموو نةتةوةكانى ناو كوردستانةوة خبةينة طةر بؤ بردنةوة لةو كَيشةية، يةعنى ئةطينا طشت
عةواملى . مةسةلةيةك لة بةينى دوو هَيزة ئةو عةواملى قوةتى هةية، ئَيمةش عةواملى قوةمتان هةية

ىَل دَيت  دةبَيت بة قوةمتان لة لةحزةى موناسبى خؤيدا بةكار نةهَينني دةبَيت بة عاملى زوعف وة واى 
عاملى قوةت بؤ نةيارةكانى ئَيمة، ئةم عةقليةتة عةقليةتى عةرةب نية عةقليةتى كؤمةَلَيك كاربةدةستانى 
ناو عرياقة كة حةز دةكةن موماتةَلة لةو مةسةلةيةدا بكةن، موماتةَلةشيان تيادا كردووة نةبؤ قازاجنى 

هةندَيك لةو عةقليةتانة هةية، كة ئَيستاش . دةكاتعرياق دةطةرَيتةوة، نة ضارةسةرى ئةم مشكيلةيةش 
خؤيان بة هَيزدةكةن وة ئَيمة خؤمشان لة تةسرحياتةكامنان ئةوةندة قسة دةكةين، هةَل دةدةين بؤ ئةوةى 
دةستى بَيطانةش بَيتة والتةكة، مةترسى دروست لة جياتى ئةوةى بضني ئيش بكةين، بة جدى ئةو 

بَى بنةما زؤر زيادة ناَلَيم هةميشة وا بووة هةندَيك جار ثَيويستى  مةسةلةية تةسرحياتة، تةسرحياتى
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كردووة ئةم تةسرحياتانة بدرَيت، بةآلم بةِراستى ثَيويست بةوة دةكات بؤ ئةم مةسةلةية دانيشتنى زؤر 
مانطة، مةفروزة ضى  5ضرو ثِرتر بكرَيت، ضةندين دانيشتنى بؤ بكرَيت لةرووى عةمةليةوة بؤ ماوةى ئةم 

ين بتوانني ئةمة بسةثَينني بةسةر حكومةتى ناوةندى بةِراى من مةسةلةى هاتنى نةتةوةيةكطرتوةكان بكة
بؤ ناو ئةم كَيشةية كارَيكى زؤر طةورةيةو كارَيكى زؤر باشةو حةق واية ئَيمة ئيستييتادةيشى ىَل بكةين و 

ؤيشتووة، ِرؤيشتووة ئةمةى واش نةكةين هةر هةميشة لؤمةو لؤمة كردن و ئةم جؤرة شتانة بَيت، ئةوةى ِر
 5كة ماوة حةق واية ئَيستا ئيعتيمادى لةسةر بكةين و بونيةيةك دابنَيني بؤ ئةوةى بتوانني لة ماوةى ئةم 

مانطة كؤمةَلَيك شت هةية دةبَيت جَيبةجَى ى بكةين ئةطينا مةسةلةكةمان لة دةست دةضَيت و، زؤر 
 .سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .مووكاك زرار فةر

 :امني طاهربةرَيز زرار 
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيشنيار دةكةم ئَيمة داواى زةمان لة هي  كةسَيك نةكةين، داواى زةمان لة خؤمان بكةين، خؤمان زةمان  
ى خةَلكى عرياق دةنطى بؤ داوة، ئةطةر % 22بني ضونكة دةستورى هةميشةيى عرياق زةمانَيكى طورةيةو 

ئَيمة دةبَيت ئةو ماوةية كة درَيذ دةكرَيتةوة هةموومان متابةعةى جَيبةجَى كردنى جَيبةجَيش نةكرا، 
هةر سَى قؤنازةكة بكةين، هةر لة سةرؤك كؤمارمانةوة كة طةورةترين دةسةآلتة لة حكومةتى عرياقى تا 

ةرؤكايةتى دةطاتة وةزيرة كوردةكامنان و كوتلةى كوردى لةناو ثةرلةمانى عرياق و ثةرلةمانى كوردستان و س
بةِراستى بة قسة ناكرَيت،  152هةرَيم و سةرؤكايةتى حكومةتى عرياق ضونكة جَيبة جَى كردنى ماددةى 

ئَيمة هةموومان مةسةلةن بة دواى ئيشةكى بةسيت دا دةطةرَيني ئةطةر زؤر . دةبَيت بة كردار بكرَيت
بؤ جَيبةجَى نةكرا بؤ لة 152مادةى هةوَلى بؤ نةدةين جَيبةجَى ناكرَيت، هةر بة قسة هةموومان بَلَيني 

ماددةى . جَيبةجَى بكرَيت 152كاتى خؤى جَيبةجَى ناكرَيت بةِراستى ئةوة نابَيتة هؤى ئةوةى كة مادةى
دةبَيت هةموومان هةوَلى بؤ بدةين خؤمشانى بؤ هيالك بكةين، ئةدى هةر ئةو كورستانة نةبوو  152

سةدان و هةزاران رؤلةى شةهيدى دا، ئةدى هةر ئةو  لةسةر كةركووك و ناوضة دابِراوةكان دةيان و
كوردستانة نةبوو دةيان و سةدان و هةزاران رؤلةى بة عةشق ضوون بة ثريى مةرطةوة كةس و كارى خؤيان 
خستة زيندانى بةعسةوة، ئةى باشة ئَيستا ئَيمة مةوقييتَيك وةرنةطرين هةر بة قسة هةموومان خؤمان 

َى نةكرا بةخوا جَيبةجَى ناكرَيت بةخوا كةسيش هاوكارميان ناكات، داوا بكةينة ثرؤفيسؤر و بؤ جَيبةج
دةكةم لة وانةى كة ئاطر ثةرسنت لة قسةكةى من توِرة نةبن، ئةوة قسةى شَيخى سةعدي شريازية كة 

واتة ئةطةر (ئةطةر سةد ساَل طةبر ئاتةش فروزةت، ئةطةر يةك دةم دةر ئوفتةت سوزةت ) فةرموويةتى 
ئاطر بثةرستيت، ئةوانةى كة دةكةونة ناوى دةسوتَين، ئَيمةش ئةطةر بؤ خؤمان نةبني داوا لة  سةد ساَل تؤ

نةتةوة يةكطرتوةكانيش بكةين داوا لة ئةمريكاش بكةين لة دةولةتة زهلَيزةكانيش بكةين بةخوا وةكو 
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جَيبةجَى  152ددةى لةبةر ئةوة ئَيمة كة دةمانةوَيت ما. ئاطرةكة وةفايان بؤ ئَيمة نيةو دةمان سووتَينن
بكرَيت، دةبَيت هةموومان وةكو ساآلنى ثَيشوو تر طيانى خؤمان خبةينة سةر دةستى خؤمان لة ثَيناوى 

و زةمانيش خؤمانني، كةسى تر زةمان نية ئةطةر هةموومان بة دلسؤزى  152جَيبةجَى كردنى ماددةى 
دَلنيام ماددةى  نةمَينَيت 152وى ماددةى ئيش بكةين هةموومان لة ثَيناوى ئةوةدا ئيش بكةين كة لة ثَينا

دةضَيتة ثَيشةوة ونةمَينني من سةدى سةد لةطةَل ثَيشنيارةكةى نوَينةرى سكرتَيرى نةتةوة  152
مانط ماوةى جَيبةجَى كردنةكة درَيذ بكرَيتةوة ، بةآلم لةطةَل ئةو  5يةكطرتووةكان دام كة بؤ ماوةى 

مانطة  5ة دةَلَيت تةنيا بؤ يةكجار، ضونكة لةوانةية لةماوةى ئةو بؤضوونةى بةرَيز كاك حممد فرج دانيم ك
مانطةى داهاتوو ناتوانني جَيبةجَى  5مةرحةلةى يةكةم و دووةم جَيبةجَى بكرَيت ئةطةر خؤمان بَلَيني لةو 

 .ى  بكةين، ئةدى بؤ مةرحةلةى سَى يةم ئةو كاتى نةتوانني درَيذى بكةينةوة زؤر سوثاس
 :جنومةنبةرَيز سةرؤكى ئة

 .سارا خان فةرموو
 :ثريؤت خضربةرَيز سارا 

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لة دةستورى عرياق دا كاتى خؤى هةَلةيةكى  152راستيةكةى منيش لةطةَل ئةو رايةدام كة دانانى ماددةى 

ة مَيذوويى و جوطرافى و سياسى بوو، لةبةر ئةوةى دانانى ئةو ماددةية خؤى طومان خستنة سةر ئةوةي ك
كةركووك كوردستان بَيت خؤمان ئةو طومانةمان قبوَل كردووة ئَيستاش مادةكة جَيبةجَى نةبووة بةآلم، 

 5مانطة كة نةتةوةيةكطرتووةكان تةدةخول دةكات، بةِراى من طةشبني نيم بةرامبةر ئةو  5ماوةتةوة ئةو 
ئةركى خؤى هةستَيت مانطةش لةبةر ئةوةى هاتنة ناوةوةى نةتةوةيةكطرتوةكان لةوانةية ئةو بة 

راثرسيةكة ئةجنام بدات، بةآلم ئايا ئةجنامى راثرسيةكة كَى دةَلَيت بةو شَيوةية دةبَيت كة ئَيمة دةمانةوَيت 
كةركووك بطةرَيتةوة سةر كوردستان، ضونكة ئَيمة بِرطةيةكى دةستورميان هةية دةَلَيت يةك ثارَيزطا بؤى 

ت ِرابطةيةنَيت، بؤية لَيرةدا جَى ى حةقى خؤيةتى، يةعنى ئَيمة هةية بة تةنيا بة ِراثرسى ثرسى فيدراَلية
طومان بكةين لةوةى كة لةوانةية كةركووك نةبَيتةوة سةر كوردستان نة بشضَيتةوة سةر حكومةى عرياق، 

 .زؤر سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجومةن
 . كاك شعبان فةرموو

 :صادق طاهربةرَيز شعبان حممد 
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

، ئةوةية بَيتة درَيذ كردن 152تر ماددةى  مانطى 5لةسةر داخوازى نوَينةرى نةتةوةيةكطرتووةكان كة 
شتَيكى زؤر باشة، بةس بة مةرجَيكى ئةطةر زةمانةتى لةاليةن نةتةوةيةكطرتوةكان هةبَيـت، ئةطةر نا 
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دَيتة درَيذ كرنةوةو بة راى مانطى تر ماددةكة  5راستى من باوةر هي  نينة بة حكومةتى فيدراَلى بَلَيت 
 .مانطى تريش دابنريت دَيتة ضوون و خةالس دبيت و، زؤر سوثاس 5من دة 

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك سعدالدين فةرموو

 :بةرَيز سعدالدين عبداللة مولود
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

مانةوة لة جَيطاى خؤى، كاتى ئةوة  ئةوة ساَل كؤتايى هات و قةزاية موعةلةقةكان، هةَلثةسَيوراوةكان هةر
هاتووة كورد ضاوَيك خبشَينتةوة بة حةلييتةكانى خؤى، يةعنى ئةوة لة هةموو جةوانبةكان تةماشاى بكات 
دةيةوَيت وات ىَل بكات لة بودجةى ثَيشمةرطة دةيةوَيت قوةتت نةمَينَيـت، لة سوَلتةى تةماشا بكة ىَل 

َيت كة طرَيبةستة نةوتيةكان توقيع بكرَيت و لة ميزانية تةماشا ناطةِرَيت حةقى سةاَلحيةتى ئةوةت هةب
بكة وةكو خَير ثَيكردنةك ميزانيةت بؤ دةنَيرَيت، يان شةهرستانى كة وةزيرةكة بةكةييتى خؤى هةَل 
دةستيت طرَيبةستةكانى حكومةتى هةرَيم هةمووى زةربى سيتر دةكات يةعنى قابيلى ئةوةية ئةو شتة 

َيستا كة ئةوة ثَى ى ناطوترَيت حةىل مشكيلة، ئةوة ثَيى ناطوترَيت شةريك، ئةوة يعنى ئةوةى كة دةيبينني ئ
دةبيت ضاو خشَينةكى ثَيدا بكرَيـت، قةزيةى زةمانةت، كة باس لة زةمانات دةكرَيـت ئَيستاكة لة ليذنةى 

تةرخان بكرَيت لة قانونى لو ثةرلةمانى فيدراَلى عرياقى موقتةرةحةك تةقديم كراوة كة يةك مليارد دؤالر 
مانطة، ئةوة زةمانةتة، ثَيويستة ئَيمة وةكو ثةرلةمانى كوردستان ثشتطريى ئةو  5بؤ خيالىل ئةو 

. موقتةرةحةى ليذنةى قانونى بكةين كة برا كوردةكامنان لةوَى تةقدمييان كردووة لةبؤ ئةو زةمانةتة
ى مانطى لة بؤ ئَيمة بطةرَيتةوة بة دواتريش هةموو رؤذَيكة زؤر سةيرة يةعنى قةميسى يوسيتى بة ئاخري

دةبَيت ثةرلةمانى كوردستان وةكو . رؤذ ماوة كة وةقت تةواو بَيت، ئةوة قةت ناكرَيت14ئةخريى ئةوةى  
موتةفةرجَيك تةماشاى ئةو مةوزوعة نةكات، دةى باشة ئةتوو ضى دةكةى، دةبيت ئةتووش قةرار بدةى 

تة بكرَيـت، باشة ئةوة نابَيت ثَيشرت نابيت ثَيشةكيةك ئاطايان ئيستاكة ئَيمة دةبَيت تةسويت لةسةر ئةو ش
ىَل بباية، يان ثةرلةمانى كوردستان متابةعةى ئةو وةزعةى بكردبا لة ثَيشينةيةكى ئاوا دةبيت بكرَيت يان 
 نابَيت بكرَيت يان عيالجى لةبؤ ببيندرَيتةوة كةوا قسة لةطةَل ليذنةكةى با لة نزيكةوة بكرَيت وا بة باش

دةزامن كو؟ كة باس لةوة دةكرَيت كة ضةند عائيلة طةراوةتةوة ضةند هةزار عائيلةى كوردى طةراوةتةوة 
موعامةالتى  3422هةزار تا  3هةزار عائيلة عةدةدةكة زياتر جةنابى وةزير ئاطاى لَيية   34هةتا  32لة

ية بكةين ثَيشرت يةعنى ئيشةكان بؤية دةبَيت ئَيمة قسة لة طةَل ئةو ليذنة. عةرةبى وافيدين تةقديم كراوة
ئةوها بة سةريعى نةَروات ئايا ئةوةندة وةقتة لة بؤ ئَيوة كافية ئيشى تَيدا بكةن يان ئةو ئيشةى كة 
دةكرَيت هةر فةنيةو زوو رادةثةرَيندرَيت، جا جةنابى سةرؤك ئةمة لة بؤ قانونة سى، ضوار جةلسةى 

نةبيت با دوو، سَى جةلسةى لةسةر بكرَيت لة بؤ زياتر  لةسةر دةكةين ئيشةكة هةروا با بة جةلسةكى ثِر
 .تاوتوَى كردن، لةبؤ زياتر قسة كردن لةسةر ليذنةكةو، لةطةَل رَيزم دا
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 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك شكرى فةرموو

 :بةرَيز شكرى صاحل متر
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ردو كوردستان كراوة وة ئَيستاش من دةَلَيم بةردةوام بةرَيز دةزانني لة دَير زةمانةوة زةدرَيكى زؤر لة كو
بؤ منوونة بة بةردةوامى لة خيالىل ئةو ضوار ساَلةية حكومةتةكانى . ئةم زوَلم و زؤردارية لة كورد دةكرَيت

كة لة دةستوردا هاتووةو كة خؤشيان ِرازى بوون بؤ ضارةسةر  152يةك لة دواى يةكى عرياق ئةم ماددةى
هيضيان نةكردووة، نةك تةنها حةليان نةكردووة،  152وعةو بؤ جَيبةجَى كردنى ماددةى كردنى ئةم مةوز

بةَلكو ضارةسةريشيان نةكردووة وةكو مةبدةئييةن، بة رةئى من دذيش بوون، ئةطةر نا دةيانتوانى هةتا 
ة برادةرانيش ة، ئَيمة دةَلَيني هةندَيك ل 152ئَيستا هةندَيك لةو بةَلَينانة جَيبةجَى بكةن لةو ماددةى

ضونكة بة زوَلم  ،وتيان حةقى خؤيانة كة ئةوان ئةو ماددةية جَيبةجَى نةكةن منيش دةَلَيم حةقى خؤيانة
و زؤردارى دةست لةسةر ئةو شوَينانة داطرياوة وة واقعَيك ثةيدابووة كة ناتوانني لةو واقعة دةربضني، ئةوة 

رداية هةر دةكرَيت كة ثَييان خؤشيش نية كة دةستيان بة زوَلم و زؤردارى كراوة، ئَيستاش ئةو زوَلم و زؤ
لةسةر كةركووك و شوَينةكانى تر داناوة وا بة ئاسانى دةستى ىَل هةلبطرن، منيش لةو بِروايةدانيم حةقى 
خؤيانة كة بةردةوام بن لةسةر ئةم واقعةو ئةو شوَينانة هةر بؤ خؤيان مبَيننةوة، بةآلم بةداخةوة من 

ةجَى نةكردنى ئةو ماددةية دةطةِرَينمةوة بؤ كةمتةرخةمى سةركردايةتى سياسى كورد قسمَيكى زؤرى جَيب
. و حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةرثرس و جيهةتةكانى ثةيوةندى دار بة جَيبةجَى كردنى ئةو ماددةية

بةرثرسةكانى ئَيمة لة بةزدانة، بة تةسةورى من لة بيدايةتةوة ضارةسةركردنى ئةم ماددةية و ئةم 
بة شتَيكى  152كَيشةية بة شتَيكى سانةويان وةرطرتووة، شتى تر ئةساسى بوون، جَيبةجَى كردنى ماددةى 

بؤ منوونةش ئةطةر لة بيدايةتةوة هَيشتا ئةم ماددية زيندوو بووة، ئةطةر هةوَلَيكى . سانةويان وةرطرتووة
ةوت، هةوَلى جدييان بؤ نةداوة كة باشيان بؤ بداباية، ئيحتيمال بوو نةخؤش نةكةوتبا، بةآلم كة نةخؤش ك

ضارةسةربكرَيت، نةخؤشيةكة طةورة بووة ديسان هةر بةو ِرةنطة نةيانتوانى ضارةسةرى بكةن، ئَيستا لة 
بة تةسةورى من نةيانتوانيوة لة مردنيش رزطارى بكةن ثةنايان بردووة بؤ بةر . ثةلةقاذةى مةرط داية

مانطةش بة تةسةورى  5بدؤزنةوة لة مردنى رزطار بكةن، ئةم  نةتةوةيةكطرتووةكان كة بَين حةلَيكيان بؤ
من ئةوةية كة ئةم ماددةية لة مردن رزطار بكةن، مةجبوريشني لة مردن و لة مانةوة باشرتة دةبَيت دةنطى 
بؤ بدةين، ئةطةر وةك لةم ئةخرية هةوَليان بؤ بداباية نةدةطةيشتة ئةم ِرادةية و بةالى كةمةوة هةندَيك 

ةية جَيبةجَى دةبوو هةندَيك لة برادةران باسى زةمانةت دةكةن زةمانةت لة كَى وةردةطريت، ئةوة لةو مادد
بةنيسبةت عرياق ئةوة دوو ساَلة بةسةر داضوو هي  زةمانةتَيك نةيتوانى لة حكومةتى عرياق وةربطرين 

وون لةسةر هةندَيك هي  زةمانةتَيكيش نية، ثَيرَى وةفدةكةمان كةضوو بوو بؤ عرياق و كة ثَيك نةهاتب
ضؤن ثَيك دَين بةمةش هي  زةمانةتَيك نية لةطةَل ئةوانة، ئةطةر  152مةسائيلى تر لةسةر ماددةى

بطةرَيينةوة لةسةر نوقتةى دووةم بؤ نةتةوةيةكطرتووةكان، ثَيرَى نوَينةرى نةتةوةيةكطرتووةكان لةسةر 
ا ساآلن زوَلم و زؤردارميان لَيدةكرَيت كةس زةمانةت طوتى خوا بة كةييتى خؤيةتى و خوا زةمانة، لة سةدةه
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 152بةقةد كورديش خزمةتى خواى نةكردووة تا ئَيستا هيضى بؤ نةكردووين، بِروا ناكةم بَيت ماددةى 
ئةمريكاش كة موحتةلة،  ئيحتيالىل عرياقى كردووة ئةركَيكى ثريؤزة و ئةركَيكى . مان بؤ حةل بكات

رياق بكات و لة كوردستانيش بكات كة كوردستان جوزئَيكة لة عرياق، مَيذوويي و ئةخالقية كة دييتاع لة ع
ئَيستاش قةسيتى كوردستانى عرياق دةكرَيـت بة ِرازى بوونى ئةمريكاو  ئةو مةعلوماتانةى كة داويةتى بة 
توركيا ئَيستاش قةسيتى ئَيمة دةكرَيت وة خةَلكَيكى بَى طوناح  لةناو دةضَيت، ئةمريكا هيضيشى بؤ 

نية يعنى كة زةمانةتَيك لَيى وةربطرين، زةمانةت وةكو هةندَيك لة برادةران : ن هي  شوَييَننةكردووي
باسيان كرد، زةمانةت ئَيمةينة كورد بؤخؤى زةمانةتَيك بَيت جارَيكى تر فَيَل لة كورد نةكرَيت و  

 .زؤر سوثاس بة شتَيكى سانةوى وةرنةطرن، بة شتَيكى سةرةكى وةربطرن و، 152ضارةسةركردنى ماددةى 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةربرتان هةبَيت دوو، سَي كةس ماوة، دكتؤرة شوكرية فةرموو
 :شكرية رسول ابراهيم. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةدةردي طوَلخةني دؤزةخ بةرَي،  152رةبي موي لَييَب زماني ثةجنةكاني هةَلوةرَي  هةركةسَي ماددةي 

مة ئةطةر ئةمِرؤ سةيري روخساري هةريةكَيك لةكورد تةنانةت لة برا توركمانةكانيشيمان بةِراسس، ئَي
بكةين نيطةرانيةكي زؤر دةبينني، دةتوانني بَلَيني زؤر واثةرؤشن، هيضيشيان بةدةستةوة نةماوة تةنها ئةوة 

رَيكي نةبَيت داوايان لة ئَيمة كردووة كةوا لةم ئاخر وئؤخري مانطةدا كؤببينةوةو نوَينة
نةتةوةيةكطرتووةكانيش بَيت، تةخديرَيكي شةش مانطةمان بكةن، ضونكة ئةطةر ئَيمة زةمةن خبوَينينةوة، 
بةدرَيذايي مَيذووي هاوضةرخي ميللةتي كورد هةرطيزاو هةرطيز زةمةن لةبةرذةوةندي ميللةتي كورددا 

بَلَيم لةدواي  َي بكة دةتوامننةبووة، مَيذووش طةواهي ئةوة ئةدات، بةِرَيز جةنابي سةرؤك باوةِرم ث
راثةِرَينةوة، هةرضي لةسةر كةركووك بةدةستم طةيشتبَيت، هةرضي سةرضاوةيةك و ديكؤمَينتَيك 
هةبووبَيت لةالي باوكي منداَلةكان من موتاَلةعةم كردووة، ئةجنامةكةشي بووة بةرهةمهَيناني ضوار كتَيب 

ندين ديكؤمَينتم لةم الو لةوال خوَيندؤتةوة، هةرضي لةاليةن باوكي منداَلةكانةوة، سةرباري ئةوةش ضة
دةسةآلتي سياسي بةريتاني هةبووة لةناوضةكة لةطةَل مةسةلةي جَيبةجَيكردني مةسةلةي كةركووكدا نني، 

مناطق كةسةدامي دةسةآلتي بةعسي طؤِربةطؤِر هات هةستا مةسةلةيةكي ناخؤشرتي، بؤ ئَيمة زيادكرد 
ةي هةموو داشكاند جَيطةي نيطةرانية دةَلَيم تةماناش ئةكةم بةدَلَيكي برذاو هةستا ئةمان متنازع عليها،

وسووتاوةوة سةركردايةتي سياسي كورد بةهةموو حزبةكانةوة ئةوةم لَي قبوَل بكةن ئةوةندةي خةريكي 
ئاشتةوايي بووين لةبةزدا، ئةوةندة خةريكي خؤمان نةبووين لةكةركووك ولةو شوَينانةدا، جَيطةي داخة 

و ئةو خواية لَيم مةبِرة جةنابي سةرؤك بةس دوو كةمسان ماوة، جَيطةي داخة هةرجارَي تةخديرمان ت
ةكانةوة زمامنان ضووة دةستوورةوة، ثاشان لة  32ئةكةن بةزةمانات، زةمانات ضية؟ دَلمان خؤشة لة ساَلي 

لة دةستورَيكي تايبةتي دا هةروةها وتي ثَيويستة ميللةتي كورد حكومةتَيكي مجهوري هةبَيت، ئةوة  05
كةبةريتانيةكان نووسيوويانة، ميستةر بَيَل كؤمةَلَيك شس دةربارةي زماني كوردي بؤ وتووين، هةروةها 
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ميستةر ئةدمؤنز لةبةريتانيا سيمينارَيكي طةورةي بةست وتي  52عةيين شت، هةروةها ساَلي  22ساَلي 
َيت، لةم قسةيةم مومكني نية كةركووك بَيتة سةر مومكني نية، هةرضةندة رةنطة دكتؤر كةمال نيطةران ب

هةرَيمي كوردستان، بةو نةصة ئةيَلَيت كتَيبةكةيشم ئيستينساخ كردو دام بةدكتؤر ناصح زيتور، كةئةو 
ئادار  11اش كةبةياني  22قسانةم هةمووي دةرهَيناوةو خةمت هَيناوة بةذَيريدا، كةواتة ساَلي 

وو شتانةي تَيدابوو، بؤ جَيبةجَي نةكرا، بؤ زةمةنيان دانا بؤكرديان بة ى ئادار ئةم هةم11رَيككةوتننامةي 
ضوار ساَل، ئَيستاش بؤضي دةَلَين سَي ساَل كة بؤ ئَيمةيان تةمديد كرد، ئَيستاش ئةَلَين شةش مانط ئةم 
شةش مانطةش ئةوةندةي من وةكو دةرؤزة كةرَيك لةدةرطاي كؤمةَلَيك سياسةمتةداراني كورد ئةدةم 

رَيكي خؤشم ثَي بدةن، ئةَلَين وةَلآلهي دةسةآلتي توركيا رازي نية، ئَيران رازي نية عةرةبةكان رازي خةبة
نني، هةرجارَي لة دميةشق و ئةنقةرةو بةزدا كؤبوونةوةيةك ئةكةن بؤ ملمالنَيي ميللةتي كورد، ئَيمة 

دراوين، بةناوي كوردي ضاك كَيشةكةمان واي لَيهاتووة، بووينة فيلمَيكي سينةمايي لة ئةمريكا ثيشان 
وكوردي خراث، ثَيرار كةمن ضوومة ثؤَلؤنيا فيلمَيكيان ثيشاندام، كوردي عَيراق بةالي ئةمريكاوة ثياوي 
ضاك بوون، ئةو فيلمة دةركرابوو لةاليةن كوردَيكي توركياوة، بةآلم كوردةكاني توركيا بةالي ئةمريكا لةبةر 

بةرذةوةندي وهَيزدا بوون لةطةَل بابةتي ئابووري وئةوانة بوون،  ئةوةي بةالي دةسةآلتةوة بوون، لةطةَل
ئةوان خراث بوون، ئَيمة ئَيستا بووينةتة فيلمَيك وزؤر سوثاس دَلم خؤش بوو نوَينةري 
نةتةوةيةكطرتووةكان وةكو بابة نوئَيل ضؤن ئةضَيت دَلي خةَلك خؤش ئةكات، دَلم خؤش بوو طةيشتة 

سةر ئَيمة و بةسةر ميللةتي كورددا ثةخش دةكات، ضةثَلةي خَيرو خؤشي ثةرلةمان مذدةيةكي خؤشي بة 
بؤمان ئةهَينَيت، هيوادارم ئةم شةش مانطة قسةكاني من راست نةبَيـت ضةثَلةيةكي لَيرةوة بؤ لَيبدةم 
وبَلَيم دةم خؤش هةتا هةتاية لةثشتت ئةمب نوَينةري وآلتة يةكطرتووةكان، هةتا هةتاية ئةمريكاي 

 .دي ثةرست، ئَيمةش لةطةَلتا ئةبني، زؤر سوثاسبةرذةوةن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

قازاجنَيكي هةبوو، تؤي  152ئةطةر ئةو شيعرانة شيعري خؤتن ماناي واية بؤ يةكةجمار دواكةوتين ماددةي 
 .كرد بة شاعري، شريين خان فةرموو

 :بةِرَيز شريين عبدالرمحن دينؤ
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ئةظ زاوية دةرةوةي بازنةية، هةردةم ئةز ثَيشَي دةسس خؤ بةرزكر، تؤ دوماهيكي تؤمارت كرد، نازامن
دةرةوةي بازنةينة هيوادارم لةداهاتوو بَيينة ناو بازنة، هةرضةندة هةمي برادةران قسا كر، يةعين ض بؤمة 

دةبَيذم وةآل دةبَي حةقيش نةهَيال، خؤشحاَلم بةئاخافتيَن هةمي برادةران، بةس مة هةست كر يةعين ئةز 
، مةخابن بؤ كةركوكَي، 152بدةية من بةِراسس، ئةز هةست كر نةبةجدي يةعين مةخابن بؤ مادا 

ئةظرؤكة هةر ئَيكَي شعرةكي بَيذت، يةك بَيذت ثرؤفيسؤرن يةعين مةفروزة بَيذن سةرؤكي ثةرلةمان 
خؤ، ئةظ دةرفةتا هاتية دةينانَي بؤ هةر تةداخول بكةتن، ئةز بَيذم هةر ئَيكَي مةسئولة لة ئاخافتيَن 



 323 

ئةندامَي ثةرلةمانَي، هةر ئَيكَي نوَينةرا هةزاران كةسانة ظة لَيرةدا، موناقةشة بَيتةكرنَي و بةحس بكرَينت 
هةمي دَلسؤزَي ميللةتينة، كةسيش مة خؤ نةكرتة نوَينةري ئةو ديرت، قةزييةي كةركووك قةزييةيةكي 

ئةز بَيذم كار زؤر  152، لَيرةية سةرؤكي ليذنةية هةية هي 152مة خبؤ مادا موهيمة كار بؤ هاتية كرن، 
بؤ هاتية كرن، نيسبةتي قةزية ئةز بَيذم نةقةزية ضينةكية، نةقةزية ثارتةكية، نة قةزيا شةخصةكيا، 
قةزيية قةزيا ميللةتيكة، هةر يةكَي مةش بيذت خةمساري ظَي قيادا كورديا، سةركردايةتي كوردي هةية 

ز بَيذم خةمساري نية، هةمي بَيذن مةسئوليةتا مةزن ئةظة خةرقَيكي دةستوورية بةنسيبةتي حكومةتا ئة
عَيراقَي ئةز نةزامن وةختةكي بَيذن حكومةتا عَيراقي يان حكومةتي فيدرال نوري مالكي تةمسيلي هةمي 

ةم هةم باوةري خؤ هةية حكومةتا عَيراقي كرن يان مة ضةند نوَينةر لةو هةنة، بَيس بَيرةية ديار بت ئ
ساَلة هةر ئةظ كَيشةيةو  42مة باوةِري بة خةَلكا خؤ هةية، بة قيادا خؤ هةية، سةدان ساَلة بةلكي ثرتة 

بةردةسس وَي خةَلكةية، خةَلكَيش باوةِري بة خؤ هةية و باوةِري قيادا خؤ هةية وقيادةش باوةِري بة 
موتةشائيم بةز بال موتةفائيل بن و ثَيشوازيا ثَيشنيارا  خةلكي هةية، ئةكيد ئةز ئرِيؤكة نابينم هَيندة

نوَينةرَي نةتةوةيةكطرتووةكان بكةن ض قةيدية شةش هةيظ، يةعين ضةندين ساَلة ئةظي ميللةتا 
سةبركري، بن تؤث وتةياراو كيمياو ضةندين ساَلة ضاظَيوان لَيية، ئةظرؤكة بلَيني حكومةتا مة ض كرية 

ا مة ض كرية، ئةظرؤكة ض ثةرلةمانَي ض حكومةتا وة ض تةناهي وئازادي ض حكومةتا مةو سةركردايةتي
ئةمنايةتي تَيدانة، يةعين مةخابن ئةظة جوابا طةلةك شةخصاية ئةم بَيذن وةسا ض بي الزمة لَيرة طوتبيا، 
 بَيرَي مة من سَي ثرسيار هةنة، ئَيك ثشس شةش هةيظا نةيةتة جَيبةجَيكرن وةكي هةمي برادةران لَيرة

ثرسيارا مة هةمي يةكة، لَيرَي ثشس شةش هةيظا نةيةتة جَيبةجَيكرن زةمان ضية و كَي مةسئولة؟ يا 
دكتؤر كةمال و كاك حممد ئيحسان  152دووئَي ثرسيارا من هةمديسا ئةز تةوجيهي دكةم بؤ سةرؤكا ليذنا 

بؤضي نةكةمرت يان وةزيري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيمَي ئةز وَيرَي ثرسيار دكةم بؤضي شةش هةيظ 
زياتر ئةرَي ئةم شةش هةيظة كافية دةبينن كافية ئةظ شةش هةيظة، تا ئةظ ماددة بَيتة جَيبةجَيكرن، 
ئةطةر نةيةتة جَيبةجَيكرن مةسئوليةتا كية؟ مالكية يان كيية هةمي حكومةتا عَيراقي نةبَيذن دةستا وَي 

جَيبةجَيكرن، لَيرةدا ئةز  بَيذم تةئجيال ئان متديدا ئةز هةنة، دةبوو ئَيمة، ثرت كاربكةين تا ئةظ ماددة بَيتة 
بَيتة ثاش خسنت، ئةز بَيذم نة زةعيتَييا ئةظة قوةتا ميللةتا  152بَيذم فرسةتةكة بؤ شةش هةيظا ماددا 

كوردا، قوةتا قيادا كورديا ئةم هةمي نةصةح كرن زةعيتا وية صةح كرن قوةتا وية، قةيدي ناكةن 
 .ن ظَي خةَلكَي ئةم بزانني نةواهي وان ضينةو، طةلةك مةمنوونفرسةتةكي دي ئةم بدةي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاس بة ئيجازةي برادةراني ثةرلةمان جةلسةي داهاتوو يةكةم كةس قسةي بكة فةرقي ضية، ئةوةي 

دكتؤر  ئةخري كةس قسة دةكات دائيمةن ئيستييتادة لةقسةكاني تر دةكات، دةتوانَي بيكاتة خوالسة، بؤية
 .كةمال ئةَلَيت ناوي من ئاخر كةس بنووسة، مام خورشيد و كاك زانا ماون، فةرموو مام خورشيد

 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
قسان كرا دةبَي لةقسان بطةِرَيني بيبينينةوة، بةآلم من بةضةند نوقاتَيك باسي دةكةم، من حةز دةكةم 

ة ئةكةن تؤزَيك واقيع بينانة قسة بكةن مةوقيعي جوطرايف خؤمان و زرويف مةوزوعي خوشك وبرايان كةقس
و زاتي خؤمان بةوردي لَيك بدةينةوة، قوةتي خؤمشان بةضاكي لَيك بدةينةوة حةمجي خؤمشان بناسني، 

دانراوة ساَلة كورد مةزَلومة، لةسةردةمي نوَيش لةوةتي نيزامي نوَي  0522كورد مةزَلومة بةَلَي مةزَلومة 
كورد مةزَلومة، هةمووي ِراستة كورديش داكؤكي لةمافةكاني خؤي كردووة، طرنطرتين دةستكةوتي كورد 

ساَلة بةبَي كيان لةسةر ئةرزي خؤي زماني خؤي، كلتوري خؤي هةموو شتَيكي خؤي  0022ئةوةية 
ةريدا تَيدةثةِرَيت كورد ثاراستووة، ئةوة طةورةترين دةستكةوتة، لةطةَل ئةوةش ئةو قؤنازانةي نوَي كةبةس

بةخوَين مايف خؤي بةدةست هَيناوة، دةريايةك خوَيين رشتووة، طةيشتينة، ئةطةر زروفَيكي دةولي و 
ئيقليمي يان ئةمريكا نةهاتباية من حةزةكةم ئةو برايانةي كة ثَيشمةرطة بوونةو سياسي بوونة ساَلي 

هات؟ هةموو حةرةكةي كوردي بةرةو كوَي ضووين ئَيمة، لةكوَي بووين ضيمان لَيهات؟ ضيمان بةسةر 1992
لةكوَي بووين كة ئينتييتازة بوو؟ دةرطايةك كرايةوة ئَيمة، نةمانكردةوة قوةتي ئَيمةش نةيكردةوة زروفَيك 
هات بةَلَي كورد ئيستييتادةي لَيكرد، ئَيستا طةيشتووينةتة ئةو قؤنازة، من نازامن ئةم قؤنازة ئَيمة ضؤن 

زروفَيكمان بؤ هاتووة، خوشك وبرايان ئةبَي تةقديري ئةو زروفة بكةين ئَيمة، سةدان بةكةمي بزانني يان 
جار ض ثَيشمةرطةي سادة تا دةطاتة سةركردايةتي وتومانة تةنها شاخةكامنان دؤستة، ئَيستاش هةرواية 

 322 خةَلكَيك كة دؤستايةتيت دةكات لةبةرذةوةندي خؤي نةبَيت دؤستايةتي كورد ناكات، ئَيمة لةناو
مليؤن فارس دةذين، هةر  52 – 42مليؤن توركمان دةذين، لةناو  52 – 42مليؤن عةرةب ئةذين لةناو 

هةموويان دذي ئاوات و ئاماجني ئَيمةن، قةدةري كورد وابووة، ئةطةر ئيجازةم بدةيَس بةرضاوي برادةران 
ت دةضَي ثةنا بؤ ئَيران دةباو وخؤشكان روون دةكةمةوة، قةدةري كورد وابووة، كوردي عَيراق شؤِرش دةكا

يارمةتي لةئَيران وةردةطرَيت، كوردي ئريان شؤِرش دةكات و دَيت يارمةتي لة سةدام وةردةطرَيت، كوردي 
توركياش شؤرش دةكات دةضَيت يارمةتي لة حافز ئةسةد وةردةطرَيت، ئةمة قةدةري كوردة، شس وا 

قدير بكةين ئَيمة، لةكوَيني ضيمان ثَيدةكرَيت؟ ضمان عةنتيكة نةبووة لةبةر ئةوة دةبَي زرويف خؤمان تة
قسةي طةورةو شعاراتي طةورة بةكةَلكي نايةت ئَيمة من تةسةور ئةكةم لةواقيعَيكي تازة ئةذين  ثَيناكرَيت؟ 
دةوَلةتي رةمسيان لةثشتة طةورةترين ميزانيةي دونيا  00مليؤن عةرةبيان لةثشتة،  322فةلةستني 

تةوة جؤالن 52ساَلة داواي حةقي خؤيان ئةكةن، سوريا دةوَلةتَيكة لة  42ثشتيانة، بةنيسبةت نيتوسيان لة
هةزار دةبابةيةو  5تايةرةي حةربية، خاوةني  522تا  422طرياوة هةر بةميتاوةزات داواي ئةكات، خاوةني 

اي خةَلكيشي لةثشتة، بةَلَي مومتةئينني لةوةي كة حكومةتةكاني يةك لةدواي يةكي عَيراق لةسةرةت
دامةزراندني عَيراقةوة تا ئَيستاو تا ئايندةش لةطةَل حقوقي نني ئَيمة  نة توركيا، نةعةرةب، نة ئَيران، 
بةآلم واقيعَيك توش بووين دةبَي ئَيمة، بزانني ضؤن طةمة بةوةرةقةكةي خؤمان دةكةين، ضؤن لةناو ئةو 

يةكامنان قيادةي كوردي باش لوعبةي ئومةم طةمة دةكةين؟ بةتةسةوري من لةطةَل هةموو كةموكورت
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رؤيشتووة، قيادةي سياسي كوردي باش رؤيشتووة بَلَيني نةواقسي نية بةَلَي نةواقسي هةية، بةآلم نةواقس 
جيايةو دةسةآلتيش جياية مةوقيف لة ئةمريكا وةربطرين تو ئةو خواية مةوقيف لة ئةمريكا طةلَي ثياوي 

مريكامان لةسةر الكةوَي بةشةش مانطي ديكة ضيمان لَي، دَي زةرييتني، زؤر عةنتيكةية سَيبةري تايةرةي ئة
كوَيوة دةضني، هاوار بؤ كَي ببةين كَي ثشتيوانيمان لَي دةكات بةَلَي ئةمريكاش بؤ مةسَلةحةتي خؤيةتي، 

مليؤن كةس بة بةرميلة نةوتَيك نادات بةآلم، ئَيستا ئَيمة،  02من ثَيت دةَلَيم بؤ مةسَلةحةتي خؤي 
وتووينةتة ناو مةسَلةحةتي ئةمريكا دةبَي ئةوة ئيستييتادة لَي بكةين، جار، هةية باش دةبَيت بةشَيكني كة

جار هةية سياسةتي خؤي و مةسَلةحةتي خؤي بة ئَيمة نادات بةَلَي ئةفزةَليةتي داوة بةتوركيا كة قةسيتي 
ي لةوة نية كة ئَيمة، كوردستان بكات، قيادةي كورديش ئةوة ئةزانَيت مةسَلةحةتي ئةمريكا لةوةداية، طوَي

هةزار طوندمان وَيران كرا، نيو مليؤن كةمسان شةهيد  4خةَلكمان لَي دةكوذرَيت و طوندمان وَيران دةكرَيت، 
كرا، كةسيش لةسةرمان بةجواب نةهات لةبةر ئةوة تؤزَيك بةواقيع بينانة با بري بكةينةوة، خوَين سارد 

ذي يان قسةي قةَلةو يان شيعاراتي بةِراق بطرين كةس بني، داكؤكي لةمايف خؤمان بكةين توندوو تي
ناخيوَينَيتةوة، لة حكومةتي عةالوييةوة تا ئَيستا برادةرَيك باسي كرد وتي ليذنةي جَيبةجَيكردني ماددةي 

ئيشيان نةكرد وةهةندَيكيش وتي ئيشيان كردووة، وةكي فةالحةكةي دةشس هةولَيرَيي لَيهاتية، وتي  152
هةولَيرَي وعةريزةي نووسي ببَيتة فةراش ضووةوة دةشس هةولَيرَي و لةبن ديواري فةالحَيك هاتة 

مزطةوتَي دانيشت و وتيان ضيت كرد وتي هةموو ئيشةكامن جَيبةجَيكرد مابوو لةبؤ يةك ئيمزاي 
هةمووي ئيمزاي مالكي دةوَيت كةئةويش ئيمزاي نةكات، يةعين  152موتةسةرييتي نةيكرد، ئيشي ليذنةي 

هيضي نةكردووة، راستة ليذنةكة ئيشيان كردووة بةآلم، قةراري نيهائي لةالي ليذنةكة نية جةنابي ليذنة 
سةرؤكي ثةرلةمان، كارةكة لةكن سةرؤكي حكومةتة، لةبةر ئةوة مةسَلةحةتي ئةوانيش وا دةخوازَي  

زروفيان مومكينة تةقديري زرويف حةتا ماليكيش دةبَي بكةين ئَيمة، لةناو خؤيان بيست ثارضةنة 
جةنابيت لةمن باشرت  ة ثةرلةمان نزيكرتين دؤسس ئَيمةموساعيد نية زةخس ناوخؤشيان لةسةرة، ئةوان ل

لةناو ئةحزابي شيعة  سةر مةسةلةي نةوت نزيكرتين دؤسس ئَيمةئةزانيت لةو رؤذانة لةثةرلةمان لة
نةوتيان كرد بةقةزييةي  مةجلسي ئةعالية ضةند ئةندامي ثةرلةماني مةجلسي ئةعال رةبس مةشاريعي

كةركووك، كورد ديارة مةسةلةي كةركووكي، بؤ نةوت دةوَيت بؤ ئةوةي ناوَيت كة هي خؤي بَيت، لةبةر 
ئةوة ئَيمة، ئةبَي تةقديري زروف بكةين دؤستةكامنان ئةوة رةئيانة، تةسةور بكةين لةوان خراثرت هةندَيك 

مامنان نية زؤر بةصاديقانة نوَينةري نةتةوةيةكطرتووةكان دةَلَين زةمان ضية، زةمامنان نية، بة تةئكيد زة
ومتان لةكةركووك  كةئَيمةباشرت ئةزانيت  ثَيش هةَلبذاردن  لةمن قسةي كرد، جةنابي سةرؤك جةنابت

بةشدار نابني سةفريي ئةمريكا سةفريي بةريتانيا حكومةتي ماليكي هةرسَيكيان حكومةت ئةوكاتة جعيتري 
اش هةَلبذاردن ثاش دةستوور موباشةرةتةن دةست بةضارةسةر كردني كَيشةي بوو ئيمزايان كرد كةث

كةركووك ئةكةين، ئةي زةمان لةوة زياتر ضي دةبَيت، سةفريي بةريتاني ئيمزاي بكات، هي ئةمريكا ئيمزاي 
. بكات، هةيئةي ريئاسة ئيمزاي بكات زةمانات ضية؟ ثةشيمان دةبنةوةو نايكةن تؤ زةعييتي، براي خؤم
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وبرايان لةبةر ئةوة دةبَي تةقديري ئةو زروفة بكةين، هاتين نوَينةري نةتةوةيةكطرتووةكان خوشك 
بةشتَيكي زؤر ئيجابي ئةزامن نوَينةري نةتةوةيةكطرتووةكان بَيت لةثةرلةمان قسة بكات ئةوةي ئَيمة، 

ةخوازَيت فةوري دةمانةوَيت نة دوذمناني ئَيمة، نة ئةو كةسانةشي كةدؤسس ئَيمةن نة مةصاَلحيان وا د
ئةو مةتاَليبانةي ئَيمة جَيبةجَي بكةن، لةبةر ئةوة تؤزَيك بةهَيدي بؤ بضني و تةئيدي ئةو قةرارةش 
بكةين لةسةرخؤ بني بزانني مةوقيعي خؤمشان بناسني، دةنا من لةطةَل ئةوةدام كام برادةري عةرةب 

ئةم زانكؤي ئَيرةية خةرجيي زانكؤي  مةسئول بَيت لةهةمووان لةئَيمة نزيكرت بَيت كاكة مالكي خةرجيي
سةالحةدينة ئَيستا ئةو مةوقييتي واية، من قةناعةمت وانية مالكي بِرواي بة كَيشةكةي ئَيمة، نية مومكينة 
زروفةكةي وابَيت، لة مةسَلةحةتي خؤي وحزبةكةي خؤي وئيئتيالفةكةي خؤي بَيت بةو شكلة بِروات خؤ 

مان بةقورباني ئةوان دةكةين تا ئةوان خؤيان بةقورباني ئَيمة، بكةن خؤي بةقورباني، ئَيمة ناكات ئَيمةخؤ
ئةمة زروفةكةية، لةبةر ئةوة داوا دةكةم تؤزَيك لةسةر خؤ بني وخوَين سارد بني وة تةئيدي قةراري 

 .ئةوانيش بكةين
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس مام خؤرشيد، كاك زانا فةرموو ئاخر كةس
 (:زانا)خضرسعيد بةِرَيز قادر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، خودا ستةم لة كةس ناكات، الي (وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون)خواي طةورة دةفةرمووَيت 

هةموو ئةو ميللةتانةي باوةِريان بةخودا هةية لة كاتي لَيقةوماندا هانا بؤ خوا دةبةن خوا يارمةتيدةري 
ةَلة حاَلي بووة لة شت بةتاماي خوا كردن، رؤذَيك عةرةبَيكي دةشتةكي هاتة ضةوساوانة، ثاشان خةَلك بة ه

حوشتَيكي ثَي بوو، كة هاتة ذووري ثَيغةمبةر لَيي ثرسي حوشرتةكةت ضي لَي كرد ( خ.د)الي ثَيغةمبةر 
وتي بةتةماي خواي لةوالي بةجَيم هَيشت، ثيغةمبةر فةرمووي بِرؤ بيبةستةوة ئةوجا بَلَي بةتةماي 

وان ليس )خوا ضيت لَي بكات خؤ بةخؤي نايةتة خوار يارمةتيت بدات، ئةو ياسايةكي هةية ...... يخوا
 .هةوَل بدة بةرهةمت دةبَيت( لالنسان اال ماسعى

سةبارةت بة ثَيشنيارةكة ئَيمة لةالمان رؤشن نيية، ضونكة ئاليةتةكان نووسراو نني ئةو ئاليةتانة ضني، 
هةتا ئَيمة تةئخريمان  152كةموكةلةفني بة جَيبةجَيكردني ماددةي ئةو جيهةتة نني  ضونكة ئَيمة

كردبَي، با ئَيمة، تةئجيلي بكةين، شوَينةكةي مالكي بوو دةبواية مالكي بةِرةمسي داواي لةطةلي كوردستان 
بكرداية ئَيمة، فريا نةكةوتني لةكاتي دياريكراوي خؤي ئةو ماددةية جَيبةجَي بكةين، ئةوة هةرضي 

َيت مؤَلةتَيكمان بدةنَي ئَيمة، لةخاللي ئةوةندةي تر جَيبةجَيي ئةكةين، ئةو ئاليةتة ضية كة ئةو دةتانةو
تةرحي ئةكات شتَيكي زامزة هي  نووسراومان نةبينيووة تا بزانني نةخشةكة ضية، لةمانطي يةكةم ضي 

ةرؤكي وةزيران، ئةكات؟ لةمانطي دووةم ضي ئةكات؟ ئةطةر نووسراوةكان هةمووي بضنةوة سةر مَيزي س
مةكتةبي سةرؤكي وةزيران، طةورةترين موشكيلة لة مةكتةبةكةي ئةو، كةواتة شتةكة هةر بةردةوامة، 
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بؤية من داوا ئةكةم ئةو كؤبوونةوةي ئَيمة، كؤبوونةوةي ثةرلةماني كوردستان كؤبوونةوةي دةنطدان 
نةوة لةو مةسةلةية، ئَيمة با شةرعيةت ئَيمة لَيي دةكؤَليء نةبَيت لةسةر رازي بوون يان رازي نةبوون، نة

بةو مةسةلةية نةدةين كراوة، كراوة كَي دةيكات تةئجيل كراوة، جَيبةجَيي ئةكةن، جَيبةجَيي ناكةن ئَيمة، 
ناضينة ذَير باري ئةوة ئَيمة بةعةكسةوة داواي وةرطرتين ئيجرائاتي قانوني بكةين لةو كةسانةي كة 

ثَيويستة وةزيرةكامنان لة حكومةت ئةكَيشينةوة تاكةكاني ترمان ضي خةرقي دةستووريان كردووة، جا ضي 
لةبةردةستة بةكاري ئةهَينني، بؤية من بةهي  شَيوةيةك لةطةَل ئةوةدا نيم كةدةنط بدةين بؤ ئةو 

 .مةسةلةيةو، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دوايش كاك حممد احسان فةرموو كاك  زؤر سوثاس كاك دكتؤر كةماليش ئةَلَيت هةر دوو دةقيقةم ئةوَيت
 .دكتؤر كةمال

 (:وكيوكةمال كةرك. د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةِراستيدا كَي بةرثرسة لةوةي كة ئةو ماددةي دةستورية حةقي خةَلكي كوردستان وشوَينة كَيشةدارةكان 
ةكاني يةك لةدواي يةك، لةهةموويان زياتر حكومةتي بوو جَيبةجَي نةكرا، حكومةتي عَيراق هةر حكومةت

مالكي لَيي بةرثرسة، ئةوة شةكي تَيدا نية اليةني تر خؤمشان لَيي بةرثرسني، يةعين خؤمشان وةكو 
قيادةي سياسي كوردستاني، وةكو ثةرلةماني كوردستان وةكو خةَلكي كوردستان، وةكو نوَينةرامنان 

اق هةموومان موقةسريين، يةعين با نةيشارينةوة تةقسريةكةي خؤمان لةحكومةتي بةزداو ثةرلةماني عَير
ضونكة ئةو بةِرَيزانة وةعديان دابوو، ثرؤتؤكؤل هةبوو ئيمزا كرابوو، ئيتييتاقيات هةبوو، قةسةميان 
بةقورئان خوارد هيضيان نةكرد، بةآلم نةمانتواني بيانهَينينة سةر رَيطا بؤ ئةوةي ئةو نةقسانة ثِر 

يش ئيشي خؤي زؤر باش كرد، بةآلم بةشاهيدي سةرؤكي ليذنةكة ئةَلَي مةكتةبي 152ليذنةي بكةينةوة، 
رَيزدار نوري مالكي ئةرقةلة بؤ ئَيمة دائةنَيت، نةيهَيشت جَيبةجَي بَيت، ئةوة حةقيقةتَيكة، ئَيمة لةمَيذوو 

ئةطةر خؤمان نةبني، زؤر وةعدمان ثَيدراو هةموو جاريش ئيهمال كراوة، ئةميش وةعدَيكة لةو وةعدانة 
بةآلم ئةطةر خؤمان هةبني خاوةني قةزييةكةي خؤمان بني لةهةموو ئاستَيك، لةثةرلةماني كوردستانةوة، 
لةسةرؤكايةتي هةرَيم و قيادةي سياسي كوردستان و نوَينةرةكامنان لةحكومةتي بةزداو ثةرلةماني عَيراق، 

 نةكةين تةنها ئةو جةماوةرةية لة عَيراقي ئيمرؤي لةطةَل جةماوةري ناوضة كَيشةدارةكان، جةماوةر لةبري
تازة كةئةَلَيني رَيزطرتن لةمايف مرؤظ واي لَيبكةين خةَلك رَيز لةدةنطي ئةو خةَلكة بطرَيت، ئةتوانن ئةو 
مافة بَيننةوة، ئةطةر بةتةماي ئةمة بني ماددةيةكي دةستووريةو ئيتييتاقمان هةيةو طرةنتيشمان هةية، 

ةخوا قةت نايةتةوة، طرةنس هةبوو لةم ثةرلةمانة وةكو رَيزداران ئيشارةتيان ثَيدا نيطرؤ بةوة دَيتةوة، ب
ثؤنس نامةي خؤي نووسى ئةندرؤ ضاثلني نامةي خؤي نووسى و عةالوي ئةوان هةموو وةعدياندا، رَيزدار 

ت، بؤية طرةنس جةعيتةري ومالكي قةسةميان خوارد هةر نةيانكرد، ئينجا طرةنس لةوة زياتر ض طرةنس بَي
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ئَيمة خؤمانني خؤمان موقةسرين، ئةطةر ئَيمة جةماوةري خؤمان لةو ناوضانة بةسةر بكةينةوة وةكو 
طورزَيكي ئاطرمان بزانن، بةِرَيطةيةكي حةزاري دوور لةتوندو تيذي ضؤن ئةوانن مايف خؤمان بينني زاندي 

ئةم وعودانةي كةدراوة ئةم ثَيشنياري ئةو  هندي رزطار كرد ئَيمة، ناتوانني قةزاو ناحيةيةك بَينينةوة،
بةِرَيزة شس باشي تَيداية بزانني لةمانطي يةك ضي ئةكرَيت، حةتا نيهايةتي مانط هيضتان نةديت ئةوجا 
بزانن بةمةوازي ئةو وعودةي ئةو ئةوجا حةرةكةتَيكي تري جةماوةري بكرَيت، خةَلكي كوردستان، 

ؤي بكات، ئةطةر ئَيمة بَيني ضاوةِرَيي ئةوة بكةين، ضونكة ثةرلةماني كوردستان خؤي داواي حةقي خ
لةدةستوور نووسراوة كاكة لةقورئان زؤر شت نووسراوة كةس بةقسةي ناكات لة حةديس نووسراوة كةس 
بةقسةي ناكات، لةدةستوور نووسراوة، كةس نايكات، بؤية ئَيمة خؤمان ئيعادةي نةزةر لةخؤمان بكةينةوة، 

 .هةموو وعودَيك ئةوةي هةمشانة ئةروات و، زؤر سوثاسئةطةر خؤمان نةبني 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس داوا لةدكتؤر حممد احسان دةكةم هةندَيك ئةو نوقاتانةي كةثرسيار بوون ئاراستةي ئةو 
 .كرابوون زياتر رووني بكاتةوة مةمنوونني فةرموو

 :ةرةوةي هةرَيموةزيري كاروباري ناوضةكاني د/ بةِرَيز حممد احسان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ساَلي خؤشي وسةرفرازي بَيت، لةبةر  0222ئةنداماني ثةرلةمان جةذنتان ثريؤز بَيت، هيوادارم ساَلي 
ئةوةي كورد بةختةوةر بووة لة رةقةمةكاني زةوجي زؤرتر لةرةقةمةكاني فةردي لةساآلني رابردوودا، من 

َيت تةوزحيي ثَيبدةم بةحةقيقةت، ئةو قةلةقانةي لةمَيشكي برادةران يةك كؤمةَلة خاَلَيك هةية، دةمةو
هةمووي حةقيقةت لةمَيشكي ئَيمةشدا بوو لةبةزدا، زؤربةي ئةو ثرسيارانةي كةبرادةران هةموويان 
كرديان، بِروا بكةن لةمَيشكي قيادةي كوردي بوو، ئةوانةي كةبةشدار بوون لةبةزدا لة هةرضي 

بَيت، يان قانوني نةوت بَيت، يان هي ثَيشمةرطة بَيت خماوفيان  152ارةت بةطيتتوطؤيةكدا بَيت سةب
هةموويان لةجَيطةي خؤيداية بةآلم كاتَيك دَيني وباسي ئةوة ئةكةين ئةو ثَيشنيارةي نةتةوةيةكطرتووةكان 

راع يف االص) نة تةمديدة نة تةئجيلة، قةت تةمديد نية وة قةت تةئجيليش نية، ثرؤسةسَيكة ثَيي ئةَلَين 
داواي لَيبووردن ئةكةم كورديةكةي ناتوامن خبوَينمةوة كورديةكةي من وةكي خوشكة شوكرية ( التنفيذ

بواية حةسوديم ثَي ئةبرد لة كوردييةكةي بةحةقيقةت، ئيلتيزامةكةي قانوني هةمووي ئةمَينَيتةوة هي  
تةنيتيزة كاتَي كةئةَلَييت تةئجيل،  يةعين ماددةكة ماددةي( االصراع يف التنفيذ) تةنازولَيك نايةتة كردن 

يةعين شتةكة لةبريي بكة شةش مانطي تر كاتَيك دةَلَيني تةمديد يةعين تؤ شك لةو ماوة ئةكةيت كة 
بل )هةية  10/ 31هةتة، من بةوجهة نةزةرَيكي قانوني باسي ئةكةم، كاتَي ئةَلَيت تةمديد يةعين شك لة 

خؤي لةخؤيدا مةكسةبَيكي حةقيقية بؤ ميللةتي كورد  152 بةحةقيقةت( هي عملية االصراع يف التنفيذ
كة لةماددةيةكي دةستووري باسي ئةو كَيشانة بَيتة كردن، موشكيلةيةكي موزمني كةخةريتة تةرقي هةية 
بؤ حةلكردني ئةم كَيشانة، من زؤر ثَيم خؤش بوو خةَلكَيكي زؤرمان هةية لةكوردستان كةئةو بؤضوونةي 
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تةوةيةكطرتووةكان، ئَيمة قةت تةخةيول نةكةين ئاليةتي نةتةوةيةكطرتووةكان بؤ هةبَيت، لةسةر نة
نيهايةتي كارة ئةبةدةن نةتةوةيكطرتووةكان كةدةوري نةتةوةيكطرتووةكان لَيرة شتَيك دَينَيتة بريم لة 
 موزةكرياتي ضةرضَل نووسية ضةرضَل ئةَلَيت كاتَي كارمان كرد لةدواي فةشةلي عصبةي ئومةم كةكارمان

كرد نةتةوةيكطرتووةكان دابنَيني نةك لةسةر ئةوة بوو تاوةكو برؤين بؤ بةهةشت بةآلم، ئةوة بوو تاكو 
نةجامتان بَيت لةجةهةنةم، ئةم حةقيقةت حيكمةتَيكي تَيدا هةية، زؤر برادةران باسي وةزارةتي كرد 

رةوة ئةبينم بةحةقيقةت وةزارةتي كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم يان حكومةتي هةرَيم من بةفةخ
بةرامبةر ئَيوة هةمووتان ثَيكةوة ئةو تيمةي لةطةَل ئَيمة كاري كرد، تيمي كورد لةكوردستان كةلة سةر 

كاري كردية، تةمةنام ئةكرد هةموو تيمةكاني كورد لةسةر هي  كَيشةيةكي تركاري بكردبا  152ماددةي 
ةبةدةسس هَيناوة كة ئةو نوقاتانةي كة تةحقيقي بةو شَيوة كاري بكرداية تاكو بتوانن ئةو نةجاحةي ك

كردووة لةجَيطاي خؤي با، بةآلم لةجَيطاي تر تةواو نةبا ماناي واية ئةوة نيهايةتي عالةم نية، من هةر 
لَيرةوة سوثاسي ئةو كةسانة ئةكةم، كةلةطةَلمان كاريان كردووة، حةقيقةت كةكارَيكي زؤر لةجَيطاي خؤي 

نةرمني عومسان بوو، كاكة رةش بوو، ئةو تيمةي لةوةزارةتيش لَيرة كاريان كردية  بووة، من بووم، خوشكة
 152لةطةَل ئَيمة، حةقيقةت جَيطاي ئيعجاب وتةقدير بوون، ئةو كَيشانةي كة ئَيمة تووش بووينة لة 

جوزئَيكة لةمةمجوعةيةكي كَيشةكاني تر لةم وآلتة كة طرَيدراوة بةدوو مةفهومي زؤر زؤر طرنط، كة 
ثرؤسةسي دميوكراتيةتة وة فيكرةي فيدراَليةتة با لةبري نةكةين ئَيمة ئةو كةسانةي كة دميوكراختوازن لةم 

سةعات دذي دميوكراتيةت، ئةو كةسانةي كة  05وآلتة زؤر زؤر كةمرتن لةو كةسانةي كةكار ئةكةن 
ؤذ دذي ثرؤسةسي ئيمانيان هةية بة فيدراليةت زؤر زؤر كةمرتن لةو كةسانةي كة كار ئةكةن شةو ر

يش يةكيكة لة فةزائي ئةو دوو مةفهومة، كةحازربووني دميسرتؤ خؤي بةحةقيقةت 152فيدراليةت، وة 
مةكسةبَيكي كةم نةبوو كة بَيتة ئَيرة نيشاني، ئَيمة بدات كة ئةم ثرؤسَيسة هةية ئَيمة، ضؤن باسي 

هةردوو ئةندامةكاني مةجلسي ئةوةمان كرد كةلة بةزدا دميسرتؤ ئيتيصاَلي كرد بةسةرؤكي كؤمار، 
سةرؤكايةتي بةسةرؤك وةزيراني عَيراقي، سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان ثَيشنيارمانكرد بأنة 
حقيقةت ئةوة نية كةبرادةران لَيرة تَيئةطةن، عَيراقيةكان لةالي خؤيانةوة وتيان ثَيشنيارةكةمان ثَيخؤشة 

كوردستان وسةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستانيش  ئَيمة، نةخَير سةرؤكي كؤمار وسةرؤكي هةرَيمي
موسِر بوون وتيان ئَيمة هي  موافةقةتَيك، هي  ئيلتيزامَيك ناكةين بةهةرضي ثرسيارَيك ثَيشنيارَيكتان 
هةبَيت ئةطةر ثةرلةماني كوردستان بؤ مَيذوو قسة ئةكةم بةحةقيقةت ئةطةر ثةرلةماني كوردستان ئةم 

يان بةتةمديد، يان تةكلييتمان بكات بةم سةالحياتة كة ئَيمة حةقمان هةية سةالحياتة ثَيمان نةدات، 
ة، كة ئَيمة قبوَلي بكةين، يةعين ئيشةكة وا (االسراع يف التنفيذ) ثرؤثؤزةَلةكةي نةتةوةيةكطرتووةكان كة 

ئةم  نية كة هةندَيك لةبرادةرةكان واي وت ئةمة ثرسي خةسوة نازامن ،ضي ئَيمة نةهاتووينةتة ئَيرة بؤ
شتة تاكو وازح بن بةآلم، با ديراسةتي خةياراتةكان بكةين، بةِراسس لةم قؤنازةدا خةياراتي ئَيمة، زؤر 

هي  ئةثليكةيشنَيكي  02/0مةحدوودة بؤ شةش مانط ثَيشنيار، ئَيمة ليذنة بِرياري خؤمان داوة لةدواي 
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نةي تةتبيع، وةعةيين كاتيش ئَيمة وافيد نةك مورةحةل ئيرت قبوَل ناكةين بة ثرؤسةسي تةعويزدان لةخا
لةئَيستاوة خؤمان حازر كردووة لةاليةن ليذنةكة لةطةَل وةزارةتي داخلي عَيراقي كة عةمةلييةي ئيحصا 

 42ئةوةي تةحزيري ناخب بؤ كةركووكة واتة حمافةزةي كةركووكة بؤ خانةقينيش لةسةر ئةساسي 
مان كردووةو دةست ثَيئةكةين لةناوضةي سنجارو فتؤكؤثي دجييتةآليزةيشين ئةم ثرؤسَيسة هةموو حازر

ناوضةكاني تر، من ضةند موالحةزةيةكي ترم هةبوو لةسةر دةوري نةتةوةيكطرتووةكان، 
نةتةوةيةكطرتووةكان كةباس ئةكةين جةماعةت حةقيان هةية كة قةلةقَيكيان هةبَيت بةرامبةر 

رجومةكةي خؤم لَيرة لةطةَل دميسرتؤ ومتان بةنةتةوةيةكطرتووةكان، بةآلم ئَيمة، من سةريح بووم لة تة
دةعمَيكي فةني يونامي، فةقةت دةعمي فةني يونامي، يةعين دةعمي ئةو ئؤفيسةية كةلةبةزدا كار ئةكات 
نةك ئاليةتي نةتةوةيةكطرتووةكان كة لةنيؤركة، كارَيكي زؤر زؤر فةرقي هةية ئةو صةالحيةتة كةبدرَيت 

، نوَينةري نةتةوةيةكطرتووةكان كةلَيرة لةبةزدا كار ئةكات نةك بة نوَينةري نةتةوةيةكطرتووةكان
نةتةوةيةكطرتووةكان بة مةفهومي نةتةوةيةكطرتووةكان مونةزةمةيةكي سياسي، ئةم نوقتةش بؤ تةوزيح 
بةحةقيقةت، دواكاري سةرؤكي كؤمار بةحةقيقةت يةعين با ئَيمة، زوَلم لةكةس نةكةين، برادةراني كورد 

لَييان هاتووة تةقسرييان نةكردووة بةآلم من جارَيكي تر دووبارةي ئةكةمةوة ظيان شتَيكةو  لةبةزدا ئةوةي
شيان شتَيكة، ئةطةر شتَيكيان نةكردبَي لةبةزدا خارجي تاقةتي ئةوانة كةتةرةفَيكي تر نةيانتوانيوة كة 

سياسةت فةني  ئةهدافةكاني خؤمان هةمووي جَيبةجَي بكةن بةآلم مانع ئةوة نية نيهايةتي عالةمة،
ئةوةية كة نةك  اني، طةورةترين مةكسةبيش بؤ ئَيمةمومكينة و فةني تةحقيقي مةكاسيبة كةضؤن ئةتو

تةهديد بكةين بة وا ئةكةين و وائةكةين لةم قؤنازة لةم شةش مانطة ثَيشووش تةمةنامان ئةكرد 
هةميشة لة عةمةلي ثةيدا بكات، ئةطةر  كورد ئةوةية بتوانني بؤ خؤي دؤستطةورةترين مةكسةبي 

مونةزةم، بةآلم زؤر زؤر زةمحةتة من بتوامن دكتؤر كةمال لةطةَلم بوو لة موئتةمةرَيك دةماندي كة ضؤنن 
و عةقَلَيتيان ضؤنة بةآلم، خةَلكَيكي هةية لةاليةن بؤضوونَيكي جيايان هةية ئيمانيان بةدميوكراتيةت نية 

ةِر كةربني تا ذياني خؤمان ثَيويستة ئيمامنان هةبَيت خؤ ناتوانني هةموو جارَيك ضةقؤ كَيش بني يان ش
بةثرؤسَيسَيكي دميوقراتي، لةبةر ئةوة ئَيمة دميوكراتيخوازين لةم وآلتة كار ئةكةين بؤ ئةم ثرؤسةية، 
تةمةنا ئةكةم ئَيمة، كة كاتي ختابي خؤي سياسيدا زؤر تةركيز لةسةر مَيذوو نةكةين، مَيذوو حةلي 

تَيك نية بة مَيذووي خؤي شيابَي و حةلي كَيشةكاني خؤي بكات لةعالةم نيهائيةن مةشاكيل نية، هي  وآل
ئَيمة، بتوانني مةزَلوميةتي خؤمان لة جانيب ئينساني كةباسي بكةين زؤر زؤر ضاكرتة بؤمان كة بَلَيني 

ابووين ئةمة ساَل ثَيشرت وابووين لةسةر زةماني عومساني وابووين، لةم فةترةية و 422مَيذوو وابوو ئَيمة، 
حةل نية بؤمان، دوذمن بؤمان زياد دةكات كة طةورةترين منوونةش ئةوةية ئةطةر سةيري دراوسَيكاني 
خؤمان بكةين لة مةنتيقةي رؤذهةآلتي ناوةراست، ئةطةر سةيري  جولةكةكان بكةين كة تا ئَيستا ئةتوانن 

آلم، هي  مَيذوو بةكار ناهَينن، زؤر ئيش بكةن بةقوةتي خؤي، بةعةزةيةتي خؤي بة مَيذووي خؤيان بة
مةزَلوميةتي خؤيان بةكار ئةهَينن كة ئةتوانن كةسبَيكي نَيودةوَلةتي لةسةر ئةوة بكةن بؤضوونيش نابَيت 
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كةركووك دوذمنةكامنان تةفكري بكةن، ئَيمة بةس باسي كةركووك ئةكةين، ئَيمة كورد واباسي كةركووكمان 
ئَيمةش كةوتوونةتة مةرحةلةيةكي شةرَيك كةئةنةهو ئَيمة باسي كرد دوذمنةكامنان لةطةَل دؤستةكاني 

كةركوك ئةكةين بةس بؤ نةوت، ئةهةميةتي سنجارو خانةقني ومةندةلي وبةدرةو جةسان و زورباتيةو 
زورباتيةش وةكو كةركووكة، ئةطةر هةر ثارضةيةك دابِرابَيت لةكوردستان وةكو جسمي كوردستان 

زي سياسيمانيش بتوانني بؤضوونَيكي شاملمان هةبَيت لةسةر ئةم نوقتةية، ئةهةميةتي يةك ئيشة، بؤ بةال
باسي مةواقيف وزةماناتتان كرد، لةسياسةت يةكَيك ثَيتان بَلَيت زةمانات هةية ئيستيحالةي كاري زةماناتة، 
زةماناتي وةحيد لة سياسةت ضةند بِرواو قةناعةت بةكَيشةي خؤت هةية، زؤرجار ميللةتي كورد 

وةتة قونازَيكي وا ئاستةنط وزةمحةت عالةم هةمووي بووة بةدوذمين خؤي بةآلم قةناعةتي طةيشتو
بةكَيشةكةي خؤي و ئيمانَيكي قايم بة قيادةي سياسي خؤي تواني ئةمرؤ ئَيمة لَيرة بني لةثةرلةماني 

ةتي كوردستان بني، ثةرلةمامنان هةبَيت حكومةمتان هةبَيت و بةشَيكي سةرةكيش بني لةوآلتي حكوم
فيدِراَل كةئةتوانني ميزاني قوةش بةدةستمان بَيت، ئةطةر قوةتي خؤمان بةكار بهَينني، ئَيمة لةم وآلتة 
ئةوةي لةمةسَلةحةتي ميللةتةكةمان بَيت ئةتوانني بةكاري بهَينني، بةآلم كةي وضؤن ئةمة جَيطاي ثرسيارة 

ئةم بِريارة نادات  152وني ماددةي بةحةقيقةت، باسي مةجالسي حمافةزات وئةوانة كرا بةحةقيقةت قان
كةئةنةهوو ئَيمة بَيني مةجلسي حمافةزة بِريارَيك بدات و ئَيمة قبوَلي بكةين، لة ليذنةي باآل ئةمة ئةبَيتة 
خةرقَيكي تري قانوني مةجلسي حمافةزة ئيلال لة عةمةلياتَيكي تردا بَيت لةبةردةم مةجلسي حمافةزةي 

طةِرَيتةوة رةفز هاتية كردن، مةجلسي حمافةزةي كةركووك داواي كردية هةولَير داواي كردووة مةمخور ب
شوان و قةرة هةجنريو ئةو ناوضانة جارَيكي تر حدودي بةس لةناو خؤيانيش بطؤِرَيت، ئةو شتةش نةهاتية 
قبوَلكردن باوةريش ناكةم، بةآلم بؤضوومن ئةوةية ئَيمة خؤمان حازر بكةين لةم شةش مانطة كار بكةين بؤ 

شرتين شت، خؤمشان حازر بكةين بؤ خراثرتين شتة يةعين بانةَلَيني ئةم شةش مانطة نيهايةتي با
حاَلةتةكةية بؤمان كَيشةكة هةمووي بؤمان حةل ئةكات كة ئَيمة، بَيني تةسةِروفاتي حكومةتي عَيراقي 

س اليان ئيمان نةبووة والَي بكةين تائةخريي حكومةت راستة تا ئَيستا لةبةر ئريادةيةكي وازح نةبووة بةِراس
بةكَيشةكة، من تةمةنا ئةكةم لةم ثةرلةمانةوة ئةطةر بتوانَي ثةرلةمان سةالحيةتَيكي زياتر بةسةرؤكايةتي 
هةرَيم بدات يان بةسةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران بدات خؤي نةكاتة خاوةن لة بِرياري ئةم دةعمة، 

رَيمي كوردستان لةطةَل حكومةتي بةزدا دةعمَيكي تةواوي بؤ بةآلم ئةو خاَلة بهَيَلَيت لةنَيوان حكومةتي هة
بكةن، بؤ دةعمي ئةم موقتةرةحةي دميستؤرة تاكو بتوانني ئةطةر لةدواي شةش مانط كارَيكي 

 .موحتاجيمان بةبِريارَيكي تر بَيت، بهَيَلني تةمديدي بكات بؤ شةش مانطي تر و، زؤر زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس كاك كةمال دةيةوَيت موداخةلةيةك بكات فةرمووزؤر  
 (:كةمال كةركوكي. د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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لةِراستيدا من سوثاسي كاك دكتؤر ئةكةم كة بةتةفصيل باسي مةوزوعةكةي كرد بةس نوقتةيةك هةية 
ميوقراتي، لةعَيراقي فيدِرالي خةَلك ئةبَيت رَيز لةدةنطي لةطةَلي موتةفيق نني ضونكة ئيمِرؤ لة عَيراقي د

خةَلك بطرَيت، ئةطةر شارَيك جةماوةرةكةي، مةجليسةكةي خةَلكةكةي ويسس لةجةوَيكي دميوقراتي دوور 
لة عونف ثَيويستة هةموومان رَيز لةئريادةي بطرين من مةبةستم ئةم نوقتةية نةك تةنها جةماعةتَي 

قبوَلي بكات، من ئةو قةناعةتةم هةية ئةطةر دةنطي خةَلك نةبَيت  152و ليذنةي قةرارَيك وةربطرَيت 
 .ئيشي خؤي بكات و،سوثاس 152ناهَيَلن ليذنةي 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس وةَلآل من سوثاسي كاك حممد احسان ئةكةم شةرحَيكي زؤري دا، زؤر لةو مةسةالنةي كةمن 

ةمةوةو وةآلمي بدةمةوة ئةو خؤي وةآلمي دايةوة، خوالسةي بةنوقات نووسيبووم كة شي بك
دانيشتنةكةتانة لةبةر ئةوة تكاية ثاشي ئةوة دةخيةينة دةنطدانةوة، تةنها يةك نوقتة هةية هةندَيك 
برادةر ئاماذةي ثَيكرد دةَلَي ثَيويسس نةدةكرد بَيتة ئَيرة ئةو مةوزوعة ئيشي ئَيمة، نية، ئةو برادةرانةي 

وت لةبرييان ضوو كة ثةرلةمان لةيةكةمني دانيشتنةكاني خؤيدا بِريارَيكي دا ئةو بِريارةش كةوايان ط
دةَلَيت ثةرلةمان تةنها مةرجةعيةتي طةلي كوردستانة، شةرعيةت ومةرجةعيةت لَيرةداية، بِريار لةسةر 

ةي طرتووة، ئَيمة بَلَيني ئايندةي كوردستان دةبَي لَيرة بدرَيت خةَلكي تر هاتووة ئةوة ئيحرتامي بِرياري ئَيم
بؤ هاتووة سةيرة بةِراسس كةئةنةهو ضونكة سَي ضوار كةس ئاماذةي بةوة كرد، ئَيمة قةرارمان داوة ئَيمة، 
مةرجةعني ئَيمة، شةرعيةتني نةتةوةيةكطرتووةكان لةبةزدا خؤ لةطةَل اليةنةكاني تريش دانيشتوون، 

يان هةية هاتوون لَيرة عةرزي ثَيشنيارةكةيان ئةكةن بؤ بةآلم دةزانن ثةرلةماني كوردستان ئةو بِريارة
ئةوةي نوَينةراني طةلي كوردستان رةئي لةسةر بدةن، لةبةر ئةوة بةِراسس رةدي ناكةينةوة بةعةكسةوة 
سوثاسي نةتةوةيةكطرتووةكان ئةكةين كةبايةخيان داوة، طوَييان طرتووة لةو بِريارةي ثةرلةمانة هاتوون بؤ 

ي ئةو مةوزوعة ثَيش دوو مانط ئيمكان نةبوو، ثَيش دوو مانط لةهةركامَيك لةئَيمةيان ئَيرة باسكردن
بثرسيباية، لةهةر ئةندامَيكي ثةرلةمانيان بثرسياية باس بكةين مودةي تازة بدةين طؤِرانكاري بكةين، ضي 

موو تاقةتي بكةين ئةوة ئيمكان نةبوو، لةبةر ئةوةي دةمانويست ئةو ماوةي كةماوة ئةو ليذنةية بةهة
خؤي كار بكات وهي  مةجالَيك هةبَيت بؤ ئةوةي بري لةوة بكاتةوة كة مةجالي تةفكريَيكي تر هةية، ئَيستا 
كة ضةند رؤذَيك ماوة ئةو موقتةرةحةش هاتووة وةكو كاك حممد احسان باسي كرد تةمديديش نية، 

دةستوور بطؤِرين، بةينةما ئةوة  قةراري تةمديد بةدةسس ئَيمة نية، لةبةر ئةوة قةراري تةمديد دةبَي
ئيشَيكي حكومةتي عَيراقة كةليذنةي باآلي راسثاردووة بؤ جَيبةجَيكردني ئَيمة، دةَلَيني رازين ئةطةر 
دةنطتان بؤدا كةئةو ليذنةية شةش مانطي تر كار بكات، رازين بةوةي ثَيشنيارتان كردووة هاوكاري تةكنيكي 

اري تةكنيكي رؤذانة، بضنة سةر خةريتة تةماشاي بكةن، خةريتة ئةو ليذنةية بكةن كاري رؤذانة هاوك
 طوزضةندي جَيبةجَي كراوة ئةوة مةمخورة ئةوة خانةقينة ئةوة سنجارة، ئةوة كةركووكة ئةوة 

خورماتووة، ئةوة قةرةتةثةية، تا ئةخري بضنة سةر نةتائيجي هةَلبذاردن، بضنة سةر هةموو تةفصيلة 
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ضَييةكي وةكو مةمخور . ذووي ئةو شتانة بضنة سةر ئةو شوَينانةي كةئاساننمَيذووييةكان بضنة سةر مَي
هيضي ناوَيت، تةنها يةك بِرياري ئيداري ئةوَيت وةكو شوَيين تر نية، ئةو هةموو شتانة موقتةرةحي 
نةتةوةيةكطرتووةكانة كار ئاساني تةكنيكي بدةين ئَيمة، بؤية من خؤالسةي قسةكاني ئَيوة وةكو نوقتة 

يوومة بةآلم، ثَيش ئةوةي بيخوَينمةوة ثَيويست ئةكاتن ئَيوة دةنطي بؤ بدةن ئةطةر متمانةتان بة نووس
ثَيشنيارةكةي نةتةوةيةكطرتووةكان هةية ئةو وةختة بؤتان ئةخوَينمةوة ئةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل 

ستؤرة قبوَل دةكات دةسس ئةوةداية ئةو ماوةية ليذنةكة كاري خؤي بةردةوام بَيت لةليذنةكة ثَيشنياري دمي
كةسي لةطةَلدا نية بةزؤرينةي دةنط ئينجا كةوابوو من  12بَلند بكات تكاية؟ فةرموون كَيي لةطةَلدا نية، 

خؤالسةي ضؤنيةتي قبوَلكردنةكةتان بؤ دةخوَينمةوة، بةآلم هةندَيك موالحةزاتتان دا ئَيستا بؤتان 
واو نةكراوة بةِراسس سيازةكةي دوايي ئَيمة، سةرؤكايةتي دةخوَينمةوة، موالحةزةكان دواتر سيازةكةي تة

ئةيكةين، مةبدةئةكة ئَيوة قبوَلتان كردووة نووسراوة بةعةرةبي موالحةزةكامن نووسيوة لةبةر ئةوة 
 .بةعةرةبي دةخيوَينمةوة

وناقش مقرتح السيد ( 05/10/0222)فى 35عقد اجمللس الوطين لكوردستان العراق جلسته املرقمة 
ممثل االمني العام لالمم املتحدة يف العراق حول استعداد بعثة االمم املتحدة لتقديم ( يفان دميستوراست)

من الدستور العراقي و ذلك خالل مدة ستةاشهر اعتبارآ من ( 152)املساعدات الفنية الالزمة لتنفيذ املادة 
اذ يراوده القلق و :عراق االتيو بعد مناقشة املوضوع يعلن اجمللس الوطين لكوردستان ال( 1/1/0222)

من الدستور العراقي وما يرتتب من ذلك من أثار سلبية على بناء ( 152)التباطى و التاخري يف تنفيذ املادة 
( 152)اصراره على تنفيذ املادة وحد، واذ يؤكد حق شعب كوردستان والعراق الدميوقراطي الفدرالي امل
عب كوردستان من ترحيل وتهجري افقية لرفع الظلم الذي حلق بشوسيلة توباعتبارها استحقاقآ دستوريآ و

اجلغرافية من قبل النظام الدكتاتوري البائد، و اذ حيمل احلكومات العراقية التأرخيية و تغيري للمعاملو
املتعاقبة مسؤولية التاخري الذي واكب االجرائات التنفيذية لتلك املادة و ما نتج عن ذلك من فقدان الثقة 

املصلحة الوطنية العليا و يف العراق واذ يؤكد حسن النية و لوبة بني االطراف كافة و تكويناته السياسيةاملط
شعورآ باملسؤولية، يعلن اجمللس موافقته على مقرتح املمثل اخلاص لالمم املتحدة يف العراق مع التأكيد على ان 

هذا االلتزام ضمن املدة املقرتحة دون تسويف  مصداقية احلكومة االحتادية و االمم املتحدة  مرهونة بتنفيذ
مبا يضمن االسراع يف ( 152)أو مماطلة و يوصى االطراف كافة بالتعاون اجلاد مع اللجنة العليا لتنفيذ املادة

تنفيذ االلتزامات املرتتبة عليها ويف الوقت الذي يعلن اجمللس عن دعمه جلهود اللجنة العليا لتنفيذ 
تور يوجب على ممثل حكومة االقليم  يف اللجنة املذكورة احاطة اجمللس مبا يستجد حول من الدس(152)املادة

 .املوضوع و مراحل التنفيذ و الرجوع اليه كلما استوجب تطورات املوضوع ذلك
ئةوة كؤتايي بوو لة قسةكان ئةطةر ثَيتان باشة بةكورديش ئةخيوَينمةوة، بةس ثَيم واية هةمووتان 

ةكانتان، ئاليةتةكة ئةوةي دةوري حكومةت ئَيستا كاك حممد احسان لةوةش مةسئولة تَيدةطةن، موالحةز
كةهةموو تةفاصيلةكامنان ثَي بَلَيت، صيازةكةي، هةم تةرجومة كورديةكةي، هةم ضاككردنةكةي 
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بةهةرحاَل موهيم ئةوةية مةبدةئةكة كةدةنطتان بؤ داوة لةطةَل موالحةزةكانتان هةمووي خراوةتة ئَيرة 
ئةوةي كؤتايي بةدانيشتنةكةمان بَينم دةبَي بيخةمة دةنطدان فةقةرةي دووةمي بةرنامةي كار  ثَيش

دواخبةين بؤ دانيشتين سبةييَن لةطةَل هةندَي فةقةراتي تر، كَيي لةطةَلداية كةدواي خبةين بادةسس بَلند 
ةطةَلدا نةبوو، بكات تكاية؟ فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةزؤرينةي دةنط وةرطريا سَي كةسي ل

كؤبوونةوةمان هةية، بةرنامةي كاريش يةكةم  32/12كؤبوونةوةكةمان كؤتايي ثَيدَينني بةياني سةعات 
خاَل ئةوةبوو كةخوَيندمانةوة، ئةو خاآلنةي تر كةلةبةرنامةكاني تر هةبوو لةبةردةمتاندايةو، سوثاس خوا 

 .حافيز
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ئةجنومـةني نيشـتمانيي     02/10/0222رَيكـةوتي   شـةممة  ثَيـنج  رؤذيي سةر لة بةياني (11)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (32)تين ذمارة دانيش
 :بةرنامةي كار

ي 1990كـراوي سـاَلي    ي هـةموار (1)لة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة    ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييساَلي  دووةميخولي طرَيداني  ي(32)
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت

ثَيش ضاوخستين دوا طؤِرانكاريةكاني بارودؤخ لةبةر رؤشنايي ثَيشَيلكاري كردةوة سةربازييةكاني سوثاي  -1
 .عَيراقدا –توركيا لةناو سنووري هةرَيمي كوردستان 

 –خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي ثاسةواني لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان  -0
 .عَيراق كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة

، كة لة اليةن (زَيرةظاني هةرَيم)خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي راذةو خانةنشيين ثَيشمةرطة  -3
 .ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةشكراوة

خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي صندوقي ثشتطريي و هاوكاري خانةوادةي شةهيدان لة  -5
 .عَيراق كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوة –هةرَيمي كوردستان 

ذةي ياساي رَيكخستين مايف بةكارهَيناني زةوي كشتوكاَلي لة هةرَيمي خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤ -4
 .عَيراق كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوة –كوردستان 

لة ( رَيكخستين خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكاني طشس)خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي  -5
 .اق، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوةعَير –هةرَيمي كوردستان 

خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي بِرياري ئةذماردني راذةي سةرؤكةكاني يةكةي كارطَيِري بة راذةي  -2
 .دادوةري، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

ياريدا بةرنامةي كاري دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِر, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
شةممة  ثَينج ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(32)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا02/10/0222رَيكةوتي 
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ثَيش ضاوخستين دوا طؤِرانكاريةكاني بارودؤخ لةبةر رؤشنايي ثَيشَيلكاري كردةوة سةربازييةكاني سوثاي  -1
 .عَيراقدا –او سنووري هةرَيمي كوردستان توركيا لةن

 –خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي ثاسةواني لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان  -0
 .عَيراق كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة

، كة لة اليةن (زَيرةظاني هةرَيم)ثَيشمةرطة خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي راذةو خانةنشيين  -3
 .ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةشكراوة

خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي صندوقي ثشتطريي و هاوكاري خانةوادةي شةهيدان لة  -5
 .عَيراق كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوة –هةرَيمي كوردستان 

خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي رَيكخستين مايف بةكارهَيناني زةوي كشتوكاَلي لة هةرَيمي  -4
 .عَيراق كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوة –كوردستان 

لة ( رَيكخستين خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكاني طشس)خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي  -5
 .عَيراق، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوة –هةرَيمي كوردستان 

خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي بِرياري ئةذماردني راذةي سةرؤكةكاني يةكةي كارطَيِري بة راذةي  -2
 .ةدادوةري، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراو

ثَيش ضاوخستين دوا طؤِرانكاريةكاني بارودؤخ لةبةر رؤشنايي ثَيشَيلكاري / خاَلي يةكةم لة بةرنامةي كار
 .عَيراقدا –كردةوة سةربازييةكاني سوثاي توركيا لةناو سنووري هةرَيمي كوردستان 

تةسرحياتيشمان  ئةوة هةر تةنيا من تةكليف كراوم تؤزَيك بؤتان باس بكةم، وةكو هةَلوَيستَيكي مةبدةئي
ثَيداوة، ديارة تةبعةن هةمووتان موتابةعةي بؤردوماني تةيارةكاني توركياتان كردووة، لةو ضةند رؤذو 
ضةند هةفتةيةي رابردوودا بؤ ناوضةكاني قةنديل كراوة، كة ناوضةي تريشي طرتؤتةوة، بةاَلم بوو بةهؤي 

و نةخؤشخانةش بة بةر بؤردومانةكة بكةون، ئةوةي شةهيدو برينداري لَي بةجَي مبَينَينت و قوتاخبانة
بؤتة هؤي ئةوةي نيطةراني خةَلك و دةربةدةري ذمارةيةك لةو ناوضانة كة هاتونةتة خوارةوة طوندةكانيان 
بةجَي هَيشتووة، ئةمةش ثَيشَيلكارييةكة لة ياساي نَيودةوَلةتي و، لةو هةوَل و تةقةاَليانةي هةموو اليةك، 

ستان ثةيوةندييةكامنان لةطةَل توركيا ئاسايي ببَيتةوةو هةرَيمةكامنان بثارَيزين لة بؤ ئةوةي هةرَيمي كورد
هةر ثةالمارَيكي سةربازي، يان قةسف و بؤردوماني فرؤكةش، هةر بؤ ئةو مةبةستة لَيرة بِرياردرا، ئَيمة 

ومةتي فيدراَلي وةفدَيكي ثةرلةمان ضووينة بةزدا، لةبةر ئةوةي ثَيمان واية مةسئووليةتَيكي ئةساسي حك
عَيراقة دييتاع لة سيادةي عَيراق بكاتن، لة سةروةريةكاني عَيراق بكاتن، هةَلوَيسس عَيراقي فيدراَل، ض لة 
ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق، ض لة سةرؤكايةتي كؤمار، ض لة سةرؤك وةزيران و هةموو هَيزة سياسيةكان 

ةكةنةوة، كة ناِرةزايي خؤيان دةربِري لةو يةك بوو لةوةي كة رةدي هةر هةِرةشةيةكي توركي د
طيتتوطؤيانةي كة ئَيمة ئةجنامماندا لة بةزدا، لةو قسانةي كة طوَي بيست بووين، كة هةموو اليةك داوايان 
ئةوة بوو، كة توركيا هَيرش نةكاتن و بؤردوماني ئةو ناوضانة نةكاتن، ئةجنومةني نوَينةران بةيانَيكيان 



 329 

 بكات لة هةَلوَيسس هةموو طةلي عَيراق، ثشتطريي كردن بوو لة هةَلوَيسس دةركرد، بؤ ئةوةي تةعبري
ثةرلةماني كوردستان و  هةرَيمي كوردستان بةطشس، ئَيمة لة ثةيوةنديداين لةطةَل هةموو اليةنةكان، كة 

وة لةو مةسةلةيةدا مةسئووليةتيان هةية، وةكو عةرزم كردن حكومةتي هةرَيم، حكومةتي فيدراَل و نةتة
يةكطرتووةكان، بةتايبةتي ئةمريكا، بةريتانيا، لة هةموو ثةيوةندييةكاندا ئةو مةسةلةية دَيتة ثَيشةوةو 
داواكاريةكامنان خستؤتة بةردةميان، كة ئَيمة دذي ئةو هَيرشانةين، لة هةمان كاتيشدا ئةوةي مةسئووليةتة 

دةين بةوةي ئةو كةسانةي كة دةيانةوَيت لةسةر شاني ئَيمة ئةجناممان داوة، بؤ ئةوةي هي  مةهانةيةك نة
وةزعةكة بةرةو خراثي ببةن و بؤردومانةكة بةردةوام بَينت، حكومةتي هةرَيمي كوردستان ضةند 
هةنطاوَيكي طرنطيشيدا، بؤ ئةوةي شي بكاتةوة بؤ هةموو خةَلك، كة ئَيمة ثابةندين بة ياساو بة دةستووري 

لةوة دةكاتن كة نابَينت رَيطة بدرَيت بة هي  هَيزَيك لةناو  عَيراق، دةستووري عَيراقي هةميشةيي باس
عَيراقةوة هَيرش بكاتة سةر ناوضةكامنان، ئَيمة ئةو مةسةلةيةمان دووثات كردةوة، ثابةندي خؤمان بة 
دةستووري عَيراقي دووثات كردةوة، كة ئَيمة رازي نني هَيزي سياسي لةناو خاكي كوردستاني عَيراقدا 

ش بكاتة سةر دراوسَييةكامنان، بة تةئكيد باس لةوة دةكاتن هةندَيك ضةكداري ثةكةكة لة هةبَيت و هَير
شاخةكاني قةنديلدا تةواجوديان هةية، ئَيمة ضةندين جار دووثامتان كردةوة، كة ئةو تةواجودة، ئَيمة 

ة، ثَيشي 1990نةماخنوَلقاندووةو ثَيشي دامةزراندني حكومةتي هةرَيميشة، ثَيشي هةَلبذاردني ساَلي 
راثةِرينيشة، ضةندين جار ئَيمة رووبةِرووي ئةو كَيشانة بووينةوة، خؤمان باشرت رووبةِرووي بووينةتةوة، 
ضونكة ئةمة تةئسري لة ئارامي مةنتيقةكةي كرد بوو، بةاَلم بة تةئكيد رَيطاي ضارةسةري هةر جؤرة 

بَيت، رَيطاي ديبلؤماسي بَيت، بةتايبةتي كة كَيشةيةك بَيتة ثَيشةوة باشرتين رَيطا ئةوةية رَيطاي طيتتوطؤ 
دوو دةوَلةت تووشي ئةو كَيشةية دةبن، لَيرةشدا دةوَلةتي عَيراقي فيدراَل و دةوَلةتي توركياية، رَيطا بدةين 
بة ضارةسةري سياسي، رَيطاي بة ديبلؤماسيةت، حيوار، طيتتوطؤ كردن، بةتايبةتي ئةزمووني ثَيشي خؤمان و 

ي عَيراق و خةباتي طةلةكةمان، واي دةسةملَينَيت كة بةِرَيطاي سةربازي هي  كَيشةيةك توركياش، دةوَلةت
ضارةسةر ناكرَينت و ئاَلؤزتر دةبَيت و دةمَينَيتةوة زةرةريشة بؤ خةَلكي ئةو واَلتةو واَلتةكاني تر، دنياش 

نامةيان طؤِراوة، ئَيمة طؤِرانكاري زؤري بةسةرداهاتووة، حزبة سياسيةكانيش بريوباوةِريان طؤِراوة، بةر
خؤمشان ئةطةر تةماشا بكةين، ئَيستا يةكَيك لة مةسئووليةت داين، ثةرلةمان هةية، حكومةت هةية، 
دامودةزطاي كؤمةَلطاي مةدةني بةرةو دامةزراندن دةِرواتن و مةسئووليةمتان جياوازة لةوةي كة لة شاخ 

ايةتي و مةكتةبي سياسي حزبَيك بني، ئينسان كة بووين، لةوةي كة تةنيا سةركردايةتي و ئةندامي سةركرد
مةسئووليةتي ميللةتَيكي وةرطرت، دةبَيت بزانَينت لة رووي ياساييةوة دةبَيت ضي بكاتن و ئيلتيزاماتي ضي 
هةية، بؤية ئَيمة ضةندين جار دووثامتان كردةوة، كة مولزةمني بة ئيلتيزاماتي خؤمان، بةاَلم خةَلكي تر 

اوجؤر دةيانةوَيت زةرةر بةو ناوضةية بطةيةنن و فيدراَلةمتان لَي تَيك بدةن و كة بة مةهانةي جؤر
تةدةخول بكةن لة كاروباري عَيراق، ئةمانة بة تةئكيد رةت دةكةينةوة، دةبَيت عَيراق بة ئارةزووي خؤي 

ةري دةنطي داوة بؤ فيدراَليةت و بؤ دةستووري عَيراق، دةنطي داوة بؤ ئةوةي ثَيكةوة بذين و ضارةس
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كَيشةكان بكةين بة طيتتوطؤ، بؤية ثَيمان واية لةو ضوارضَيوةيةدا حازرين بؤ هةموو هاوكارييةك، لةم 
رؤذانةي رابردوودا، ئةو بؤردومانةي كة كرا بةردةوام بوونة لةسةر ئةو سياسةتةي كة هةندَيك اليةن لةناو 

وركيادا، بةسةر هةموو عَيراقدا، بَي توركيادا بة ئيسرارةوة دةيانةوَيت هةر بيضةسثَينن بةسةر هةموو ت
طوَيدان بة هةموو دةنطةكاني ئاشس، بَي طوَيدانة هةموو داخوازيةكاني ئَيمة، كة دةمانةوَيت بة رَيطاي 
ديبلؤماسيةت و طيتتوطؤ ضارةسةري كَيشةكان بكةين، لةوة زياتريش هةم لَيرة لة ثةرلةمان، هةم سةرؤك 

ةرَيم جةنابي كاك مةسعود ضةندين جار دووثاتيان كردةوة، كة ئَيمة كؤمار جةنابي مام جةالل، سةرؤكي ه
بةرذةوةندي هاوبةشي كودستاني عَيراق و توركيا رةضاو دةطرين، ثَيمان واية بؤ بةرذةوةندي توركياش 
دةبَيت رَيطاي ديالؤط بطرَيت، هةر لةو رَيطايةشدا داوامان كرد لة هةموو اليةنةكان، بةتايبةتي ثةكةكة، 

ان رَيطا ضارةسةري كَيشةكان بة رَيطاي ئاشتيانة دةبَينت رؤذي ئةوة هاتووة كة بري لة تةنيا رَيطة طومت
بكةينةوة، ئةويش ديالؤكة دنيا طؤِرانكاري بةسةردا هاتووةو وةكو زةماني جاران نيية، كة دةمانطوت تةنيا 

ديالؤك و زماني ديبلؤماسيةت قسة  رَيطاي شاخة، ئةمِرؤ هةموو دنيا ئةطةر بة رَيطايةكي ئاشتيانةو زماني
بكات باشرت طوَيت لَي رادةطرن و دةنطيشت باشرت دةيانطاتَي، بؤية ئَيمةش هةروا طومتان لة كاتَيكدا دذي 
ئةوةين هةر هَيرشَيك بكرَيتة سةر هةرَيمي كوردستان، رةدي دةدةينةوةو داوامشان ئةوةية لة هةموو 

و ثابةند بن بة زماني ئاشس رةضاوي بةرذةوةنديةكاني كوردستان  اليةنةكان ثابةند بن بة زماني ديالؤك
بكةن، رةضاوي بةرذةوةنديةكاني هاوبةش بكةن، ئَيمة لةو كاتةدا جارَيكي ديكة لَيرة دووثاتي دةكةينةوة، 
كة ئةو هَيرشانة بة توندي رةد دةكةينةوةو ناِرةزايي خؤمان وةكو طةلي كوردستان دذي ئةو بؤردومانة 

ِرين، ئةوة دذي هةموو ئةو هةواَلنةية كة دةيانةوَيت كَيشةكة بة ئاشتيانة، بة ديبلؤماسيانة كؤتايي دةردةب
ثَي بَينت، دةيانةوَيت ئاذاوة لةو ناوضةيةدا بةردةوام بَيت و وةزعةكة بةرةو خراثي ببةن، بةرةو ثَيكدادان 

وة بةناوي هةرَيمي كوردستانةوة داوا ببةن، كة ئةمةش زةرةري هةموومان دةطةيةنَيت، جارَيكي ديكة لَيرة
لة حكومةتي توركيا دةكةين كة كؤتايي بةو بؤردومانة بَينَيت و بة هي  شَيوةيةك نةطةِرَيتةوة بؤي و 
رَيطاي ديالؤك تةنيا رَيطا بَينت، بؤ ئةوةي لةطةَل حكومةتي فيدراَلي عَيراقدا، ئَيمةش لةالي خؤمانةوة وةكو 

بة هةموو دةزطاكانةوة ئامادةين بؤ طيتتوطؤ، لةطةَل ئةمريكا لة  حكومةتي هةرَيمي كوردستان
ثةيوةنديداين، دوَينَيش جةنابي سةفريي ئةمريكي لة كؤبوونةوةيةكدا لةطةَل هةردوو سةرؤك و لةطةَل 
مةكتةبي سياسي يةكَيس و ثارتيش ئةو مةسةلةية خراية بةر باس و باس كرا، داوامشان كرد لة ئةمريكاو 

يةكطرتووةكان بة دةوري خؤيان هةَلبسنت، بؤ ئةوةي ناوضةي هةرَيمي كوردستان دووضاري ئةو لة نةتةوة 
بؤردومانةو ئةو ناكؤكيانةو هةِرةشانة نةبنةوة، ئيرت ئومَيد دةكةين هةموو اليةك ثابةند بن بة مةنتيقي 

يا ويستم ئةو قانون و بةرذةوةنديةكاني هاوبةش، ئةطةر ضي تازةش بوو عةرزتان دةكةينةوة، من تةن
قسانةتان بؤ بكةم، تةبعةن جهودي ئةوةي كة ئةو شةِرة رابطريَينت، بةتايبةتي ئَيمة هةموو اليةك لة 
ثةيوةنديداين، بةتايبةتي واَلتة يةكطرتووةكان، ئةمريكا، حكومةتي عَيراقي فيدراَل، وةزارةتي دةرةوةي 

د دةكةين ئةو جهودانة سةركةوتوو بَينت و ئةمريكا لةطةَل حكومةتي توركيادا لة ثةيوةنديداية، ئومَي
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ئةطةر ثرسيارَيكتان  .خةَلكةكةمان دوور بكةينةوة لة هةر هةِرةشةيةك و مةترسييةك، سوثاستان دةكةم
 .هةبَيت، ئةطينا دةضينة سةر خاَلَيكي تر، فةرموو كاك شَيروان

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيكم نيية، بةس حةز دةكةم يةك تةعليق لَي بدةم، ئةويش ئةوةية ئَيمة لة ثةرلةماني من هي  ثرسيار
كوردستان تاكو ئَيستا دوو كؤبوونةوةمان ئةجنام داوة سةبارةت بة هةِرةشةكاني توركيا، ئيدانةو 

وَيسس مةحكوميشمان كردووة، لةم دواييةدا ئةم بؤردومانةي كة كرا لة هةفتةي رابردوودا، حةق واية هةَل
ثةرلةمان لةطةَل رووداوةكان بَيت، ضونكة تاخري بووني هةَلوَيسس ثةرلةمان بةِراسس كاريطةريةكي واي 
نابَيت، وا ثَيويستة كة ثةرلةمان زوو هةَلوَيست وةربطرَيت لة رووداوةكاندا، راستة رةنطة تةسرحيات درا 

 .روريية ثَيش هةموو كةسَيك بدرَيت، زؤر سوثاسبَيت، من ناَلَيم نةدراوة، بةاَلم هةَلوَيسس ثةرلةمان زة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي كاك شَيروان جةنابت باشرت لة ئَيمة دةزاني، ضونكة قةدميرتي لة ثةرلةماندا، كاري رؤذانة كاري 
س حكومةتة، كة حكومةت هةَلوَيستَيكي نواند هةَلوَيسس ئَيمةشة، ثةرلةمان، وةكو ثةرلةمان تا هةَلوَيس

هةبَيت دةبَيت كؤبوونةوةمان هةبَيت، عوتلة بوو بةس لةطةَل ئةوةشدا ئةطةر داواكاري سةرؤكي فراكسيؤن 
و داواكاري ئَيوة هةبَينت و هي دة ئةندام هةبَيت لة عوتَلةش دابَيت دةتوانني كؤببينةوة، خؤمشان 

ان كرد لةسةر ئةو كؤبوونةوانةي تةسرحيامتان داوةو ثَيشمانواية تةعبري لة رةئي ئَيوة دةكات ئيستينادم
ثَيشوو، هةَلوَيسس ثةرلةمان روونة رةدي ئةو جؤرة هةِرةشانةو بؤردومانانة دةكةينةوة، بةس لةطةَل 
ئةوةشدا ئةطةر ثَيويسس كرد بؤ كؤبوونةوة، كؤبوونةوةش دةكةين، ئةطةر ثرسيارتان هةبَينت بةَلَي كاك 

 .حمةمةد فةرةج فةرموو
 :امحدبةِرَيز حممد فرج 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يةعين ئةم دانيشتنانة، ئةوةي كة كاك شَيروان ئيشارةتي ثَي / من دوو ثرسيارم هةية، ثرسياري يةكةميان

كرد دوو دانيشتنمان كردووة، ئاكامةكةي بةكوَي طةيشت؟ دامانة ضي؟ دامان بة كَي؟ مةفروز واية قسةي 
ةبَيت هةموو كةسَيك ئيعتيباري بؤ دابنَيت، كة ئَيمة جاري ئةم ثةرلةمانة، قسةي طةلي كوردستانة، د

ثَيشوو داوامان كرد ئةمة بدرَيت بة ئةجنومةني نوَينةران لة بةزدا، دةكرَيت ئَيستاش تةئكيدَيك لةسةر 
 .ئةوة بكةينةوة

؟ ئةو دانيشتنةي دوَييَن كة لةنَيوان هةردوو حزب و كرؤكةريش ئامادة بوو، ئةو ثةيامة ضي بوو/ دوو
دةبواية جةنابت ئيشارةتَيكت ثَي كرد بواية بة درَيذي، ئةو ثةيامةي كة ئَيوة داتان بة كرؤكةر، هةم 
سةرؤكي كؤمار ئامادة بوو، هةم سةرؤكي هةرَيم ئامادة بوو، هةم سةرؤكي حكومةت، هةم سةرؤكي 
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خؤشة ئاماذةي ثَي  ثةرلةمان ئامادة بوو، كة ئةمة ئيرت تةعبرية لةم كيانة بةطشس، ئةو ثةيامة ثَيم
 .بكةيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةردوو ثرسيارةكةت من لة قسةكامندا وةاَلمم دايةوة، يةكَيكيان بةنيسبةت كرؤكةرةوة، بةِرَيز كرؤكةر 
سةفريي ئةمريكا طومت نيطةراني خؤمامنان نيشانداو داوامان كرد حكومةتي ئةمريكا دةوري خؤي ببينَينت، 

هةَلوَيسس ئةمريكا وةكو ئَيمة نيية، توركيا هاوثةميانيةتي، ئةندامة لة ناتؤ، ئةهميةتي  بة تةئكيد
سرتاتيجي بؤي هةية، بةاَلم لة هةمان كاتيشدا ئةمريكا مةسئووليةتي هةية بةرامبةر بة هةموو عَيراق، 

يةو ئاماذةي ثَي كرد، كوردستانيش بةشَيكة لة عَيراق، لة هةمان كاتيشدا ئةمريكا ثابةندي ئةو دؤستايةتية
كة ئَيمة هاوثةمياني ئَيوةين لةنَيوان دوو هاوثةمياندا حةز دةكةين عيالقةشتان لةطةَل توركيا باش بَيت، 
ئَيمةش طومتان دةمانةوَيت عيالقةمان باش بَيت لةطةَل توركيا، زؤر كاريشمان بؤ ئةوة كردووة، 

وة بؤ ئةو متمانة دروست كردنة لة داخستين مةقةري هةنطاوةكاني حكومةمتان ئاماذة ثَيدا، كة لَيرة كرا
ئةو حزبةي كة ئيتيهام كراوة بةوةي كة دييتاع لة ثةكةكة دةكات، ياخود ثشتطريي لةوان دةكات و ضاودَيري 
كردني مةتاري هةولَيرو سلَيماني، كة لةاليةن توركياوة وا باس نةكراوة، كة ئةو دوو مةتارة، دوو 

 بؤ هاتووضؤي ئةنداماني ثةكةكة، حكومةتي هةرَيم ضةندين هةنطاوي ناوةو فرؤكةخانةية بةكار دَينت
تةنسيق و هاوكاري لةطةَل ئةمريكا هةية، بؤ ئةوةي هةر توهمةيةك دةخرَيتة سةر حكومةتي هةرَيم رةدي 
 دةكةينةوة، ئَيمة هي  هاوكارييةكي ثةكةكةمان نةكردووة، لةو جؤرانة دةبوو داوامشان لَي كرد بة جهودي

خؤيان بن، بةنيسبةت ثرسياري يةكةمت، ئَيمة لَيرة لةسةر قةراري ئَيوة بوو، ضووينة بةزدا لة 
ئةجنومةني نوَينةران جةلسةيةكي تايبةتيان بؤ ئَيمة كردو وتارمان خوَيندةوة رةئي ثةرلةماني ئَيوة لَيرة 

يان دةرهَينا بوو بةهةمان كة قةرار درا بة ئةوامنان طةياند، ئةوانيش ثةياميان دةرهَينا بوو، بةالز
هةَلوَيست كة ئَيمة هةمانة رةدي ئةو هينانةيان كردو لةطةَل ئاماذةم لةطةَل هةمووال بةو كؤبوونةوانةي كة 
لة بةزدا كرا هةمووي بؤ باس كردني بِرياري ثةرلةمان بوو ضووينة بةزدا، زياتر لةوةش ضووينة نةجةف 

ثَيش هةموويانةوة مةِرجةعي طةورة سيستاني كة باسم بؤ سةرداني مةِراجعي بةرزي شيعةمان كرد لة 
كردن و عةرزم بؤ كردن، ضةند بة ثةِرؤشةوة بوو، ضةند ثشتطريي لَي كردين و داواشي كرد 
بةرذةوةنديةكاني هاوبةش رةضاو بطرين دةستووري عَيراق وا دةَلَينت، ئةمانة هةمووي لةبةر رؤشنايي ئَيوة 

 .نابت بةو شكلة، فةرموو كاكة حةمةبوو، لةبةر ئةوة وةاَلمي جة
 
 

 :بةِرَيز حممد حاجي حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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من هةندَيك ثرسيارم هةية لةسةر ئةو مةسةلةيةي توركياو مةسةلةي خؤمان، ئَيمة وةكو باسيان كرد لة 
ؤي، ئَيمة لةسةر ثةرلةمان كة قسةيةك دةكةيت، يان شتَيك باس دةكةين، بؤ ئةوةية شتَيك بطاتة جَيطاي خ

شس بضووك موزةكةِرة بؤ نةتةوة يةكطرتووةكان دةدةين، بة هةموو دنيا دةدةين، بةاَلم ئةوة دوو جارة 
ئَيمة باسي مةسةلةي ئةوة دةكةين، ئَيمة نازانني عيالقاتي ئَيمة لةطةَل عَيراق تا كوَيية، هةندَيك شت 

حدودة دةَلَيني عايدي عَيراقني، هةندَيك شت هةية  دةَلَيني ئَيمة عايدي عَيراق نني، هةندَيك شت وةزعي
مةسةلةن لةطةَل ئةمريكا دةَلَيني عيالقامتان باشة، بةاَلم ئايا ئةمريكا لةنَيوان كوردو توركيا كاميان 
هةَلدةبذَيرَيت؟ دةبَيت ئَيمة لةوة تَيبطةين، توركيا هةَلدةبذَيرَيت، لةبةر ئةوةي ئَيمة رؤذانة باسي 

دةكةين، فرؤكة دَيت بؤردومان دةكات دةَلَين خؤ عايدي هةواية، عايدي ئَيمة نيية، ئةوة  سةروةري خؤمان
ئةمريكا لَيي مةسئوولة، لة جادةوة دَيت دةَلَين جا ئةو مةنتيقةية ضؤَلة، ض ثةيوةندي بة ئَيمةوة هةية، 

ةكةية، ئةوان وادةزانن باشة ئَيمة كاميانني، ئةوة ئَيمة يةكاليي بكةينةوة لةطةَل ئةوانة، مةسةلةن ثةك
ئَيمة ثةكةكةمان داناوة لةو شاخة، ئَيمة يارمةتيان دةدةين، بةاَلم ثةكةكة شةِريشي لةطةَل حزبةكاني 
كوردستانيش كردو لَيشي كوشنت و بؤمشان دةرنةكرا لَيي، ثَييان بَلَي كة ئَيمة دةسةاَلمتان نيية لةسةر ئةو 

ني، ذن و منداَل و خةَلك دةكوذرَين و دةربةدةر دةبَيت، رؤذانة مةنتيقةية، يةعين بة عةلةني ثَييان بَلَي
دَيهات ضؤل دةبَيت، ئةوانة كَي لَيي مةسئوولة؟ باشة ئةمة لةوالية بة تؤث لَيمان دةدات، توركيا لَيمان 

لة  دةدات، كةركووك تاخري دةكرَيت، لة مووسَل خةَلكمان لَي دةردةكرَيت، ئةوان لةطةَلمان خراثن، يان ئَيمة
بواري عيالقاتدا لةطةَل ئةمانة نةمانتوانيوة جَي بةجَيي بكةين، مةسةلة كاميانة؟ لةبةر ئةوة خةَلك 
ضاوةِرَيي وةاَلمي ئَيمة دةكات، خةَلك دةَلَي ئَيمة شتَيك دةَلَيني لةو ثةرلةمانة، واي لَي دَيت هةر قسة 

ئةوانة، يةعين هةندَيك شت هةية حةقة  دةكةين و بَلَين جاري ثَيشووش باسيان كرد طوَييان مةدةنَي و
 .بةدواي بِرؤين، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاكة حةمة ئةوة هةندَيكيان تةعبري لة رةئي خؤت دةكاتن، بةناوي خةَلكةوة قسة دةكةيت، ئةوة رةئي 

 .خؤتةو مةعلومة، ئةوة يةك
ةكطرتووةكان نامةيةكت دةنووسي دةضووية جاران كة دةتويست هةَلوَيستَيك بطةيةنية نةتةوة ي/ دووش

مةركةزَيكي نةتةوة يةكطرتووةكان لة شوَينَيك لة دميةشق، يان لة تاران، يان لة ئةوروثا فةرمانبةرَيكي 
بضووك لَيي وةردةطرتي مةمنونيش بووي لة جةريدةكانيش دةتنووسي و نامةمان نارد بؤ سكرتَيري طشس 

اني نامةكة دةطاتَي، يان نا؟ ئةمِرؤ نوَينةري تايبةتي سكرتَيري طشس نةتةوة يةكطرتووةكان، نةمشان دةز
نةتةوة يةكطرتووةكان دَيتة هةولَير لةطةَل ئَيمة دادةنيشَيت و قسةمان لةطةَل دةكات و بامسان لةطةَلدا 

خؤي دةكات، ئَيمة موباشري قسةكاني ثَي دةطةيةنني، ئةويش موباشري دةطةيةنَيتة ئةوان، سةفريي ئةمريكي 
قسةمان لةطةَلدا دةكات، ئَيمة قسةي لةطةَلدا دةكةين و رَيز لة رةئيةكة دةطرَينت، هةروةها بةريتانيش 
هةموو سةفريةكاني دنيا كة دَينة كوردستان خؤيان دَين سةردامنان دةكةن، لةبةر ئةوة ئةو قسانة كة دةَلَيي 
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، دةَلَيي ئةمريكا توركيا حةلييتيةتي، ئَيمة ئَيمة ئةو هةَلوَيستة وةردةطرين بةرةو كوَي، ئةوة هني نيية
بةرةو كوَي و ئةوانة، خؤ توركيا دوذمنمان نيية، نامانةوَيت دوذمنمان بَيت راستيةكةي، خؤشتان 
نوَينةرتان هةية لةوَي، كةس داواي دوذمنايةتي توركياي نةكردووة، بة حةقيقةت بة ثَيضةوانةوة، ئَيمة 

بؤ توركيا زياتر لة وةزعي ئَيمة تَيبطات، زياتر قبولي فيدراَلي كوردستان  دةمانةوَيت ئةمريكا هاوكار بَيت
بكات، زياتر بة رَيطاي ديبلؤماسيةت و ديالؤك ضارةسةري كَيشةكان بكاتن بة كَيشةي ثةكةكةوةو نامانةوَيت 

ةموو هَيزةكاني خؤمان خبةينة زاويةيةك، يان ئَيمة، يان توركيا، ئَيمة دةمانةوَيت ئَيمةو توركياو ئةمريكا ه
هاوثةميان لة دنيادا بطةينة نةتيجةيةك بة رَيز طرتن لة يةك بة تةدةخول نةكردن لة كاروباري يةكرت، بة 
رَيطاي ديالؤك ضارةسةري كَيشةمان بكةين، من يةك شت دةَلَيم بةرنامةي كار واية، حةوت خاَلمان هةية، 

ت خاَلةكة تةواو نةكةين ناكرَينت، ئةوجا لةبةر ئةوة داوايان كردووة دةَلَين ثشووي ئةوة نةكةن، هةتا حةو
 .حيسابي ئةوة بكةن ثَيشي كؤتايي ساَل، بةَلَي كوَيستان خان نوقتةي نيزامي،فةرموو كاكة حةمة

 :بةِرَيز حممد حاجي حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةوة يةك، مةسةلةي تر من دةَلَيم منيش خةَلك مين ناردووة بؤ ئَيرة، خؤ من بة تةنيا نةهاتووم بؤ ئَيرة، ئ
لةطةَل طيتتوطؤ داين ضارةسةرةكان بة طيتتوطؤ بكرَيت، ئَيمة دائيمةن لةسةر هةموو اليةك، بةاَلم من 
ثرسيارةكةم ئةوة بوو، كة بؤ ئَيمة نةمانتوانيوة ثَيش ئةوةي كة شتةكة روودةدات زوو بة دةنطيةوة بضني، 

 .زوو طيتتوطؤي لةطةَلدا بكةين، سوثاس
 :ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

 . فةرموو كوَيستان خان
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة لة بةرنامةي كار ثَيش ضاوخستين دوا طؤِرانكاريةكاني بارودوخ نووسراوة، نةك طيتتوطؤ، لةبةر ئةوة 

شووي ثةرلةمانيش ئةوة داواي لَيبووردن دةبواية ئةو دةرطاية نةكرَيتةوةو طيتتوطؤ نةكرَيت، مةسةلةي ث
 .دةكةم، دةبَيت خبرَيتة دةنطدانةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةس يةك ( 31، 32، 09، 02)ي مانطة، (02)جارَي ئَيمة يةك شةم و دوو شةميشمان لة ثَيشة، ئةمِرؤ 

مة ضي دةكةين، بة هةر حاَل ئةطةر شةممان لة ثَيشة، ئينجا ئةوة دةخيةينة دةنطدانةوة، تا يةك شةمة ئَي
ئيجازةم بدةن بضمة خاَلي دووةمي بةرنامةي كار، ئةطةر شتَيكي زؤر طرنطتان نةبَيت، وةكو كوَيستان خان 

 .طوتي نوقتةي نيزاميةكةي راست دةكات، فةرموو كوَيستان خان
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ي دووش، لةبةر هةستياري وةزعةكةو ئةو وةزعةي كة هةية، ثَيمان باشة ئةو خاَلة دوا سةبارةت بة خاَل
 .خبةين بؤ دواي ثشووةكةمان

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نوقتةي نيزامي كوَيستان خان زؤر راست بوو، دةَلَيت ئةمة طيتتوطؤ كردن نيية، ثَيش ضاوخستنيةتي، 

، لَيرةوة كاك فرسةت دةَلَي خياليف نيزامة، زؤر سوثاس، ئةوة منيش شةرحم بؤ كردن، هةندَي ثرسيار كرا
قسةمان لةسةر وةزعةكة كردو بةرنامةكةمان كة ثَيويست كرا بة طيتتوطؤ جةلسةيةكمان بؤ تةرخان دةكرد، 
بةاَلم نووسراوة ثَيش ضاوخستين، يةعين سةرؤكايةتي هةندَيك شتتان بؤ باس دةكات، زؤر سوثاستان 

 .دةكةم
خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي ثاسةواني لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي / ةمخاَلي دوو

ئينجا فةرموو . عَيراق كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة –كوردستان 
 .كوَيستان خان

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خاَلي دووش، لةبةر هةستياري وةزعةكةو ئةو وةزعةي كة هةية، مةسةلةي توركيا هةيةو سةبارةت بة 
مان تاخري كردووة، وةكو فراكسيؤني سةوز داوا دةكةين ئةوة خبرَيتة دواي 152مةسةلةي ماددةي 

 .ثشووةكة، كاتي ئةوة نيية ئَيمة باسي شتة تايبةتيةكاني خؤمان بكةين، سوثاس
 :ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثشتطريي لة بؤضوونةكةي كوَيستان خان دةكةم، منيش دةَلَيم ئَيستا كاتي ئةوة نيية ئةو جؤرة ماددانة 

 .موناقشة بكرَيت، دوا خبرَيت بؤ كاتَيكي تر، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

شنيارةي هةردوو بةِرَيز دةخةمة دةنطدانةوة، بؤ ئةوةي ئةو خاَلة دوا خبرَينت بؤ دواي ثشوو، كَي ئةو ثَي
لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، 

 .بةزؤرينةي دةنط دواخرا بؤ دواي ثشوو
، (زَيرةظاني هةرَيم)ثرؤذة ياساي راذةو خانةنشيين ثَيشمةرطة  خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني/ خاَلي سَييةم

 .كاك سةعد فةرموو. كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةشكراوة
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةِرَيز سعد خالد حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ي تةواو بووني جةلسةي دوَييَن، كة تايبةت بوو بة تةبيعي ئَيمة بة حةقيقةت جةنابتان دةزانن دوا 
بةِراسس كاتةكة كايف نةبوو، بؤ ئةوةي هةردوو وةزيري بةِرَيز بؤ  152مةلةسةي تةمديدي ماددةي 

كؤبوونةوةي ئةمِرؤ ئامادة بن، لةبةر ئةوة نزيك نةبوون، لةبةر ئةوة ئَيمة ثةيوةندميان ثَي كردن، ئةوان 
لة رَيطةي ئَيمة ئيعتيزار بؤ ئةنداماني ثةرلةمان و سةرؤكايةتي، يةعين ئيعتيزار تةبيعي داوايان كرد كة 

خبوازين بؤ ئةوةي كة ناتوانن ئامادة بن، داوايان كرد ئةطةر بكرَيت بؤ جةلسةي داهاتوو رؤذي يةك شةممة 
 .هةردوو وةزير لَيرة ئامادة دةبن بؤ موناقةشة كردني ثرؤذةكة، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي
داواي حكومةت ئةوةية، كة ئةو خاَلة دوابكةوَيت لةبةر ئةوةي هةردوو وةزير ناتوانن بةشداري بكةن، 
دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية ئةو خاَلةش دواخبةين دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي 

 .خاَلي سَييةم لة بةرنامةي كار دواخرالةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط 
خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي صندوقي ثشتطريي و هاوكاري خانةوادةي / خاَلي ضوارةم

عَيراق كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش  –شةهيدان لة هةرَيمي كوردستان 
 .كراوة

لة شوَيين خؤيان دانيشن، داواي لَيبووردن دةكةم، وامزاني بةخَيرهاتنم  داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَين
كردووة، زؤر بةخَير بَيت خاتوو ضنار وةزيري شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان، كاك سةعد وةزيري هةرَيم بؤ 
كاروباري ثةرلةمان، كة لةطةَلمان بةشدارن، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم خاَل بة خاَل ثرؤذةكة 

 .ننةوةو رةئي خؤشيان لةسةري بدةن، بةَلَي خاتوو ضنار دةيةوَيت هةندَيك قسة بكات، فةرمووخبوَي
 :وةزيري شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان/بةِرَيز ضنار سعد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كرَيت، سةرةتا سوثاستان دةكةين بؤ ئةو دانيشتنةو دةرفةت رةخساندن، بؤ ئةوةي ئةو ثرؤذةية موناقشة ب

من دةمةوَيت بةر لةوةي بضينة ناو وردةكاريةكاني ناو موناقشة، ئةطةر ئيجازةم بدةن بة ضةند خاَلَيك 
هةندَيك تةوزيح لةسةر ئةو ثرؤذةية بدةم، ضونكة رةنطة هةندَيك لة برادةران تةعليقيان هةبَيت لةسةر 

ثَيمواية هةموويان، برادةران و ثرؤذةكة، سةبارةت بةو ثرؤذةية، ئامانج لةو ثرؤذةية ضية؟ تةبعةن 
خوشكان لة ئةنداماني ثةرلةمان ئةو زانياريةيان هةية، كة ثاش ئةوةي ئةو كارةساتانةي بةسةر كورد 
داهات، ض وَيرانةيةك كوردستان رووبةِرووي بؤتةوة تا ئَيستا، ضةند خانةوادةمان هةية كة ئةمِرؤكة 

ةموومشان راستة دةزانني كة حكومةتي كوردستان ثَيويستيان بة دةسس هاوكاري كردنة، تةبعةن ه
ميزانيةكي بؤ تةخصيمي كراوة، ئةو ميزانية بِرَيكي كةم نيية، بةاَلم كة موقارةنةي دةكةين لةطةَل رَيذةي 
ئةو وَيرانةي كة بةسةر خةَلكي كوردستاندا هاتووة دةتوانني بَلَيني كة كايف نيية، بؤ ئةوةي تةرميمي 

، كة ئَيمة رؤذانة لة دةسس ئازار دةكَيشني، تةبعةن ئَيمة بة دواي سةرضاوةي هةموو برينةكان بكةين
دارايي دةطةِرَيني، سةرضاوةي دارايي لة دةرةوة، كة مونةزةمات دَيت سةردامنان دةكات، بؤ ئةوةي دةسس 
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 هاوكارميان بؤ درَيذ بكةن، ئَيمةش سوثاسيان دةكةين، تةبعةن ئةوة لة رووي ئينساني و لة رووي
خَيرخوازيية، بةاَلم لة بوارَيكيش ئَيمة ئاوِر لة خؤمان بدةينةوة، يةعين خؤمان هةوَل بدةين قةناتَيكي 
مالي لةناو خؤمان دابني بكةين، جطة لةو ميزانيةي كة حكومةت دابيين كردووة، ئةوةية كة روحيةتَيك 

ان هاوكاري يةكرت بكةين، خؤمان دروست بكةين، كلتورَيك، فةرهةنطَيك لةناو كوردستان بَينينة كاية خؤم
هاوكاري قوربانيان بكةين، جا ض تووشي كارةسات دةبني، يان تووشي وَيرانة دةبني، يان تووشي الفاو دةبني، 
يان تووشي حاديسةي ئةوها دةبني بة كؤمةَل كوذي رووبةِروومان دةبَيتةوة، هةدةف لةو صندوقة ئةوةية 

ن، جطة لةو سةرضاوانةي كة هةمانة، تةبعةن ثَيمواية هي  زةرةري كة سةرضاوةيةكي تري مالي ثةيدا بكةي
تَيدا نيية، ئَيمة بتوانني هاوكاري كةسوكاري خؤمان بكةين، من دةمةوَيت تةقريرَيكتان بدةمَي، بؤ ئةوةي 

تا ئَيستا كة مانطي  1/1/0222مةسةلةكة زياتر بةرضاو رووني بدةمة جةنابتان، تةبعةن لة ماوةي ساَلي 
كةس موِراجةعةي ئَيمةي كردووة لة وةزارةت، ( 0325)ـة زياتر لة (0222)ية، نيهايةتي ساَلي (10)
كةس داواي هاوكاري لة ئَيمةي كردووة، تةبعةن يةعين كة زؤرينةية، ذمارةيةكيان كَيشةي ( 555)

ت، هاوكاري بؤ كةسيان داواي هاوكاري دةكا( 555)كؤمةاَليةتيان هةبووة، كَيشةي قانونيان هةبووة، بةاَلم 
سةكةن، هاوكاري بؤ موعالةجة، هاوكاري بؤ ضارةسةر كردن و هةموو ئةوانة، تةبعةن ئةوة بةدةرة لة 
مةعاشاتي كة دةيدةين، بةدةرة لة كؤمةَلَيك ئيمتيازاتي ديكة كة دةيدةين، ئةوان ثَيداويسس تريان هةية، 

َيطةي قةناتي خَيرخوازي ئَيمة هاوكارميان ئةو مةعاشة ضارةسةري كَيشةي ئةوان ناكات، جطة لةوةي لة ر
كردووة، موتةئةكيدم كة ثةرلةمان سةرضاوةكاني ديكة، وةزارةتةكاني ديكة، دامودةزطاكاني تر، دامودةزطاي 
حزبيش، خةَلك ثشتيان ثَي دةبةستَيت و سةردانيان دةكات بؤ هاوكاري كردن، جا بؤ ئةوةي ئَيمة 

ةِراسس ئَيمة سةرمايةي زؤر ضاكمان هةية لة كوردستان، ئةوانيش سةرضاوةيةك زامن بكةين، بتوانني ب
وةكو روحَيكي نيشتماني زؤر زةرورة ئةمِرؤكة بَين تةقدميي واجيباتي خؤيان بكةن، باشة ئةوان كة 
ئةمِرؤكة سةروةت و سامانيان هةية، ئةوة لة نةتيجةي ئارامي و ئاسايشي ئةو واَلتة نيية بةدةستيان 

تيجةي ئةوة نيية كؤمةَلة كةسَيك بؤتة قورباني، ئةوان ئةمِرؤكة لة ئاشس و ئارامي هَيناوة، لة نة
سةروةتةكاني خؤيان زياد دةكةن، كةواتة واجيبَيكي نيشتماني لةسةر هةموومانة، بؤ ئةوةي بَيني تةمويلي 

بةي ئةو صندوقة بكةين لة رووة ئينسانيةكةي، لة رووة نيشتمانيةكةي، لة رووة ئاينيةكةش، زؤر
سةرمايةداراني ئَيمة زةكات دةدةن، زؤربةي ئةوان خَير دةكةن، باشة ض فةرق دةكات ئَيمة هةزاران 
بَيوةذمنان هةية، هةزاران مناَلي شةهيدمان هةية، هةزاران ثريةذن و دايك و باوكي ئةنيتاملان هةية 

وعالةجةية، با بَين لة رَيطةي ثةككةوتةنة ثَيويستيان بة هاوكاريية، كيميابارامنان هةية ثَيويستيان بة م
تةمويل كردني ئةو صندوقة، با بَين زةكاتةكانيان، ثارةكانيان خبةنة ناوي، بؤ ئةوةي ئَيمة موساعةدةيان 
بكةين، تةبعةن ئةو صندوقة وةكو لة ثرؤذةكة دةست نيشان كراوة، نوَينةرايةتي ئةو كةسانةي كة 

هةبَيت لة سةرف كردني، بؤ ئةوةي ئيشةكانيش هةمووي  تةمويليشي دةكةن تَييداية، بؤ ئةوةي شةفافيةت
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ئيعالن دةكةين و نيشاني خةَلك دةدةين، بؤ ئةوةي خةَلك قةت تةِرةدوود لةوةي كة ئةو ثارةيةي دةطاتة 
 .دةست خةَلكي ثَيويست، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس بؤ ئةو روون كردنةوةية، فةرموو ليذنةي قانوني
 (:زانا)خضر ةِرَيز قادر سعيدب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ياساي صندوقي ثشتطريي و هاوكاري خانةوادةي شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان و قوربانياني ضةكي كيمياوي

 بةشي يةكةم
 ثَيناسةكان

 :مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة لةم ياسايةدا: ماددةي يةكةم
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان  :هةرَيم -1
 .حكومةتي هةرَيمي كوردستان: حكومةت -0
 .وةزارةتي كاروباري شةهيدان و ئةنيتالكراوةكاني هةرَيمي كوردستان: وةزارةت -3
سندوقي ثشتطريي و هاوكاري خانةوادةي شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان و قوربانياني ضةكي : سندوق -5

 .كيمياوي
 :حممد بةِرَيز خليل ابراهيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 مشروع قانون صندوق دعم ومساعدات عوائل الشهداء واملؤنفلني وضحايا االسلحة الكمياوية

 الفصل االول
 التعاريف

 :يقصد بالتعاريف التالية املعاني املؤشرة ازاءها الغراض هذا القانون: املادة االوىل
 .العراق –اقليم كوردستان : االقليم -1
 .حكومة اقليم كوردستان: حلكومةا -0
 .وزارة شؤون الشهداء واملؤنفلني القليم كوردستان: الوزارة -3
 .صندوق دعم ومساعدات عوائل الشهداء واملؤنفلني وضحايا االسلحة الكمياوية: الصندوق -5

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةئي ليذنةي ياسايي
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يةكى بنةِرةتى ثشتطريى خؤى دةردةبِرآء ثَيشنياز دةكات ديباجةيةكى بؤ دابِرَيذرآء زجنرية ليذنة بةشَيوة
رةنووسةكانى بكرَين بةنووسني ء هةمان شَيوازى بةكارهاتوو لة ياساكاريى ياساكانء بِريارةكانى كة لةاليةن 

 .عَيراقةوة دةرضوَينراون ثةيِرةو بكرآ -ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان
ياساى سندوقى ثشتطرييى ء هاوكارى كةسوكارى شةهيدان }ةها ليذنة ثَيشنيار دةكات ياساكة ناوبنرآ هةرو

تاكو ناوةكة هاوجووت بآ لةطةَل جَيبةجآ . {عَيراق دا –ء قوربانيانى جينؤسايد لة هةرَيمى كوردستان 
شةهيدان ء ى ياساى ماف ء ئيمتيازاتى كةسوكارى (2/دووةم)كردنى ئةوةى لة ماددةى حةوتةم 

 .دا بطوجنآ0222ى ساَلى 9ئةنيتالكراوةكانى ذمارة 
 :ئةوةى ثةيوةندى بةماددةى يةكةمةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةى خوارةوة دابِرَيذرآ -3

 :مةبةست لةم زاراوانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة لةم ياسايةدا :يةكةم ماددةى
 .عَيراق–ستان هةرَيمى كورد :هةرَيم -يةكةم
 .حكومةتى هةرَيمى كوردستان :حكومةت -دووةم

 .وةزارةتى كاروبارى شةهيدان ء ئةنيتالكراوةكانى هةرَيمى كوردستان :وةزارةت -سَييةم
 .وةزيرى كاروبارى شةهيدان ء ئةنيتالكراوةكان :وةزير -ضوارةم
لكراوةكان ء قوربانيانى سندوقى ثشتطريىء هاوكارى بنةماَلةى شةهيدان ء ئةنيتا: سندوق -ثَينجةم

 .جينؤسايد
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .تكاية بة عةرةبيةكة خبوَينةوة
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ان اللجنة تؤيد املشروع مبدئيًا وتقرتح صياغة ديباجة له وتبديل التسلسالت الرقمية بالكتابية واتباع نفس 
 .العراق– تشريع القوانني والقرارات من قبل اجمللس الوطين لكوردستان االسلوب املتبع يف

قانون صندوق دعم ومساعدة ذوي الشهداء وضحايا االبادة اجلماعية }كما وتقرتح اللجنة تسمية القانون بـ
ة العراق لتكون التسمية منسجمة ومتطابقة مع تنفيذ ما ورد يف املاد -يف اقليم كوردستان ( اجلينوسايد)

 {(0222لسنة  9من قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء واملؤنفلني رقم  2/ثانيًا)السابعة 
 :فيما يتعلق باملادة االوىل تقرتح اللجنة صياغتها  كاآلتي -3

 :يقصد باملصطلحات التالية املعاني املبينة ازاءها ألغراض هذا القانون :املادة االوىل
 .العراق– اقليم كوردستان: االقليم :أواًل

 .حكومة اقليم كوردستان: احلكومة :ثانيًا
 .وزارة شؤون الشهداء واملؤنفلني القليم كوردستان: الوزارة :ثالثًا
 .وزير شؤون الشهداء واملؤنفلني: الوزير :رابعًا
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 (.اجلينوسايد)صندوق دعم ومساعدة ذوي الشهداء وضحايا اإلبادة اجلماعية : الصندوق :خامسًا
 .بؤضووني ليذنةي ياسايية لة مةِر ماددةي يةكةمةوة، سوثاس ئةوةي ثوختةي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن 

زؤر سوثاس، كةواتة ئَيستا موقتةرةحي ليذنةي ياسايي ئةوةي يةكةم عينواني ياسايةكة بطؤِردرَيت، ثَيشرت 
 ضحايا)دةَلَي ( مياويةالك االسلحة ضحايا)لة ( ذوي الشهداء)باسي عةوائيلي شةهيدان كراوة، لَيرة دةَلَي 

ئيبادةش جينؤسايدة، لة ماددةي يةكةميشدا وةزير ئيزافة كراوة ثَيشرت نةبوو، وابزامن لةطةَل ( جينوسايد
هةموو ياسايةكاني تردا دةطوجنَينت، ئةطةر كةس موالحةزةي نةبَيت دةخيةمة دةنطدانةوة، موالحةزةتان 

 .ايي، واتا رَيككةوتوون، كاك جةمال فةرمووهةية، جةنابي وةزير موافيقة لةطةَل ليذنةي ياس
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةبيعي من لةطةَل رَيزمدا بؤ ئةم هةنطاوة، ثَيويستة هةموو كةسَيك هةر كارَيك دةكرَيت كة بؤ كةسوكاري 
ي تايبةتيم هةية لةسةر ئةو شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان بَيت  ثشتيواني لَي بكات، بةاَلم من تَيبينيةك

مةوزوعة، بةحةقيقةت لة بيدايةتي دروست بووني وةزارةتي شةهيدو ئةنيتال من ئةم تَيبينيةي خؤم 
خستةِروو، ئَيستاش ثاش ئةوة تةقريبةن دوو ساَل، دةمةوَيت ئةو راستيةي كة ئةوسا باسم كردووة، ئَيستا 

ئةنيتال و لَيقةوماواني كوردستان ببةستني بة  تةئكيدي لةسةر بكةمةوة، ئَيمة هةتا كَيشةي شةهيدو
وةزارةتةوة بة هي  شَيوةية ضاوةِرَيي ئةوة مةكة لة دةرةوة كةس يارمةتي بدات، ضونكة قانونَيك هةية، 
ئةو كةسانةي كة يارمةتي لَيقةوماوان دةدةن، بةِراسس يارمةتي حكومةت نادةن، يارمةتي وةزارةت نادةن، 

نادةن، يارمةتي مونةزةماتي ضةكداري نادةن، لةبةر ئةوة ئةطةر ئَيمة مبانةوَيت يارمةتي ئةحزابي سياسي 
تةنها ئيعتيماد بكةينة سةر خؤمان، خؤمان ناتوانني وةكو ثَيويست بةو كارة هةَلستني، لةبةر ئةوة بة 

وةزارةت، قةناعةتي من ئةطةر ئةو صندوقة ببةسرتَيت بة ئيشَيكي ترةوة، بة كؤمةَلَيكي ترةوة لة دةرةوةي 
 .لةوانةية بتوانني

لة ماوةي ئةم دوو ساَلة ضيمان كردووة، ثةيوةندميان بة ضةند مونةزةماتي خةيرميان كردووة، / دووةم
ثةيوةندميان بة ضةند كةسَيكةوة هةية لة عالةمدا، ئةمانة خةَلكَيكن يارمةتي دةدةن، من ميسالَيكي 

( MBC)بةردةم خةَلك هةية يارمةتي بدات، ئةمِرؤ لة  بضووكتان بؤ دةهَينمةوة، ئةطةر واقيعةكة خبةينة
عائيلةيةكن دوو منداَليان بووة ك  و كوِرَيك، هةردووكيان موشكيلةي طوَييان هةية، يةعين وةكو ثَيويست 
نابيسنت، ئةم مةوزوعة تةرح كراوة، يةكَيك لة دةوَلةمةندةكاني ئةمريكا ئيقترياحي ئةوةي كردووة دةَلَي 

ةم دوانة دةكةم، هةردووكي بردووة بؤ نةخؤشخانةي تايبةتي، تةبيعي فةحصَيكي زؤر من ضارةسةري ئ
ضاكيان كردوون، ئةم كابراية مةسارييتي ضاك كردني ئةم دوو منداَلةي طرتؤتة ئةستؤي خؤي، تةنها ئةو 
دوو جيهازةي كة كِراوة بؤ طوَييان هةر يةكةيان بة هةشت هةزار دؤالر بووة، يةعين ئةم كابراية 
ئيستيعدادي ئةوةي هةبووةو ئيستيعدادي ئةوةي هةية، كة يارمةتي خةَلكَيك لةو بابةتة بدات، ئَيمة بة 
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هةزاران كَيشةي وامان هةية، تا ئَيستا ثةيوةندميان بةكوَي كردووة؟ لة دةرةوة خةَلكَيك هةية ثَييان 
ثةيوةندي بة خةَلكةوة دةكةن،  دةوترَيت ئةمانة برؤكةرن، يةعين خةَلكَيكن ئيش وةكو دةاَلَل ئيش دةكةن

ئةوانةي كة يارمةتي دةدةن، ئةطةر ئَيمة ئةم مةوزوعي صندوقة ببةستني لة دةرةوةي وةزارةت دروسس 
بكةين، لةوانةية بتوانني بؤ ئةو صندوقة يارمةتي ثةيدا بكةين، لةبةر ئةوة من رجام هةية با بة عاتييتة 

، بتوانني ئيستييتادة لةو خةَلكة بكةين كة لة دةرةوة بة ئيش نةكةين لةسةر واقيع و بنةما ئيش بكةين
هةزاران هةية، من ليستم هةية دةتوامن ئةو ليستة خبةمة بةردةمي ثةرلةمان بة هةزاران كةس سااَلنة بة 
مليؤن دؤالر تةبةروع دةكةن بؤ شس خةيري، مةسةلةي شةهيدو ئةنيتال و ليقةوماواني ئةنيتال، بةِراسس 

لةبارة كة خةَلك يارمةتي بدات، بةس بزانني ئَيمة ضؤن داواي يارمةتي دةكةين؟ وةكو  كارَيكي زؤر زؤر
طومت ئةطةر سةيري قانوني ئةوانة بكةين، ئةوانة يارمةتي حكومةت و وةزارةت نادةن، لةبةر ئةوةي تكام 

كي مةعقولي بؤ واية ئةم مةوزوعة با تؤزَيك زياتر فيكري لَي بكةينةوة لةسةر بنةمايةكي واقيع ضارةسةرَي
 .بكةين، بؤ ئةوةي بَي بةش نةبني لةو خةَلكانةي كة يارمةتي ئةم ضةشنة كارانة دةكةن، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عادل فةرموو
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ياسايةكة لةطةَل ناوةِرؤكةكة طوجناو من ثشتطريي لة رةئيةكةي ليذنةي ياسايي دةكةم، كة ثَيويستة ناوي 

بَيت، ماددةي يةكةميش ماددةي ثَيناسةية، لَيرة هةيئة شةش جار ناوي هاتووة لة ياسايةكة ثَيناسة 
نةكراوة، ئةطةرضي لة ماددةي ضوار ثَيناسةيةكي بؤ كراوة، بؤية ثَيم باشة لة ماددةي يةك هةيئة ثَيناسةي 

َيناسةكان، شةش جاريش ناوي هاتووة، ماددةي يةكةميش ماددةي بكرَيت، هةيئة ناوي نةهاتووة لة ث
ثَيناسةية، بؤية ثَيشنياري ئةوة دةكةم هةيئة ثَيناسة بكرَيت لة ماددةي يةك، ئةطةرضي ثَيناسةيةكي بؤ 

 .هاتووة لة ماددةي ضواردا، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة هالة فةرموو
 :هالة سهيل وادي.بةِرَيز د

 .ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب
لة خاَلي ضوارةم خةَلك وا تَيدةطات تةنها حكومةت بؤي هةية هاوكاري بكات، ئةطةر بَيتو بطوترَيت 
هاوكاري دةكرَيت لة اليةن سةرمايةداران و كؤمثانياو رَيكخراوة خَيرخوازةكان لة ناوةوةو لة دةرةوة، واتا لة 

ق بطوترَيت كَي بؤي هةية هاوكاري ئةو صندوقة بكات؟ لة تةعرييتةكة وا بطوترَيت، لة تةعرييتي صندو
 .تةعرييتةكة ئةو ئيزافةية بكرَيت، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد فةرةج فةرموو
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
َيمة تةجروبةيةكيشمان هةية لة ثشتطريي كاك جةمال دةكةم، بةِراسس ئ/ دوو خاَلم هةية، خاَلي يةكةميان

عةمةلي خةيريدا، يةعين موقابيل موتةبةريع هةر جؤرة هةستَيك بكات رةبس ئةمة بة حكومةتةوة، بة 
حزبةوة، بة هةر شتَيك، يةعين ثشس تَي دةكات، ئينجا ئةمة رَيطة طرتن دةبَيت لة كاري ئةهلي، لة 

ا دةكةين كة ئيرت خةَلك ئةو ئيشانة نةكات، بة خزمةتطوزاري ئةهلي، لة خَيرخوازي ئةهلي، يةعين و
ثَيضةوانةوة ئَيمة دوو كاريسةي زؤر طةورةمان هةية، دةبَيت هةوَل بدةين لةم دوو كاريسةية زؤرترين 
كؤمةَلة دروست بكةين، زؤرترين رَيكخراو دروست بكةين بتوانن لةطةَل حكومةتدا هاوكاري بكةن، ئةمة ثِر 

 .بكةنةوة
ةعين جاري ثَيشوو لة وةزارةتةكة باسي شةهيدمان كرد جيامان كردةوة، شةهيدي ي/ خاَلي دووةم

ثَيشمةرطة، كة دةَلَيني شةهيدان لَيرة مشولي ئَيمة ناكات دةعم بؤ كةواريسة، ئةو خةَلكانةي كة بة كؤَل 
زَيك، نازامن لَييان قةوماوة، وةكو ئةنيتال و كيمياباران، بةِراسس كيمياباراني هةَلةلةش يةعين بؤتة رةم

لةم ياسايانة زؤر جار ئَيمة ثشتطوَي دةخةين، كة باسي هةَلةلةية ثَيويست ناكات و شوَيين تر هةية، 
يةعين ئةمة بؤتة رةمزَيك، تازة ئَيمة بة جينؤسايد ثَيويست ناكات بناسَينني لة هةموو دنيا دةزانن 

مة خصوصيةتي ئةم كوردستانةية، ئَيمة بةم هةَلةلة كامةيةو ئةنيتال ضية؟ لةبةر ئةوة من ثَيم باشة، ئة
ناوة ثيا ضووين، لة ذَير ئةم ناوة لَيقةوماوين، تاوةكو بهَيَلينةوة بؤ زيكرةياتي خةَلك، بؤ نةوةكامنان، ئةم 
دوو ناوة هةر دةبَيت مبَينَيت، كيمياباراني هةَلةلة لةطةَل ئةنيتال، ئةمةش ثَيم باشة ئةم ياسايةش 

لي، من لةطةَل ئةوةم ياسايةكة دةربضَيت، بةاَلم صندوقةكة صندوقي ئةهلي بَيت ياسايةك بَيت بؤ ئةه
 .ثةيوةست بة حكومةت و وةزارةت نةبَيت، زؤر سوثاستان دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو كوردستان فةرموو
 :بةِرَيز كوردستان ثريداود قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةاَلم ياسايةكة بةو شَيوةية نةبَيت كة ياسا لة ثةرلةمان دةربضَيت بةناوي صندوق، من لةطةَل ياسايةكةمة، ب

يان هاوكاري، يان كتاب بؤ خانةوادةي شةهيدان، ضونكة خانةوادةي شةهيدان، يان شةهيدان لةوةي زؤر زؤر 
هةندَي ثارة بةرزترة كة ثيتاكي بؤ كؤ بكرَيتةوة، حكومةت دةتوانَيت بةخؤي هاوكاريان بكات، دةتوانَيت 

دةست نيشان بكات مانط بة مانط، يان ماوة بة ماوة هاوكاريان بكات، هةروةها ثشتطريي قسةكاني كاك 
 .جةماليش دةكةم، زؤر سوثاس



 523 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حةمةي حاجي مةمحود فةرموو
 :بةِرَيز حممد حاجي حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كة من لةطةَل ياسايةكةم دةربضَيت، بةاَلم دةتوانيت ياسايةكة بةشَيوةيةك بَيت،  ئةم مةسةلةية ياسايةكة،

كة ئةوةي خَيرخوازاني كوردستان، يان دةرةوة جيا بكاتةوة، بةاَلم ئةو ياسايةش ثَيمواية وةزارةت خؤي 
بة قةرار شتَيك بؤ خؤي بكات، بةرنامةيةك، يان قانونَيك بؤ خؤي دابنَيت، ضونكة لة ثةرلةمان كة بوو 

 .باوةِر ناكةم ئةو بتوانَيت دةستكاري بكات، بةاَلم وةزارةت خؤشي دةتوانَيت دةستكاري بكات، ئةوة خاَلَيك
خاَلَيكي تر، ئةو رةئيةي كاك جةمال واية بة تةئكيد، مةسةلةي ئةوةش مامؤستا حمةمةد فةرةج باسي 

 .كرد، مةسةلةي هةَلةلة بوو، زؤر سوثاس

 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن 

 .كاك دكتؤر كةمال فةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةِراستيدا من دةبينم صندوقةكة زؤر زؤر طرنطة، يةعين ثاَلثشتَيكة بؤ ئةو بودجةيةي لةبةر دةسس 

ي تةواوي هةية دةتوانَيت ثالن ئةم وةزارةتة زانيار/ وةزارةت هةية بؤ كةسوكاري شةهيدةكان، دووةميش
دابنَيت لة هةموو بوارَيكةوة بةياني لة بواري تةربيةية، لة بواري تةندروستيية، لة ثرؤذةي ئةوةي كة 
شوَيين باشرتيان بؤ بكاتن، بؤية اليةنَيكى ثسثَور لة ناو هةرَيمى كوردستان بةو كارة هةَلدةستى ئةميش 

َيك توانى خؤى تةنزيم بكات هاوكاريةك بؤ شةهيدان وةربطرَيت ئةمة ماناى ئةوة نية كة اليةنَيك رَيكخراو
مةنعى بكات حوكمى بدات ئازادة هةتاكو ئَيستا كام رَيكخراو بةو كارة هةَلساوة بؤية كةس نةيكردووة ئَيمة 

 ثشتيوانى ىَل ئةكةين هةروا ثشتيوانيش لة ثَيشنيارى لَيذنةى ياسايي دةكةين بؤ طؤرينى ناوةكةى، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ضنار خان فةرموو
 :وةزيري شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان/بةِرَيز ضنار سعد عبداهلل

 .    بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ هةموو تَيبينيةكان، يةك شت دةمةوى روونى بكةمةوة ئةوةلةن تةمويل كردنى ئةو 

ة ئةو قانونة دةرضوو تؤ هي  خَيرخوازَيك ناتوانى زؤرى ىَل سةندوقة ئازادة كةس زؤرى ىَل ناكرى ضونكة ك
بكةى وةرة ثارة بدة ئةوة يةكَيكة لةو مةوزوعة، دووةم تكا دةكةم لة بةرَيزتان خةياىل نةبني ئايا ئَيمة 
موحتاجني يان نا ئايا كةسوكارى شةهيدامنان رؤذانة لة دةرطامان دةدةن، يان نا، ئايا ثيوةستيان بة 

يان نا، ضةندة توانيتمان هاوكاريان بكةين، ئةوة يةك لة مةسةلةكان، باشة ض جار ِرَيطة  هاوكارية،
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هةية، مةفروزة ئةوان ئةو ئيشة بكةن، نةك حكومةت ئةو ( MGO)مونةزةماتى خَيرخوازميان هةية 
ئيشة بكات، بةآلم ضةند ئةو ئيشة دةكةن خؤيان مونةزةماتى موجتةمةعى مةدةنى ثارة لة حكومةت 

ردةطرن، يةعنى تةمويلةكةيان حكومةت دةبَيت بيانداتَي، يةعين ئةوانيش حةقي خؤيانة نةيانيوة وة
مةصاديري ثارة وةربطرن، بؤ ئةوةي هاوكاري خةَلك بكةن، دوايي برادةران، خوشكان، وةزعي كوردستان 

مة هاتووة، بةسةر جياوازة، خؤتان موقارةنة مةكةن بة ئةوروثا، بة ئةمريكا نازامن ضي، ئةوةي بةسةر ئَي
ئةوان نةهاتووة، لةوَي خةَلكي ئةوان واعيرتة، خةَلكي ئةوان و كلتوري ئةوان جياوازترة، بةَلَي لةوَي 
حكومةت ئةسَلةن ثَيويسس بةوة نيية، بةس رةقابة دةكات و ئيشراف دةكات، ئةوةي بةِرَيوةي دةبات 

زيية، مةسةلةي ئينسانيية، هةموو مةسةلةي خةدةمية، مةسةلةي ضارةسةريية، مةسةلةي خَيرخوا
(MGO) ،يةكان و مونةزةماتي خَيرخوازي دةيكات، بةاَلم ئايا واَلتي تؤ ئةو تةنزيم و ئةو تةشكيلةية

توانيويةتي طةيشتبَيتة ئةو ئاستة؟ نةخَير، وةحيد حكومةت ئةو مةركةزةية، دةتوانَيت ئةو تةنزمية بكات، 
د مونةزةماتى خَيرخوازى تا ئَيستا توانيتيان ئةوةى ثَيويستة وةحيد موئةسةسات و حزبي دةتوانَيت ضةن

بيكات جا لةبةر ئةوة ثَيم واية داِرشتنى شتيكى ئاوا زةرةرمةند نابى من خؤم باشة ئَيمة ئةطةر 
جريانةكةمان ثَيويستى بة هاوكارى بى خؤمان لة رووى ئينسانيةكةوة هاوكارى ناكةين، باشة ئةطةر بةيانى 

ةَلدةستى كة حكومةت ثَيويست نةبوو ئةو كارة بكات دةيداتة خةلكيكى ديكة دةتوانى حكومةت بةوة ه
ببَيتة بةديل بيداتة خةَلكيكى ديكة بةآلم ئةو بةديلةمان نية يةعنى ئَيمة بة ِراستى نامانةوَى خؤمان 

و ئاستة وةكو فريو بدةين ئَيمة خؤمان فريو دةدةين خؤزطة وةكو ئؤرؤثا بني بةَلَى خؤزطة بطةيشتباينة ئة
ئؤرؤثا مونةزةمات ئةو ئيشة بكات و جطة لةوةش لة بري مةكةن هي  كةس زؤرى ىَل ناكرى بَيت تةمويلى 
ئةو سةندوقة بكات خةلكةكة ئازادة با تةجروبة بكةين ئةطةر فةشةملان هينا وازى ىَل دَينني و ئيلغاى 

 سادرى ثارة دةطةرين و بةس، سوثاس دةكةين بةآلم تةجروبة كردن هي  زةرةرى نية ئَيمة بة دواى مة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس وةَلال من ثَيش ئةوةى موقتةرةحةكةى كاك جةمال باس بكةين ئةو موقتةرةحةى كاك جةمال 
زؤر راستة لة كؤمةَلطايةكى ثَيشكةوتووتر لة كؤمَلطاي ئَيمة لة كؤمةَلطايةك ئةو هةموو ذمارةى شةهيدان و 

نةبَيت ئَيمة بة دةيان هةزار شةهيد و قوربانيانى ئةنيتال و جَينوسايدمان هةية سةد و دووسة  قوربانيانى
و سَى سةد نية و ئةمة ئةطةر اليةنَيك نةبَيت تةنزميى بكات و رَيكى خبات ئةمرؤ ئيمكانيةتى رَيكخراوَيك 

لةوةى كة كارى تريش بكرَيت يان ضةند خَيرخوازَيك نية رَيكى خبات و ئةم ياساية تةبيعى رَيطا ناطرَينت 
خةَلكى تريش ثَيي هةلبستَيت و رَيكخراوَيكى تريش دروست بكرَيت ئةمة وةكو هةنطاوى يةكةم هةتا وةكو 
ئةو رَيكخراوة ئةطةر دروست كرا ئيحتياجى بة وةزارةت دةبَى بؤ ئةوةى بزانَيت كَيية شةهيد كَيية 

اوكارى هةية بةآلم لة طةل ئةوةشدا موقتةرةحةكة لة خانةوادةيان كَيية موستةحةقة كَي ثَيويستى بة ه
اليةن كاك جةمالةوة هاتووة دوو ئةندام يان سَى ئةندامى تريش ثشطرييان ىَل كرد بؤية دةخيةمة دةنطةوة 
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وثَيش ئةوةى بيخةمة دةنطةوة دةبى كاك جةمال تةحديدى بكات ضى دةوَى لة موقتةرةحةكةى دوا خبرَيت 
 يان 

 :وةزيري شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان/عبداللة ضنار سعد بةِرَيز

 .   بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ببورة جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان دةمةوَى بةس يةك ئيزافة بكةم حةز دةكةم لة جةلسةيةكى تايبةتيدا 
داوامان ىَل بكةن لةطةل مونةزةمات ض تةنسيقَيكمان كردووة و ض تةبةروعات و يارمةتيةكمان وةرطرتووة و 
تةوزيعيشمان كردية تةبعةن تيثى زةيتون يةكَيكن لةوانةى كة بةدةرةجة يةك زؤر هاوكاريان كردوون و 

و مونةزةماتيان كرد هةندَيك لة  (MGO)خةدةماتيان داينى دووةم ئةم شتة لة بري مةكةن باسى 
وزة مونةزةمات تةعاموول لةطةل ئةهلى ناكات لة طةل جيهةتى رةمسى حكومةت دةكات بؤية مةفر

سةندوقةكى ئةوها هةبَيت بتوانني ئةوان بانط بكةين دؤنةرةكان لة طةَل هةموو جيهاتَيك تةعاموول 
ناكةن بؤ ئاطاداريتان جا حةز دةكةم لة جةلسةيةكى تايبةت ئةوانةى كة كرديتمانة بةرنامةى خؤمان وةكو 

 وةزارةت ثالنى خؤمان خبةينة روو و هةندةك تةوزحيات بدةين، زؤر سوثاس 
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراستى لة رووى ياساييةوة هي  مانعَيك نية سةندوقَيك لةو جؤرة هةبَينت وة سةندوقى ئةهليش هةبَينت 
لة عةينى كاتدا لة هةمان كاتدا ئَيمة لة قانوني حقوقي ئيمتيازات لةوَى دةنطمان بؤ داية دةبَى سندوقَيك 

ت بة ناوى سندوقى ثشتطريي و هاوكارى كةسوكارى شةهيدان و قوربانيانى جينوسايد يةعنى لة دامبةزرَي
ماددةى حةوتةم بِرطةى دوو بة سةرحيى لةوَى هاتووة ئَيمة مولزةمني وةزاةت مولزةم كراوة بؤ ئةم 

ةبارةت بة سندوقة و ثَيشكةش بة ثةرلةمان كراوة ئَيمة بة ثَىى ئةو قانونة ئةو ياساية دارَيذراوة س
مةسةلةى هةيئةكة ثَيناسة بكرَي كة كاك عادل ئاماذةى ثَي دا لة ماددةى ضواردا هةيئةكة ناوى هاتووة و 

 لةوَيش ثَيناسة كراوة لةوَى هةر ثَيناسة كراوة ئيرت ئةطةر تيكراريش بوة ثَيناسةكةى ديارة، زؤر سوثاس 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

م ثَيش ئةوةى قسةى بدةمَى ئاماذة بةوة دةكةم كة كاك بكر يةكَيك بوو لة زؤر سوثاس كاك بكر فتاح بةآل
جطةرةكَيشانى ثةرلةمان ئةوا ئةندامانى ثةرلةمان كة زؤر جطةرةيان دةكَيشا ثاش ئةو قانونة ئةم و ئةو 
وخؤشى زةزتةكى باشيان لة سةر كراوة و بريارى داوة جطةرةى ئةوة دة رؤذة نةكَيشاوة ئومَيد دةكةين 

ةوة لَيرة ئةو ئيعالنة وا بينت تا ئاخَير بةردةوام بَيت و سةركةوتوو بَيت و ثريؤزبايي لَي دةكةين و ئومَيد ئ
دةكةين منوونةى زؤر بَيت بة تايبةتى لة ئةندامانى ثةرلةمان، كَى تر كاك عمريش ئةندامى ليذنةى 

ئةوة سةركةوتنَيكى طةورةية  قانونى و ئةندامى ثةرلةمان ئةويش ئةوة دوو كاك عزالدينيش ئةوة سَي
نت بؤ ئةندامى ليذنةى مافى مرَوظيشة كاك عمر ئةوة سةركةوتنَيكى طةورةية باشرتين ديعايةش دةبي

 .قانوونةكة  فةرموو كاك بةكر
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 :بكر فتاح حسني  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بووة وا ئيلزامتان كرد بة سةرما زؤر سوثاس جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان ديارة من بريارةكةم هةميشةيى نة

كة هةميشةيي بَيت ئةوة هةميشةيية و هيوادارم بتوانن هةموو ئةندامةكانى ثةرلةمانيش ئةو رَيطةية 
بطرن و رَيطةيةكى باشة قازاجنى بؤ خؤيان و بؤ هةموو اليةك دةبَيت، بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان بة 

خؤم نةنوسى ضونكة لةسةر ئةو ماددةية قسةم نةبووة نيسبةت ئةم ماددةى كة باس كرا ئةوةتة من ناوى 
بةآلم ئَيستا طيتتووطؤكة لةسةر ئةسلى سندوقةكةية ئايا ئةو سندوقة وةزارةتى كاروبارى شةهيدان كة 
بةشَيكة لة موئةسةساتى دةوَلةتى و بةشَيكة لة موئةسةساتى حكومةتى وة من ثشتيوانى ئةو قسةى كاك 

م هةية سيستةمَيكيان ئةوةى كة لة ئؤرؤثا هةية فةرقى هةية فعلةن جةمال دةكةم ضونكة دوو سيستة
ئةوةى ئؤرؤثا فةرقى هةية لة طةل ئةم ووآلتانةى ئَيمةية ئةم ووالتانةى ئَيمة زياتر كة ئةم سندوقانة 
دروست دةكةن زياتر يةك لة زةرايب دائةنَين ئايا جةنابى وةزير ضنار خان باسى ئةوةى كرد خةَلك  ئازادة 

ةى كة تةبةروع بكات بةالم لةم ووآلتانة عادةتةن تةبةروعات كة ئةيدةن وةكو ئيلزامى مةسةلةن لةو
موةزةفَيك ميقدارَيكى مةحدود بؤ ئةو سندوقة لة مةعاشةكةى ئةبرن ئةوة ثَيى ئةلَين ئَيلزامية وة بةزة 

ت بةآلم من ثَيم واية جارَيكيش ئةتوانن لة بةيين ئيلزامى و ئيختيارى بَيت كة خؤى ئةيدات يان نايدا
زياتر ئةمة لة ثَيش ئةوةى كة بة ثَيى قانوون و بة ثَيى تةشريعات حةل بكرَيت سةقافةتة ئايا ئةو 
خةلكانة ئةطةر مةسةلةكة ئازادة سةقافةى ئةوةى هةية كة تةبةروع بكات بةم سندوقة خةلك 

ظ دؤسنت دةتوانن تةبةروع بكةن بةم سةرمايادارةكامنان يان خاوةن كؤمثانياكامنان ئةو خةَلكانةى كة مرؤ
سندوقة ضونكة ئةم سندوقة ئةطةر سةر بة حكومةت بن بروا ئةكةم زؤر كةم كةس هةية كة تةبةروع بكا 
بةم سندوقةى كة سةر بة حكومةتة يان سةر بة موئةسةسةيةكى حكومى بَيت بةآلم لةبةر ئةوةى بة رةئى 

ومةت نةبَيت ضونكة ئةطةر سةر بة حكومةت بَيت بة من ئةو سندوقة ئةطةر دابندرَيت با سةر بة حك
بِرواى من كة زياد لة وةى ضارةيةكة ئةوةية كة لة مةعاشى موةزةفةكان يان لة ئةوانةى كة ئيستيسماراتى 

 .دةكةن خاوةن سةرمايةدارةكان كة نيسبةتَيكى بتوانن تةبةروع بةم سندوقة بكةن، زؤر سوثاستان دةكةم
 . َيرةبةِرَيز خورشيد سليم ش

 . بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةربارةى شةهيدان و يارمةتى و ئةو سندوقة و كؤمةلَيك شتى تريش ئةمة وةكو حكومةتى هةرَيم ئةو   

تةجروبانةمان نية ضونكة نة حكومةت بووينة و نة ئةو تةجروبانةمشان هةبووة بةآلم ناشلَيم ضاو لة 
يةكةوة بووة ولة ناو يشيان بووينة و زؤريش شارةزاينة لة  ئؤرؤثا بكةين دةولةتَيكني كة حدودمان لةسةر

ئيشةكان و تا حةدةكى زؤر ضونكة بة سةدان كةسي ئَيمةش كة ئَيستا مةعاشيان ثَى داوة ئَيستاش كة 
ئةويش سوثاى ثازداراني ئَيرانة من رجا لة جةنابى وةزير دةكةم كة ئةويش خؤى لةؤى ذياوة و شارةزايي 

مةشرووعة موتاكامل بي و نوقسانى نةبى ئيتيسالَيك يان وةفدَيك بنَيرنة دةزطاى  باشة بؤ ئةوةى ئةو
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شةهيدى ئَيران ضَون توانيتيان موعالةجةى موشكيلةكةى بكةن نة ئَورؤثانة و نة لةمةش ثَيشكةوتووترن 
 موجتةمةعَيكى دواكةوتوو و شاخاوَين وةكو ئَيمة يةك مليون شةهيد و موعةوقيان هةية ئَيستا ئةو

ترين موئةسةسةية ثاش سوثاى ثازدارانى ئَيران ضؤن دةولةمةند بوون دوو رةئى دنةةمموئةسةسةية دةوَل
هةية يةكيان ئةوةية حكومةتى مةركةزى لة ميزانيةى خؤى تا هاتنة سةر ثَيى خؤى مةشاريعي بؤ 

ضيمةنتؤيان  كردوون بةشَيك لة ميزانيةى خؤى بؤ دابني كردووة ئيستيسماراتيان كرد ئَيستا مةعمةل
هةية مةعمةل سةيارةيان هةية ئةوة هةمووى بنياتى شةهيدة جطة لةوةش ئةو سندوقةى كة باسى دةكةن 
ئةو سندوقةشيان دانا سندوقى وان لة مزطةوتةكان بوو ئَيمة هةموومان ئةزانني ئَيستاش بةردةوامة 

ةزارةتى شةهيدانيان نية يارمةتى خةلك ئةدةن من تةئيدى ئةوة دةكةم ئةو سندوقة هةبى و ئةوان و
بنياتى شةهيدانة دةزطاى شةهيدانيان هةية مادام ئَيمة ئةو وةزارةتةمان هةية هةمان ئيش و هةمان ماناى 
دةطةينى با عايدى وةزارةت بى بةآلم بكةنة قةرارَيك حكومةتى خؤمان لة ميزانيةى ساآلنة مةبلةزَيك 

ئينتاجى هةم هةر منداَلة شةهيد ئيشى ىَل بكات هةم  ثارة تةرخان بكات ئيستيسمار بكات بؤ مةشرؤعَيكى
قازاجنةكةشى بؤ خانةوادةى شةهيدان بى ئينجا ئةو سندوقةش بكريًَتةوة ئةو سندوقةش هةبى بةس 
تةئكيد دةكةمةوة ئةمة عةجةلة نةكةين ضونكة تةجروبةى ئةوان تةجروبةكى ناجيحة جريانى ئَيمةنة 

 ستييتادة لةوانيش بكةين، زؤر سوثاس هةمان كولتوور و شتمان هةية بضني ئي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس وةَلال يةكةم جار نية ئةو ئيقترياحةت جارَيكى ثَيشرتيش كردوتة و فعلةن منيش ثشطرييت 
دةكةم لةبةر ئةوةى فعلةن ئَيران تةجروبةيةكى زؤرى هةية ئةو ثَيشنيارةى كة كاك جةمال ئةطةر 

 .تةحديدى بكةى،فةرمووسةحبى ناكات دةبَيت 
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من حةز دةكةم ئيقترياحةكةم بة زةلةت وةرنةطريى، عادةتةن ئةطةر ئَيمة مبانةوَى دةرةوة يارمةتيمان 
بدةن من مةبةستم ئةوةية كة باسي ئةورؤثايا ئةمريكاى ئةكةم مةعناى ئةوة نيية ئةو خةَلكة تةنها 

مةتى خةلكى ئةوروثا ئةدةن يا يارمةتى خةلكى ئةمريكى ئةدةن خةَلكَيك هةية يارمةتى ئيشى يار
خَيرخوازى ئةدات لة هةموو عالةما، بةآلم قانوونيان هةية، نيزامَيكيان هةية كة يارمةتى حكومةت نادةن، 

رى نادةن، ئةطةر يارمةتى وةزارةت نادةن، يارمةتى ئةحزابى سياسي نادةن، يارمةتى مونةزةماتى عةسكة
ئَيمة دوورمان خستةوة لةمة شتَيكمان دروست كرد، ئَيمة ئةتوانني ثةيوةندى لةطةَل ئةو خةَلكة بكةين، 
ئةو خةَلكة ليستيان هةية، ناويان هةية، تؤ دةتوانيت ئةو مونةزةمةية، ئةو صندوقةي كة دروسس دةكةيت 

ناعةت بكةن كة ئةم خةلكة ثَيويستى بة يارمةتى ثةيوةندي بةو خةَلكةوة بكات، لةوانةية بةعزَيكيان قة
ئينسانى هةية ثَيويستيان بة كؤمةك هةية لةبةر ئةوة بؤ ئةوةى ئَيمة خؤمان بَيبةش نةكةين لةو 
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خَيروخَيراتةى كة خةلكَيكى دةرةوة ئةيكات و تةنها ئيعتيماد نةكةين لةسةر خؤمان لة كوردستان ئةو 
 نةبَى، زؤر سوثاس  سندوقة با ثةيوةندى بة وةزارةتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 كاك شَيروان زؤرمان قسة كرد فةرموو كاك شَيروان 
 :شَيروان ناصح حيدرى بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من واى دةبينم ثةرلةمان دةكةوَيتة تةناقوزَيكى زؤر طةورةوة ئةطةر ئةو مةشروعة بةِرَيوة نةضوو لة 
ثةرلةمانى كوردستان دةنطمان بؤ ئةو ثرؤذةية داوة كة سةندوقةك دروست بكةين  اليةكةوة ئَيمة وةكو

ئَيستا ئةو موقتةرةحةى كاك جةمال وا دةكات ئةوةى من لَيي تَيدةطةم رةفزى مةشروعةكةية، نةخَير، 
ضونكة ئةطةر سندوقةكة نةبَى ماناي رةفزى مةشروعةكةية عيللةت لة دروست كردنى ئةو ياساية 

ة فةقةت، بؤية ماناي واية موقتةرةحةكةى كاك جةمال رةفزى مةشروعةكةيةو، هي  سندوقةكةي
بةندةكَيش تةحديد نةكرد، كة رةفزى بكاتن، بؤية بةحةقيقةت من لةطةَل ئةوة دامة ئةو سندوقة وةكو 
خؤى مبَينَيتةوة وةكو رَيكخستنى ئةو مةسةلةية وةهي  مانعَيكى قانوونيش نيية سندوقى ئةهليش 

 .بكرَيت بةو شروتةى كة كاك جةمال ئيشارةتى ثَيدا، زؤر سوثاسدروست 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .موداخةلة زؤر كرا فةرموو ضنار خان
 :وةزيري شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان/بةِرَيزضنار سعد عبداللة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةى ئيستيسمارات باسي كرد دةبى لة زؤر سوثاس بؤ موالحةزاتى كاك خورشيد تةبعةن سةبارةت بة مةسة

لة ( 0222)وى ئيستيسمارات لة بؤ ساىل بري نةكةين ئَيمة لة هةيكةىل وزارى مودير عامةكمان هةية بة نا
يش مةمجوعةك ثرؤذةى ئيستيسماريشمان تةقدميى حكومةت كردو ئةجنومةنى وةزيران، (0222)ى بؤ ساَل

يش تةقدميان (0222)سةر نةدا يةعنى ئَيستاش لؤ ةقةي لةميزانيةت موافبةآلم بةداخةوة لةبةر عيجزى 
لة خيالىل ئةو كردية ئَيستا خةرَيكى موناقةشةن، مةسةلةى ئيستيسمارى ئَيمة ئَيشى لةسةر دةكةين 

، هيوادارين ئةم جارةيان ميزانيةى حكومةت ِرَيطا بدات ئةو ثرؤذانة جَيبةجَي بكرَين ئةو جانيبة موديرية
بةس ئةو سندوقة بةدةر لة مةسةلةى ئيستيسمارات ثَيويستة دامبةزرَي من بةِراستى  مالية تةئمني دةبي

هةن تةعامول لةطةل  (un)دووبارة تةئكيد دةكةمةوة مونةزةماتي خَيرخوازى هةنة و يؤنامى هةنة 
َل ئةهلى ناكات ئَيستا وةزارةتى ثالن دانان حةز دةكةم ثرسيار بكةن زؤر لةو مونةزةماتانة ئَيستا لةطة

وةزارةتى ثالن دانان تةنسيق دةكةن ثرؤذةكانيان حةسةب ثَيداويستى حكومةت دةكةن هةندَيكيان بةس 
لةطةَل وةزارةتى سيحة تةنسيق دةكةن هةندَيكيان بةس لةطةَل وةزارةتى تةربية تةنسيق دةكةن ئَيمة 

ائةن هةندَيكيان بةس طومتان ئَيمةش بةشَيكني لةوان ثَيويستة لةطةَل ئَيمةش تةنسيق بكةن بؤية رةج
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لةطةَل وةزارةتى كاروبارى كؤمةآليةتى تةنسيق دةكةن ئةوة كؤمةلَيك دؤنةرن كة دةتوانني لةطةَل ئةوان 
يةكانيش هةوَل بدةن خؤزطة هةموو خةَلكى كوردستان هةوَل  (mgo)تةنسيق بكةين ئةوةى ديكة با 

ان بؤ ئةوةى هاوكارى قوربانيايةكانيان بكةين بدةن ثَيكةوة لة ِرَيطاى مونةزةمات و ئةحزاب و رَيكخراوةك
ئةمة بةشَيكة زةرةيةكة بؤ هاوكارى نةك هةموو شتةكان بيت، لة بري نةكةين ئَيمة تةنها دؤزينةوةى 
قةناتةكى ديكةى مالية، بؤ ئةو هةموو كةسانةى كة ثَيويستيان ثَية، يةعنى ثَيم واية تةجروبةك هي  

 .كَيشةى نيية، سوثاس
 :رؤكى ئةجنومةنبةِرَيز سة

زؤر سوثاس، تةواو موناقةشة تةواو وازحية، ئَيستا دوو رةئى هةية، رةئى كاك جةمال كة دةَلَي ئةوة نابَى 
سةر بة حكومةت بى رةئى ليذنةى قانونى و جةنابى وةزيريش كة دةَلَى ئةوة دةبي قانوونى بَينت و كاك 

شارةمتان ثَي كردووة كة دةَلَي دةبَي قانون كةرمييش ئاماذةى بةوةى كرد كة لة قانوونى لة ناوى ئي
دةربضينت بؤ ئةم سندوقة موقتةرةحى كاك جةمال و كة لة اليةن ضةند ئةندامَيك ثشطريى ىَل كراوة كة 
دةىَل نابَى ئةو سندوقة سةر بة حكومةت بى دةخيةمة دةنطدانةوة كَىتةئيدى ئةو موقتةرةحةى دةكاتن با 

ذةكةية دةستى بلندكات، ئةوةى لةطةَل ئاستى ثرؤذةكةية كة لةاليةن لَيذنةى دةستى بلندكا، كَى لةطةَل ثرؤ
بووين، يةك شتان ثَى ( 09)بة ( 09)، ئَيستا (09)بة ( 32)ياسايي ثشتطريى ىَل كراوة با دةستى بَلندكا، 

رَيت، بةآلم دةَلَيم ئةو موالحةزةى كاك مجال زؤر راستة، بةآلم ئةو قانوونة رَيطا لة ثَيشنيارةكةى ئةو ناط
دةكرَينت مونةزةماتى تر دروست بينت با ئةم ئيشة لةو مةرحةلةيةدا وةزارةت نةيكاتن نةجاحةت ناينينت، 

تكاية ئَيستا ثَيش ئةوةى بضينة ماددةى دووةم، عينوانى ثرؤذةكة كة طؤِراية لةطةَل / بِرؤ بؤ ماددةى دووةم
وةزيرى كردووة، يةك نوقتة ماية ثَيش ئةوةى   موقتةرةحى لَيذنةى ياسايي بؤ ماددةى يةك كة ئيزافةى

برادةرَيك ووتى هةيئة دةبَى وةسف بكرَيت هةيئة هاتووة، كاك فرست دةلَي هةيئةكة وةسف كراوة، كةواتة 
موقتةرةحةكة ناوةكةو و ماددةكة ثَيكةوة، ناوةكة بؤ طؤرانكارى ئيقترياح كراوة و خوَينديانةوة و لَيذنةى 

تةعرييتةكانى وةزَيرى ئيزافة كراوة و دةخيةمة دةنطةوة، كَى لةطةَل ئةوةية دةسس  ياسايي و ماددةكان و
 .بَلندكات تكاية، فةرموو كَى لةطةَلدا نيية، ئةكسةريةت، بؤ ماددةى دوو بِرؤ تكاية

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

 ئامانج و ثرنسيثةكان: بةشى دووةم 
 :سندوق ئاماجنى هَينانة دى ئةو ئامانج و ثرنسيثانةى خوارةوةية :ماددةى دووةم

لَيكؤلينةوة و بةَلطة كردنى ئابوورى و رؤشةنبريى وتةندروستى و ثةروةردةيى و دروست بوونى : يةك
كؤمةآليةتى خانةوادةى شةهيدان و  ئةنيتال كراوةكان و قوربانيانى ضةكى كيمياوى  بؤ دَلنيا كردنى 

 .ى دارايةكان بؤ ضاكردنى بارودؤخى ذيان و ذيارى ثَيداويستيةكان
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ثَيشنياز كردن و دانانى ثالن  ثرؤذة و ثرؤطرامةكان و بة هةند وةرطرتنى بَيكاران لة كةسوكارى : دوو
شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان و قوربانياني ضةكى كيمياوى بة هاوكارى و هةماهةنطى لةطةَل وةزارةتى 

 .كخراوةكان كة لة هةرَيمدا كار دةكةنثةيوةنديدارو كؤمثانياو رَي
كردنةوةى خوىل ئامادةكردن و راهَينان بؤ كةسوكارى شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان و قوربانيانى ضةكى : سَي

كيمياوى لةوانة كة خاوةنى بِروانامة نني بؤ ئةوةى فَيري كار و ثيشةيان بكةين، بةهرة و توانا و 
ئةوةى سوود لة تواناكانيان وةربطَيرى بؤ بوذاندنةوةو بةرةثَيدانى  شارازاييةكانيان بةهَيز بكرَين بؤ

 ئابووريدا، 
ثَيشكةش كردنى خزمةتةكانى تةندروستى و كؤمةآليةتى و ئاسانكارى ثَيويست بؤ ضارةسةر كردنى : ضوار

 .ثةككةوتةو نةخؤشة درَيذ خايةنةكان ض لة ناوةوةى هةرَيم و ض لة دةرةوةى هةرَيم
 .ةى خانةى بة ساآل ضووةكان و دابني كردنى ثَيداويستيةكانيان بؤ ذيانَيكى شكؤمةدار بؤيانكردنةو: ثَينج

ثَيدانى سوليتةى بَيسوود بؤ ئةوانةى نيازى هاوسةرطرييان هةية بة قيستى مانطانة بة مةرجَيك : شةشةم
 .سوليتةكة دوو مليون دينارى عرياقى تَيثةر نةكات تةنيا يةكجار 

ةنتةرى زانستى و رؤشنبريى بؤ ثَيشخستنى تواناى الو و قوتابيان لة كةسوكارى كردنةوةى س: حةوتةم
شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان و قوربانيانى ضةكى كيمياوى و دابني كردنى هةموو ثَيداويستيةكانيان بؤ ئةم 

 .مةبةستة 
وةكان و بةهَيز كردنى ثةيوةنديةكان لةطةَل دةزطاكانى حكوومى و كؤمثانيا و رَيكخرا: هةشتةم

 .مونةزةمةكانى خَيرخوازى، بؤ سوود وةرطرتن لة شارةزاييةكانيان و توانةكانيان لةم مةيدانةدا
 .كردنةوةى بةخشش و كؤمةك لة ناوةوةو دةرةوةى هةرَيمدا : نؤيةم

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثانية
م صندوق دعم ومساعدة ذوي الشهداء وضحايا االبادة اجلماعية يؤسس مبوجب هذا القانون صندوق بأس

 :ويكون له الشخصية املعنوية ويهدف اىل حتقيق مايلي( اجلينوسايد)
دراسة وتوثيق اجلوانب االقتصادية والرتبوية والثقافية والصحية واالجتماعية لعوائل الشهداء واملؤنفلني : أوآل

 .حتياجات املالية لتحسني ظروفهم احلياتية واملعاشية وضحايا االبادة اجلماعية لتأمني اال
اقرتاح ووضع خطط املشاريع والربامج الستيعاب العاطلني عن العمل من ذوي الشهداء واملؤنفلني : ثانيأ

 .قليموضحايا االسلحة الكيمياوية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات املعنية والشركات واملنظمات العاملة يف اال
تح الدورات التأهيلية والتدريبية لذوي الشهداء واملؤنفلني وضحايا  االسلحة الكيمياوية  من غري ف: ثالثأ

احلائزين على الشهادات الدراسية لتعليم حرف ومهن وصقل مواهبهم ومهاراتهم وخرباتهم لالستفادة من 
 .طاقاتهم يف تنمية وتطوير اقتصاد االقليم 
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جتماعية والتسهيالت الالزمة ملعاجلة ذوي العاهات واالمراض املزمنة سواء تقديم اخلدمات الصحية واال: رابعأ
 .و خارجهداخل االقليم ا

 .فتح دار للمسنني والعجزة وتهيئة كافة املستلزمات املطلوبة لتأمني عيش كريم هلم:  خامسأ
ة وياقساط شهرية منح سلف الزواج للمتزوجني من ذوي الشهداء وضحايا االبادة اجلماعية دون فائد: سادسأ

 .مليوني دينار و ملرة واحدة( 0222222)على ان ال تتجاوز السلفة عن
فتح مراكز علمية و ثقافية لتطوير قابليات الشباب والطلبة من ذوي الشهداء واملؤنفلني و ضحايا : سابعا

 .االسلحة الكيمياوية وتامني كافة املستلزمات املطلوبة لذلك
املؤسسات احلكومية والشركات واملنظمات واجملالس اخلريية لالستفادة من خرباتها  تقوية العالقات مع: ثامنأ

 .وقابلياتها يف هذا اجملال
 .مجع التربعات و االعانات و املساعدات داخل االقليم و خارجه: تاسعأ

 : بةِرَيز كريم حبرى عبداللة
 .بةِرَيز سةرَوكى ئةجنومةن

 .بةم شَيوةى خوارةوة دابرذرَيتةوةلَيذنة ثَيشنيار دةكات ماددةى دووةم 
ناوى سندوقي ثشتطريى و هاوكارى كةسوكارى شةهيدان و ية سندوقَيك بةثَيى ئةم ياسابة :ماددةى دووةم

 :دَيهَينانى ئةمانةيةجَينوسايد دادةمةزرَي ئاماجنى بةقوربانيانى 
رؤشنبريى و تةندروستى و  لَيكؤلينةوة بة بةَلطة كردنى اليةنةكانى ئابووري و ثةروةردةيى و :يةكةم

كؤمةآليةتى خانةوادةى شةهيدان و قوربانيانى جينوسايد بؤ دَلنيا كردنى ثَيداويستيةكانى دارايي بؤ 
 .ضاككردنى بارودؤخةكانى ذيان و طوزةرانيان 

ثَيشنياز كردن و دانانى ثالن و ثرؤذة و ثرؤطرامةكان بؤ بةهةند وةرطرتنى بَيكاران لة كةسوكارى : دووةم
شةهيدان و قوربانيانى جينوسايد بة هاوكارى و هةماهةنطى لةطةل وةزارةتى ثةيوةندى دار و كؤمثانيا و 

 .ِرَيكخراوةكانى لة هةرَيمدا كاردةكةن 
كردنةوةى خوىل ئامادةكارى و ِراهَينان بؤ كةسوكارى شةهيدان و قوربانيانى جينوسايد لةوانةى كة : سَييةم

ى فَيرى كار و ثيشةيان بكةين و بةهرة و توانا شارةزايةكانيان بةهَيز بكرَين بؤ خاوةن بِروانامةنني، بؤئةوة
 . ئةوةى سوود لة تواناكانيان وةربطَيرى لة بوذانةوة و ثةرةثَيدانى ئابوورى هةرَيمدا

ت بؤ ضارةسةر ثَيشكةشكردنى خزمةت طوزاريةكانى تةندروستى و كؤمةاليةتى و ئاسانكارى ثَيويس: ضوارةم
 .و دةرةوةى هةرَيمدالة ناوةوة و نةخؤشية درَيذخايةنةكان ضثةككةوتةكردنى 
بةشدارى كردن لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان لةطةَل كردنةوةى خانةى بة ساآلضوان و : ثَينجةم

 .ثةككةوتةكان و دابينكردنى هةموو ثَيداويستيةكانيان بؤ مسؤطةر كردنى ذيانَيكى شكؤمةندانة بؤيان
نى سوليتةى هاوسةرطريى بؤ ئةوانةى نيازى هاوسةرطرييان هةية، بةمةرجَيك سوليتةكة لة ثَيدا: شةشةم

 .مليون دينار عرياقى تَيثةر نةكات و تةنيا بؤ جارَيك بَيت و بةبَي قازانح( 0222222)
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بةشداريكردن لة كردنةوةى سةنتةرى زانستى و رؤشنبريى بؤ ثةرةثَيدانى تواناى الوان و قوتابى : حةوتةم
 .كةسوكاري شةهيدان و قوربانياني جينوسايد و دابني كردنى هةموو ثَيداويستيةكاني بؤ ئةم مةبةستةو 

و رَيكخراو و ئةجنومةنةكانى حكومةت و كؤمثانيابةهَيزكردنى ثةيوةندييةكان لةطةَل دةزطاكانى : هةشتةم
 .خَيرخوازى، بؤ سوود وةرطرتن لة شارةزايي تواناكانيان لةم مةيدانةدا

 .ؤكردنةوةى بةخشش و كؤمةك و يارمةتيةكان لة ناوةوة و دةرةوةى هةرَيمداك -9
 : رأي اللجنة باللغة العربية 

- :تقرتح اللجنة صياغتها كاآلتي
يؤسس مبوجب هذا القانون صندوق بأسم صندوق دعم ومساعدة ذوي الشهداء وضحايا االبادة : املادة الثانية

- :قيق مايليويهدف اىل حت( اجلينوسايد)اجلماعية 
دراسة وتوثيق اجلوانب االقتصادية والرتبوية والثقافية والصحية واالجتماعية لذوي  الشهداء وضحايا  :أواًل

 .االبادة اجلماعية لتأمني االحتياجات املالية لتحسني ظروفهم احلياتية واملعاشية
ل من ذوي الشهداء وضحايا اإلبادة اقرتاح ووضع خطط املشاريع والربامج الستيعاب العاطلني عن العم :ثانيًا

 :اجلماعية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات املعنية والشركات واملنظمات العاملة يف االقليم
فتح الدورات التأهلية والتدريبية لذوي الشهداء وضحايا اإلبادة اجلماعية من غري احلائزين على  :ثالثًا

اهبهم ومهاراتهم وخرباتهم لالستفادة من طاقاتهم يف تنمية الشهادات الدراسية لتعليم حرف ومهن وصقل مو
 .وتطوير اقتصاد االقليم

تقديم اخلدمات الصحية واالجتماعية والتسهيالت الالزمة ملعاجلة ذوي العاهات واالمراض املزمنة داخل  :رابعًا
 .االقليم وخارجه

ة وتهيئة كافة املستلزمات املطلوبة لتأمني املساهمة مع اجلهات املعنية يف فتح دار املسنني والعجز :خامسًا
 .عيش كريم هلم

صرف سلف الزواج للمتزوجني من ذوي الشهداء وضحايا اإلبادة اجلماعية دون فائدة وبأقساط شهرية  :سادسًا
 .مليوني دينار( 0222222)على ان التتجاوز السلفة عن 

يات شباب وطلبة ذوي الشهداء وضحايا االبادة املساهمة يف فتح مراكز علمية وثقافية لتطوير قابل :سابعًا
 .اجلماعية وتأمني كافة املستلزمات املطلوبة لذلك

تقوية العالقات مع املؤسسات احلكومية والشركات واملنظمات واجملالس اخلريية لالستفادة من خرباتها  :ثامنًا
 .وقابلياتها يف هذا اجملال

 .ت داخل االقليم وخارجهمجع التربعات واالعانات واملساعدا :تاسعًا
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ةرورية جوملةيةك ز( يؤسس)زؤر سوثاس ئةو هةدةفانة زؤر ضاكة ئى لَيذنةى قانوونى ئةوةى كة دةىَل 
ثاش . (يهدفو يكون له شخصية معنوية و)بلي ( يهدف)نوقسانة كاك كريم بة عةرةبيةكةى ثَيش ئةوةى 



 513 

ئةو موقتةرةحى لَيذنةى ياسايي دوو . ئةوجا برؤ( ملعنوية ويهدف اىل ا ويكون لة الشخصية)وسايدةكة جين
سَي شتى كردووة يةكيكيان وةكو عنوانى قانوونةكةمان طؤرى لة كَيندةر عنوانةكة ناوى هاتووة؟ ناوى 

ى (منح)طايةكى دى لة جَي. لة ثَينجةما كردنةوةى هينى عةجةزة كرديتية بةشداربوون لةوة . تازةى داناوة
، كةس ئةطةر قسةى هةبَيت ئةطةرنا .ةبدةئةكانى هةمووى تةسبيت كردووةئةوانى تر م. (صرف)دووتة كر

كاك  كاك جووتيار، رؤذان،.كاك بةرزان، د كاك ئيحسان، ثةخشان خان،)ناوةكان دةخوَينمةوة .ناو دةنووسم
 (.هالة،خاتوو نسرين.كاك شَيروان، كاك سعد الدين، كاك عبد الرمحان ،د كاك جعيتر، كاك مجال، حامت،

 :صاحل حممدسرين ةبةرَيز ن
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

سةرةتا بةخَير هاتنى وةزيرى بةرَيزئةكةم، بةنيسبةت ئةو سندوقةىكة ئَيستا ئةكرَيتةوة بؤ شةهيدان 
بروا بكةن لةمة زياتريان ثَيويستة كة ماَلة شةهيدةكان بؤيان بكرَيت،ئةمةش ضارةسةرى كَيشةى هةموو 

ة شةهيدان ناكاتن ، لةطةَل ئةوةشا ثرسيارَيكم لة جةنابى وةزير هةية،لة خاىل يةكةما اليةنى ماَل
ئابووريةكةى،ئايا ماَلة شةهيدَيك ثَيويستيان بةكريَي نشينَيك ثَيويستة كرَيةكةيان دابني دةكةن لةوة هةر 

ةمرؤ زؤرجياوازى هةية و ضةندة مووضةكةيان هةية ئَيستا، بةآلم مووضةكةيان كةمة لةطةَل بازاِرى ئ
ناكوجنَيت، ئايا ئةمة بؤيان دابني دةكةن؟ ئةطةر ثارضةيةك زةويان هةبَيت ئايا بؤيان ئةكةن بة خانوو و 
يارمةتيان ئةدةن؟ لة خاىل شةشةميشدا باسى سوليتة ئةكا  بؤ كور و كضَيك ئايا كورةكة ئةطرَيتةوة يان 

 .؟ زؤر سوثاسكضةكةش ئةطرَيتةوة كة ئةو سوليتةية وةربطرَيت
 :هالة سهيل وادي.دبةرَيز 

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لَيرة لةو ئاماجنانة تَيكةَلكردنَيك هةية لةطةَل ئامانج و ئةركى وةزارةتى شةهيدان، دةكرَى ئةو ئاماجنانة 
زؤربةى بكرَيت لةسةر ميزانيةى وةزارةت يةعين ئَيمة كة دةلَيني سندوق وةكوهاوكارى لة اليةنَيك 

دةطرين بؤ ئةم اليةنة، ناكرَى ئَيمة بيكةينة دةورات و بيكةينة ديراسات و ئةحباس و شتى ئةوها، وةر
يةعنى ثَيشنيار دةكةم تةنها خاىل ضوار و شةش و نؤ مبَينى، ببَيتة سوليتة  و ببَيتة تةقدميى خةدةماتى 

ى وةزارةتى شةهيدان و سيحى و ئيجتماعى و مجعى تةبةروعات، يةعنى ئةو ئاماجنانة هةمووى لة ئاماجن
ئةنيتالكراوةكان هةية، ميزانيةى خؤى هةية دةتوانى بؤخؤى بيكا، ناكرَى ئةو سندوقة بةكار بهيندرى بؤ 

 .ئاماجنى وةزارةتةكة،زؤر سوثاس
 :ضار امحد عبدالرمحان بةريًََز

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةزطاكانى حكومةت و كؤمثانيا ئةوة بة بةهَيز كردنى ثةيوةنديةكان لةطةَل :لة بِرطةى هةشت كة دةلَي 

موتلةقى هاتووة، مةبةستى حكومةتى هةرَيمة يان هةموو ووآلتان و طشت حكومةتَيك؟ ئةوة وازح بكرَيت، 
لةطةَل ئةوةش كة لةبةزدا دةزطاى شةهيدان هةية كة ئةوة زؤر ثةيوةنديدارة بة خانةوادةى شةهيدانةوة 
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ية بؤ بةهَيز كردنى ئةو سندوقة؟ ثَيشنيارَيكيشم هةية كة لقَيك، ض ثةيوةنديةك هةية لةطةَل ئةم دةزطا
نبريى و جةماوةري بؤ انة ئةويش بةهَيز كردنى اليةنى راطةياندن و رؤشفةرعَيك زياد بكةين بؤ ئةو بِرط

ئةوةى جةماوةر بةضاو رؤشةن دةعمى ئةو سندوقة بكات لقَيكى راطةياندنى هةبَيت لة ئاماجنةكان،زؤر 
 .سوثاس

 :روان ناصح عبداهللرَيز شَيبة
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

من ثَيمواية مةسةلةى شةخسية معنوية لةو ياسايية ثَيويست ناكات، ضونكة سةرؤكايةتى ئةوةى هةية 
وةزارةت دةكات و وةزارةتيش شةخسية معنويةى هةية و ِراستة هةندةك وةزارةت هةية ئَيداراتى تَيداية 

نالَيم ئةوة نية، بةالم بة قةناعةتى من لةو وةزارةتة ثَيويست ناكات ئةو  شةخسية معنةويةى هةية من
هةيكةلة زةخامةتى بدرَيتى، شةخسية مةعنوية لةناو شةخسية مةعنةوية دروست بكةين وة لة ئةسلى 
ثرؤذةكةش ئةسلةن شةخسيةتة مةعنةويةش لؤ وةزارةتة بؤية من ثَيم واية شةخسية مةعنوية لَيرة 

 .، زؤر سوثاسثَيويست ناكات
 :بةرَيز مال سعدالدين مال عبداهلل مولود

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةزلةبى لةو فةقةرانة ئةمة لة قانووني (. توثيق اجلوانب االقتصاديةدراسة و) لة فةقةرةى يةكةم دةلَي

ة وةزارةتيكى ديكة عيالجي بؤ ديرتايتةوة يةعنى لة وةزارةتى عمل ئةو سندوقة زياتر ئةوةى باش
نوقتةى  ثاشان ئةو هةماهةنطى بكاتن لةطةَل وةزارةتى عمل ديراسةكان لةوَيندةر وةربطَيرى باشرتة، لة

فراوانة  زؤر بةر ئةوة زؤر واسيعة(. االجتماعيةاخلدمات الصحية وتقديم )ضوارةم فةقةرةى ضوارةم 
كرَيت ئةوة يان لة تةقدميى خدماتى سيحى و ئيجتماعي يةعنى لة سةالحيةتى ئةجنومةنى وةزيران دة

و لَيرة ثَيويست لةوَيندةرى عيالجي كرايةعملي ئيجتماعي  (شؤوني)وةزارةتى سيحة يان لة وةزارةتى 
 لةطةَل رَيزمدا، ،ناكات
                   :معروف مصطفى بةرَيزجعيتر

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
سَي بِرطةيةك زياد بكرَيت بكرَيتة بِرطةى وةلآل من دوو سَي ثَيشنيارم هةية، ماددةى دوو لة ثاش بِرطةى 

ضوار بنووسرَيت، كرَين يان دابينكردنى زةوى كشتوكاىل بؤ كةسوكارى شةهيد و ئةنيتالكراوةكان ئةوانةى كة 
دةتوانن كارى كشتوكاىل بكةن لة شؤرشى ئةيلوولدا زؤر تةجروبةكرايةو و زؤر نةجاحةتى هَيناوة و 

ةى شةش ئةو ثارة كةمة لةجياتى دوو مليون بكرَيت بة سَي مليون ئةوةش ئيستييتادةى باشى لَيكراوة، بِرط
شتةكى باشة، خاىل سَي بِرطةي حةوت بؤي زياد بكرَيت لة ئاخريى بِرطةكة كردنةوةى خوىل بةهَيز كردن بؤ 

انى قوتابيانى شةهيدان لةكاتى ثشووى ساَلدا ضونكة ئةو ئَيستا بوويتة زاهريةيةكى زؤر بةتايبةتى لة شارةك
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كوردستان، ئةو قوتابيانةى زياتر ئيهتيمام خباتة سةر ئةو دةوراتانة خاسةتةن تةلةبةى شةشةكان ئةوة 
 .ئيستييتادةى زؤر دةكةن، زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك مجال يوسف فةرموو

 :بةرَيز مجال يوسف بوتانى
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئاماجنةكان ئةويش ئةوةية، موقازاتى شةريكاتى ئةجنةبى بكرَيت  حةقيقةت من ثَيشنيارَيكم هةية لة
ئةوانةى كة ضةكى كيمياوى دروست كردوة ئةمة مادام قوربانيانى ناوى هاتووة لة قانوونةكة حةقة ئَيمة 
لة يةكَيك لة ئاماجنةكامنان ئةوة بَيت ضؤن موقازاتى شةريكاتى ئةجنةبى بكةين ئةوانةى كة ضةكى 

ت كردووة ئةويش ببَيتة مةوردَيكى رةئيسى بؤ ئةم سندوقة، جطة لةوة ئيستييتادة لةو كيمياويان دروس
وةزارةتةش بكةين كة لة بةزدا هةية بؤ ئةو ناوضانةى كة كارةسات بارن وةكو هةَلبجة و وةكو شوَينانى 

ستييتادة لةو طةرميانى كة ئةنيتالكراون و باهدينان، ئةوانة بودجةى تايبةتيان هةبوو ئةو شوَينانة، با ئي
 .مواردانةش بكةين، زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك حامت فةرموو

 :بةرَيز حامت حممد جان حسن
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وةلال من دةست خؤشيتان لَي دةكةم بة حةقيقةت و لةطةَل هةموو خالةكانى ماددةى دوو بة حةقيقةت 
َلةى شةهيد و ئةنيتالكراوةكان بةس لَيرة بؤ ثاَلثشتى ئةو سندوقة خاىل باش باش و لة جَي خؤيتى بؤ بناما

وة ئاسانكارى بؤ بكةين من ثَيشنيار دةكةم يةكيكيان لةوة وةزارةتى شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان 
هةماهةنطيةكى باشي هةبى لةطةَل بةتايبةتى ئةو لَيذنة توبيانةى كة دَينة هةرَيمي كوردستان بؤ ضارةسةر 

ش لة دةرةوةى ووآلت، جارى وا هةية لة فرنسا جارَي وا هةية لة ئيتاليا و جارى وا هةية لةو كردنى نةخؤ
ووآلتانة دَين هةماهةنطيةكى هةبى لةطةلياندا و بؤ عيالج كردنى ئةو  نةخؤشانةى كةسوكارى شةهيد و 

ى عيالجى هةوَلبدرَيت خةستةخانةيةكى باشيش دابندرَيت و هةموو جؤرةكان. ئةنيتالكراوةكان، دوو
نةخؤشيةكان و كةسوكارى شةهيدان و ئةنيتالةكان لةثايتةختى هةرَيمى كوردستانا ثاَلثشت بَيت بؤ ئةم 
سندوقة و هةموو ئةركَيكى نةكةوَيتة سةر، حاَلةتى ديكةش هةية كة وةزارةتى شةهيد و ئةنيتالكراوةكان 

هيد و ئةنيتالكراوةكان كة كَين وة بؤيان بكا ئيحسايةكي تةواويان هةبي بؤ ئةو نةخؤشانةى كةسوكارى شة
لة كوَين وة نةخؤشيةكةيةان ضؤنة و ضؤن عيالجيان دةكةين بؤ ئةوةى هةر كاتَيك ئةطةر ثَيويستيان بة 
هاوكارى و عيالج بوو لةبةر دةستيان بَى هةر ضةندة دَلنيام لةبةر دةستيانة، حاَلةتَيكى تريش هةية 

سندوقة و خةخمؤرى زياتر بؤ كةسوكارى شةهيدان ئةو  ئةويش هةر ثَيشنيارَيكة بؤ ثاَلثشتى ئةو
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شوَينانةى كة شةهيداني جينوسايدى زياترة لةو شوَينانة خةستةخانةكى تايبةت بة هةموو بةشةكانى 
 دابنرَيت بؤ ثاَلثشتى نةخؤشةكان و ضاككردنى نةخؤشةكان و خةخمؤريان و زؤر سوثاستان دةكةم،

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ار فةرمووكاك جووتي

 (:جووتيار)بةرَيز كريم جميد شريف
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نةى بةساآلضووةكان و بةشدارى كردني اليةنة ثةيوةندى دارةكان بؤ كردنةوةى خا)لة ماددةى ثَينجةم 
، ئةمة شتَيكى زؤر باشة خزمةتَيكى باشة بؤ بةساآلضووان و ثةككةوتةكانى وارسي (ثةككةوتةكان

م ديارة لة هةندَيك جَيطا نةتوانرَى ئةو خانةية بكرَيتةوة ئةوانة بَيبةش دةبن لةو اليةنة شةهيدانة بةآل
خزمةتطوزارية كة حةقى خؤيانة ئةو خزمةتطوزارةيان ثَي بطات من ثَيشنيار دةكةم خالَيك زياد بكرَيت، 

ديارى بكات بؤ  وارسى شةهيد طةر ثةككةوتة بوو و بةساآلضوو بوو دةتوانَيت بة خواستى خؤي كةسَيك
خزمةت كردنى بةمةرجَيك ئةو شوَينةى خانةى ثةككةوتوو و بة ساالضووى تَيدا نةبَيت و دابني كردنى 
مووضة بؤ ئةو كةسةى خزمةتةكةى ئةطرَيتة ئةستؤ ومووضةى بؤ دابني بكرَيت ضونكة بةِراستى لة 

كةسوكارى شةهيدانيش ديارة لةوَى  هةندَيك قةزا و لة هةندَيك ناحية نةتوانرَيت ئةو خانةية بكرَيتةوة،
حةقى ئةوةيان هةية ئةو خزمةتطوزارةيان ثَي بطات بؤية عيالجي ئةوة بكةين كةسَيك بطرن خزمةتيان 
بكات ويارمةتى ذيان و بةرَيوبردنى ذيانى ئةوان بكات، بةِراستى ثَيدانى ئةو سوليتةيةش بةِراى من ئةو 

ئةو دوو مليون دينارة زياد بكرَيت ببَيت بة ثَينج مليون  سوليتةية كةمة ضونكة ئةوة قةرزى مانطانةية
دينار باشة وة لةطةَل ئةوةشا ئةطةر بؤ هاوسةرطريى يةك مليونيان ثَي ببةخشرَي وةكو بةخشني حيسابى 

 .بؤ بكةن باشة، زؤر سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .رؤذان فةرموو.د
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د

 .رؤكى ئةجنومةنبةرَيز سة 
ئةو تةفاسيلةى لةو ماددةية هاتووة لةو ياساية ثَيويست ناكات باس بكرَينت ضونكة ياساكة تةنها لةبؤ 
دانانى سندوقةكة و مةبةست لة دانانى ئةو سندوقةش بةدَيهينانى ئاماجنةكانى وةزارةتةكةية هةروةكو 

رةت و ياساي ئيمتيازاتى كةسوكارى شةهيدان هالة ئاماذةى ثَي كرد ئةو  خاآلنة هةمووي لة ياساى وةزا.د
باس كراية، تةنها خاىل نؤ نةبي كة ثةيوةندى بة ئةسلى ثرؤذةكة هةية، ئةو  خالةش لة ماددة حةوت 

 .بةتةفسيلى باس كراية لؤية بةباشى نازامن كةئةو تةفسيلة لةو ماددةية باس بكرَي، زؤر سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .رمووخاتوو ثةخشان فة



 512 

 :زةنطةنةخشان عبداللة ةبةرَيز ث
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

استى منيش ئةو رةئيةم هةية، مبادئ و ئةهداف و شَيوازى تةحقيقى ئةو ئةهدافانة هةمووى بةِر
توثيق دراسة و)تَيكةَلكراوة لَيرة بةرةئي من كورت بكرَيتةوة، ضونكة ئَيستا مةسةلةن خاَلى يةكةم 

ة ئيشى ئةو سندوقة نية ئةوة ئيشَيكة دةبَي بكرَيت بةبوونى ئةو سندوقة و نةبوونى، ئةو( هتد...اجلوانب
، سوليتةكة بؤ ئةوة بوو كة موكافةئةى بكةين بؤ ئةوةى زارةتى شةهيدان و ئةنيتالكراوةكانئيشى تةنها وة

هاوكارى تةشجيعي بكةين و هاوكاري بؤ بدؤزينةوة دةكرَي لةسةر نسريةي وةزارةت و ميزانيةى وةزارةت 
بؤ بكرَى و ئةمة بةِراستى هةدةفةكة بؤ ئةوةى بوو خةلكانيك زياتر تةشجيع بكةين بؤ ئةوةى زياتر 

 .هاوكارى ئةو سندوقة بكةن، بةهةر حاَل دةكرَى البردرَي منيش لةطةَل ئةوةدام، سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

( د)زيادة، فةقةرةى  ذةيان ثَي كرد كةكةواتة موقتةرةحةكة كة زؤر لة ئةندامان ئاما( د)فةقةرةى 
، و ئيستيالحيةكة ضاك كرايةالدةضَينت، بةنيسبةت موقتةرةحةكةى كاك سعدالدين خؤي ناحية لوزةويةكة

ثَيشمة ئةوتا،  من وا لة ،(صالحياتها)لَيذنةى قانوونى كة راثؤرتةكةى خوَيندةوة بةو جؤرةى خوَيندةوة كة 
ة كة (د)نةوة فةقةت ئةوةى ئةكسةريةت كة باسيان كرد كة فةقةرةى درا وانى تر موالحةزةكان جوابةئ

يةعنى ضوارةم دةكاتن ئةوة دةبَي خبرَيتة دةنط؟ ئةوة مادام ( 1،0،3،5)اوال)راسرتة، ( 1،0،3،5)ثَيمواية
 .موافةقةت كرا ، كاك كةريم فةرموو

 :بةرَيز كريم حبرى عبداللة
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 ى ياساييش الرى نية لةوةى كة فةقةرة ضوار البردرَيت،بةَلَي، لَيذنة  
 :بةرَيز سةرؤكة ئةجنومةن

ئَيستا نيساب هةية لةسةر ماددةى دوو موقتةرةحى لَيذنةى قانوونى ( 0)ئَيستا دةطةرَينةوة سةر ماددةى 
ى يعنى، سةرؤكايةتى موقتةرةح( يكون له الصندوق()يكون له الشخصية املعنويةو)بة ئيزافة كردنى 

و هةندَيكيشيان دةرانةوةو تةئيديش كراوة لة اليةن برا(يكون له الشخصية املعنويةو)سةرؤكايةتى ئةوةية 
لةطةَل ثَيشنيارى لَيذنةى ياسايي دةخيةمة دةنطةوة، كَى لةطةَل ماددةى دووة دةستى بَلندكا، فةرموون كَى 

 ئيستيشاريةكة الدرا( دوق هيئة برئاسةيدير الصن)ماددةى سَي  لةطةَلدا نية ؟ بةكؤي دةنط قبوول كرا ،
كؤي دةنط نةبوو،  ،نى هةيئة يةكسةر بةبَي ئيستيشارىبوو بةثَيي موقتةرةحي لَيذنةى ياسايي يةع

، ماددةى سَييةم موقتةرةحةكةى لَيذنةى ياسايي طومتان ئيستيشارييةكة الدرا كَي ئةكسةريةتى دةنط
لةطةَليدا نية؟ بةكؤى دةنطةوة قبوول كرا، ماددةى ضوارةم  كَي. فةرموو سوثاس ،بلندكا لةطةليتى با دةستى

دواى ( رسم)يان ( وضع )و ( د)بة ئيقترياحى لَيذنةى قانوونى دةخيةمة دةنطةوة بة البردنى فةقةرةى 
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فةرموون، كَى لةطةَليدا نية؟ ئةويش بة كؤى ن دةخيةمة دةنطةوة كَى لةطةَليتى؟ ى دةكةةينةزمانةوانى ه
 .ماددةى ثَينجةم تكاية دةنط ، بضؤ بؤ

 (:زانا)خضر سعيد قادر بةرَيز
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى ثَينجةم
 ئامادة لةسةر بانطَيشةى سةرؤكي دةستةى باآل، دةستة بةالى كةمى مانطَي جارَيك كؤدةبيتةوة بة :يةكةم

 .بوونى زؤربةى ئةندامةكانى رادةكةى تةواو دةبَي
ماوةى دة رؤذدا لة رَيكةوتى  ةخرَيتة بةردةم وةزير بؤ ثةسند كردنى لةبريارةكانى دةستة د:دووةم

دةرضوونى لة وةزارةتدا ئةو بريارانةى لةم ماوةيةدا نارةزايي بةرامبةريان دةرنةبرَيت ئةوة جَيبةجَي 
 . دةكرَين 

 :بةرَيز خليل ابراهيم حممد 
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :املادة اخلامسة
يكتمل النصاب حبضور أغلبية ماعا واحدأ يف الشهر على االقل وبدعوة من الرئيس اجت تعقد اهليئة :أوآل

 .أعضائه
ها يف الوزارة تعرض قرارات اهليئة على الوزير للمصادقة عليها خالل عشرة ايام من تأريخ تسجيل :ثانيآ

 .تعترب القرارات اليت مل يعرتض عليها خالل املدة املذكورة قابلة للتنفيذو
 :ز كريم حبري عبداللةبةرَي

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .لَيذنةى ياسايي هي  تَيبينيةكى  لةسةر ماددةى ثَينجةمى نية 

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةلآل من تَيبينيم هةية كاك كريم، وزير خؤي رةئيسى هةيئةية بؤضى عةرز بكرَيت لةسةرى؟ لةبةر ئةوة 

قةرارات خؤي لةوَيية خؤي حازرة لة ئيجتيماعات و (تعرض)وينت دةكا ناية( تعرض)ئةو فةقةرةية زيادة 
مل تنعقد اهليئة بدعوة من الرئيس اجتماعأ واحدآ يف الشهر و يكت)ئةوانة ، لةبةر ئةوة فةقةرةى دوو زيادة 

تتخذ اخل و....تعقد اهليئة)دةتوانن ئةوها بلَين . (تتخذ القرارات باالكثريةالنصاب حبضور اغلبية اعضائه و
، ئةطةر كةس هينى نية كةن و فةقةرةى دووةميش شةتب بكةن، ئةوةى ئيزافة ب(قراراتها باآلغلبية

تعقد )، فةقةرةى دووةم شةتب دةبينت و فةقةرةى يةكةميش ة دةنطةوة بة ئيقترياحةكةى خؤماندةخيةم
ا و تتخذ قراراتها ائهاهليئة بدعوة من الرئيس اجتماعآ واحدآ يف الشهر و يكتمل النصاب حبضور اغلبية اعض

، كَى لةطةَل ئةو ماددةية با دةستى بلندكا، فةرموو، كَى ةر كةس هينى نية دةخيةمة دةنطةوةئةط، (باآلكثرية
 .ط قبوول كرا، ماددةى شةشةم تكايةبةكؤى دةن لةطةَل ئةو ماددةية نية با دةستى بَلندكا،
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 :بةرَيز عادل حممد امني
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ادةمةزرَي ئةمانة ةشةم لَيذنةيةكى ضاودَيرى لة نيوان بةشداربووان و بةخششكاران و وةزارةت دماددةى ش
 :دةطرَيتة ئةستؤ

 .ضاودَيرى كردنى ثرؤذةكان لة اليةنى جَيبةجَي دان و اليةنةكانى سةرفكردن :يةك
 .ثَيشكةش كردنى راثؤرتى دةورى و نيوة ساَلى بؤ وةزَير دةربارةى كارةكانى سندوق:دوو

 :بةرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :تشكل جلنة رقابية من املساهمني و املتربعني و الوزارة تتوىل :املادة السادسة
 .الرقابة على املشاريع املنفذة و اوجه الصرف -1
 .تقديم تقارير دورية و نصف سنوية للوزير عن اعمال الصندوق -0

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .لَيذنةى ياسايي هي  تَيبينيةكى لةسةر ماددةى شةشةمى نية
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

   ئةو ماددةية زؤر رَيك و باش هاتية و لَيذنةى ياساييش ثشطريى كردووة، ئةطةر كةس موالحةزةى نية، 
 .هالة فةرموو.د
 :هالة سهيل وادي.دبةرَيز 

 .ومةنبةرَيز سةرؤكى ئةجن
ئيعالم دةورَيكى باآل دةبينى ثَيويستة رةقابةى لةسةر بي بؤ ئةوةى ئيعالمَيكى راقى لة ئاستى ئاماجني ئةو 
وةزارةية هةبى ، ثَيشنيار دةكةم ئيعالميش رةقابةى لةسةر بى لَيرة ، رةقابةى لةسةر بى جلنةى رةقابة 

 موتابةعةى ئيعالمى ئةو سندوقة بكات لةبةر ئةوةى ،
 :سةرؤكى ئةجنومةن بةرَيز

ببورة طومتان ئيعالم حرة و يان لة وةزارةتيكى حرة  دةتوانن موراقةبةى بكةن بَى ئةوةى هيضى لةسةر 
 .بكرَى،زؤر سوثاس، كاك عزالدين فةرموو

 :بةرَيز عزالدين سليم خديدا
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ةو تةقريرة؟ بؤ بة دوو مانط جارَيك هةندَيك مةشروع هةنة بة سَي مانط تةواو دةبن بؤ نصف سنوية ئ
يان سَي مانط جارَيك نةبن ؟ ضونكة هةندَيك مةشروع هةن بة سالَيك درَيذ نابَيت بة سَي مانط تةواو 

 .دةبن، سوثاس
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 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 ئةوة ئيلزامى نية دةتوانى مانطَي جارَيك بنووسيت بةآلم ئةوة ئيلزامية دةبى شةش مانط جارَيك دةبي

 .بنووسيت وة ئةطةر ئيلزام بكات دةتوانى زؤر بكات، مشسة خان فةرموو
 :بةرَيز مشسة سعيد حممود
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لَيرة ئةطةر ئةو لَيذنة ضاودَيرية لة نَيوان بةشداربووان و بةخششكاران بَيت، ئَيمة لة ماددةى ضوارةم لة 
يداويستى ئةو سةالحيةتة ئةدةينة دةستى وةزير جا ئةو خاىل دووةمدا ووتومانة لة هةندَي جار بةثَي ث

كاتة نازامن ئةو ضاودَيرية ضؤن ئةبي يةعنى لةخوارةوة بؤ سةرةوة لةوة ئةضَي تؤزَيك قورس بَيت ، لة 
 .خاىل شةشةما ثَيم باشة ئةو نيوة سالة بكرَيت بة شةش مانط بؤ تةعبريةكةى جوانرتة ، زؤر سوثاس 

 .نبةرَيز سةرؤكى ئةجنومة
 فةرموو جةنابى وةزير،

 :وةزيري شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان/بةرَيز ضنار سعد عبداهلل
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

سةبارةت بةوةآلمي كاك عزالدين ، سةبارةت بةوةى كة تةقارير دةدرَي رةنطة مةشروعةكة تةواو نةبى 
مةشروعةكة طةيشتووتة ئةم قؤنازة و  زؤر تةبيعية مةشروع تةواو نةبووة تةقريرَيك ئةدرَي دةلَي بةَلَي

مايتى جارَى تةواو نةبووة بةس مةشاريع نابي بةس ئةو كاتةى كة تةواو بوو تةقريرى لة سةر بدرَى 
دةشكرَى لةحالةتى ئيدامة و تةواوبوونى رةنطة بة ضةند ساَل تةواو دةبَي بةآلم دةكرَى تةقاريرى لةسةر 

كة دةكات يةك شتة ثَيمواية فةرق ناكات ئةطةر شةش مانط بدةى ، نصف سنوية هةر ماناي شةش مانطة
بيَت يان نيوةى ساَل، سةبارةت بةوةى ديكة ليذنةى رةقابى موساهمني و موتةبةرعني و الوزارة، تةبعةن 
لَيرة منيش بةراستى دةمةوى لةسةرووى وةزارةت كةسيك هةبَى رةقيب بي با بةس موتةبةرعني بي يان 

 َى بن ئَيوة لَيرة دةتوانن وةكو ئةندامانى ثةرلةمان دةستنيشان بكةن، ضونكةدةكرَى جيهةتى مةعنى ك
 . لة ناوى با رةقيبَيك لةسةرووى خؤى ببَيتة رةقيب عضوهوةزارةت خؤى 

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
خؤى رةقابةى موعةرةزة بؤ رةقابةى مالي ئيعتيادية ئةوة مادام بة قانوون دةرضووة موعةرةزة مادام 

نيةى لة حكومةتة بةشَيكى ئةوة موعةرةزة، بةآلم دةشكرَى خؤتان هةيئةى و ئةوانةى ميزا
كانيش موتةبةرعينيش حةقيان هةبينت ، تةئيدى لَيذنةى قانوونى بؤ ئةو ماددةية هاتووة و موالحةزة

دا نية؟ ةَلكَى لةط. و ماددةكةى دةخةمة دةنطدان،  كَي لةطةَليتى دةسس بَلندكا تكاية، فةرموونجوابدرايةوة
 .دةنط قبوولكرا، بؤ ماددةى دواتربةكؤى 
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 (:زانا)خضر سعيد قادر بةرَيز
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 بةشى ضوارةم
 دارايي سندوق

 :دارايي سندوق لةمانة ثَيك دَيت :ماددةى حةوتةم
 .بةخشش و ديارييةكانى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان-1
 .مانى ئةجنومةنى وةزيرانى هةرميى كوردستانبةخشش و ديارييةكانى سةرؤك و ئةندا-0
بةخشش و يارمةتييةكانى كة حكومةتى هةريم وةكو ثشكدارييةك بؤ ثشطرييكردنى  سندوق ثَيشكةشى -3

 .دةكات
 .ئةو بِرة ثارانةى ثشكداران و بةخششكاران هاوبةشى دةكةن-5
رخوازى و رَيكخراوةكانى مافةكانى ئةو بةخششانةى كة دةزطاو رَيكخراو و كومثانيا و ئةجنومةنةكانى خَي-4

 .مرؤظ لة دةرةوة و ناوةوةى هةرَيم دةيبةخشن
 .زةكات-5

 :بةرَيز خليل ابراهيم حممد 
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 الفصل الرابع
 مالية الصندوق

 :تتكون مالية الصندوق من :املادة السابعة
 .تربعات و هدايا رئيس االقليم-1
 .اعضاء جملس وزراء اقليم كوردستان تربعات و هدايا رئيس و-0
 .التربعات و املساهمات اليت تقدمها حكومة االقليم كمساهمة منها يف دعم الصندوق3
 .املبالغ اليت يشرتك بها املساهمون و املتربعون -5
 التربعات اليت تتربع بها املؤسسات و املنظمات و الشركات و اجملالس اخلريية و منظمات حقوق االنسان -4

 .داخل االقليم و خارجه 
 .الزكاة -5

 :بةرَيز كريم حبرى عبداللة
  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 لَيذنةى ياسايي ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةى خوارةوة دابرَيذرَيتةوة،
 :ماددةى حةوتةم

 :دارايي سندوق لةمانةى خوارةوة ثَيك دَيت
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 .رييةك ليَي بؤ ثشطريى سندوقبةخشش و ديارييةكانى كة حكومةتى فيدرال وةكو بةشدا-1
 .بةخشش و ديارييةكانى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان-0
 .بةخشش و ديارييةكانى سةرؤك و ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان -3
بةخشش و يارمةتييةكانى كة حكومةتى هةرَيم وةك بةشداريكردن ليَي بؤ ثشطريى  سندوق ثَيشكةشي -5

 .دةكات
 .وذمة ثارانةى كةبةشدار بووان و بةخششكاران بةشدارى تَيدا دةكةنئةو ط-4
ئةو بةخششانةى كة دةزطا و رَيكخراو و كومثانيا و ئةجنومةنة خَيرخوازةكان و رَيكخراوةكانى مايف  -5

 .مرؤظ لةناو هةرَيم و دةرةوةدا دةيبةخشن
 .ماَل و ثارةى زةكات و وةقف و وةسيةتنامة  -2

 :ومةنبةرَيز سةرؤكى ئةجن
زؤر سوثاس، وةلآل ئةو هينة باش هاتووة بةآلم تةبعةن لَيذنةي ياسايي فةقةرةكى دى ئيزافة كردووة 
ئةويش سةرؤكى حكومةتى فيدرالة، منيش بة حةقيقةت لَيرة ثَيمواية فةقةرةى يةكةم و دووةم زيادة، 

حكومةتى  هةرَيميش  رئيس اقليم و رئيس وزرا زيادة ضونكة كة ووتت حكومةت حكومةتى ئيتيحادى و
باشة، ئيقترياحم ئةوةية موافةقةت بكةن جةنابي وةزير، رئيسي حكومةت و رئيسى اقليم هةمووي 

وتت حكومةتي هةرَيم هةموويان دةطرَيتةوة، كومةت هةموويان دةطرَيتةوة ، كة حكومةتن لةبةر ئةوة ح
 .فةرموو جةنابي وةزير

 :ئةنيتالكراوةكان وةزيري شةهيدان و/بةرَيز ضنار سعد عبداهلل
 .نبةرَيز سةرؤكى ئةجنومة

هةموومان دةزانني سةرؤكايةتى هةرَيم ، سةرؤكايةتى حكومةت و ثةرلةمانيش ميزانيةى تايبةتى 
خؤيانيان هةية ساآلنة، لةو ميزانية دةتوانن بةشَيكى لة تةبةروعات و مساعدات سةرف بكةن، لَيرةدا 

ستيداية ئةو تةبةروعاتة ثَيشكةش بكات، سةرؤكى ئةجنومةنى سةرؤكى هةرَيم لةو ميزانيةى كة لةبةر دة
 سوثاس       .وةزيرانيش بةهةمان شكل و جةنابيشتان ئةطةر ئيزافة بكرَين ئةوة زؤر باشة

 :بةرَيزسةرؤكى ئةجنومةن 
هةر هةمووى دةسةآلتةكانة ميزانيةى حكومةتة ثةرلةمانيش سةريف بكاتن هةر لة ميزانيةى حكومةتى 

دةضينت، لةبةر ئةوة ئةو دوو جوملةية زيادة رئيسي هةرَيم و رئيسى وزرا و رئيسي ثةرلةمان شامل دةر
زيادة، ثارةكة ثارةى هةرَيمة بؤية تةبةرووعات و هدايايي حكومةتى هةرميى كوردستان وة هداياي 

الزكاة اموال )حكومةتى فيدرال ئةوانة زؤر باش هاتووة، ئةوةش ئيزافة كراوة زةكاتةكة شةرح كراوة 
ئةوةش زؤر باش هاتووة، ئةطةر موافةقة دةكةن سةترى يةكةم و دووةم من ثَيمواية ( الوقف والوصيةو

 .ى لةسةر نةبى؟ كاك شَيردل فةرمووبيخةمة دةنطةوة ئةطةر موناقةشةيةكى وا
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 :زىوَيةبةرَيز شَيردل عبداهلل ح
  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ونيم، بةآلم ئةوةى هةندَيكيان ئةوةى ئي حكومةتة، ئي حكومةت ئةو ماددةى لَيذنةى قانو من لةطةَل
، من ثَيشنيار دةكةم  بة ي، بةآلم ئةوانةى نةهلى لة دةرةوةو لةناوةوةنئيعتيادية كة وةزارةت وةريدةطر

 .كردنةوةى ذمارةيةكى حيسابى بانكى لة دةرةوةو لة ناوةوة بؤ ئةوةى كارةكانيان ئاسان بكات، زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةرَيز 

 .كاك عبدالرمحان فةرموو
 :رضا امحد عبدالرمحان  بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 ديارة كة دةلَي دارايي سندوق لةمانة ثَيك دَيت سنووردارى كردووة ثَيمواية رَيكخرانى ئةم ثرؤذةية و

شتيوانى ئةم ثَيشنيارةى جةنابتان بةرَيزانى وةزارةت راثرسيان نةكردووة كة بزانن كَى هاوكاريان دةكات ، ث
دةكةم يا خالَيكى ئةوها دابرَيذن بؤ ئةو بةخششانةى لة بةرثرس و دام و دةزطاكانى حكومةتى هةرَيم و 
بةو شَيوةية كة طشتطية وهةموو شَيوةيةك دةطرَيتةوة ببَيتة خالَيكى طشتطى،شتَيكى ئاوا ديارى بكةن زؤر 

 .باشة،زؤر سوثاس
 :ومةنبةرَيز سةرؤكى ئةجن

 .ثةخشان خان فةرموو
 :زةنطةنةخشان عبداهلل ةبةرَيز ث

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بالغ الس يشرتك بها امل) منيش لةطةَل ئةو ثَيشنيارةم كة خاىل يةكةم و دووةم نةمينى، خاىل ضوارةم 

ةوة هةمووى يعنى ئةمة سابيتة؟ ئةطةر سابيت نية الم وايةخاىل ثَين  ئيرت ئ( املتربعنياملساهمني و
 ئيرت(. االفرادؤسسات واملنظمات والشركات واليت تتربع بها امل)دةطريتةوة، ثَيشنيار دةكةم خاىل ثَينج لة دواى 

، (زةكات)مةجالسى خةيرى و مونةزةماتى حقووقى ئينسان البردرَيوة لةطةَل ئةوةم خاىل شةش البردرَي 
، تيش ئةطرَيتةوة تؤزيك قورسة يعنىةوة زةكاضونكة ئةطةر تةبةروع بَيت هةموو ئةو شتانة دةطرَيت

 .سوثاس 
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك فةتاح فةرموو

 :بةرَيز فتاح عبداهلل نقشبندى
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

خاَلى  وةلآل من ثشطريى لة رةئيةكةى جةنابت دةكةم، ئةو خاىل يةكةم و دووةم البضَيت ، ئةوةى دووةم
شَيوازةكةى جوان نية هةر خةيريةكة كافية بؤ ئةوة لةطةَل ( زةكات)وشةى وتى  شةش وةكو ثةخشان خان

 .رَيزمدا
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 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك خليل فةرموو

 :بةرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .بِرطةى شةشةم ثَيم باشة بكرَيت نةك جمالس خريية، جهات خريية دةقيقرت دةردةضي، سوثاس
 :رَيز سةرؤكى ئةجنومةنبة

 :مشسة خان فةرموو
 :بةرَيز مشسة سعيد حممود
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لة بِرطةى ضوارةما تةفاسيلى زياترى بدرَيتى باشرتة ووشةى بةخششكاران بؤ ئةوةى تؤ مةسةلةن تا بة 
ةندةكان و زائيدةن مةوزوعةكة و خةلكَيكى زياتر بَينى ببةخشَي بنووسرَى ئةو كةساييةتية ديارو دةولةم

ئةوةى با ئةم سندوقة سةر بة وةزارةتيش بَيت مةفروزة ناوى وةزارةتةكة ئةم وةزارةتة كة مةعنية بة 
 .نووسراو لَيرة بة خالَيك بنووسرَي، زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ةكاتى لةسةرة و وةلآل بةمن باش هاتووة هينةكان، بةآلم زةكاتةكة لةوَى شةرح كراوة زؤر كةس هةية ز

باوةريش دةكات كة زةكات دةدات و بيداتة ئةو سندوقة، ئةوةى لَيذنةى ياسايي كة ئاماذةى ثَي كردووة 
نالَيت زةكات ، زؤر كةس هةية وةقف دةكاتن، خانووةكةى خؤى وةقف ( الوصيةاموال الزكاة والوقف و)

، بؤية ئةم سيازةى لَيذنةى قانوونى زؤر دةكات بؤ مالة شةهيدةكان وةسيةت دةكات مالةكةى بضَينت بؤ ئةو
راست هاتووة، ئةمواىل زةكات لةطةل وةقف و وةسيةتيش، لة يةكةم و دووةم تةئيديان كرد كة البضينت 

 :بةشَيوةيةك بَيت كة
سيازةكةى وا بَيت كة لَيذنةى ياسايي كردوويةتى، تةبةروعات و ئةمواىل كة لةاليةن حكومةتى : يةكةم

 .فيدرالةوة دَيت
موشارةكةى موساهم و :سَييةم. ئةو ئةموال و تةبةروعاتةى كة لة اليةن حكومةتى هةرَيمةوة دَيت:دووةم 

موتةبةرعني زؤرن تةشخيسن يةعنى جيهاتى موعةيةنن لَيرة ئاماذةيان ثَي بكرَينت وةكو ئيلزامَيكة و وةكو 
 . رَيزطرتنيشة

اجملالس اخلريية لَيرة ئيزافة بكرَينت و( االفرادو)وتى ئةو كةليمةى كة ثخشان خان ط( ..و التربعات): ثَينجةم
عنى ماددةى ة، يماددةية و اجلهات اخلريية راستة ئةوانةش هةية و مونةزةماتى حقووقي ئينسان هةية لةو

 : حةوتةم بةو شَيوةية دةبَيت
 : تتكون مالية الصندوق من

 .حلكومة االحتادية منحات احلكومة االحتادية املنح و املساعدات املقدمة من ا-1
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 .املنح و املساعدات املقدمة من حكومة كوردستان-0
 .املبالغ اليت يشرتك بها املساهمني و املتربعني -3
التربعات اليت تتربع بها املؤسسات و املنظمات و الشركات و االفراد و اجلهات اخلريية  و منظمات حقوق -5

 .خارجة قليم واالنسان داخل اال
 .اة و الوقف و الوصيةاموال الزك-4 

، فةرموون، كَى ةية لةو ماددةية با دةستى بلندكاكَى لةطةَل ئةو موقتةرةحة تازةي دةخيةمة دةنطةوة،
 .لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنط قبوول كرا بؤ ماددةى دواتر تكاية

 (:زانا)خضر سعيد قادر بةرَيز
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 بةشى ثَينجةم
 حوكمة طشتييةكان

 :ددةى هةشتةمما
كارمةندانى دةستةى سندوق دادةمةزرَين و مووضةكانيان بةثَيي ئةو رَينمايانةى وةزارةت دةريدةكات  -1

 .ديارى دةكرَيت
 .ي بؤى هةية لقةكانى سندوق لة ثارَيزطاكانى هةرَيم بكاتةوةئةجنومةنى كارطَيِر -0

 :بةرَيز خليل ابراهيم حممد
 . بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 ام العامةاالحك
 :املادة لثامنة

 .يعني العاملون يف هيئة الصندوق و حتدد رواتبهم وفق تعليمات تصدرها الوزارة -1
 .جمللس االدارة فتح فروع للصندوق يف حمافظات االقليم -0

 :بةرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

رَيت و لة ثرؤذةكة هةَلبوةشَيتةوة و زجنريةى سةبارةت بة ماددةى هةشتةم لَيذنة ثَيشنيار دةكا البرد
 .ماددةكانى تر بةم شَيوةية بَيت

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .يستى كرد فةحتي فروع بكا؟ فةرمووفةقةرةى يةكةم زؤر راستة، بةس فةقةرةى دووةم بؤ؟ ئةطةر ثَيو
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 :بةرَيز خليل ابراهيم حممد
                  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

مةفروزة فةقةرةى دووةم مبينَيت، بةآلم ئَيمة لةناو تةشكيالتى سندوق لة فةسلى سَييةم باسى جملس 
ئيدارة نةمانكردية بةس باسى هةيئةمان كردية، جا هةر بلَين يةعنى ئةو بِرطةية بضَيتة ماددةى سَي، 

 .(فتح الفروع يف حمافظات االقليم)بلَين 
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

، ئةوة (االقليمللهيئة فتح فروع للصندوق يف حمافظات ) بةمن ماددةكة مبينيت عةفووم دةكةى، نة وةلآل
 .ماددةيةكى تايبةت بَيت لةبةر ئةوةى ناطةرَيينةوة ماددةى دواتر، كاك كريم بةلَي

 :بةرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ددةى ضوارةم باسي ئيختيساساتى هةيئةية بؤ نابي ئيزافةى ماددةى ثَيشرت يعين باسي ئيختيساسات هةية ما
 بكةين؟بؤ ناتوانني؟                

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن 
ضونكة دةنطمان ثَي داية، دواى ض زةرةرةكى نية ماددةيةكى تايبةت بَيت، يةعنى موقتةرةحةكةتان بةشى 

بة قانوون بكرَى، بةشي دووةم ببَيتة ماددةكة يةكةمى مةقبوولة بةراى من كة مةعاش و شتى وان ناكرى 
 .بةلَي كاك كريم.خؤى، بةآلم لة جياتى جملس الوزرا ببَيتة للهيئة فتح فروع للصندوق

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ة وا خؤ وةزارةت بؤى هةية فروع بكاتةوة، وا فروعى ديكة و فةرعةك بؤ سندوق بكاتةوة زؤر ياسايي
 .تةحصيل حاصلة لَيرة نةكرَي باشرتة

 :وةزيري شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان/بةرَيز ضنار سعد عبداهلل
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيمواية ئةو دةستةيةي كة دامةزراوة سةالحياتى ئةوةى هةية لةكاتى ثَيويست فرع بكاتةوة، بؤية لَيرة 
يست بيكاتةوة، بؤية ئةوة كة دانيشتني لةطةَل لَيذنةى ياسايي ئاماذةشي ثَي نةكرَى دةتوانَى لة كاتى ثَيو

 .برياردرا ئةو ماددةية حةزف بَيت وة ئَيمةش وةكو وةزارةت رازى بووينة، سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

باشة منيش موقتةرةحى لَيذنةى ياسايي بةئيلغا كردنى ئةو مادةةية دةخةمة دةنطةوة، كَى لةطةَل 
 .بؤ ماددةى دواتر. ةو ماددةية با دةستى بلند كا،فةرموون، كَى لةطةلدا نية؟بةئةكسةريةتئيلغاكردنى ئ
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 (:زانا)خضر سعيد قادر بةرَيز
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كار بة هي  دةقَيك ناكرَيت ثَيضةوانةى ئةو قانوونة بَيت: ماددةى نؤيةم
 :بةرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ال يتعامل مع اي نص يتعارض و احكام هذا القانون:املادة التاسعة
 : بةرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

راي لَيذنةى ياسايي بةوشَيوةية ماددةى نؤيةم دةبَيتة ماددةى هةشتةم و لَيذنة ثَيشنيار دةكات بةم شَيوةية 
ن بريارَيك ناكرَى طةر لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك كار بة هي  دةقَيكى ياسايي يا: دابرَيذرَيت 

 .بَيت
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو ماددةية وةكو هةموو ماددةكانى قوانينى واية، كَى لةطةليتى دةستى بلندكا تكاية، فةرموون،كَىلةطةلدا 
َي ضوار ماددةى ئاخَيرى ئةو  هةموو قانوونَيك س. نية؟ بةكؤي دةنط قبوول كرا بؤ ماددةى دواتر تكاية

 .رؤتينة، بةآلم بؤية با نةلَين تاقةتيان ضوو و موناقةشة ناكةن،بؤ ماددةى دواتر
 (:زانا)خضر سعيد قادر بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةزَير بؤى هةية رَينمايي تايبةت دةربكات بؤ ئاسانكردن و جَيبةجَيكردنى حوكمةكانى ئةم :ماددةى دةيةم

 .ياساية
 :ةرَيز خليل ابراهيم حممدب

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .و تصبح املادة التاسعة، للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون: املادة العاشرة

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ةسةر نيةماددةى دةيةم كة دةبَيتة ماددةى نؤيةم، لَيذنة هي  تَيبينيةكى ل
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

دةخيةمة دةنطةوة كَى لةطةليتى دةسس بَلندكا تكاية، فةرموون، كَى لةطةلدا نية؟ بة كؤى دةنط قبوول كرا 
 .بؤ ماددةى دواتر
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 (:زانا)خضر سعيد قادر بةرَيز
  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ن كار بةم ياساية دةكرَيتلةرؤذي بآلوكردنةوةى لة وةقائعى كوردستا:ماددةى يازدةم
 :بةرَيز خليل ابراهيم حممد

 .كى ئةجنومةنبةرَيز سةرؤ
 .و تصبح املادة العاشرة، يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره يف وقائع كوردستان:املادة احلادية عشرة

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يازدةم كة دةبَيتة ماددةى دةيةم بةم شَيوةية دابرَيذرَي، ماددةى  لَيذنةى ياسايي ثَيشنياز دةكات ماددةى
ئةم ياساية لة رؤذي دةرضوونى جَيبةجَي دةكرَي و لة رؤذنامةى فةرمى وقائع كوردستان جَيبةجَي : دةيةم

 .دةكرَى
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك فرست رةئيةكى هةية لةسةر ئةو وةقائيعة
 :بةرَيز فرست امحد عبداهلل
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

زؤر جاريش ئةو باسةمان كردية بة رةئي من ئَيمة قاعيدةى عام تَيك نةدةين، ئةوانةى لة تأرخيى نشر و 
لة تأرخيى بآلكردنةوةية ئيال ئةطةر يةكَيك زؤر بة ثةلة بينت بؤ طورينى ماوةكة زةرةرى بطةينينت بة 

 كةين قاعيدةكة تَيك بدةين با نةسةكة وةكو خؤى مبينينت،رةئي من بؤ حةوت رؤذ بؤ دة رؤذ با واى لَينة
 .زؤر سوثاس

 :وةزيري شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان/بةرَيز ضنار سعد عبداهلل
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

تةبعةن موقتةرةحةكة هى ئَيمة بوو، خؤزطةم ئةطةر وةقائيعى كوردستانى زؤر زوو دةربضى، ئَيمة 
كردنةوةكةى بَى، بةآلم وةقائع ئةوندة تاخري دةبي ، لةبةر ئةوة لةبةر تاخري مةمنونني كة لة رؤذى بآلو

بوون بكرَيتة لة رؤذى دةرضوونى ئةطةر وقائع زوو دةربضي ئَيمة مةمنونني با لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة 
 .وةقايعى كوردستان بينت سةبةبةكةشى هةر ئةوة بوو كة داوامان كردبوو

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةلآل دةزانى ضي؟ من لةبةر يةك سةبةب ثشطريى لة موقتةرةحي كاك فرست دةكةم، ئةويش ئةوةية با 
لَيرة وا بكةين مولزةم بكةين وقائيعى كوردستان لة كاتى خؤى دةربضى ، با ئةجنومةنى وةزيران موهتةم 

 .كاك شريوان فةرموو. بيت بةوة كة ثةلة بكات وقائيعى كوردستان لةكاتى خؤي دةربضينت و دوا نةكةويت
 



 509 

 :بةرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وةلآل من ثشطريى لةرةئي وةزير دةكةم بةراسس وة لةبةر ئةوةش ئةو ثرؤذةية طرنطى خؤى هةية وة 
لةبةر ئةوةى ئةو ثرؤذةية عيالقةى بةكةسوكارى شةهيدان هةية، جا رجا دةكةم ئةو مةشروعة لة رؤذى 

بَيت نةك لة رؤذى نةشرةكة، هةموو جاريش ئةوة موعانامتانة بة قةراراتى ثةرلةمان ئَيمة  درضوونى
ئةوة سيستةمى خؤى وةرطرتووة و بةو شكلة دةرضووة، زؤر .ناتوانني وقائيعي كوردستان تةعديل بكةين

 .سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئيتهام نةكرين ياسايةكى شةهيدامنان دواخست، ئةوة ئيشكالةكى فةنية ، بةآلم ئةو جارة وةكو ئةوى جار 
ئةو موقتةرةحة وةكو لة اليةن وةزير و لَيذنةى ياسايي ثشطريى كراوة دةخيةمة دةنطةوة، كَى لةطةليتى 

ئةسبابي موجبةى لَيذنةى قانوني . دةسس بلندكاتن، فةرموو كَى لةطةليدا نية؟ ئةكسةريةت قبووىل كرد
 .خبينةوة تكاية

 (:زانا)خضر سعيد قادر بةرَيز
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
شةهيدان و قوربانيانى جينوسايد قوربانيةكى طةورةيان داوة بة طيان و بة خوَينيان لة :هؤيةكانى دةركردن

رَيطاي رزطارى كردنى كوردستاني عرياقدا و دةزطا ياساييةكان كة ئةمرؤكة هةنة بةري ئةم قوربانيانةنة 
داري بؤ كةس و كاريان بةبةشَيك لةوةى ئةو شةهيدانة ثَيشكةشيان كردووة و بة دانةنة و لة ثَيناوى وةفا

مةبةستى بةشداريكردنى خاوةن دةرامةتة بةرزةكان  و رَيكخراوة ئيشكةرةكان لة هةرَيمدا لةسووك كردنى 
 .مةينةتى لةسةر كةسوكارى شةهيدةكامنان ، ئةم ياساية دةرضووَينرا

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ةرةحى لَيذنةى ياسايي تةنيا ئةوةندةية ناوى قانوونةكةمان طَوريبوو لَيرة تةنيا طوجناندنيانة لةطةل موقت

 .ثرؤذةكة، فةرموو ثةخشان خان
 :خشان عبداهلل حسنيةبةرَيز ث

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
انني كة ئةوانة ئَيمة كة داوامان كرد منحى حكومةتى ئيتيحاديشى تَيدا بَيت، ثَيم باشة كة ليمةيةكيش د

قوربانيان بة طيانيان داوة لة ثَيناو دميوقراتيةتيش لة عرياق نةك هةر لةثَيناو ئازادى كوردستانا، ئةم يةك 
 .جوملةيةي بؤ ئيزافة بكرَيت

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
رى راق، ئةهدافيشى هةية  شتيشى هةية و شيعاحتريري كوردستانى عرياق جوزئيكة لة حتريرى هةموو عَي

 (.ارساء احلكم الدميوقراطي الفدراليالعراق و -ى طريق حترير كوردستانعل. )طةورةشي دميوقراتيةتة
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بةو شَيوةية ثخشان طوتى ئةخيةمة دةنطةوة كَى لةطةليتى با دةستى   ثرؤذةكة لةطةل ئةسبابي موجبة
ارةت دةكةم دوو كةليمةى ثريؤزبايي لة وةز .بلندكا، زؤر سوثاس كَي لةطةلدا نية؟بةئةكسةريةت قبوولكرا

 .ئاخريى جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيرى شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان/بةرَيز ضنار سعد عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةكؤتاييدا زؤر سوثاس بؤ سةرؤكى ئةجنومةن  وسةرؤكايةتى و سثاس بؤ هةمو ئةندامانى بةرَيز كة 

دةكةين و هيوادارم ئةمة ببيتة فرسةتَيك بؤ ئةوةى خزمةتي  تَيبينى ضاكيان دا وة دةست خؤشيان لَي
 .كةسوكاري قوربانيان ثَي بكةين، سوثاس بؤ ئَيوة

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةوة  12232زؤر سوثاس ، بةرنامةى كار ئةو خاآلنةى ماون دواى دةخةين بؤ رؤذى يةك شةم سةعات 

فةرموو، كَى موافق نية؟باشة كؤتايي بة دانيشتنةكةمان  مةقتةرةحة تةبعةن كَي موافقة با دةستى بلندكا،
 .بةرنامةى كارمان لةبةر دماية و تةوزيع كراية 12232دينني رؤذى يةك شةم سةعات 

 
    
 

          
 

                
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

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

 1002\31\10رَيكةوتي  يةك شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 32)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 10/31/1002 رَيكةوتي شةممةيةك 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     32/10/0222رَيكـةوتي   شـةممة  يـةك  رؤذيي سةر لة بـةياني  (11)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  ونيبـة ئامـادةبو  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (32)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1990اوي سـاَلي  ي هـةمواركر (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييساَلي  دووةميي خولي طرَيداني (32)
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت

، كة (زَيِرةظانى هةرَيم)كردنى ثرؤةى ياساي راذة و خانةنشينى ثَيشمةرطةخستنة ِروو و طيتتو طؤ  -1
 .لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةشكراوة

خستنة ِروو و طيتتوطؤ كردنى ثرؤذةى ياساي رَيكخستين مافى بةكار هَينانى زةوى كشتوكاَلى لة هةرَيمي  -0
 .َيمى كوردستانةوة ثَيشكةش كراوةعرياق كة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانى هةر-كوردستان

لة هةرَيمى ( رَيكخستنى خؤثَيشاندان و كؤبووةكانى طشتى)خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةى ياساي  -3
 .عرياق، كة لةاليةنى ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة-كوردستان

اردنى راذةى سةرؤكةكانى يةكةى كارطَيِري بة راذةى خستنة ِروو و طيتتوطؤ كردنى ثرؤذةى بِريارى ئةذم -5
 .دادوةرى، كة لةاليةن ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة

ي ساَلى (10)خستنة ِروو و طيتتوطؤ كردنى ثرؤذةى هةموار كردنى ياساي كؤِرى زانيارى كورد ذمارة -4
 .دستانةوة ثَيشكةش كراوةكة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كور 1992

ى ساَلي (22)خستنة ِروو و طيتتوطؤ كردنى ثرؤذةى هةموار كردنى ياساي كرَيي خانوو بةرة ذمارة -5
 .ى هةموار كراو، كةلةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة 1929

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, ي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوةبةناو
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي كاري , عَيراق -ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 
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شةممة  يةك ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(32)رة دانيشتين ذما
 :بةم شَيوةية بَيت دا32/10/0222رَيكةوتي 

، كة (زَيِرةظانى هةرَيم)خستنة ِروو و طيتتو طؤ كردنى ثرؤةى ياساي راذة و خانةنشينى ثَيشمةرطة-1
 .لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةشكراوة

وو و طيتتوطؤ كردنى ثرؤذةى ياساي رَيكخستين مافى بةكار هَينانى زةوى كشتوكاَلى لة هةرَيمي خستنة ِر-0
 .عرياق كة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة-كوردستان

مى لة هةرَي( رَيكخستنى خؤثَيشاندان و كؤبووةكانى طشتى)خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةى ياساي -3
 .عرياق، كة لةاليةنى ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة-كوردستان

خستنة ِروو و طيتتوطؤ كردنى ثرؤذةى بِريارى ئةذماردنى راذةى سةرؤكةكانى يةكةى كارطَيِري بة راذةى -5
 .دادوةرى، كة لةاليةن ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة

ي ساَلى (10)ستنة ِروو و طيتتوطؤ كردنى ثرؤذةى هةموار كردنى ياساي كؤِرى زانيارى كورد ذمارةخ -4
 .كة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة 1992

ى ساَلي (22)خستنة ِروو و طيتتوطؤ كردنى ثرؤذةى هةموار كردنى ياساي كرَيي خانوو بةرة ذمارة-5
 .ار كراو، كةلةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستانةوة ثَيشكةش كراوةى هةمو 1929

 .ئَيستاش لَيذنةى ثَيشمةرطةو و لَيذنةى ياسايي كةرةمكةن بؤ شوَينى خؤتان، فةرموو ئامادة بن 
بةرَيزان بؤ ئةوةى كارةكان بة رَيك وثَيكى بِروات تكامان لةو بةرَيزانة هةية كة زؤر مورةكةز 

ؤكانيان بكةن وة هةر كةس يةك جار كاتى ثَي ئةدرَيت بؤ طيتتوطؤكردن وة وةختيش بؤى تةحديد طيتتوط
دةكرَيت، ضونكة ئةمِرؤ و سبةميان لةبةر دةستة، تكامان ئةوةية مراعاتي وةخت و زةبس جةلسةكة بكةن، 

 .زؤر سوثاستان ئةكةين
 :بةرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لة طيتتوطؤ كردني  02/11/0222و برايانى ئةندامانى ثةرلةمان، لة كؤبونةوةى دانيشتنى رؤذى خوشك 

ثرؤذةى ياساي خدمة و تقاعدى ثَيشمةرطة، ماددةى يةكةم تةواو بوو، ئَيستا ئةمِرؤ بةردةوام دةبني لة 
 .طيتتوطؤ كردن وة لة ماددةى دووةوة دةست ثَي دةكةين

 (: ال كةركوكىكم.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
على دةكةين زؤر بةخَير بَين كة ئامادةن لَيرة،  زةعيمسةرةتا بةخَير هاتنى رَيزدار وةزيرى ثَيشمةرطة كاك 

بةخَير هاتنى رَيزدار كاك سعد ئةكةين وةزيرى هةريم بؤ كاروبارى ئةجنومةن زؤر بةخَير هات، بةرَيز 
دانيشتنى سةرؤكايةتيان هةبوو و لة دانيشتنةكانى كاك شَي، جعيتر ئةمرؤ لَيرة ئامادة نية لةبةر ئةوةى 

 .فةرموو لَيذنةى ياسايي .زؤر سوثاس تر لةطةَلمان ئامادة دةبَيت ئينشااهلل،
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 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل
 : بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 دةروازةى دووةم
 راذةى ئةفسةر
 بةشى يةكةم
 دامةزراندن

 :ماددةى دووةم
دى دةست لة كار كَيشانةوة و خانةنشني كردن و طةِرانةوةى ثَيشمةرطة لة ثايةى دامةزراندن و رةزامةن-1

مالزم و سةرووتر بة ثَيشنيارى وةزَيرى ثَيشمةرطةو بة فةرماندةى طشتى هَيزى ثاسةوانى هةرَيم دةبَيت 
 .يان ئةو كةسةى ئةو دةسةآلتةى ثَي دةدات

ةدةرةكان و فةرماندةى فرقةكان و ثايةى سةرؤكى ئةركاني هَيزى ثيشمةرطةى كوردستان و ياريد-0
سةربازية تايبةتيةكان بة ثَيشنيارى فةرماندةى طشس هَيزةكانى ثاسةوانى هةرَيم بةرةزامةندى فةرماندةى 

 .طشتى دادةنرَيت
 الباب الثاني

 خدمة الضباط
 القسم اآلول،

 التعيينن
 :املادة الثانية

احالته على التقاعدو اعادته اىل اخلدمة برتبة مالزم فما لته و و قبول استقا الثَيشمةرطةيكون تعيني -1
 .و مبوافقة القائد العام لقوات محاية االقليم أو من خيوله الثَيشمةرطةفوق باقرتاح من وزير 

يعيني رئيس اركان قوات بيشمركة كوردستان و مساعدوه و قيادة الفرق و املناصب العسكرية اخلاصة -0
 .مة لقوات محاية االقليم و مبوافقة القائد العامباقرتاح من القيادة العا

 (: كىوكمال كةركو.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي لة راثؤرتى خؤتان تكاية
 :عوني كمال سعيد بزاز  بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
يغةيةى كة ئَيستا تةسبيت راثؤرتةكةمان ئةوةية لة كؤبوونةوةى رابوردوو ئيشارةمتان ثَيدا هاوبةشة ئةو س

كراية كة برادةران خوَينديانةوة ئةوة سيغةى موتةفةقة لةطةَل وةزارةتى ثَيشمةرطةى و لةطةَل لَيذنةى 
 .ثَيشمةرطة
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 (: كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية راثؤرتةكةتان فةرموون بيخوَيننةوة
 : زيوَيةردل عبداهلل حبةرَيز شَي

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ئَيمة راثؤرتةكةمان هاوبةشة ، هةمان رةئيمان هةية، زؤر سوثاس
 (: وكىوكمال كةرك.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ئَيستا ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمانى كوردستان، ئةو بةرَيزانةى كة دةيانةوَينت موداخةلة بكةن تكاية 
 .هةموو موافقن، جةنابي وةزير ِرات لةسةر مادةةكة ديارة بةرَيزان.ناويان

ئَيمة خؤمان ئةوةمان هةموو موناقةشة كردووة و بة ئيتييتاقةوة هاتينة ئَيرة، ئةطةر بةرَيزان ئةندامانى 
 ثةرلةمان موالحةزةكيان هةبَي؟

 .لَيذنةى ياسايي تكاية بيخوَييننةوة بؤ ئةوةى دةنطدانى لةسةر بكرَيت
 :سعيد بزاز بةرَيز عوني كمال

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :املادة الثانية

يكون تعيني البيشمركة و قبول استقالته و احالته على التقاعد و اعادته اىل اخلدمة من رتبة مالزم فما -1
 .فوق باقرتاح من وزير البيشمركة و مبوافقة القائد العام او من خيوله

و مساعدوه  و قيادة الفرق و املناصب العسكرية اخلاصة  يعيني رئيس اركان قوات بيشمركة كوردستان-0
 .و مبوافقة القائد العام( حرس االقليم)باقرتاح من القيادة العامة لقوات البيشمركة 

 (: كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بة كورديش تكاية
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :ماددةى دووةم

دامةزراندن و رةزامةندى دةست لةكار كَيشانةوة و خانةنشني كردن و طةِرانةوةى ثَيشمةرطة لة ثايةى -1
مالزم و سةرووتر بة ثَيشنيارى وةزيرى ثَيشمةرطةو بة رةزامةندى فةرماندةى طشتى هَيزةكانى ثاسةوانى 

 .هةرَيم دةبَيت،يان ئةو كةسةى ئةو دةسةآلتةى ثَي دةدات
نى هَيزي ثَيشمةرطةى كوردستان و ياريدةدةرةكانى و فةرماندةى فرقةكان و ثايةي سةرؤكى ئةركا-0

سةربازة تايبةتيةكان بة ثَيشنيارى فةرماندةى طشس هَيزةكانى ثاسةوانى هةرَيم و بةرةزامةندى 
 .فةرماندةى طشتى دادةنرَيت
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 :زىوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ة ئةوة لة موستةلةحات طِؤريتتان(القيادة العامة لقوات محاية االقليم)ةمان قيادةى عامى ئَيمة ئةوةك

 (: كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة رةئيتان تكاية بة وازحيى
 :زىوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .دةكة ناوى قيادةى فةرماندةى طشتى  هَيزةكانى ثاراستنى هةرَيمة خؤى ئَيستا قيادةكة هةية، قيا

 (: كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير فةرموو
 :  ثَيشمةرطة وةزيرى/ابراهيم عثمان عمر بةرَيز

 :   بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئةوهايةمن تةئيدى رةئيةكةى كاك شَيردَل دةكةم، بةلزةبت عنوانةكةشي 

 (: كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي فةرموو
 :بةرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
( 1)لة قانونى سةرؤكايةتى هةرَيم ذمارة( 13)وا بزامن ئةو مةوزوعة ئيسارة كرا موتابيقة لةطةَل ماددةى 

 :وة بةو شَيوةية هاتووةكة ئَيستا دةخيوَينمة 0224ساَلى 
 .عرياقة-سةرؤكى هةرَيم و فةماندةى طشتى هَيزةكانى ثَيشمةرطةى هةرَيم كوردستان -1 (:13)ماددةي 

 .زؤر سوثاس
 (: كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ئيمان لَيذنةى ياسايي و لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية رةئيتان توحيد بكةن، ضونكة ثَيش ئَيستا وتتان رة
 .موةحدة، ئَيستا دةرضوو موتةفةريقة، تكاية روونى بكةنةوة

 :بةرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
القائد العام هو القائد العام لقوات البيشمركة  :ثالثآ: املادة االوىل) :لة ماددةى يةكةم ثةسند كرا بةو شَيوةية

 (.حرس االقليم)
 (:كمال كةركووكى.د)هللبةرَيز حممد قادر عبدا

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
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 :وَيزىةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

 .ز سةرؤكى ئةجنومةنبةرَي

ئةمن جاري ثَيشيش لةسةر ئةوة زؤرم موناقةشة كرد، ومت ئةوة فةرماندةى طشتى هَيزةكانى ثاراستنى 
تووشى ئةوة دةبن كة لةناو ياسايةكة  هةرَيمة، طوتتان نا ئةوة لةناو ياسايةكة نةهاتية، ئَيستا ضةند جار

هاتية،ئةو كاتى ثَيشم طوتن طومت رةئيسى ئةركان لة عرياق، ثةرلةمان دةبَي موافةقةتى لةسةر بكات، بةآلم 
رسي ةئَيمة ئَيستا فةرماندةى طشتى هَيزةكانى ثاراستين هةرَيم موافةقةتي لةسةر دةكات لةبةر ئةوة ح

تَيداية، هَيزةكانى قوةى ئةمنى داخلى تَيداية، ضةندين ئةندامي ديكةى ئيقليم نية، وةزارةتي داخليةشي 
تَيداية، لةبةر ئةوة من ئةو كاتي زؤر تةئكيدم لةسةر ئةوة كردةوة، بةآلم طوتتان لةناو ياسايةكة نةهاتية، 

 .بةآلم تةماشاكةن ضةند جار لةناو ياساكة هاتية؟ زؤر سوثاس
 (:ركووكىكمال كة.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير فةرموو
 :  ثَيشمةرطة وةزيرى/ابراهيم عثمان عمر بةرَيز

    .ؤكى ئةجنومةنبةرَيز سةر

فةرماندةى )خؤى بِريارةكةى كة دةرضووة بة ئيمزاى سةرؤكى هةرَيم، خؤى عينوانةكةى بةو شكلةية 
( ناوةخؤ)وةزارةتى داخيلي تَيداية ، ئةوة وةزارةتى ثَيشمةرطةي تَيداية،(طشتى هَيزةكانى ثاراستين هةرَيم

لةطةَل ئاساييشى طشس، ئةو سَي ية هةرسَيك تَيدا ئةندامن، عينوانةكة بةو شَيوةية، دةبَي ئةوةش ببَيتة 
 .سيازة ئةساسييةكة و هةموو لة سةر ئةو عينوانة بِروات و ئةوة تةبةنى بكرَيت و كؤتايي، زؤر سوثاس

  (:كةركووكىكمال .د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .فةرموو 

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
فةرماندةى طشتى هَيزةكانى ثَيشمةرطة ثاسةوانى )ئَيمة لة ماددةى يةكةم ثَيناسةكةى ئَيمة كرديتمانة 

َيتةوة لةو ، لةسةر ئةوةى دةنطمان لَيدا لة ثَيناسةى، ض دَينت دواى ئةوة كة تكرار دةب(حرس االقليم -هةرَيم
ياسايية لةهةر شوَينَيك تيكرار بَيتةوة دةبَي بة هةمان مانا تكرار بَيتةوة، نابَي ئَيمة لَيرةدا بيكةينة 

 .  ثاراستنى هةرَيم و لة ثَيناسةكةشدا ثاسةوانى هةرَيم بَينت
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

، لةبةر ئةوةى دوو بؤضوون هةية، بؤية دةرطا ئةكرَيتةوة بؤ بةلَي، ئَيستا بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان 
 .موناقةشةى ئَيوةى بةرَيز لةسةر ئةو خاَلة، ئةوةى ئةيةوَيت قسة بكات تكاية ناوى بنووسَيت
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 :رؤذان عبد القادر دزةيي.بةرَيزد
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

طيتتوطؤ يةكى زؤرى لةسةر كرا و  ،ائةو بابةتة لة جةلسةى ثَيشوو كة طيتتوطؤ لةسةر ماددة يةك كر
مةوزوعةكة بِرايةوة و دةنطى هَينا ، ماددةكة ، ثَيناسةكة ، موستةَلةحةكة تةواو، لةبِرطة ضوارةمى ماددة 
يةك دةنطى هَينا و دةنطى لةسةر درا و تةواو حةسم بوو ثَيويست بة طيتتوطؤ و موناقةشة ناكات، زؤر 

 .سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

رؤذان بة هةند وةردةطرين، ضونكة لة ماددةى يةكةم حةسم .سوثاس، ئَيستا نوقتة نيزامةكةى رَيزدار د
كراوة وةكو دةنطتان لةسةر داوة ، ئةطةر موافق بن بطةرَينةوة سةر ئةوة موناقةشةكان كؤتايي ثَي دينني، 

 وةزيرى ثَيشمةرطة فةرموو،
 :  ثَيشمةرطة ةزيرىو/ابراهيم عثمان عمر بةرَيز

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةَلَي من تةئيدى بؤضوونةكةى ئةو دةكةم، بةلزةبت لَيرةش هاتية لةماددةى سَيي ثَيناسةكة فةرماندةى 
فةرماندةى طشس هَيزةكانى ثاراستين )طشتى، تةواو ئةوةكةى هاتية، شةرحةكةى بةلزةبت ئةوةية،

ةينى تكرار دةبَيتةوة، لةبةر ئةوةى ئةوة قانوونية زؤر رَيكوثَيكة دةنطى لةماددةى ثَينجةميش ع(. هةرَيمة
 لةسةر بدةين و تةواو،

 (: كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .لَيذنةى ثَيشمةرطة رةئيتان ئاخري جار ، كاك شَيردَل فةرموو

 :زىوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ةوة ئةمة خؤ دروستمان نةكردية، ئَيستا ئةو قيادةية هةية، خؤشيان ضةندين كؤبوونةوةيان ئَيستا ئ
كردية،  قةراريان داوة ئةو ياساييةشيان موناقةشة كردية، هاتيتة الي ئَيمة وة لةبةزدايش بة هةمان قيادة 

 .ناسراوة ، زؤر سوثاس
 (: كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كةرةم كة كاك خورشيد
 :بةرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةكو من بيستوومة ئةو موناقةشةى كةليمةى ثَيشمةرطةو ثاسةوانى هةرَيم  لة بةزدا زؤر موناقةشة 
كراية، وةفدى ئَيمة ئيسرارى ئةوةى كردية كة دةبَيت كةليمةى ثَيشمةرطة بَينت، ناوى ثَيشمةرطة بَيت، 
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ي تَيدا بَيت،تةواوة ئةوةى (ثاسةوانى هةرَيم)رتَيك موافةقةى ثَيشمةرطةيان كردية كةئةوان بة شة
 .ثَيشمةرطة  هةردوو جوملةى دةبي تَيدا بيت، ئةوة ئيتييتاقة لة بةزدا كراوة 

 (: كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
ةمَينَى و موناقةشةى لةسةر ناكةين، بةرَيزان لةماددةى يةك تةسويتمان لةسةر كردووة، بؤية وةكو خؤي ئ

كاك شَيردَل ئةطةر بؤ هةموار كردن يان بؤ تةعديل كردن بؤ وةختَيكى تر، رةئيةكتان هةبوو ثَيشكةشى 
 .ناصح فةرموو.كاك د .بكةن

 :مضانر زيتور ناصح.د بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
فةرقى  ية (حمافظة)اية، ثاراسنت يةعنى وشةى ثاسةوان طوجناوترة لةطةَل ثاراسنت،ثاسةوان يةعنى مح

 .زؤرة
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

تةسويت لةسةرى كراوة، وةكو قوات محاية االقليم ثَيشمةرطةى اقليم كراوة و بِراوةتةوة و  ةي يةكمادد
ةر دةكةين، بةرَيزان تكاية ئةو بةرَيزانةى ناويان نووساندووة با قسةى خؤيان بكةن و دوايى تةسويت لةس

وةكو براوةتةوة لةماددةى يةك كة تةسويتمان لةسةري كردووة بةو شَيوةية،ئَيستا ئةخيةينة بةر 
 .دةنطدانةوة، ماددةى دوو تكاية بيخويننةوة لَيذنةى ياسايي ئاخريجار ئةخيةينة بةر دةنطدان،زؤر سوثاس

 :مصطفى ابوبكر بةرَيزعبدالكريم 

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :املادة الثانية

يكون تعيني البيشمركة و قبول استقالته و احالته عى التقاعد و اعادته اىل اخلدمة من رتبة مالزم  -1
 .فما فوق باقرتاح من وزير البيشمركة و مبوافقة القائد العام لقوات محاية االقليم او من خيوله

الفرق و املناصب العسكرية يعيني رئيس اركان قوات بيشمركة كوردستان و مساعدوه و قيادة  -0
 .اخلاصة باقرتاح من القيادة العامة لقوات محاية االقليم و مبوافقة القائد العام

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
بةرَيزان ديارة لَيذنةى ياسايي باش شتةكةى خويان دانةِرشتووة ، تكاية سيغةيةكى كؤنكرَيت حازركةن و 

 .تَيابَيت ناوى ثَيشمةرطةشي
 :بةرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :ئَيستا من دةخيوَينمةوة بةو سيغةى كة تةسبيت كراوة

 :املادة الثانية
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ن تعيني البيشمركة و قبول استقالته و احالته على التقاعد  و اعادته اىل اخلدمة من رتبة مالزم فما ويك-1
 .ة مبوافقة القائد العام  لقوات البيشمركة حرس االقليم او من خيولهفوق باقرتاح من وزير البيشمرك

اخلاصة ويعيني رئيس اركان قوات بيشمركة كوردستان ومساعدوه و قيادة الفرق و املناصب العسكرية -0
  .باقرتاح من القيادة العامة لقوات البيشمركة حرس االقليم و مبوافقة القائد العام

 (:كمال كةركووكى.د)هللبةرَيز حممد قادر عبدا
ةَلداية تكاية بةرَيزان ئَيستا ئةو سيازةى كة لَيذنةى ياسايي خوَينديانةوة ئةخيةينة بةر دةنطدان،كَى لةط

زؤر سوثاس،كَى لةطةَلدا نية؟ ضوار كةس لةطةَل نية، بةزؤرينةى دةنط وةرطريا، زؤر  دةستى بةرزبكاتةوة؟
 بؤ ماددةى سَييةم تكاية،. سوثاس

 :كريم حبرى عبداهللبةرَيز 

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
مةرجةكانى ثَيدانى ثلةى موالزم لة هَيزي ثَيشمةرطةى كوردستان، ثاسةوانى هةرَيم بةو :ماددةى سَييةم

 :شَيوةى خوارةوة دةبَيت
 .هاووآلتي هةرَيمى كوردستان بَيت-1
 .ساَل زياتر نةبَيت(05)ساَلى تةمةنى تةواو كردبَيت و (02)-0
بِروو بةرز و رةوشت بةرز بَيت و ناوبانطى باش بَيت و حوكم نةدرا بَيت لةسةر تاوانَيك يان كةتنَيكى ئا-3

 .ئابِرووبةر
 :دةرضووى يةكَيك لةمانةى خوارةوة بَيت-5

 .كؤلَيذة سةربازيةكان-ا
 .كؤلَيذ يان ثةميانطا باآلكان بةمةرجَيك خوَيندن تَيدا لةضوار ساَل كةمرت نةبَيت -ب
 .ولة تايبةتيةكاني هَيزي ثَيشمةرطةى كوردستانخو  -ج
 .مةرجةكانى تةندروستى و تواناى جةستةيي تَيدا بةدى بكرَيت-4
ئةو ئةفسةرانةى بةهؤى خزمةتى ثَيشمةرطايةتيان ثلةى ئةفسةريان ثَي بةخشراوة مةرجةكانى بِرطة -5

 .دووةم و ضوارةمي بةندى يةكةمى ئةو ماددةية نايانطرَيتةوة
ى كؤلَيذي كؤمةَلطاي ثزيشكى و كؤلَيذى ئةندازة بة ثلةى موالزمي يةكةم دادةمةزرَيت لةكاتى دةرضوو-2

 .خؤ بةخش كردندا لة رَيزةكانى ثَيشمةرطة
 :تكون شروط منح درجة مالزم يف قوات بيشمركة كوردستان حرس االقليم كاالتي: املادة الثالثة

 .ان يكون من مواطين اقليم كوردستان-1
 .من العمر(05)سنة من عمره و مل يتجاوز ( 02)اكمل -0
 .له مسعة حسنة و اخالق عالية و مل يكن حمكومآ جبناية أو جنحة خملة بالشرف-3
 :ان يكون من خرجيي-5
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 .احدى الكليات العسكرية-ا
 .الكليات أو املعاهد العالية بشرط ان يكون مدة الدراسة فيها ال تقل عن اربع سنوات-ب
 .لقوات بيشمركة كوردستان الدورات اخلاصة-ج
 .ان تتوفر فيه الشروط و القابليات البدنية -4
ال تشمل الشروط الواردة يف فقرتي ثانيآ و رابعآ من هذه املادة الضباط الذين منحوا رتبآ بسبب كونهم من -5

 .البيشمركة املناضلني يف صفوف احلركة التحررية الكوردستانية
الطبية و اهلندسة رتبة مالزم اول عند تطوعهم يف سلك البيشمركة حرس مينح خرجيي كليات اجملموعة -2 

 .االقليم
 (: كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
 :زىوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 . ئَيمةش هةمان رةئيمان هةية
 (:ل كةركووكىكما.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

رؤذان . د.ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمانى كوردستان ئةوانةى ئةيانةوَى موداخةلةى بكةن ناويان نةنووسيوة
 .فةرموو

 :رؤذان عبد القادر دزةيي.بةرَيز د

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
م دةمج بكرَيت لة ضوارة( ا،ب،ج)ثَيشنيار دةكةم كة ضوارةم ببَيتة ئاخر مةرج لة تسلسل،هةروةها بِرطةى 

واتة يان خةرجيى كوليةى عةسكري بَيت يان كولياتى مةدةنى ثَيويست بةو تةفسيلةى ناكات بكرَيتة دوو 
بِرطة، ثَينجةميش نازامن ئةو مةرجانة مةبةستيان ضيية؟ مةرجةكان هةموو وا لة خاَلةكانى سةرةوة 

وشةكى ديكة شة بطؤِردرَي بة نى؟ ئةطةر ئةو وديارى كراية، مةبةستى ضية شروت و قابليةى بةدة
مةرجةكانى ياساش وا لةسةرةوة خاَلى يةك و دوو و سَي باسكراية   فيه الشروط البدنيةباشرتة،تتوفر 

نازامن مةبةست لةو مةرجانة ضية؟ وة ثَيشنيارى زيادكردنى مةرجَيكى ديش دةكةم كة ثَيشرت لةهي  
بكرَيت بةهؤى ئةوةى ئةركةكان ياخؤد واجيباتى وةزييتةكى دى فةسَل نةكرابَى، فةسَلكردنةكةش دياري 

 .وةزييتةى جَيبةجَي نةكردبيت، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيز كاك بكر فتاح، فةرموو
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 :بةرَيز بكر فتاح حسني

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
مينح خرجيوا كليات : ة نوقتةى حةوتدا دةَلَيوةَلال من ثرسيارَيكم هةية لة بةرَيز وةزيري ثَيشمةرطة، ل

ثرسيارةكةم ئةوةية ئةوانة يةكسةر رتبةى مالزم اوليان اجملموعة الطبية و اهلندسة رتبة مالزم اول ، من 
دةدةنَى يان دةبَي دةورةيةك تةواو بكات؟ ضونكة ثَيم واية كة ئةبَي بة موالزم مةفروزة دةورةيةكى 

وريش بَيت يان مهندسيش بَيت، لةسةر ئةو هينةى رؤذان خانيش مةسةلةى عةسكرى خبوَينَى،ئةطةر دكت
تياية،  شروطىمةسةلة باآلى ضؤنة،  مةسةلة  شروطىو قابليةى بةدةنى ئةوة زةرورية، ضونكة  شروط

هينى بةدةنى ئةوة لةوانةى ثَيشوو مشوىل ئةوانة ناكات ئةو نوقتة، لةبةر ئةو نوقتةش موهيمة جا 
 .، ئةطةر جوامبداتةوة ، زؤر سوثاسوبو ثرسيارةكةم ئةوة

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .شوكرية فةرموو. ةرَيز دب
 :شكرية رسول ابراهيم.د بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
نيسبةت ماددةى سَيوة هةست ئةكةم لةطةَل كورديةكةي جياوازى هةية، هةر بؤ منوونة، خاَلى يةكةم كة بة

َي هاووآلتى هةرَيمى كوردستان بَيت لة عةرةبيةكةى دةَلَيت هاووآلتى هةرَيمى كوردستان يان كوردي دةَل
ئةمة يةك، دووش وشةى دةبَي هاووآلتي هةرَيمى كوردستان بَيت، . عرياق بَيت، كوردى عَيراق تياي نية

ت هةردووكى بةيةكةوة ، لَيرة خاَلى سَيهةم، دوو جار بةرز نووسراوة، بةرةئى من ئابِروو و رةوشت بةرز بَي
رؤذانة كة .نووسراوة حوكم نةكرابَي لةسةر تاوانَى، لةسةر تاوانَى حوكم نةدرابَيت رايةكةى تريشم لةطةَل د

الى خؤشم نووسيومة، بةِراستى ئةو خاَلى ضوارةمة ثَيويست ناكات هةموو كوليةكان هةر يةك بة جيايةك 
 .َيت دةرضووى يةكَيك لةم كؤلَيذانة بَيت ، زؤر سوثاسنووسرا بَيت، خاَلى ضوارةم هةر بنوسر

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيز مجال مشعون فةرموو
 :مجال مشعون ايليا بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
يةك خبرَين،  ثَيويستة(ب وج)رؤذان ئاماذةى ثَيكرد بة تةواوى طوَيم لَي نةبوو، .سةبارةت بة بِرطة ضوار د

ضونكة نابَي خةرَيج كوليةى عةسكةرى وةكو خةرَيج دةورةيةكى خات بيت، ثَيويستة ب  و ج  عةينى 
الكلية او املعهد العالي بشرط ان يكون مدة الدراسة فيها ال تقل عن اربع سنوات على ان يكون )يةك خاَل بن 

 .سزؤر سوثا، (قد اكمل الدورة اخلاصة بقوات بيشمركة كوردستان
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيز حممد حكيم فةرموو
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 :جبار بةرَيز حممد حكيم

 .ةرَيز سةرؤكى ئةجنومةنب
وةلآل من تَييبنيم لةسةر مةرجةكان هةية، مةرجى ماددةى سَييةمى يةكةميان، هاووآلتى هةرَيمى 

ركووك و دووز و جةلةوالو ئةو مةنتيقانة كة داوا كوردستان بَيت، ئةى هاووآلتيانى كوردي دانيشتووانى كة
دةكةين بطةِرَينةوة سةر هةرَيم، يةعنى ئةوة ضؤن عيالج دةكرَي؟ ئةوة خاَلَيك، خاَلي دووةم ، ئةطةر ئَيمة 
كؤلَيذى سةربازميان هةبَيت، ئيرت ثَيويست ناكات كة خولة تايبةتيةكانى هَيزي ثَيشمةرطةى كوردستان 

َيذي سةربازميان هةية و ثةميانطاى  باآلمان هةية،ثرسيارَيكيشم بؤ جةنابي وةزير مبينَيت،ضونكة كؤل
ئايا لة بةرنامةياندا هةية ثَيداضوونةوةيةك بةو روتبانة بكرَيت كة ثَيشرت دراون ؟ يةعين ئايا هي  :هةية

 بةرنامةيةكيان هةية بةو روتبانةى ثَيشوو دابضنةوة ؟
 (:كةركووكى كمال.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 فةرموو،رمضان .بةرَيز د
 :رضا حممد الرمحن عبد رمضان. بةرَيزد  

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةِراي من ئةم مةرجانةى يةكةم و دووةم و تا سَييةم،مةرجي وةرطرتنة لة كؤلَيذى سةربازى، نةك مةرجي 

كة دةرضوو تؤ مولزةمى كة ثلةى  ثَيدانى روتبة ،تؤ ثَيش وةرطرتن ئةو مةرجانةى بؤ دادةنَيي، هةر كةسَي
،دةرضووانى كؤلَيذى ثزيشكى و (سابعأ)ثَيي بدةى بة ثلةى موالزم، دواييش لة وةرطرتين ثزيشك لة 

هةندةسة فةرقَيك هةية كة ئةمة دانراوة بؤئةو ساآلنةية كة ئةو خوَيندكارة لة كوليةدا خوَيندى، كؤلَيذى 
ةندةسة ضوار ساَلة، ناكرَي تؤ هةردووكيان وةكو يةك سةير ثزيشكى خوَيندنةكةى شةش ساَلة، كوليةى ه

بكةى ، ئةمة لة نيزامى سةربازيدا يان بة ثَيدانى ثلةيةك زياتر دَيت ياخود بةساآلنى قدم حيساب 
دةكرَيت، كؤلَيذى ثزيشكى شةش ساَل دةخوَينَى و هةندةسة ضوار ساَلة كةواتة ئةم دوو ساَلةى ئةو ضى 

 .و طرتنى تايبةمتةنديةكةى دكتور لةبواري سةربازيدا ،زؤر سوثاسلَيدى؟ جطة لةبةر ضا
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 بةرَيز عمر عبدالرمحن فةرموو،
 :ن عليبةرَيز عمرعبد الرمح

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةرطرتن ،  طيشروطي منح و شرودةكةم خةلتَيك هةية لة  رمضان.من لةو ماددة تةئيدى رةئيةكةى د

وةرطرتنة لةم كولية ئةمة لةاليةك، لةاليةكى ديكة من ثَيم  شروطيثَيم واية يةكةم و دووةم و سَيةم لة 
ئيجحافَيكي تَيداية، ئةوةى كة كوليةى عةسكةري تةواو دةكات ضةند سالَيك ( ج)و فةقةرة( 1)واية فةقةرة 

َيت، ئةوة ثَيم واية زةدرَيكى تَيداية لةم بةينة، لة كولية دةوام دةكات، ئةوشي كة بة دةورةيةكى خات دةب
بةنيسبةت فةقةرةى حةوتيشةوة من ثَيم واية خةرجيي كؤلَيذى ياساش لة هَيزي ثَيشمةرطة ئيش دةكات، 
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دةرةجةى موالزم وةرطرن، بؤضي ئةمانةش كة بةشى ياسايان تةواو كردووة و  طيببؤ ضى تةنيا هةندةسةو 
ن كار دةكةن، بؤ ضي هةر ضوار ساَليان تةواو كردة، بؤ ضي ئةوانيش قانوونني لةبةشة ياساييةكا

 .دةرةجةيةك وةرنةطرن؟ زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيز كاك عبدالرمحان فةرموو
 :رضا امحد الرمحن عبد بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ساَلي ( 12)ساَل بَيت، ديارة لةتةمةنى ( 02)ت دةَلَي تةمةني لة يةكَيك لة مةرجةكان باسي ئةوة دةكا  
ئةكات، موالزميش ئةطةر كوليةش خبوَينَى ضوار ساَلي دةوَيت ئةوة وةكو ( 03)دةكرَيتة سةرباز تا 

ساَل دياري كراوة، ( 02)تةئيدةك بؤ ئةو بةرَيزانةى ثَيشة خؤم، كة ببَيتة موالزم ضوار ساَلي دةوَيت، 
موو ثالنة لة سةرباز و لة نائب عةريف و لة عةريف و ئةفسةر و تا دةطاتة هني موالزم ضونكة ئةو هة

هؤي خزمةتى ة كة دةَيت ئةو ئةفسةرانةى كة بة، خاَلَيكى تريش لةوةوساَلة كةمة( 02)زؤري دةوَيت ئةو 
م بوو بة ثَيشمةرطايةتيةوة ثلةى ئةفسةريان ثَي بةخشراوة، ئةوة رابوردووة لةبةر ئةوةى ئةطةر دةوا

ئيستمرار بووترى ئةو ئةفسةرانةى كة بةهؤي خزمةتى ثَيشمةرطايةتيةوة ثلةى ئةفسةريان ثَي 
 .دةبةخشرَيت، ئةوة بةردةوامة ثَيشمةرطةى وا هةية هَيشتا ثَيي نةبةخشراوة ، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيز كاك خورشيد شَيرة فةرموو
 :خورشيد سليم شَيرةبةرَيز 

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
، دةرةجة نية (   تكون شروط منح درجة مالزم يف قوات بيشمركة كوردستان) لة ماددةى ضوار دةَلَيت 

ساَلةكة نةك دةرةجةى ثَي بدرَى ، ئةوة ( 02)دةبَي ئةمرةكة بؤ قبوول كردن لة كوليةى عةسكةرى بَيت 
ؤذان و برادةران باسيان كرد  لة نيزامى خدمةى عةسكةرى عرياقى كة يةك ، ماددةى دووةم كة خوشكة ر

كاك شَيردَل و ئةوان لةمن باشرت دةزانن هةموو خةريج كوليةيةك ئةبَي تةتةوع بكات يان حكومةت 
رؤذان كة باسي كرد بة روتبةى .ثَيويستى ثَيَي بَي وةريبطرَي، لةريطةى وةزارةت وةريدةطرَي،مةسةلةن د

طَيرَى، لة جةيشي عرياقي نقيب تةبيب دةبَي، هةندةسة مالزم اول دةبَي، ضونكة خدمةى لة نةقيب وةردة
كولية زياتر لة ضوار ساَلة، باقي تر هةموو ئةو خةرجيانةى كة ضوار ساَل دةبن يان حكومةت ثَيويستى 

وةردةطريَين  بيت يان خؤي تةتةوع بكات يان زروفةكى موعةين دةبَي يان هةر هةموويان بة روتبةي مالزم
لة روتبةى عقيدي رةد نابن ئةوانة، ضونكة  ضابط احتياط، بةآلم هةر هةموويان ثَييان دةطوترَيت 

خةرجيى كوليةى عةسكةري نينة، خةرجيى كوليةى عةسكةري هةتا ئاخر روتبةى دةتوانَى بِروات ض روكن 
ين لة روتبةى عقيدي زياتر رةد نابَي بَي ض زري روكن بَي، بةآلم ئةو كةسانةى كة بةو دةرةجانة وةردةطريدر
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، بؤية فةرقةكة ئةلَيرةية كة يةكسةر بة مالزمى وةردةطريَين، ضونكة  ئةعدادةكةيان مةحدودة و ناتوانن 
ساَلةى ( 02)خؤي هةية لةبةر ئةوةى ئةو  (شروطي)بضنة كوليةي ديكة ئةوانة ، بةآلم كوليةى عةسكةرى 

ساَلة، ضونكة هي  كوليةك نية ، ( 02)بؤ ئةوةى ضونكة عومرى دةبَي بؤ كوليةى عةسكةري بَي نةك  
ساَل تَيدةثةِرَينت كة كوليةى تةواو دةكات، ئةوة زةَلةتة دةبَي بؤ قبوول كردن لة كوليةى ( 02)عومرى لة 

 .عةسكةري ئةمرةكة وابَي، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

انى بةرَيزى ثةرلةمانى شمةرطة رةئيتان دةربارةى موداخةلةكانى ئةندامسوثاس، ئَيستا لَيذنةى ثَي
 .كوردستان

 :زىوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

رؤذان كة دةَلَيت كوليةى عةسكةرى، كوليةكانى تَيكةآلو بكرَي ئةوة ناكرَى، ضونكة .بةنيسبةت ئةوةى د
خةرجيى كوليةى عةسكةري بَيت، لة هةندَي جار ثَيويستى بةوةى دةبَي  دةبَي ضابطئةسلةن ئةوةى دةبَيتة 

كة هةندَى كةس تةتةوع دةكةن، كة تةتةوع دةكةن دةبَي ئةوةى كة روتبةى مالزمى دةدرَيَس دةبَي كوليةى 
ن تةواو كردبي، جا كولية بَي مودةكةشى ضوار ساَل بَي يان ثةميانطا بيت ئةو كاتة داخيلى دةورةشي دةكةي

، ئةوة ئةو شتانةى عةسكةرى  ضابطداخيلي دةورةك بةالني كةمةوة شةش مانط بَيت، ئةوجا دةبَيتة 
هةموو بة حيساب داندراية، يةعين يةك يةك دادةنرَيت ئةوة نية تَيكةآلوى بكةين، دةبَي سيحةتى باش 

نى هةر كةسَي تةتةوع كاك بكر باسي دةورةى كرد، من طومت يةع. بَيت، دةبَي حوكم نةدرابَيت، عومرةكة 
دةكات عةقديش دةكات و داخيلى دةورةى دةكةن و دةورةكةش شةش مانطة، بةآلم هةر كةسَي كة تةتةوعي 
كرد  يةكسةر ئةمة روتبةكةى دةدرَيتَى، يةعنى بة روتبةكة دةضَيتة ئةوةكة، ئةوة لةوةتي جةيشي عرياقى 

ست نةكردية وة ئَيستاش لة جةيشى عرياقي هةمان دانراية ئةو شتة هةية يةعنى ئَيمة شتَيكى نوَيمان درو
ياسا هةية، ئَيمة دةمانةوَي ميزانيةمان بكةوَيتة سةر ميزانيةى جةيشى عرياقى كة طةيشتة سةر وةزارةتى 
دفاع، دةبَي ئةو ياسايةي ئَيمة لةطةَل ياسايةكةى ئةوان وةكو يةك بَيت، لةبةر ئةوةى ئيستيتادةمان لةوان 

تية لة ياسايةكةى وانيش هاتية، ئَيمة عرياقى تَيدا نية نووسيتمان هاووآلتى كوردستان كردية، ضي لَيرة ها
ئةوانة لة يةكةمةوة بة ثَيي ياساية   طببَيت ، بةنيسبةتي خةرجيى كوليةى هةندةسة و خةرجيى كوليةى 

ةت تةعليماتى كةى ئَيمة و بة ثَيي ياساكةى عرياقيش بة مالزم اول وةردةطريَى، بةآلم خؤي لةناو وةزار
تايبةتيان هةية بؤ ئةوانة و لةوَى قيدةميان هةية، لةوَيوة جيايان دةكةنةوة ، دوايي مهندس شةرت نية بة 
ضوار ساَل دةربضَيت، مهندس هةية بة ثَين  ساَل دةردةضي و مهندس هةية ممكنة بة شةش ساَل 

ةوة يان داخيلى كوليةيان، دةكات هةر دةردةضَينت، وةزارةتى ثَيشمةرطة خؤي هةندَيك كةس دةنَيرَيتة دةر
لة صيتي يةكةوة مةسرةفيان دةكات لةو رؤذةى داخيلي كولية مةدةنيةكةش دةبن، ئةوانة هةموو بة خدمة 
بؤيان حيساب دةكةن، كة دةردةضن مهندس هةية ضوويتة دةرةوة خوَينديتى ساَلةك زمانى خَوندووة، دوو 



 552 

ةى خَوندووة بوويتة مهندس، مهندس هةية بوويتة مهندسي ساَل زمانى خَوندووة و ضوار ساَليش كولي
معمارى ثَين  ساَلي خوَيندووة ، ئَيمة ناتوانني واى لَيبكةين بلَيني مالزم زائيدةن ساَلَيك، يان مالزم اول 
زائيدةن دوو ساَل، يان نةقيب ناقيسةن ساَلَيك ، لةبةر ئةوة ئَيمة ئةوةكةمان داناوة هةردووكيان بة مالزم 

ل دةضن، ئينجا دواى تةعليماتى وةزارةت ئةوة قانوونة تةعليمات و نيزامي ثَي دةردةضَي، وةزارةت خؤي او
ئةو تةعليماتانة دةردةكات و قيدةميان دةداتَيي دوايي تةماشاي كةن ماددةيةكى تَيداية باسي قيدةم دةكات، 

نيسبةتى تةمةن، ئَيمة تةمةنى هةموو ئةو شتانةى تَيداية، لؤية ئةوان ئةو شتانة عيالج دةكةن، بة 
مالزمةكةية، مالزم دةبَي سيحةتى زؤر باش بيت  ،  ضابطه كهنةك تةلةبة،  ضابطهداناية، ئةوة  ضابطمان

و تةلةبةكة ضةند رؤذَيكة، دوو رؤذ ثَيش ئَيستا تةلةبة بووة، مودةى ثَي نةضووة تازة لة  ضابطفةرقي 
ري وا هةية كوليةى عةسكةري بة ساَل و نيوَيك دةردةضَى، ئَي كولية دةرضووة دةبَي بةو شَيوةية بَيت، جا

و نيو، جاري وا هةية بة دوو ساَل دةردةضَيت، يةعنى شةرت نية سَي ساَلةكة ( 19)بووة دكاتة ( 12)باشة 
زياتر ( 19)ةكةمان بة معدل دةرهَيناية، يةعين لة (02)ساَل ، ئةمة( 01)تةواو بكات، هةتا بَلَيني دةبَيتة 

يةكيش كةمرت، بةنيسبةت ئةوةى كاك خورشيديش زؤر ِراستة ئةوةى كة داندراية ئةوانةى كة ( 01)ة و ل
مةدةنينة مةسةلةن دةوراتي ئيحتيات هةبوو جاران، هةر كةسَي كة لة كوليةى دةردةضوو دةضوو داخيلى 

ك يان شةش مانط دةورةي ئيحتيات دةبوو، لة كوليةي ئيحتيات شةش مانط داخيلي دةورةى دةبوو و ساَلَي
خزمةتى دةكرد، جاري وا تةتةوعي دةكرد كة تةتةوعى دةكرد ئةوة روتبةكةى بةو شَيوةية  ضابطىبة 

كوليةكانى  ضمنىدةدانَى كة لة عةقيدي زياتر نةبَي و لة كوليةى ئةركانيش وةرناطريَى، كوليةى قانون لة 
يمياوى كة زؤر ثَيويستة لةناو هَيزي ئينسانية، ئَيمة ئيمتيازمان نةدايتة هي  كوليةكى دى هةتا ك

، ئةويش بؤ طبثَيشمةرطة، بةآلم ئةويش ئيمتيازي نةدرايتَى، تةنها ئيمتياز لةبؤ هةندةسةي هةية و لة بؤ 
ئةوةى بَين، ضونكة ئةوانة تؤزَيك نادرن، شةرت نية بَينة عةسكةري، ضونكة كوليةى هةندةسةش كة دَين 

ؤرةكة نية، لة صنيتي هةندةسة بَي ثرد دروست دةكات، سةنطةر زؤر تووشي ختورةت دةبن، وةكو دكت
دروست دةكات، خمازن دروست دةكات، قنبلة ضاك دةكات، قنبلة دروست دةكات، ميكانيكن، كةهرةبائني، ئي 

دةبينن عيالج   طيبو جسورن، ئيشةكةيان زؤر قورسة، يةعنى دكتؤر دةضَي لؤ وةحدةكى مةيدانى و  طرق
شيتايةك دةبَي، لةبةر ئةوة لة يةكمان نزيك كردينةوة ، بةآلم دواييش وةزير خؤى دةكات يان لة مستة

 .دةتوانَى، بة سةالحياتى وةزير و بة تةعليماتى وةزارةت ئةوانة هةموو عيالج دةكرَين و، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي فةرموون
 :بزازبةرَيز عوني كمال سعيد 

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .مةرطةئَيمة موافقني لةطةَل قسةكانى بةرَيز سةرؤكى لَيذنةى ثَيش
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 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير رةئيتان تكاية
 :  ثَيشمةرطة وةزيرى/ابراهيم عثمان عمر بةرَيز

 :   بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .رةئية دةكةم بةَلَي من تةئيدي ئةو
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ئةو بةرَيزانةى موداخةلةيان كرد ئةطةر تةئيدي لَيذنةى ثسثؤر كة لَيذنةى ثَيشمةرطةية و جةنابي وةزير 
 لةو بارةوة ثسثؤرة ئةطةر تةئيدي موقتةرةحةكانيان دةكةن ئةيدةينة دةنطدانةوة،

 :بةرَيز حممد حكيم جبار
  .سةرؤكى ئةجنومةن بةرَيز

وةلآل من بةس بؤ كوردي كةركووك و ئةو مةنتيقانة كة هةرَيمى كوردستانيان ناوة، فعال جوابَيكى وازحم 
 وةرنةطرت؟

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ئةو  سوثاس نيزامى بوو نوقتةكةت، جةنابي وةزير بؤ شويًَنة دابِراوةكان كة هَيشتا ئينتيزار ئةكةن بؤ
 شوَينانة ضي؟

 :  ثَيشمةرطة وةزيرى/ابراهيم عثمان عمر بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةمة هاتووة لة قانوونةكة هةر كةسَي ناسنامة و ئةساَلةتى كوردي ئيسبات كرد لة هةر شوَينَيك بَي 
 .وةردةطريَي، با لة بةزداش بَي لة هةر شوَينَيك بَي

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية ئةو موقتةرةحة كة لة شوَينَيكى تر فةسَل نةكرابَينت رةئيتان بؤ ئةو موقتةرةحة 
 ضية؟ 

 :زىوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كولية حةقى  بةِراسس ئةوة شتَيكى زيادة، يةعنى شتَيكى عةسكةريش نية، يةك موالحةزةي ديكةم هةية
هةية زؤر جار حصةكى بداتة شوَينى ديش، يةعين ممكنة ئَيمة خةَلكى دةرةوةى كوردستانيش وةرطرين، 
خةَلكى دةرةوةي عرياقيش وةرطرين، خؤي واية يةعنى لة هةموو كوليةك نيسبةتةك دةدرَيت وممكنة لة 

ى ئةوانة دةكةونة ذَير نيزامى كوردستانَيكى ديش بن داخل بن، ئةوة عيالقةى بة كولييةوة هةية، يةعن
كولية، زؤر جار جاميعةى سةالحةددين خؤتان ئاطادارن ضةند كةس وةدةطرن ، شتى وا يةعنى ئةو بةعزة 

 ئيستيسنائاتة ثَيويست ناكات باسي بكةين،
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 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدانةوةبةرَيزان ئَيستا  لَيذنةى ياسايي ئاخر جار بيخوَيننةوة ب
 :بةرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :حرس االقليم كاالتي -تكون شروط منح درجة مالزم يف صفوف بيشمركة كوردستان :املادة الثالثة
 .ان يكون من مواطين اقليم كوردستان -1

 .سنة( 05)سنة من عمره و مل يتجاوز ( 02)اكمل  -0

 .ة و اخالق عالية و غري حمكوم جبناية او جنحة خملة بالشرفله مسعة حسن -3

 :ان يكون من خرجيي -5

 .احدى الكليات العسكرية-ا
 .الكليات او املعاهد العالية بشرط ان يكون مدة الدراسة فيها ال تقل عن اربع سنوات-ب
 .الدورات اخلاصة لقوات بيشمركة كوردستان -ج
 .لبدنيةان تتوفر فيه الشروط و القابلية ا-4
ال تشمل الشروط الواردة يف فقرتي ثانيآ و رابعآ من هذه املادة الضباط الذين منحوا رتبآ بسبب كونهم من -5

 .البيشمركة املناضلني يف صفوف احلركة التحررية الكوردستانية 
حرس  -مينح خرجيوا كليات اجملموعة الطبية و اهلندسة رتبة مالزم اول عند تطوعهم يف سلك البيشمركة-2

 .االقليم
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

طةَليداية بةرَيزان ئَيستا وةكو لَيذنةى ياسايي كة ئاخر سيازةى خوَيندةوة ئةخيةينة دةنطدان، تكاية كَي لة
 .، كَى لةطةَليدا نية؟ بةكؤي دةنط ثةسندكرا زؤر سوثاس ،بؤ ماددةى ضواردةستى بةرز بكاتةوة؟ سوثاس

 :عبداهلل كريم حبري زبةرَي

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .مووضة و سةرمووضةى ساآلنةى ئةفسةران بة ياساييةك ديارى دةكرَيت:ماددةى ضوارةم

 :مصطفى ابوبكر الكريم بةرَيزعبد

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .حيدد الراتب و العالوة السنوية للضباط مبوجب قانون:املادة الرابعة

 (:كمال كةركووكى.د)ر عبداهللبةرَيز حممد قاد

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة
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 :زىوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

 .ومةنبةرَيز سةرؤكى ئةجن

 .ئةوة شتةكى ئيعتيادية ئةمةش لةطةَل ئةو رةئيةين
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

رؤذان .ة ئةخيةينة دةنطدانةوة، دةتان نيبةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئةطةر موناقةش.جةنابي وةزير
 .فةرموو

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةرَيزد

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من تةنها يةك ثَيشنيارم هةية ضةندين بابةت لةو ياسايية باس كراية كةوا بة ياساييةك ياخود  نيزامَيكى 

دة شةشة،ماددة بيست و ضوارة و خات رَيكدةخسرتَيت، ئةطةر هةمووى بكةينة يةك ماددة،ماددة ضوارة،ماد
ماددة نؤ بِرطة دوو،ضةند بابةتةك كةوا بة ياسا رَيكدةخسرتَيت بكرَيتة يةك ماددة و دةمج بكرَيت،زؤر 

 .سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي رةئيتان تكاية
 :بةرَيز عوني كمال سعيد بزاز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 ته ثبيتلؤية ماددةكى خاصى بؤ  ضباط،لةبةر ئةهميةتى بابةتةكة متعلقة بة راتب و عالوةى سنوى 
 .  كراية،زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
ئَيستا وةك لَيذنةى ياسايي خوَينديةوة ئةخيةينة بةر دةنطدان،تكاية كَيي لةطةَلداية؟ سوثاس، كَى لةطةَلدا 

 .بةكؤي دةنط ثةسند كرا بؤ ماددةى ثَينج نية؟
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

 : بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 مبةشي دووة

 ثلة بةرزكردنةوة
ثلةى ئةفسةر بة ثَيي ئةو مةرجانة لةم ياسايية دياري كراوة بةرز دةكرَيتةوة دواى ماوةى  :ماددةى ثَينجةم

شمةرطةي كوردستان كة لة خوارةوة بةرامبةر ثلةكةى ديارى تةواو كردنى خزمةتى لة رَيزةكانى هَيزى ثَي
 :كراوة بةم شَيوةى خوارةوة

 ثاية                                                 ماوةى ثايةى بةرزكردنةوة     

 مالزم                                                  سَي ساَل
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 سَي ساَل                     مالزمى يةكةم                  
 نةقيب                                               ضوار ساَل
 رائد                                                 ضوار ساَل
 مقدم                                                ضوار ساَل

 ضوار ساَل             عقيد                                   
 ضوار ساَل       عميد                                         
 شةش ساَل        ليوا                                          
 شةش ساَل        فريق                                        

 :مصطفى ابوبكر الكريم عبد بةرَيز

 .ةجنومةنبةرَيز سةرؤكى ئ

 القسم الثاني
 الرتقية

بعد اكمال املدة احملددة يف اخلدمة وتتم ترقية الضابط مبوجب الشروط املبينة يف هذا القانون  :املادة اخلامسة
 :كاالتييف صفوف قوات بيشمركة كوردستان ومقابل رتبته 

 الرتبة                                       مدة الرتقية

 ثالث سنوات                             املالزم       
 ثالث سنوات                             املالزم االول

 اربع سنوات  النقيب                                 
 اربع سنوات    الرائد                                

 اربع سنوات     املقدم                                  
 اربع سنوات   عقيد                                  ال

 العميد                                    اربع سنوات
 ست سنوات    اللوا                                     

 ست سنوات                اليتريق اىل اليتريق االول  
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 ذنةى ثَيشمةرطة تكاية،لَي
 : زيوَيةردل عبداهلل حبةرَيز شَي

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .و ستاندةردة و قابيلى طؤران نية، زؤر سوثاس ثابتئةوة شتةكى 

 



 540 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كةك حممد امحد كةرةمخةلةك هةية؟ كابةرَيز جةنابي وةزير، بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئةطةر مدا
 :بةرَيز حممد امحد صاحل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
، شروتةكان (القانون تتم ترقية الضباط مبوجب الشروط املبينة يف هذا)ئمن زياتر ثرسيارَيكم هةية،دةلَينت 

شروتةكان ، يةعنى تا ئَيستا (الرتقية شروطحيدد بقانون )و لة ماددةى شةش دةلَينت . لة قانوونةكةدا نية 
 .حتى مةزبوت بيت،نازامن شروتةكان نية و نةمديتية ( يتم الرتقية بقانون)نني، باشرت واية بلَين 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 لَيذنةى ثَيشمةرطة رةئيتان؟

 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
نية، لةبةر ئةوة دةَلَيني شروتى قانوونى ئةوة داخلى دةورات دةبَي، دةوراتى شروتى قانوونى هةر ساَلةكة 

ئةساسي، دةبَي ئيمتيحانى تةرقية بدات، ٍِهةندَى شوَين كولياتيشي دةوَيت لة دواى موقةدةمى داخل بَيت، 
 .بةعزى كولياتي قيادة و ئةوانة دةبينت لةبةر ئةوانة ئةو شروتانة دةبَي بة قانوون بن، سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .جةنابي وةزير فةرموو

 :  ثَيشمةرطة وةزيرى/ابراهيم عثمان عمر بةرَيز

    .مةنبةرَيز سةرؤكى ئةجنو

 .هةر وةكو كاك شَيردَل شةرحي دا و تةوزحيي دا بةو شَيوةية، بؤية ئَيمة تةئيدي دةكةين
 (:كىكمال كةركوو.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي تكاية دووبارة بيخوَيننةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدانةوة
 :اززبةرَيز عوني كمال سعيد ب

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

تتم ترقية الضابط مبوجب الشروط املبينة يف هذا القانون و بعد اكمال املدة احملددة يف : املادة اخلامسة
 :ت بيشمركة كوردستان و كاالتياخلدمة مقابل رتبته يف صفوف قوا

     الرتبة                              مدة الرتقية

 ثالث سنواتاملالزم                         
 ثالث سنواتاملالزم االول                  

 النقيب                       اربع سنوات 
 الرائد                        اربع سنوات 
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 اربع سنوات                       املقدم 
 العقيد                       اربع سنوات
 العميد                       اربع سنوات

 اللوا                          ست سنوات
 اليتريق                     ست سنوات

 اليتريق االول
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ورديش بيخوَيننةوةتكاية بة ك
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ثلةى ئةفسةر بة ثَيي ئةو مةرجانةى لةم ياسايية ديارى كراوة بةرز دةكرَيتةوة دواى تةواو :ماددةى ثَينجةم

ديارى  بووني ماوةى خزمةت كردنى لة هَيزةكانى ثَيشمةرطةى كوردستان كة لة خوارةوة بةرامبةر ثلةكاني
 :كراوة بةم شَيوةى خوارةوة

 ثلة                                      ماوةى ثاية بةرزكردنةوة  
 سَي ساَل   مالزم                                 
 سَي ساَل  مالزم يةكةم                         
 ضوار ساَل   نةقيب                               

 ضوار ساَل                              رائد       
 مقدم                                   ضوار ساَل
 عقيد                                   ضوار ساَل

 ضوار ساَل        عميد                         
 شةش ساَل   ليوا                              

 شةش ساَل          فةريق                    
 فةريقي يةكةم

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .شكرية فةرموو.بةرَيز د

 : شكرية رسول ابراهيم. بةرَيزد

     .ئةجنومةنبةرَيز سةرؤكى 
 .عةرييتي تَيداية لَيرة تياي نية خؤشم نازامن بةس لةوَي
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 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
َيزان ئَيستا ماددةكة وةكو خوَيندرايةوة لة اليةن لَيذنةى ياسايي بة كوردى و بة عةرةبي ئةخيةينة بةر

كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا، زؤر .دةنطدان،كَي لةطةَليداية تكاية دةسس بةرز كاتةوة؟ سوثاس
 .تكاية بؤ ماددةى شةش.سوثاس

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .ئةجنومةن بةرَيز سةرؤكى
مةرجةكاني ثلة بةرز كردنةوة و ثَيشخسنت و سزاكان و مؤَلةتةكان بة ياساييةك ديار :ماددةى شةشةم

 .دةكرَيت
 :مصطفى ابوبكر الكريم عبد بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .حيدد بقانون شروط الرتقية والقدم و العقوبات و االجازات: املادة السادسة
 (:كمال كةركووكى.د)بداهللبةرَيز حممد قادر ع

 بةرَيزان لَيذنةى ثَيشمةرطة رةئيتان هةية؟
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة هةمان رةئيمان هةية و ئةوة جوابةكةى كاك ديلمانيشة ،ئةوة ئةوةية كة دةَلَيني شروتى تةرقيةية

 (:ركووكىكمال كة.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 بةرَيز جةنابي وةزير؟

 :  ثَيشمةرطة وةزيرى/ابراهيم عثمان عمر بةرَيز

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .بةَلَي بة هةمان شَيوة وةك كاك شَيردَل طوتى

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
ئَيستا ئةخيةينة . بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئةوانةى دةيانةوَينت قسة بكةن؟ كةس نية

دةنطدانةوة،لةبةر ئةوةى كةس موناقةشةى نةكرد و هةموو ِرازين لةسةر ئةو خوَيندنةوةى يةكةم بةم 
شَيوةى كة خوَيندرايةوة لةاليةن لَيذنةى ياسايي بة عةرةبي و كوردى و لَيذنةى ثَيشمةرطة تةئيدى كرد و 

تكاية دةست بةرز كاتةوة؟ سوثاس ،كَى لةطةَلدا كَي لةطةَليداية . جةنابي وةزيريش، ئةخيةينة دةنطدانةوة
 .نية؟ بةكؤى دةنط ثةسةند كرا، تكاية بؤ ماددةى حةوت
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 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 بةشي سَييةم

 ِراذةى ثَيشمةرطةى خؤبةخش
 :ماددةى حةوتةم 
ثَيشمةرطة تا جَيطرى ئةفسةرى ثلةى ثَيشمةرطةى خؤبةخشكةر، ئةو خؤبةخشةية كة لة نَيوان ثلةي -1

 .ناياب و راذةى ثَيشمةرطايةتي كردووتة ثيشة بؤ ماوةيةكى دياري كراو
دامةزراندن و ثلةثَيدان و بةرزكردنةوة و طواستنةوةى ثَيشمةرطةى ثاسةوانى هةرَيم لةصنيتَيك بؤ -0

بؤ ِراذةكةى بة ثَيي ثةيِرةوَيكى  صنيتَيكى تر و كؤتايي هَينان بة ِراذةكةى و خانةنشني كردن و طةِرانةوةى
 .تايبةت دةبَي كة لةاليةن وةزيرى ثَيشمةرطةوة يان ئةو كةسةى دةسةآلتي ثَيدةدرَي دةردةضَيت

 :مصطفى ابوبكر الكريم عبد بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 م الثالثالقس
 حرس االقليم املتطوع-خدمة البيشمركة

 :املادة السابعة
االقليم من درجة البيشمركة لغاية  - هواملتطوع الذي اختذ من مهنة البيشمركة حرسطوع، البيشمركة املت-1

 .درجة نائب ضابط ممتاز مهنة له و ملدة معينة
يكون تعني البيشمركة و ترقيته و نقله من صنف اىل اخر و أنهاء خدماته و أحالته على التقاعد أو أعادته -0

 .لوزير او من خيولهاىل اخلدمة مبوجب نظام و بامر من ا
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .بةَلَي ئَيمة هةمان رةئيمان هةية

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 جةنابي وةزير رةئيتان؟

 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .بةَلَي، بة هةمان شَيوة، تةئيديان دةكةم
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 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئةو بةرَيزانةى ئةيانةوَى موداخةلة بكةن، مامَوستا اخر فةرموو

 :نوربةرَيز اخر شَي، مجال ا

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةلآل من ئةوةى دةمةوَى باس بكةم دوو ثرسيارة لة جةنابي وةزيرى ثَيشمةرطةي دةكةم، ثرسياري يةكةم 

لةوَى وازيان لَي هَيناية، دوايي (1924)كةوة ثَيشمةرطة بووينة تاكو ساَلي ( 51)هةندَي ثَيشمةرطة لة ساَل 
 بوو اقي، دوايي ئيدامةى دراوتةوة، هةتاكو ثاش ِراثةرين فةرمانبةربووينةتة فةرمانبةر لة حكومةتى عري

يان هةر ساَلةكى بينت ( 24)بؤ( 51)ثاشان تةقاعود بووينة، ئايا ئةو خدمةتةى ثَيشمةرطايةتى لة ئةو
حيساب دةكرَين يان نا؟ ئةطةر حيساب بكرَي من ثرسيارةكةم ئاراستةى جةنابي وةزير كردية، ئةطةر 

خدمةتةكة مومكينة ِراذةى مةعاشي كةمرت بَي، ئايا بة ثَيشمةرطايةتى تةقاعد دةكرَي لة حيساب بكرَي 
ساَلةى خزمةتى كردووة يان ضةند ساَلةك، يان بة فةرمانبةرى تةقاعود دةكرَى؟ ( 14)خاللي ئةو 

ثرسياري دووةميشم ئةوةية، هةندَي ثَيشمةرطة بووينة لة ئيستمراريةتيان هيناية خاصةتةن لة 
و ( 95،93)ةوة ثَيشمةرطة بووينة هةتاكو سةرهةَلدان يان ِراثةِرين، ثاشي ِراثةرين لة(25)ةوة و (24)ثاش

ئةوانة هةندَي ثَيشمةرطة طوتيان لةبةر ئةوة حةرةسي مةقةراتن دةبَي بكرَينة شورتةي ثؤليس، ئايا ئةو 
نكة وةختة زةمحةتةكةيان نةوعة ثَيشمةرطانة بة ثؤليس تةقاعود دةكرَين يان بة ثَيشمةرطايةتى؟ ضو

هةموو بة ثَيشمةرطايةتي بووة، كَيهاي ئيختيار بكةن؟ لؤيان هةية يان نا؟ و داواي جوابي لة جةنابي وةزير 
 .دةكةم،زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيز كاك شَي، جعيتر فةرموو
 :معروف مصطفى جعيتر بةرَيز

  .ةنبةرَيز سةرؤكى ئةجنوم
وةلآل من دوو تَيبينيم هةية، يةكةم ماددة حةوت بِرطةى يةك دةبَيت ئةو ثلة ضاك بكرَيت، كاك شَيردَل 
ئةطةر عةفووم بكةى لة باتي تا ثلةى جَيطري ئةفسةرى ثلةى ناياب بكرَيتة ثلةى ئةفسةر، ضونكة ئةوة 

زياد بكرَيت، ببَيتة بِرطةى سَي،  زةدرَيكى زؤرة لة هةردوو نةوعي ثَيشمةرطة، خاَلي دوو خاَليكى دى بؤ
بنووسرَيت ئةطةر ثَيشمةرطةيةك ئازايةتى سةملاند لة بةرةكانى شةر و دذبة دوذمنى طةلةكةمان هةقي 
هةبَي ثلةى ئةفسةرى ثَي ببةخشرَي ياخود زياتر، بةس ئةطةر ئةوة ضاك نةكرَي ئَيستا هةمو ثَيشمةرطةى 

تةقاعود بكرَين وة زةدرَيكى زؤر  ضابطموويان بة نائب شؤرشي طؤآلن و ثَيشمةرطةى شؤرشي نوَي هة
 .طةورةشة، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .لَيذنةى ثَيشمةرطة رةئيتان تكاية
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 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ةشيان زؤرة ئَيستا ئيشي مةدةنيشيان هةية نيسبةت ئةو كةسانةى كة لة مةدةنى بووينة و خدمةكبة

دةكةن ئةوة ئةوةيان بؤ دةكرَي، كامة لة بؤ وان باشة  ته فضيلثَيشمةرطايةتيشيان هةية خؤيان كامةى 
دةتوانن، ماددةكيشي تَيداية خؤي ئَيمة نامانةوَى ئةو كةسة زةرةرمةند بَي، ثَيمان باشة كامةى لة بؤ ئةو 

خوَيندمانةوة ثَيشرت  ضابطؤ دةكرَي، بة نيسبةتى كاك شَي، جعيتر خؤي باشة، كامةى زياترة ئةوى ب
شروتى مالزم ضية؟ ناتوانني لةو شروتانة دةربضني، ئيدى ئةوة مةزدوريةت و شس وا نية، ئةوة ئي وا 

نايكات، حورمةتى ئةوندة زؤرة،  ضابطيشهةية لةناو جةيشةكاني دونيايي رةئيس عورةفاية دةيكةنة 
ةكا كة ئةوة رةئيس عورةفاية، رةئيس عورةفايةك هةبوو جةنابي وةزير دةزانَي لة كوليةى يةعنى فةخر د

السالم عاريف بوو هةيكةليان لةبؤ وعةليمى عبدعةسكةرى عرياقى موعةليمى عبدالكريم قامسى بوو و م
ى ئةو زؤر دةرةجةكى طةورةية، بةآلم كة ضابطنةكردبوو ، نائب  ضابطه كيانكوليةى كردبوو لةبؤ هي  

تةواو كرد ئةو كات دةتوانَي ئةوة يةك، ياخود لةشةرا ئازا بوو ئةوة  ثانه وىخوَيندى و ضابطة نائب 
ديسان قائد دةتوانَي بيكاتَى ئةوة عيالقةى بة ضاالكى ئةوة، بةآلم هةموو نابيَن، ئةوى ضاالك بوو هةم 

لة عةسكةري ئةو شتانة هةية، ياخود خؤي  وةزير دةتوانَي قيدةمى بداتَي، هةم قائدي عام دةتوانَى بيداتَى،
، ضابطجهد بكات و خبوَينَى و هةتا ئةطةر لة مسائيش تةواو بكات و بضَيتة كوليةك ئةوة دةتوانَى ببَيتة 

 ضابطضونكة ئةو كاتة زةدر لة  ضابط،بةآلم شةهادةى نةبَي و مودةكةشي ئةوة بَي، ناتوانني بيكةينة 
 .دةكةين، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)د قادر عبداهللبةرَيز حمم
 .جةنابي وةزير ئةطةر رةئيةكتان هةبوو فةرموو

 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةَلَي هةمان رةئي كاك شَيردَل تةئيد دةكةم، لة ماددةى دة بة تةواوى هاتية ئةطةر ئَيستا بيخوَينينةوة 
كة كاك شَيردَل   ضابطه ياك اخريشي تَيداية، بةس ئيزافةتةن لةسةر ئةو قسةى ئةو نائب جوابةكةى ك

 .باسي كرد، ئةو كورد بوو و خةَلكى ئةم ناوةش بوو، مةنتيقةى بةرواري
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 بةرَيزان نوقتةي نيزامى كاك خورشيد فةرموو،
 :بةرَيزخورشيد سليم شَيرة

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن



 542 

و ئَيستا نةقَلي وةزييتةى مةدةني وة، خدمةى ثَيشمةرطةي هةيةئةو مالحةزةي كاك شَيردَل جوابي داية
بووة، ضةند ساَلَيكة بة خدمةي مةدةنيةكةى تةقاعود دةكرَى بة ئيزافةى خدمةى ثَيشمةرطايةتى، ناتوانَي 

طايةتي بة موالحةزات ضونكة ئةوة ناكرَى، بة قانوونيش بطةرَيتةوة سةر كة تقاعود بَي بة خدمةى ثَيشمةر
ناكرَي ئةو ضةند ساَلةى خدمةى مةدةنى و ئيزافةى خدمةشي كردية ئيستا ئةو وةزييتة مةدةنيةي كة 

 .؟ سوثاستة ثَيشمةرطةو تةقاعود بينتئَيستا هةيس، ئةوةى ضؤن واز لَيدَينَى بضيت ببَي
 (:كووكىكمال كةر.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، لَيذنةى ثَيشمةرطة رةئيتان تكاية
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمةماددةكمان هةية ئةو شتانةمان تَيدا شةرح كردية ، بةآلم ئةطةر هةر ثَيشمةرطةيةك ضووة وةزييتةى 

مرت بوو حةقي تةقاعوديشي هةبوو بة مةدةني ، خدمةكةى وةزييتةى مةدةنى ئةطةر لة ثَين  ساَل كة
 .عةسكةريةكةى تةقاعود دةبَي، ئةوة لة عةسكةرى عرياقيش ئةوهاية،زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي ئَيستا ئاخر جار بيخوَينن ،ماددةكة ئةخةينة بةر دةنطدان
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز 

 .كى ئةجنومةنبةرَيز سةرؤ
 :املادة السابعة

حرس االقليم من درجة -البيشمركة املتطوع، هو املتطوع الذي اختذ من مهنة البيشمركة  -1
 .البيشمركة لغاية درجة نائب ضابط ممتاز مهنةله و ملدة معينة

 يكون تعني البيشمركة و ترقيته و نقله من صنف اىل اخر و انهْاء خدماته و احالته على التقاعد او -0
 .اعادته اىل اخلدمة مبوجب نظام و بامر من الوزير او من خيوله

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 بة كورديش تكاية  

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .ةرَيز سةرؤكى ئةجنومةنب
 :ماددةى حةوتةم

جَيطرى ئةفسةري ثلة ثَيشمةرطةى خؤبةخشكةر؛ ئةو خؤبةخشةية كة لة نَيوان ثلةى ثَيشمةرطة تا -1
 .ناياب ِراذةى ثَيشمةرطايةتى كردووتة ثيشة بؤ ماوةيةكى ديارى كراو
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ثاسةواني هةرَيم لة صنيتَيك بؤ  -دامةزراندن و ثلة ثَيدان و ثلة بةرزكردنةوة و طواستنةوةى ثَيشمةرطة-0
ةكةى بة ثَيي ثةيرةَيكى صنيتَيكى تر و كؤتايي هَينان بة ِراذةكةى و خانةنشني كردني و طةِرانةوةى بؤ ِراذ

 .تايبةت دةبَي كة لة اليةن وةزيري ثَيشمةرطةوة يان ئةوةى ئةو دسةآلتي ثَيدةدات دةردةضَي
 

 (: كمال كةركوكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

بةرَيزان ئَيستا ئةخيةينة دةنطدان، كَى لةطةَليداية تكاية دةستى بةرز كاتةوة؟، سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بة 
 .كؤي دةنط ثةسند كرا، تكاية بؤ ماددةى هةشت

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :مةرجةكانى وةرطرتين ثَيشمةرطةي خؤبةخش ئةمانةن: ماددةى هةشتةم

 . هاووآلتي هةرَيمى كوردستان بَيت-1
 .ساَل كةمرت نةبَيت( 12)تةمةنى لة  -0
 .ساَل تَيثةر نةبَيت بؤ صنيتةكانى تر(32)بَيت بؤ صنيتة فةنييةكان و لة ساَل زياتر نة( 04)تةمةنى لة -3
رةوشت و ئابروو بةرز بَيت و ناو بانطى باش بَيت و بة هي  تاوانَيك يان كةتنَيكي ئابروو بةر سزا  -5

 .نةدرابَيت
 .بةاليةنى كةمةوة ثؤلي شةشةمى بنةِرةتي تةواو كردبَيت -4

 :مصطفى ابوبكر بةرَيزعبدالكريم

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :حرس االقليم ما يلي-يشرتط لقبول البيشمركة املتطوع :املادة الثامنة
 .ان يكون من مواطين اقليم كوردستان  -1
 .سنة( 12)ان ال يقل عمره عن  -0

سنة بالنسبة للالصناف ( 32)سنة بالنسبة للصنوف الفنية و ال يزيد عن (04)ان ال يزيد عمره عن -3
 .االخرى

 .ن ذا مسعة و سرية حسنة و غري حمكوم جبناية او جنحة خملة بالشرفان يكو -5

 .ان يكون قد اكمل السنةالسادسة من املرحلة الدراسية االساسية -4

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
 :زىوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .مان نية لةسةرى، لةطةَليداينئَيمة شتَيك
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 (:كمال كركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك شَي، جعيتر فةرموو.ئةندامانى بةرَيز ئةوانةى ئةيانةوَى قسة بكةن ناويان بنووسن
 
 

 :معروف مصطفى بةرَيزجعيتر

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
، خاَلي دوو ئةو (52)بة ( 32)بكريت بة ( 04)لة ماددةى هةشت ئةطةر ئةو ساَلة زياتر بكرَيت باشرتة لة 

بِرطة ثَينج البدرَيت، ئةو بِرطةية زيادةية بةِراسس، ضونكة باشرتين ثَيشمةرطة زؤربةيان ئةوانة بوون كة 
نةخوَيندةوار بوون، تؤ ئةَلَيي تا شةشى خوَيندبَيت، كوا لة كوردستان ئةو نيسبةتة خوَيندنة هةية؟ هةموو 

تبَيت شةهادةى شةشي هةبَيت، خؤ ئةمة ئيجازةى سايقةكة نية ئةبَي خوَينةوار بَيت، ثَيشمةرطةى وةرطر
 .ثَيشمةرطايةتى خوَينةوارى بؤ ضية؟ئةبَي ئةو بِرطة هةر الضَي باشرتة، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيز كاك حممد فةرموو
 :حممد فرج امحد بةرَيز

 .ئةجنومةن بةرَيز سةرؤكى
ئةم ماددةية من ئةوة ئةبينم يةعنى وةكو بَلَيي دةرطاكةى داخستووة، ئيرت ئةوةى كة ئةو جيلة نوَييةي كة 

بةدواوة لة دايك بووة بةشدارى (91)بةدواوة مةسةلةن تاوانى ضية لة ( 91)لة دايك بووة مةسةلةن 
قةناعةتى من ئةبَي نيهايةتةكةشي ديارى  نةكردووة لة شؤِرش؟ شؤِرش ئةبَي بيدايةتةكى دياري كراوة و بة

بكرَي، ئةمة حةياتى مةدةنية خزمةت كردنى ئاآل طةورةترين هؤكارة بؤ دروست كردني ئينتيما بؤ 
نيشتمان، ئةمة لةو ياساية بةم ماددةية ئةمة بنرِب دةكات نايهَيلى، يةعنى هةر ئةوة دروست دةكات كة 

مةسةلةكى طرنطة، يةعنى ئةطةر لةسةر حاَلةتى عرياق كة  خةَلك وةكو خؤبةخش لة هةموو دونيا ئةمة
حاَلةتَيكى ئاَلؤزة بةس خؤ هةموو دونيا وانية، يةعنى خزمةتى ئاآل زؤر مةسةلةيةكى طرنطة، ئةبوو بة 
قةناعةتى من ئةم ماددةية هةر زيادة خؤبةخش ثَيويستى بة مةرج و شت نية، كة يةكَيك ئةطةر 

لة مادةةيةكى دي خؤ جَيطةى ئةبَيتةوة، ئَيمة شتَيك ديارى بكةين، يةعنى خؤبةخش بكات ئةو وةريئةطرن 
رَيطة نةطرين لةوةى كة رؤذَيك خزمةتى ئاآل ببَيتة ئةساسَيك لةم هةرَيمة كة بة قةناعةتى من جارَيكى 

 .ديش ئةيَلَيمةوة طةورةترين هؤكارة بؤ دروست بوونى ئينتيما بؤ ئةو نيشتيمانة،سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)ادر عبداهللبةرَيز حممد ق

 .بةرَيز كاك حممد حاجى حممود فةرموو
 :بةرَيز حممد حاجى حممود

 .نبةرَيز سةرؤكى ئةجنومة
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ضوار هينم هةية، يةكةم لة هينةكة زؤر جار هاتووة كة ئةَلَيت تةنها لة هةرَيمى كوردستان بَيت،  ،من سَي
يةعنى ئةوة يةكَيكة لة خاَلةكان، خاَلَيكى تر  حمافظه يههةرَيمى كوردستان قانوونيةن تا ئَيستا ئةو سَي 

مةسةلةي ئةوةى كاك حممد ئيشارةتى ثَيدا، من نامةوَى دووبارةي بكةمةوة،نة، ئةو مةوزوعةش ئيدامةى 
ثَي بدرَيت، مةسةلةى ئةو ئابِروو ، ئابِرووة بةِراسس ئةوة شتَيكى  هينة  ئةو ئابِرووة هةر البردرَيت 

ت بة رةوشت بكرَيت، بة ناوَيكى دى لَيبنرَيت مةسةلةى ئابرووةكة،مةسةلةيةكى تر هةية ئايا باشرتة بكرَي
ئةمانة مةسةلةن دةَلَي مةرجةكان ئايا ئةمةش ئةو كاتة هةر بة تةزكيةى حيزبي وةردةطريَين خةَلكةكان 

 .يان نا؟ سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ةرمووسوثاس، طولناز خان ف
 :بةرَيز طوَلناز عزيز قادر

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ثشتطريى لة رةئي هةردوو كاك حممد ئةكةم، ئةطةر هةر ماددةكةش وةكو خؤي مايةوة، مةسةلةى 
هاووآلتيانى هةرَيم، ئَيمة كوردَيكى زؤرمان هةية لة شارةكانى باشوور دائةنيشن و لة عرياقا ثَييان خؤشة 

مةرطة،وة لة خاَلي ثَينضةميشدا ئةطةر شةشي بنةِرةتى ئةمينَيتةوة ئَيستا لة نيزامى نوَيي بَينة رَيزى ثَيش
 .خوَيندندا ئةو شةشة نةماوة، هةر بوويتة قؤنازي بنةِرةتى و ئةضَيتة سَي ناوةندى، سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك امساعيل فةرموو
 :اهلل بةرَيز امساعيل حممود عبد

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
( 12)ساَلي دياري كراوة ِراستة خؤي مودةكةى ( 12)وةلال من لةسةر دووةم و ثَينجةم، دووةم بةِراستى 

ساَل قانوونية، بةآلم ئَيمة لة ثَيشمةرطايةتى تةجروبةمان هةية، باوةِرتان هةبَي ثَيشمةرطةمان هةبووة لة 
باشرتين ثَيشمةرطةش بووة، يةعنى جةنابيشت ثَيشمةرطة بووي و ساَلي بووينة و ( 15)و لة ( 13)

بَينت ، خاَلي ثَينجةميش بةِراستى ( 12)ساَل بَيت زؤر باشة، من ثَيمواية لة باتي ( 12)شارةزاي، ئةطةر 
ثَينجةم وةكو كاك شَي، طوتى البردرَيت باشرتة، ضونكة ثؤلي شةشةمى بنةرةتى تةواو كردبَيت، بةالي 

َيندةوار بَيت، نةك ثؤلي بنةِرةتى، خةَلك هةية لة ماَلي خؤيتى خوَيندةوارة و شةشيشي تةواو كةمى نةخو
 .نةكردية و ثَيشمةرطةكي زؤر باشيشة حةقة هةر نةخوَيندةوار بيت نةك بنةِرةتى مةرج نية، زؤر سوثاس

 (:ركووكىةكمال ك.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .شريين خان فةرموو
 :ن دينَودالرمحبةرَيز شريين عب

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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هةر نةفسي رةئي من هةية، تةئيدي كاك شي، جعيتر دةكةم و برادةران، شةرت نينة ثَيشمةرطة ئيال 
 .  شةهادةى ئيبتيدائي هةبَيت با خوَيندةوار بينت يان با ببَيتة ثَيشمةرطة، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .نةى ثَيشمةرطة رةئيتان دةربارةى وةآلمةكان تكايةلَيذ
 :زىوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة دةمانةوَى هَيزَيكى موحتةرف دروست بكةين، يةعنى مواليد داوا ناكةين و خةَلكيشمان دةوَى كة 
سكةري ئةوةندة سةهل نية هةر كةسَي نةوعي بَي و هةموو ئيشةكان بة تةواوي جيَبةجَي بكات، ضونكة عة

حةز دةكات و بَيت هةموو كةسَيك ببتة عةسكةرى، دةبَي مةرجى تَيدا بَي، هةم سييتاتةكانيان حيساب 
ساَلي ببَيتة عةسكةرى فةرقي هةية، فةرقي عةسكةرى و مةدةنى ضية؟ (12)كردية، ئةطةر يةكَيك لة 

ةورةية بة طةورةيي داخيلي بَي نابَيتة عةسكةرى، لة فةرقةكةى ئةو دةورةيةية كة داخيلي دةبَي، ئةو د
ساَلي بَي، لةوَي لة قالب دةدرَي كة داخيلي دةورةكة بوو دبَيتة عةسكةرَيكى تةواو، هةتاهةتاية ( 12)

دةبَيتة خوو و رةوشس، هةموو ذيانى دةبَيتة عةسكةرى، ئةطةر دة ساَليش لة عةسكةرى جيا بَيتةوة، 
كةتيشي هةر عةسكةرية، لةبةر ئةوة ئةو مةرجانة زؤر شتةكانى و هةَلسو هةر خووةكاني وئاخريي 

ثَيويستة، اوال دةبَي ئةخالقي باش بَيت، دةبي سيحةتى باش بَيت، دةبي شةهادةى هةبي، ناكرَي شةهادةى 
و  ضابطنةبَي، ضونكة ئةطةر شةهادةى نةبَي تةماشاي ئةوةكانى خوندةوة دةرةجةكانى ناياب و نائب 

رةفا و ئةوانة ئةطةر شةهادةى شةشي نةبَي نابيتة، يةعين تةرفيع ناكات ،دواى ئةوة مةرجى رئبس عو
وةرطرتنة نةك مةرجي ئةوةى كة بَيتة ناو ثَيشمةرطةى ئَيستا، ئةوةى خةَلك وةردةطرين كة خَةلك 

زةكة هَيزي وةردةطرين، ئَيمة دةمانةَى هَيزَيكى نةموزةجى بَيت و ثةيوةندى بة حيزبةكانةوة نةبَي، هَي
كوردستانى بَيت لةبةر ئةوة دةليََني هاووآلتي كوردستان بَيت، بةآلم ئةوة ِرَي ناطري خةَلكى ديكةش 
وةربطرين، لةبةر ئةوة دةبي ئةم شروتانةى هةموو تَيدابي، ئةوةى لَيرة هاتية دةنا ناتوانني ئةم جةيشة 

لة هةموو دونياييش ئةوهاية و ناتوانني باشة دروست بكةين وة ئةوة هي  شتَيكى زةريبيشي تَيدا نية 
هةندَي عومريش زيادكةين، لةبةر ئةوةى ئةطةر بيةوَي ماددةيةكمان هةية لة هةندَي عومر هةية 

ساَل بيت دةبَي تةقاعودي بكةين مةعقولة، ئةمِرؤ بيكةبنة جندي و سبةى ( 54)مةسةلةن جندي عومري 
عومرةكة رَي ناطرَي  ،متياز كراية و هةندَي صنيتي  ديشتةقاعودى بكةين؟لَيرةش هةر لةبؤ فةنييةكان ئي

ك دةتواني ئيشةكى زؤر باش بكات لة  ضابطهئةطةر ئيشمان ثَييان بَي وةريدةطرين، ضونكة ممكنة نائب 
ساَلي ئيستييتادةي لَي بكةين وةريدةطرين، ضونكة ئةوة لةبؤ هةموو كةس وةرناطريَي، بةآلم (32)عومري

 .  َي، زؤر سوثاسشرووت كة دَي بة عام د
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .نوقتةى نيزامي كاك شوكر فةرموو
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 :شكري صاحل متر بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من كوردستان او  ان يكون مواطن)نوقتة نيزامييةكة ئةوةية خاَلي يةكةم كوردي و عةرةبي وةكو يةك نية 

ة وا نةهاتووة هاووالتي هةرَيمى كوردستان بَيت، ئينجا ئةطةر كوردييةكة بة كوردييةك. (كوردي عراقي
 .وةكو عةرةبييةكةي لَيبَيت بة رةئي من باشرتة، سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .شكرية.نوقتةى نيزامى د
 :شكرية رسول ابراهيم.بةرَيز د

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كةس ِرايان لةطةَل ئةوة هةية مةسةلةى شةشي بنةِرةتي تَيدا نةبَيت، ئةطةر بةرَيزتان  ئَيستا ثرت لة سَي

 . بيخةنة دةنطدانةوة
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو كاك شَيردَل
 :زىوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةمن ئةو رؤذة ئةو ثرسيارةشم كرد ئةلَيرة كة وةزير لَيرة بوو  خؤي لة ئةسَلةن ئةوة شةشي ئيبتيدائية،
طومت ئةو كةسانةى كة دواي دَينة سةر شوَينَيك كة ثَيوةستيمان بة شةشي ئيبتيدائي هةية، خؤ ئَيمة 
نامانةوَى جةيشَيكى جاهل دروست بكةين دةبي جةيشةكة خوَيندةوار بي ئةو كاتي جوابيان نةدامةوة، 

مة و جلنةي قانوني و بةرَيز جةنابي وةزيريش طومتان با بيكةينة بنةِرةتى عةلةلئةقل لةبةر ئةوة ئَي
شةش ساَلي خوَيندبَي، يةعنى خَيندوارى فَيربووبَي، ئةو نيزامةى ئَيستا شةرت نية خوَيندةواري لة صةفى 

هادة نية ئةوة يةك و دوو شت فَيربي شةش ساَل لة مةكتةب خوَيندوارى فَيردةبي يةعين ئَيستاش ئةوة شة
خوَيندةوارة، بةآلم خؤ دةبَي ئةساسَيك دانَيني، لةبةر ئةوةى ئَيمة لةطةَل جةيشي عرياقني، جةيشي عرياقي 
ئةو نيزامةى ئَيمةي نية دةبي شةشي ئيبتيدائي هةبَي، ئَيمة كرديتمانة شةشي بنةِرةتي، خؤتان دةزانن لة 

طةر وابوو لةطةَل بةزدا رَيك دةكةوين و تةعادولي جامعةش تةعادولي شةهادة دةكرَي ئَيمةش طومتان ئة
 .شةهادةيان ثَي دةكةين ،و زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 جةنابي وةزير رةئيتان؟
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كةين، تةبعةن ثَيشرت ئَيمة هةموو ئةو موناقةشانةمان كردية، وةلآل من زؤر سوثاس تةئيدي رةئيةكان دة
نوقتةك هةية لَيرة ثرسيار كرا كة ئايا دةبي لة ثارتي و مةسةلةى تةحةزوبَي تَيدابَي، ئةسلةن ئةوة نية لة 
طؤِريََ، يةعنى هةموو خةَلكى كوردستان حةقي هةية بَي، دةبَيتة ثَيشمةرطة، وة ردةطريى حرس االقليم، 
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ئةوةى مةسةلةى حزبي تَيدا ِرضاو بكةين، ئةسلةن مةسةلةي حزبايةتى نامانةوَى بَينينة ناو  بةبَي
 .مةسةلةكة، ئةوة هةر ئةوةبوو بؤ تةوزيح

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ةم خوَيندن سوثاس،سَي بةرَيز ِرايان ئةوة بوو كة خاَلي ثَينج البردرَي، لةبةر ئةوةى كة نةخوَيندةوار،يةك
لة كوردستان ئيلزامية، بؤتة ئيلزامى، تشجيعة بؤ خوَيندن، ئةطةر ئةو بةرَيزانة لةطةَل ئةوةن كة 
موقتةرةحةكةيان مبَييَن، موقتةرةحةكةيان ئةخةينة دةنطدانةوة،ئةطةر سةحيب بكةن، ئةوة لَيذنةى 

 .ياسايي فةرموو
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو ئيقترياحة موخاليتي قانوونة وة نابَي بدرَيتة دةنطدان، ضونكة موخالةفةي قانون نابَيت تةسبيت 
 .زؤر سوثاس.بكرَيت

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ثَيش شةش ساَل داندراوة، قانوونَيكى تةربية تازة دانراوة، ضونكة ئَيستا خةَلكَيك هةية نةخوَيندةوارة، 
ية ئةطةر خاوةني موقتةرةحةكة لةطةَل موقتةرةحةكةيان بةردةوامن، ئةوا ئةخرَيتةوة دةنطدانةوة ، بؤ

 .ناصح فةرموو. كاك د
 :رمضان زيتور ناصح.د بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ةوة خوَيندني ئيلزامية، نةك (90)من ثشتطريى بؤضوونةكةى كاك عونى دةكةم لة لَيذنةى ياسايي لة 

خوَيندن ئيلزامية، كةواتة نابَي نةخوَيندةوار مابَي تاكو ئَيستا، ئةطةر مابَيتيش ئةوة ( 90)َلة، لة شةش سا
 .خةلةلَيكة لةطةَل رَيز و سوثامسدا، ضونكة ئةوةى لة ياساكة هاتووة زؤر لة جَيي خؤيةتى 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ةنطدانةوة وةكو خؤي، ئةو بةرَيزانةى كة نةياخنوَيندووة ديارة خؤيان بةرَيزان ئَيستا ماددةكة ئةخةينة د
لَيي بةرثرسن، كَي لةطةَل ئةوةية ماددةكة وةكو خؤي مبييَن؟سوثاس كَي لةطةَلدا نية؟ بةزؤرينةى دةنط 

 .ثةسند كرا، تكاية بؤ ماددةكةى تر
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :ماددةى نؤيةم

 :ثلة و ثايةكانى ثَيشمةرطةى خؤبةخش بةم شَيوةى خوارةوة دةبي: يةكةم
 .جَيطرى ئةفسةر ثلة ناياب -ا

 .جَيطرى ئةفسةر ثلةى يةك-ب
 .جَيطرى ئةفسةر ثلة دوو-ج
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 .جَيطرى ئةفسةر ثلة سَي-د
 .جَيطرى ئةفسةر ثلة ضوار -ه
 .جَيطرى ئةفسةر ثلة ثَينج-و
 .جَيطري ئةفسةر شةش-ز
 .ةفسةر ثلة حةوتجَيطرى ئ-ح

 .جَيطري ئةفسةر ثلة هةشت-ط
 .رئيس عورةفا -ي
 .عةريف-ك
 .نائب عةريف-ل
 .سةربازي يةكةم-م
 .سةرباز-ن

 .مووضة و سةر مووضةى ساآلنةى ثَيشمةرطةى خؤبةخش بة ياسايةك دياري دةكرَي:دووةم
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

 : بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :املادة التاسعة

 :يكون درجة و مناصب البيشمركة املتطوع كاالتي :أوآل
 .نائب ضابط درجة ممتازة-ا

 .نائب ضابط درجة اوىل-ب
 .نائب ضابط درجة ثانية-ج
 .نائب ضابط درجة ثالثة-د
 .نائب ضابط درجة رابعة -ه 
 .نائب ضابط درجة خامسة-و
 .نائب ضابط درجة سادسة-ز
 .نائب ضابط درجة سابعة-ح
 .درجة ثامنةنائب ضابط -ط
 .رئيس العرفاء-ي
 .عريف-ك
 .نائب عريف-ل
 .جندي اول-م
 .جندي-ن
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 .حيدد الراتب و العالوة السنوية للبيشمركة املتطوع بقانون:ثانيآ
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
 
 

 :زىوَيةبةرَيز شريدل عبداهلل ح

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .َيمة لةطةَل ماددةكةينئ
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .بةَلَي هي  تَيبينيمان نية
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .سَي بةرَيز ئةيانةوَيت قسة بكةن،كاك خورشيد فةرموو بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان،ئَيستا
 :بةرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
شرتي تةقاعد (13)ئةو دةرةجانةى هاتوونة شتَيكى ضاكة و ِراستيشة ولة جةيشى عرياقيشدا هةية، بةآلم 

لةمن باشرت دةزانَى ئةو دةرةجاتانة  و ترقية و ئةوانةى دانراية بة قانوونى خدمةي عرياقيش، كاك شَيردَل
هةية، بةآلم بؤ هةموو ئةو دةرةجاتانة راتيب ئةسَليش تةحديد كراية و مودةى تةرقيةش تةحديد كراية 

تةرقيةش تةحديد كراية، نازامن لَيرة نووسراية بة نيزام بةس نازامن بةقانوون؟ دةبَي بة  شروطيوة 
دةَلَي،خؤي دةبَي بَلَي ( بنظام خاص)ة قانوونى خدمةى عةسكةرية قانوون بَي نةك بة نيزام بيت، ضونكة ل

 .بة قانوون
 :بةرَيزاخر شي، مجال انور

 .ى ئةجنومةنبةرَيز سةرؤك
 .وةلآل من، كَى ئةم نيزامةى دائةنَى؟ثرسيارةكةم ئةوةية،سوثاس

 (:ركووكىةكمال ك.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فخرية خان فةرموو
 :علي حممد فىمصط فخرية بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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 . بَيت لَيرة مؤنثيةعنى ( تكون درجة)يةعنى دةبَي ( يكون درجة)اوآل نووسراية 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ظيان خان فةرموو
 
 

 :بةرَيز ظيان سليمان حاجي بشار

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
، ثَيم (راتبةكة و عةالوةى سةنةوي ثَيشمةرطة بة قانوون دياري دةكرَيت) بةنيسبةت دووةمةكة كة ئةَلَي

بة  ضباطباشرتة ئةو بِرطةية بضَيتة سةر ماددةى ضوار، ضونكة لةوَيش هةر ئةَلَي راتب و عةالوةى ساآلنةى 
 .   قانوون دياري دةكرَيت، هةردووكيان بة يةك قانوون دياري بكرَيت باشرتة،سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)ادر عبداهللبةرَيز حممد ق

 .لَيذنةي ثَيشمةرطة تكاية
 :زىوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةنيسبةت ئةوةكةمان خؤمان ئةوةندةمان موناقةشة كردية، لةبةر ئةوة ضةند نوسخةيةك ضاث كراية، 
تى كَي نيزامةكة دادةنَي ئةوة اوآل بة بةقانوونة شتةكة، بة قانوونة، نووسيتيشمان بة ياسا، بةنيسبة

قانوونة و دواييش نيزام  تةعليمات لة وةزارةتي ثَيشمةرطة دةردةضَي، ئةوة عيالقةى بة وةزارةتة، بة 
زؤرة، يةعنى ضابط نيسبةتى ئةوةى ظيان خان ثرسيارةكةى خؤي فةرقي ثَيشمةرطةى خؤبةخش و فةرقي 

 . يةكةو لة بابي خؤي بَي، سوثاس صف فةرقيان هةية، دةبَي هةر ضابطو  ضابط
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي فةرموون
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ة، نوسخةى هاوبةشيان ئَيمة وا موآلحةزة دةكةين برادةران ئةنداماني ثةرلةمان نوسخةى كةونيان لةكن
تةسبيت كرا،  02/11ة ئةساسي موناقةشة وة لة كؤبوونةوةى ويسبةت هاوبةشةكانيان كة بونلةكن نية بة

واتا موالحةزةى ئةوةى بكةين ئَيستا كة جةنابي كاك خورشيد و هةندَيك برادةران ئاماذةيان بةوةى دا كة 
 .بة نيزامة، بة نيزام نية، بة قانوونة، طؤِرانكارى لةسةر كراية ،و زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)حممد قادر عبداهللبةرَيز 

 جةنابي وةزير؟
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 
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    .ئةجنومةن بةرَيز سةرؤكى

 .بةَلَي هةر تةئيدي رةئي ئةو بةرَيزانة دةكةم كة شةرحيان دا، بيزةبت بةو شَيوةية
 (:ركووكىةكمال ك.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ي تكاية ئاخر صيازة بيخوَيننةوة، بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدانلَيذنةى ياساي
 

 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

 .نبةرَيز سةرؤكى ئةجنومة

 :املادة التاسعة
 :تكون درجة  مناصب البيشمركة املتطوع كاآلتي:أوآل

 .نائب ضابط درجة ممتازة-ا
 .نائب ضابط درجة اوىل-ب
 .نائب ضابط درجة ثانية-ج
 .بط درجة ثالثةنائب ضا-د
 .نائب ضابط درجة رابعة-ه
 .نائب ضابط درجة خامسة-و
 .نائب ضابط درجة سادسة-ز
 .نائب ضابط درجة سابعة-ح
 .نائب ضابط درجة ثامنة-ط
 .رئيس العرفاء-ي
 .عريف-ك
 .نائب عريف-ل
 .جندي اول-م
 .جندي-ن

 .حيدد الراتب و العالوة السنوية للبيشمركة املتطوع بقانون:ثانيآ
 (:كمال كةركووكى.د)رَيز حممد قادر عبداهللبة

 .بة كورديش تكاية
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :ماددةى نؤيةم

 :ثلة و ثايةى ثَيشمةرطةى خؤبةخش بةم شَيوةى خوارةوة دةبَي:يةكةم
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 .جَيطرى ئةفسةرى ثلةى ناياب-ا
 .جَيطرى ئةفسةرى ثلةى يةك-ب
 .ثلة دوو جَيطرى ئةفسةرى-ج
 .جَيطرى ئةفسةرى ثلة سَي-د
 .جَيطرى ئةفسةرى ثلة ضوارةم-ه
 .جَيطرى ئةفسةر ثلة ثَين -و
 .جَيطرى ئةفسةرى ثلة شةش-ز
 .جَيطرى ئةفسةرى ثلة حةوت-ح

 .جَيكرى ئةفسةرى ثلة هةشت-ط
 .رةئيس عورةفا-ي
 .عةريف-ك
 .جَيطرى عةريف-ل
 .سةربازى يةكةم-م
 .سةرباز-ن

 .ر مووضةى ساآلنةى ثَيشمةرطةى خؤبةخش بة ياسا دياريدةكرَيمووضة و سة:دووةم
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

بةرَيزان ئَيستا ماددةكة وةكو خؤي بة عةرةبي و كوردى خوَيندرايةوة، ئةخيةينة دةنطدان،كَي لةطةَليس 
دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةى دةيةم  زؤر سوثاس ، كَي لةطةَليدا نية؟ بةكؤي.تكاية دةسس بةرزبكاتةوة؟

 .فةرموون لَيذنةى ياسايي.تكاية
 :بةرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .نبةرَيز سةرؤكى ئةجنومة

دةرنةضووة  ئَيستا ئيشارةتى ثَي  طبعنيسبةت ماددةى دةيةم فةقةرةك لة دةمةوَى تةوزحيةكى بدةم بة
 .دة بةم شَيوةية دوو فةقةرةى هةيةدةدةين، ماددةى 

 :رَيز كريم حبرى عبداهللبة

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى دةيةم
خزمةتى ثَيشمةرطايةتى لة ريزةكانى بزووتنةوةى رزطاري خوازى طةلي كوردستان، ياخود خزمةتى ناو -1

ثَيكهاتةكانى هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستان ثَيش دةرضووونى ئةو ياساية بة خزمةت دادةنرَيت بؤ طشت 
خانةنشني و سةرمووضة و ثلة بةرزكردنةوة و مؤَلةت، بؤ ئةوانةى بةردةوامن لة خزمةت  مةبةستةكاني

 .كة ِراذةكةى لة اليةن فةرماندةى طشتييةوة ثشتطريى لَيكراة لة وةزارةتى ثَيشمةرطةوة ئةذمار دةكرَيت
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وةزير بة  لة مةيدانى شةِردا يان لةو ناوضة سةربازييانةى 4/3/1991خزمةتى ثَيشمةرطايةتى ثَيش -0
بريارَيك هَيز و يةكة سةربازيةكانى تَيدا ديارى دةكات خزمةتى دوو بةرامبةر دادةنرَيت بةمةبةستى 

 .خانةنشيين
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .شكرية.نوقتةى نيزامي د

 :شكرية رسول ابراهيم.بةرَيز د

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ردبَي، ذمارةى نيساب تةواو ناكةين ئةوانةى كة خؤمان ذمار ك

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
ئَيستا موناقشة ئةكرَي كةى هاتة سةر دةنطدان ئةطةر نيساب نةبَيت، ئةو جار نية، ئَيستا نيساب هةية و 

 .زياديشة،لَيذنةى ثَيشمةرطة فةرموو
 :زىوَيةردل عبداهلل حبةرَيز شَي

 .ومةنبةرَيز سةرؤكى ئةجن

 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .عةرةبيةكةى كةرةم كة فةرموو
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

 .نبةرَيز سةرؤكى ئةجنومة
 :املادة العاشرة

ركة تعترب خدمة البيشمركة يف صفوف احلركة التحررية الكوردستانية او يف تشكيالت قوات بيشم-1
كوردستان قبل صدور هذا القانون خدمة جلميع اغراض التقاعد و العالوة و الرتفيع و االجازات من الذين 

 .مستمرون يف اخلدمة و املؤيدة خدمتهم من قبل وزارة شؤون البيشمركة
و اليت يقضيها يف ساحة احلرب او يف  4/3/1991حتتسب مدة اخلدمة اليت قضاها البيشمركة قبل -0

احلركات العسكرية اليت حتدد القوات و القطاعات املشرتكة فيها بامر من الوزير خدمة مضاعفة منطقة 
 .الغراض التقاعد

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .لَيذنةى ثَيشمةرطة فةرموو

 :زىوَيةعبداهلل ح ردَلبةرَيز شَي

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .  سئَيمة لةطةَل ماددةكةداين،سوثا
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 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .جةنابي وةزير 

 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .بةَلَي بة هةمان شَيوة
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بكةن،كاك دلَير فةرموو بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئةوانةى ئةيانةوَي موداخةلةى
 :بةرَيز دلَير حممد شريف

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةِراسس ئةم دوو بِرطةية من وةك هةست دةكةم تؤزَيك تَيكةَلي تَيكةوتووة،يةكةميان لة بِرطةيةكدا خؤي 

ة وازي دةكات، ئَيمة لة تةعرييتةكاندا ئيعتيبارمان كردووثَيشمةرطةى بزووتنةوةى رزطاري باسي لة
ةوة دةست ثَيدةكات، (51)ي ئةيلوولي (11)خوازى كوردستان لة -ثَيشمةرطةى بزووتنةوةى ِرزطاري

، بةِراسس لَيرة من هةست بة زوَلمَيك 4/3/1991لةبِرطةى دووة جارَيكى دى باس لة ثَيشمةرطة دةكات تا 
وو ساَل بؤ خانةنشيين، ثَيمواية دةكةم لة ثَيشمةرطةى ثَيش ِراثةرين، تةنها ئيعتيبار كردن بة ساَلَيك و بة د

ئةبَي بؤ طشت مةبةستةكان بَي،بؤ سةر مووضةش بي،بؤ تةرفيع و عةالوةو ئةوانةش بي،ضونكة هي  
مةنتق نية ئَيمة دةيان بةَلطةى وامان هةية و سةدةها بةَلطة ئةوةى لة ثَيش ِراثةرينا ثَيشمةرطة بَيت 

ندنى بة جَيهَيشت، لة اعداديةكانا جَيي هَيشت و ضووتة شاخ ئةزانَيت ضةندةها ثَيشمةرطة لة زانكؤكان خوَي
و لة دواى راثةرينا هاتووتةوة خوَيندني كردووة،ئَيستا لة حاَلةتى كة تؤ خدمةى ثَيشمةرطايةتى ئةبةى بؤ 
ئةوةى جارَيكى تر ئةو خزمةتةت بؤ حيساب بكرى، تةنها بؤ خانةنشيين حيساب دةكرَيت، بؤ تةرفيع و 

ناكرَي و ئيعتيباريشة ثَيش ساَل تةخةرووجت ئيعتيبار دةكرَيت لةو حاَلةتةيا بة خدمةى  عةالوة حيساب
فعلي، لةبةر ئةوة بةِراسس زوَلمَيكى زؤريشة لة ثَيشمةرطةى بةر لة ِراثةرين ئةكرَي، كةضى بةدةست خؤى 

مةبةستةكان بَيت بؤ نةبووة زروفَيك ناضارى كردووة، لةو حاَلةتة من بة راسس ثَيشنيار دةكةم بؤ هةمو 
، بؤ هةموو مةبةستةكان بَيت، نةك تةنها بؤ خانةنشينى بةِراسس،ضونكة 4/3/1991ثَيشمةرطةى ثَيش 

بةِراسس ئةوة زوَلمَيكة لة ثَيشمةرطةى ثَيش ِراثةرين دةكرَي، زةروورة ئةوانة تةكريم بكرين،ئةوة لة 
ةكانى جةيشي عرياقي هةبوو لة رابردوو و بةعسي و ئةمن ضباطئَيستا حاليا هةر ضي  طبعابةزداش 

ئَيستا ئةوة ئةو تةكرميةى بؤ دةكرَيت، ئَيستا ئةوان تةكريم دةكرَين،ئَيمة ثَيشمةرطةى خؤمان ئةو زوَلمةى 
 .لَي دةكةين؟ سوثاستان دةكةم

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .ثةخشان خان فةرموو

 :بةرَيز ثةخشان عبد اهلل حسني
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 .ةرَيز سةرؤكى ئةجنومةنب
شتَيكي ( ساحة القتال)تؤزَيك نازامن، يةعنى ئةطةر بطؤردرَي بؤ ( ساحة احلرب)بةِراسس من لة بِرطةى دوو 

 .وا هينرت نية؟ئةوة ثرسيار بوو،زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية وةآلم
 :زىوَية حبةرَيز شَيردَل عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كرديس و ئةو  4/3ئةو خزمةتةية كة ثَيشمةرطة لة ثَيش : بزامن شتةكان زؤر وازحن، خزمةتي فيعليوا
ساآلنةى كة ثَيشمةرطة بووة بة خزمةتي فيعلي بؤي حيساب دةكرَي و نووسراشة بؤ مؤَلةت لةبؤ خانة 

ةوة و مؤَلةت،  يةعنى بة خزمةتى فيعلي، خزمةتى تةقاعودي نشيين و سةر مووضة و ثلة و ثلة بةرز كردن
خزمةتى فيعلي لةطةَل هةر خزمةتَيكى تر، خزمةتةكاني تر ئةوةية ئةطةر هةر يةك : ثَيكهاتووة لةو شتانة

لة خدمةى مةدةنى بووبي ياخود ئةو خزمةتةى حةرةكات، ئَيمة كة دةَلَيني حةرةكات ئَيستا جوابي 
حيساب كةين، خؤي هةر هَيزَيك كة دةكةوَيتة شةِر  مضاعفةلةوةى خزمةتى ئةوةش دةدةينةوة،كة 

لةهةموو هَيزى دونياية، ئةو كاتةى كة دةكةوَيتة شةِر ساحةكةى هةموو وةزير دةخياتة ذَير ئينزار، كة 
هاويشتية ذَير ئينزار، يةعين ئةوانة شةو و رؤذ ئيش دةكةن  وة هةموو دةمَيش لة هةموو ساحةكةي 

ن جاران كة لة شوَينَيك مةقةِري لَيية هةتا سةنطةرةكانى ثَيشةوة ئةوة هةموو دةمَيك موعةرةزن مةسةلة
لة بؤ ختورةت و كةمني دابندرَيتةوة و شةو نةنوونن و حرياسةت بطرن و نةِرؤن و ئيجازةو هي  نامَينَى، 

ان بة دوو خزمةت حيساب لةبةر ئةوانة هةموو جةيشي دونياية ئةو مةنتيقةيان وا لَيكردية ئةو خزمةتةي
بي، بةآلم يةكيكيان فعلي كة لة بؤ تةرفيع و عةالوةو، ئةوانة دةستدةدا و يةكَيكيانيش لة بؤ خدمةى 
تةقاعودى لةبةر ئةوةى هةر لةو فةترةى جسميشي زياد ئيستيهالك دةكات، يةعين لة عومريشي كةم 

ن ناتوانني بؤ خزمةتةكانى دى حيساب دةكاتةوة، ئةوانةيان هةموو بؤ حيساب داناية، ئةو خزمةتةيا
بكةين، يةعنى خزمةتى تةقاعودى،ئةوة ئةسَلةن خؤي تةحيتيزةكة لة بؤيان، بؤ ئةوةى خةَلك بَيت تةتةوع 
بكات و ببتة ثَيشمةرطة،  ياخؤد ببَيتة هَيزَيكى ضةكدار بؤ ئةوةى تؤزَيك شتى واى بؤ بكةين بؤ ئةوةى 

ة وا بكات لةبةر ئةوة ئةو خزمةتةى بؤ حيساب دةكرَي، تةنها لة بيكات، ضونكة هةندَي كةس مةجبوور ني
بؤ تةقاعودي نةك بكرَي لة بؤ شتَيكى دى حيساب بكةين، ئةوةشم طوت كة وةزيرى دييتاع خؤي ئةو 
شوَينانة تةحديد دةكات كة ساحةى حةرةكاتن، ئةو ساحةية هةر لة شوَيين قيادةوة هةتا ئةو شوَينةى كة 

حةربة؟ هةر سةنطةرةكاني ثَيشةوة لة  ضمينحةربة، ضؤن لة  ضمنىورةتة، خؤي لة دةيكةن لة ذَير خت
حةرب نني ،مومكينة شوَينةكةى تؤ بة صاروخ قةصف بكرَيت، مومكينة بة تؤث قةصف بكرَيت،  ضمنى

َيتةوة هةموو ساحةكة ساحةى مكينة بة تةيارة قةصف بكرَيت، لةبةر ئةوة ئةو ساحة هةموو دةطروم
 .شةِرة

 (:كمال كةركووكى.د)ز حممد قادر عبداهللبةرَي
 .جةنابي وةزير فةرموو

 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .ز سةرؤكى ئةجنومةنبةرَي
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بةَلَي ئةو تةعبريةى كة كاك شَيردَل كردي بيلزةبت فراواني ئةو شوَينةية كة روو بة رووى خةتةر 
َلكى دةكرَي، نةك لة ئةمامى، بؤية دةبَي ئةو تةصميمةى بؤ دةبَيتةوة، زؤر جار هةية قةصف لة خة

 .تةسبيت بكةين و ئةو ختورةتةى كة هةشة بؤي حيساب بكةين، بؤ ئةوةى حةقي نةسووتَي، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .نوقتةى نيزامى كاك خورشيد فةرموو
 :بةرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .كى ئةجنومةنبةرَيز سةرؤ

 ،مضاعفهتةئيدى قسةى كاك شَيردَلي دةكةم، ئةوة خدمةى 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي فةرموو
 :بةرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :املادة العاشرة
ة يف تشكيالت قوات بيشمركة كوردستان تعترب خدمة البيشمركة يف صفوف احلركة التحررية الكوردستاني-1

االجازات على ان يكونوا مستمرين انون خدمة جلميع اغراض التقاعد والعالوة والرتفيع وقبل صدور هذا الق
 .يف اخلدمة و املؤيدة خدماتهم من قبل وزارة شؤون البيشمركة

يف ساحة احلرب او منطقة او اليت يقضيها  4/3/1991حتتسب مدة اخلدمة اليت قضاها البيشمركة قبل -0
القطاعات املشرتكة فيها بامر من الوزير خدمة مضاعفة الغراض كات العسكرية اليت حتدد القوات واحلر

 .التقاعد
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيزان بة كورديش تكاية
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 : ماددةى دةيةم
خزمةتى ثَيشمةرطايةتى لة بزووتنةوةى رزطارخيوازى كوردستان ياخود خزمةتى ناو ثَيكهاتةكانى هَيزي -1

ثَيشمةرطةى كوردستان ثَيش دةرضوونى ئةم ياساية بة خزمةت دادةنرَيت بؤ طشت مةبةستةكانى 
خزمةت كة ِراذةى لة خانةنشني و سةرمووضةو ثلة و ثلة بةرزكردنةوة و مؤَلةت بؤ ئةوانةى بةردةوامن لة 

 .اليةن فةرماندةى طشس ثشتيوانى لَي دةكرَيت لة وةزارةتى ثَيشمةرطةوة ئةذمار دةكرَيت
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يان لة مةيدانى شةِر يان لةو ناوضة سةربازيانةى وةزير  4/3/1991خزمةتى ثَيشمةرطايةتى ثَيش -0
دوو بةرامبةر دادةنرَيت بةبِريارَيك هَيز و يةكةى سةربازيةكانى تَيدا دياري دةكات بة خزمةتى 

 .بةمةبةستى خانةنشيين 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

َليداية تكاية بةرَيزان ئَيستا وةكو خوَيندرايةوة بة عةرةبي و بة كوردي، ئةخيةينة دةنطدانةوة، كَى لةطة
 .، بؤ ماددةكةى تر تكايةزؤر سوثاس، كَي لة طةَليدا نية؟ بةكؤي دةنط ثةسندكرا دةسس بةرزبكاتةوة؟

 
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطةر ثَيشمةرطة دامةزرا يان طوازرايةوة بؤ وةزييتةيةكى تر مايف هةية خزمةتةكةى خباتة :ماددةى يازدة
نةنشيين سةر خزمةتى وةزييتة نوَييةكةى بؤ طشت مةبةستةكان بة ثَيضةوانةوة نابي تةنها بؤ مةبةسس خا

 .نةبَيت بةثَيي ياساي خانةنشينى شارستاني
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كةردار كةرةمنوقتةى نيزامى كاك سة
 :ىركةردار صباح بوزو هةبةرَيز س

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
نوونةكة لَيذنةى وةلآل من متأكد نيمة نوقتةى نيزامية، بةآلم بؤ ئةوةىثةلة بكةين بؤ دةرضووني قا

ثَيشمةرطة و ياسايي بيدايةت بة كوردي و بة عةرةبي دةخيوَيندةوة، دواي بؤ دةنطدان ديسان بة كوردي و 
 .بة عةرةبي، ئةوة وةخس دةبرد، هةر يةك جار وا بزامن كيتايةتة، سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ةطةر طؤرانكارى بةسةر بَيت يان نا،سوثاسدواي موناقةشة ثَيويستة بيخوَيننةوة ئ
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

اذا عني البيشمركة أو حول اىل وظيفة اخرى فله احلق ان يضيف خدمته اىل وظيفته : املادة احلادية عشرة
 .عد و مبوجب قانون اخلدمة املدنيةاجلديدة و جلميع االغراض و ال يقبل عكسه اال لغرض االحالة على التقا

 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير
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 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ةَل ماددةكةينئَيمةش لةط
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

بةرَيزان كَي قسةى هةية؟كةس نيةتي، ئةوة ماددةكة خوَيندرايةوة، بؤية ئةخيةينة دةنطدان، كَى لةطةلًَيس 
 .تكاية؟ زؤر سوثاس، كَى لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةى دوازدة

 
 :هللبةرَيز كريم حبرى عبدا

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :ماددةى دوازدة

وةزير بؤي هةية لة كاتي ثَيويست و بة ثَيي ثَيويست و بة رةزامةندي فةرماندةى طشس يان ئةو كةسةى -1
كة ئةو ِرَيي ثَي دةدات طرَيبةست لةطةَل ئارةزوومةندانى خؤبةخش كردن وةك ئةفسةر لة هَيزةكاني 

 .مؤر بكاتثَيشمةرطة ثاسةوانى هةرَيم 
لةسةر ثَيشنيارى وةزير و بة رةزامةندى فةرماندةى طشس ثاية دةدرَيتة ئةو كةسانةى كة بِرطةى -0

 .يةكةمى سةرةوة دةيانطرَيتةوة
 :مصطفى بكرابو الكريم عبد بةرَيز 

 : بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :عشرةاملادة الثانية 
اقد مع الراغبني يف التطوع للعمل بصفة ضابط يف قوات للوزير و مبساعدة القائد العام او من خيوله التع-1

 .حسب احلاجة و االختصاص حرس االقليم عند االقتضاء و -ركةالبيشم
 .اعاله باقرتاح من الوزير و مبوافقة القائد العام( اوآل)متنح الرتبة للمشمولني حبكم الفقرة -0

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .شمةرطة تكايةلَيذنةى ثَي
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 . ئَيمة هي  تَيبينيةكمان نية

 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

 :   بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .بةَلَي هي  تَيبينيةكمان نية
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
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ئةندامانى ثةرلةمان كةس قسةى نية، ئةخيةينة دةنطدان وةكو ئةوةى بة كوردى و بة عةرةبي بةرَيزان 
زؤر سوثاس، كَى لةطةَلدا نية؟ بةكؤى دةنط   يداية تكاية دةسس بةرز بكاتةوة؟خوَيندرايةوة ،كَي لةطةَل

 .ثةسندكرا، بؤ ماددةى سَيزدة تكاية
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .ومةنبةرَيز سةرؤكى ئةجن
 :ماددةى سَيزدة

ماوةى طرَيبةست دة ساَل دةبَيت و دةشَي بة رةزامةندي وةزير هةر جارةى بؤ ماوةى سَي ساَل درَيذ  -1
 .بكرَيتةوة

كة ماوةى طرَيبةستةكة تةواو بوو ئةفسةرى طرَيبةست لة خزمةتى ثَيشمةرطةى ثاسةوانى هةرَيم  -0
 .كاركةنار دةكرَيت 

كاتى تةنطانة و ئيمريجةنسي طرَيبةستى ئةو كةسانة درَيذبكاتةوة كة حوكمةكانى وةزير بؤى هةية لة  -3
 .بِرطةى يةكةمى ئةم ماددةية دةيانطرَيتةوة

 :مصطفى ابوبكر الكريم عبد بةرَيز

 .كى ئةجنومةنبةرَيز سةرؤ

 :املادة الثالثة عشرة
 .يف كل مرة و مبوافقة الوزير تكون مدة العقد للضابط عشرة سنوت و قابلة للتمديد ملدة ثالث سنوات-1
 .حرس االقليم عند اكماله مدة العقد -يصرح الضابط من خدمة البيشمركة-0
 .من هذه املادة يف حالة احلرب و الطوارْي و النفري(اوآل)للوزير متديد مدة العقد للمشمولني باحكام العقد -3

 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ةَل ماددةكةينطئَيمة لة

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .د فةرمووئةو بةرَيزانةى ئةيانةوَى قسة بكةن؟ كاك خورشي
 : بةرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةرَيز 
تةوع بؤ ئةفسةر و وةلآل من لة مَيذة دابرامية و ثرسيارةكةم لة كاك شَيردَلية،عقد و  تةتةوع و مودةى تة

بؤ جوندي هةية دوو ساَلَيك،  سَي ساَلَيك دةتوانَي تةتةوع نةكات، بةآلم وةكو من زةمانى خؤمان ئاطادار 
تا دةطاتة سين قانوونى خؤى، جا ضباط نية تا دةطاتة سنى قانوونى مودةى عقد نية بؤ  ضباطبووم بؤ 

ثَيشرت طؤِرابَي، ضونكة لة قانوونى خدمةى جةيشي يان بة نةخؤشي يان بة ض شتَيك، جا نازامن قانوونةكة 
عرياقي مودةى عقد نية، ضونكة كة داخيلي كوليةى عةسكةرى دةبَي، يان بة نةخؤشي يان معةوق بَيت، 
يان بة ئةسبابي سيحي دةربضَينت، ئةوة مةسةلةكى ديكةية تا سين تقاعودي حةقي نية عقد نوَي بكاتةوة 

 .يان دةربضيت، زؤر سوثاس
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 (:كمال كةركووكى.د)َيز حممد قادر عبداهللبةر

 .كاك سةردار فةرموو
 :ركىةبةرَيز  سةردار صباح بوزو ه

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيشنيارى من ئةوةية ئةو ماوةى طرَيبةست دة ساَل زياتر نةبَي، يةعين هةندَي جار لةشكر ثَيويستى بة 

خربةيان هةية لةو بوارةى لةوانةية لةشكر ثَيويستى  هةبَي، كاك شَيردَل و ئةوان زياتر ضابطيًَكضةند 
بة عقد طرَيبةست لةطةًليان مؤر بكات بؤ ماوةى ساَليك، دوو ساَل، بؤية من  ضابطيكبةوةى هةبَي ضةند 

دةَلَيم دة ساَل زياتر نةبَي، واتة ئةو مةجالةيان بؤ بةجَيبَيَلني كة كةمرتيش بَينت، بةآلم لة تةقاعوديةكةى 
طةر دة ساَلي تةواو كردبَيت، سوثاس، واتة يةعنى بةس جوملةك ئيزافة بكرَيت دة ساَل زياتر بَليني ئة

 .نةبَي
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيستا هةية، ئَيستا ئةو قاعيدةى ئةمريكى كة لة بؤ عرياق بة  مومكنية جاران ئةو شتة نةبَينت، بةآلم

كؤنرتاكرت ئيشي دةكرد ئةوةى ئَيستا كة قاعيدةية، لةبةر ئةوة ئَيستا لة بةزدا زؤر ئةو شتانة هةية، ئَيمة 
نووسيتمان مودةكةى دة ساَل، بةآلم سةاَلحيةتى وةزيريش هةية كة زيادي كات، لةبةر ئةوةى ناتوانني 

ني  زياتر نةبَي، ئةطةر ثَيويسس ثَي بوو وةزير دةتوانَي ضةند ساَلَيكي ديكةش نويَي كاتةوة، ضونكة بَلَي
 . هةندَي كةس هةية ئيستييتادةى زؤريان لَي دةكرَي، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةَلَي جةنابي وةزير
 :  طةوةزيرى ثَيشمةر/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةَلَي بة هةمان شَيوة ئَيستا كة كاك شَيردَل شةرحي كرد، ئيستا خؤمشان هةمانة، لة كوليةكان هةمانة، لة 
وحدةكان هةمانة بة عقد وا ئيشمان لؤ دةكةن، فةنيية خربةى زؤرة و تةجروبةى زؤرة و سوودي لَي 

كانى تر دروست دةبَي ئةوى بةكاري دةهَينني تا ئيستييتادة و وةردةطريى و تةعويز ناكرَيتةوة تا خةَل
 .زؤر سوثاس.كارةكان بةرَيوةببا

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

لةبةر ئةوةى هي  تةزريةك بةسةريةوة نةهاتية و خوَيندرايةوة بة عةرةبي و بةكوردي، لَيذنةى  ياسايي 
 .بيكة فةقةرة و بيخوَيننةوة
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 :زازعوني كمال سعيد ب زبةرَي

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :املادة الثالثة عشرة
 .سنوات قابلة للتمديد ملدة ثالث سنوات لكل مرة مبوافقة الوزير( 12)تكون مدة العقد للضابط -1
 .حرس االقليم عند اكماله مدة العقد -يصرح الضابط من خدمة البيشمركة-0
من هذه املادة يف حالة احلرب و الطواريًَ و ( اوآل)لني باحكام العقد للفقرة للوزير متديد مدة العقد للمشمو-3

 .النفري
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

كَي لةطةَلداية تكاية دةسس  ،ئَيستا بةو شَيوةى كة خوَيندرايةوة ضةند فةقةرة طؤرانكارى بةسةر داهات
 .                  نية؟ بة كؤي دةنط ثةسند كرا بؤ ماددةى ضواردة تكايةبةرز كاتةوة، زؤر سوثاس، كَى لةطةَلدا 

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .ومةنبةرَيز سةرؤكى ئةجن
فةرماندارى طشس ثَيشمةرطةي ثاسةوانى هةرَيم بؤي هةية لةسةر ثَيشنيارى وةزير : ماددةى ضواردة

ثابةند نية بة داب و نةريت و ثرةنسيثي ِراذةى طرَيبةستى ئةفسةر هةَلوةشَينتةوة، ئةطةر دةركةوت 
ثَيشمةرطة، ثاسةاني هةرَيم بة بِريارَيكى ئةجنومةنى لَيكؤَلينةوة ثَيك هاتبَيت بؤ ئةم مةبةستة لةسةر 

 .ثَيشنياري بةرثرسةكانى بة ثَيي زجنريةى بةرثرسَييةتى 
 :مصطفىبكر بةرَيز عبدالكريم ابو

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

حرس االقليم باقرتاح من الوزير فسخ عقد الضابط عند -للقائد العام لقوات البيشمركة:الرابعة عشر املادة
ثبوت عدم تقيده باداب و ضوابط خدمة البيشمركة حرس االقليم بناءآ على قرار جملس حتقيقي يشكل 

 .هلذا الغرض و بتوصية من آمريه بالتسلسل
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .ز سةرؤكى ئةجنومةنبةرَي
 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رؤذان فةرموو.د
 :رؤذان عبد القادر دزةيي. بةرَيز د

  .نبةرَيز سةرؤكى ئةجنومة
هةموو تةنها سةرةتاي ماددةكة القائد العام كييتايةتة، ضونكة لة ماددة يةك ثَيناسة كراية، ثَيوست ناكات 

 .جار رستةكة هةمووي دووبارة بكرَيتةوة ، سوثاس
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 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك خورشيد فةرموو
 :بةرَيز خورشيد سليم شَيرة

  .نبةرَيز سةرؤكى ئةجنومة
دةرةجةكى طةورةية، خةرجيي  ضابطفس، عقد دةكرَيت  ضابطديسان سوئامل بؤ كاك شَيردَلة، كة  

يان روتبةكي طةورةى هةية، ِراستة ئاخر صالحياتي رةئيسي اقليمة، بةآلم كة كرا جملس  كوليةية
تةحقيقي، قةرار لةسةر قةراري جملس تةحقيقي رةئيسي اقليم نابَي بيدات، ئةوةى ئةمن بيزامن دةبي 
 مةحكمةى عةسكةرى بيدات كة مةحكةمةى عةسكةرى داي ئينجا دةبي رةئيسي اقليم يان صاحب دةسةآلت

ئةو قةرارةكةى تةنيتيز، دةكات ئةمرى صادر دةكات، مةجلس تةحقيقي دةدرَيتة مةحكةمةى عةسكةرى، 
رةئيس تةحقيقي دةنَيرَيتة مةحكةمةى عةسكةرى، هةموو جملس تةحقيقيةك دةبَي بنَيردرَيتة 

بوو  كة خةرجيى كوليةية، يان روتبةكى  ضابطيكمةحكةمةى عةسكةرى، خاصةتةن ئةطةر بؤ فةصلي 
سكةرى طةورةي هةية، يان روتبةى لَي وةردةطريَيتةوة، لةبةر ئةوةى دةبَي، توهمةكةى بدرَيتة عة

 .مةحكةمةكى، مةحكةمةكة ئيقرارى بكات، موصادةقةى رةئيس اقليم لةسةرى دةدات، زؤر سوثاس
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
موو دةمَى موعةرةزة لةهةر كاتَيك موخالةفةكى كرد ئيدي وةزير كة ئةوة بة عقد هاتيية، يةعنى هة

جلنةى تةحقيقي لةسةر دانا، ئةوانة بة تسلسل ئةو امانةى بة تسلسل كة شاهيديان لةسةر دا، ئةوة الى 
 .دةبةن تةواو 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 نة؟لَيذنةى ياسايي رةئيتان دةربارةى ئةو ثَيشنيارا
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .رؤذان دةكةين .جةنابي سةرؤكى ثةرلةمان لة ناحيةى سيازةوة ثشتطريى لة رةئي رَيزدار د
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .تكاية سيازةى بكةنةوة و بيخوَيننةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدان
 :مال سعيد بزازبةرَيز عوني ك

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

عدم تقييده باداب  للقائد العام باقرتاح من الوزير فسخ عقد الضابط عند ثبوت :املادة الرابعة عشرة
بتوصية من لس التحقيقي يشكل هلذا الغرض وحرس االقليم بناءآ على قرار اجمل -ضوابط خدمة البيشمركةو

 .آمريه و بالتسلسل
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 (:كمال كةركووكى.د)قادر عبداهللبةرَيز حممد 

     . بةرَيزان ئَيستا بة كورديش بيخوَيننةوة بؤ ئةوةى بيدةينة دةنطدانةوة
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
فةرمانداري طشس بؤي هةية لةسةر ثَيشنياري وةزير طرَيبةسس ئةفسةر : ماددةى ضواردةم

دةركةوت ثابةند نةبوو بة داب  نةريت و ثرةنسيثي ِراذةى ثَيشمةرطة ثاسةواني هةَلبوةشينيتةوة ئةطةر 
هةرَيم بة بِريارَيكى ئةجنومةنى لَيكؤَلينةوة ثَيك هاتبَيت بؤ ئةم مةبةستة لةسةر ثَيشنياري بةرثرسةكاني 

 .بة ثَيي زجنريةى بةرثرسَيس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

تا وةكو بة كوردي و عةرةبي خوَيندرايةوة ئةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةست بةرَيزان ئَيس
 .بةرزكاتةوة؟،زؤر سوثاس، كَى لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط ثةسندكرا، بؤ ماددةيةكي تر تكاية

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :ماددةي ثازدة

دي فةرماندةى طشس ئينتيداب بكرَي بؤ خزمةت كردن لة دةرةوةي ريزي دةكرَي ئةفسةر بةرةزامةن -1
 .تَيثةِر نةكات و دةشَي جارَيك درَيذ بكرَيتةوة اني هةرَيم بؤ ماوةيةك لة سَي ساَلثاسةو -ثَيشمةرطة

دةكرَي خؤبةخش بة رةزامةندي وةزير ئينتيداب بكرَيت بؤ خزمةت كردن لةدةرةوةى ريزي  -0
 .انى هةرَيم بؤ ماوةيةك لةسَي ساَل تَيثةر نةكات و دةشَي جارَيك درَيذ بكرَيتةوةثاسةو -ثَيشمةرطة

ثاسةوانى هةرَيم ئينتيداب بكرَيت  -دواي كؤتايي ماوةى ئينتيداب يان لة كاتي ثَيويست ثَيشمةرطة -3
 .دةطةرَيندرَيتةوة بؤ فةرماني ثَيشمةرطايةتى

 :مصطفى ابوبكر الكريمعبد بةرَيز

 .كى ئةجنومةنبةرَيز سةرؤ

 :املادة اخلامسة عشرة
جيوز انتداب الضابط مبوافقة القائد العام اىل اخلدمة خارج البيشمركة حرس االقليم ملدة ال تتجاوز ثالث -1

 .سنوات و قابلة للتمديد مرة واحدة
لى ثالث جيوز انتداب املتطوع مبوافقة الوزير اىل اخلدمة خارج البيشمركة حرس االقليم ملدة ال تزيد ع-0

 .سنوات و قابلة للتمديد مرة واحدة
حرس االقليم املنتدب اىل وظيفة البيشمركة بعد انقضاء مدة انتدابه او عند احلاجة -يعاد البيشمركة -3

 .اليه
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
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 .لَيذنةى ثَيشمةرطة فةرموو
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .ى ئةجنومةنبةرَيز سةرؤك
 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان كةس نية بؤية وةكو خوَيندرايةوة بة كوردي و عةرةبي دةيدةينة دةنطدان، 
نط ثةسةندكرا، بؤ كَى لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دة زؤر سوثاس،َليداية تكاية دةسس بةرزبكاتةوة؟ كَى لةطة

 .ماددةى تر تكاية
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :ماددةى شازدة

ثاسةوانى هةرَيمي ئينتيداب كراو بؤ دةرةوةي ريزي ثَيشمةرطة بة  - ماوةى خزمةت كردني ثَيشمةرطة-1
هاتة جَي و مايف بةرزكردنةوةى  ِراذةى سةربازي دادةنرَيت و ثلةى بةرز دةكرَيتةوة ئةطةر مةرجةكانى لَي

 .هةبوو
ثاسةواني هةرَيمى ئينتيداب كراو لةو اليةنة ثَيي دةدرَيت بؤي  -مووضةو دةرماَلةكانى ثَيشمةرطة-0

 .ئينتيداب كراو و هةمان حوكمةكانى طشس ئينتيداب دةيانطرَيتةوة
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

 : بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :سادسة عشرةاملادة ال
يرقى عند توفر دب خارج البيشمركة خدمة عسكرية وحرس االقليم املنت - تعترب مدة خدمة البيشمركة-1

 .استحقاقة هلاو شروط الرتقية 
و تسري حبقه اثناء  حرس االقليم املنتدب من اجلهة الس ينتدب اليها-تدفع رواتب و خمصصات البيشمركة-0

  .دابانتدابه االحكام العامة لالنت
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .مةنبةرَيز سةرؤكى ئةجنو
 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ن فةرمووبةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان كَي تَيبينى هةية؟ ثةخشان خا
 :بةرَيز ثةخشان عبداهلل حسني
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 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من تَيبينيم نية، بةس هينةكى صيازية لة كورديةكة ئةَلَي لة ريزةكاني ثَيشمةرطة ئةوة ِراسرتة  ئةوةى 

يةعين شتَيكى صيازية لة كورديةكة ئةَلَي لة ( خارج الثيشمرطة، خارج صيتوف الثَيشمرطة)هني ئةَلَي 
 .باشرتة( خارج صيتوف الثَيشمرطة)ى ريزي ثَيشمةرطة لة عةرةبيةكة بَلَين دةرةوة

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .لَيذنةى ياسايي فةرموو

 
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة ثشطريى ثَيشنيارةكةى ثةخشان خاني دةكةين

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ئَيستا ماددةكة وةكو خوَيندرايةوة لةطةَل ثَيشنيارةكةى ثةخشان خان ئةخةينة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل ئةو 
زؤر سوثاس،كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط ثةسند كرا،بؤ ماددةى ماددةيةية با دةسس بةرزبكاتةوة؟ 

 .حةظدة تكاية
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

 .سةرؤكى ئةجنومةن بةرَيز
 :وةزير بؤي هةية ئةفسةر بكاتة سةر نيوةى مووضة لةبةر يةكَيك لةو هؤيانةى خوارةوة: ماددةى حةظدة

بَي رةوشت بوو بةثَيي ئةو راثؤرتانةى بةرثرسةكاني لةسةريان بةرز كردووتةوة بةثَيي زجنريةى -1
 .بةرثرسيةتي

ت بةثَيي ئةو راثؤرتةى كة بةرثرسةكاني لةسةريان نةيتواني بةهؤي ناشياوى بةئةركةكاني هةَلبستَي-0
 .بةرزكردووتةوة بةثَيي زجنريةى بةرثرسيةتى

 .ةتى لة صنيتي خؤي كةوتلةيةكَيك لة خولةكاني ثَيويست و بنةِر-3
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :مة نصف الراتب الحد االسباب االتيةجيوز للوزير احالة الضابط اىل قائ: املادة السابعة عشرة
 .سوء سلوكه استنادآ اىل التقارير املرفوعة عليه من قبل آمريه بالتسلسل-1
 .عجزه عن القيام بواجباته لعدم الكفاءة استنادآ اىل التقارير املرفوعة عليه من قبل آمريه بالتسلسل -0
 .رسوبه يف احدى الدورات احلتمية او االساسية يف صنفه-3

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 . لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
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 : زيوَيةردل عبداهلل حبةرَيز شَي

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 . ئَيمة هي  تَيبينيةكمان نية

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ناصح فةرموو.د بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان كَى دةيةوَي قسة بكات؟ بةرَيز
 
 

 :رمضان زيتور ناصح.د بةرَيز

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
سْو )بةنيسبةت عةرةبيةكة و كورديةكة فةرقي هةية، بَي رةوشت زؤر خةتةرة، فةرقي هةية لةطةَل 

جياية و بَي رةوشس جياية، بَي رةوشس ئةسَلةن مةفروزة كة بَي رةوشت بوو دةبَي (سْو السلوك)، (السلوك
ةسَلةن لة رَيزي ثَيشمةرطايةتى نةمَييَن، لةطةَل رَيزو سوثامسدا، لةبةر ئةوة وشةيةكى تر بدؤزنةوة، ئ

فةرقي هةيةلةطةَل بَي رةوشس، خةتةرة،ضونكة بَي رةوشت بَي نابَي لة ريزي ( سْو السلوك)ضونكة 
 .لةطةَل رَيز و سوثامسدا.ثَيشمةرطة بي

 (:كووكىكمال كةر.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك امساعيل فةرموو
 :بةرَيز امساعيل حممود عبداهلل

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةَلَي وةزير بؤي هةية ئةفسةر خباتة سةر نيوة مووضة لةبةر يةكَيك لةو هؤيانةي خوارةوة، كة دةخياتة 

وازح بَيت و مودةى  سةر نيوةى مووضة بؤ رؤذَيكة؟ بؤ ساَلَيكة؟ بؤ شةش مانطة؟ هةتاهةتاية؟ حةقة ئةوة
 .زؤر سوثاس.بؤ ديار بكرَي

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك جووتيار فةرموو
 (:جووتيار)بةرَيز كريم جميد شريف

      .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ماتَيك ئةوة وةلآل بةِراي من ئةم ماددةية زيادةية، لة ِراستيدا دةسةآلتي وةزيرة، وةزير دةتواني بة تةعلي

 .رَيكبخات، هي  ثَيويست ناكات بكرَيتة ماددةيةك و لَيرة دابنرَيت، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك اخر فةرموو
 :بةرَيز اخر مجال انور
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 .ز سةرؤكى ئةجنومةنبةرَي
دةوام دةكات يان  ونَيتةوةسةرة ئةمَيمن نازامن كة وةزير ئةفسةرَيك نيوة مووضةى ئةداتَي لةو كاتة ئةو ئةف

لة ماَلي خؤي دةبَيت و دوور دةكرَيتةوة؟ دةبَي ئةمة روون بكرَيتةوة، ئةطةر لة ماَلي خؤي بَي و دوور 
بكرَيتةوة ئةوة مةوزوعَيكة، ئةطةر لة ماَلي خؤي نةبَي ودةوام بكات، ئاخر ضؤن دةبَي ئةفسةرَيكى بَي 

 .ات؟ زؤر سوثاس رةوشت لةناو ريزي ئةوة دةوام بك
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك دلَير فةرموو
 :دلَير امساعيل حقي شاويس.بةرَيز د

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ة وةكو ئيجرائَيكى ئيدارى ئةطةر سحب (سحب اليد)بةِراسس ئةم ماددةية زؤر تةم و مذاوية، ئةطةر ئةمة 

رَي و نابَي لة سوثا شتَيكى واهيي بكرَيت، ئةطةر ئةمة  سحب اليدة، ئةطةر ئةمة اليدة ئةمة بةو شَيوية ناك
شتَيكى ترة وةكو كاك جوتيار طوتي بةِراسس بة تةعليماتَيك وةزير خؤي ئةتوانَي ئةم ئيشة بكات،زؤر تةم 

 .و مذاوية و روون كردنةوةي ثَيويستة، زؤر سوثاس
 (:كىكمال كةركوو.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك شَيردَل
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةوة شتَيكى ئيعتيادية لة هةموو شوَينَيكةوة هةية كة يةكَيك موخالةفة دةكات سحب اليد دةكرَيت، سحب 

ةو كةسة ئةو اليد هةموو كةس بيستيس لة بؤ ماوةيةك وةزير دةتوانَي ئةو كةسة سحب اليد بكات، ئةطةر ئ
مةرجانةى تَيدا نةبوو مومكينة دواي ئةوةى كة سحب اليد دةكات تةحويلى مةحكةمةشي بكات و ثاش 

مومكينة ئيحالةي مةحكةمةى بكات و ثاشان مةحكةمة عةفووي بكات، .ماوةيةك حوكمةكةى طةورةتر بَيت
كى دى ديسان بَينة سةرى دواي كة عةفوويان كرد دَيتةوة ناو هَيزةكة و ديسان ئيش دةكاتةوة، ئةطةر جارَي

ماويةك دَيت ئةطةر جارَيكى دى موخالةفةى كرد ئةو كاتة موحاسةبةكى دي دةكرَينت ،ئةو ماوةية سحب 
اليد دةكرَيت، هةر خدمةشي بؤ حيساب ناكرَيت، يةعنى سحب اليد عقوبةية، عقوبة دةبَي ئَيمة لَيرة باسي 

دةبَي لَيرة لةو ماددانة بَي و ئيرت ثاشي بة تةعليمات و بة  بطضا بكةين ناكرَي باسي نةكةين بةتايبةتي بؤ
 .نيزامَيكى تايبةت لة وةزارةت عيالجى ئةو شتة دةكةن، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي تكاية
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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احالة اىل )اك امساعيل حممود ِراستة دةبَي ماوةكى ديار بكةين ئةوة يةك، بة نيسبةت بؤ ثَيشنيارةكةى ك
ئةوة عقوبةية و عقوبةش بة تةعليمات موعاجلة ناكرَى دةبَي بة قانوون بَي، لَيرة كة ( قائمة نصف الراتب

 .تةسبيت كراية بة قانوون، ئةوة شتَيكي قانوونى و زؤر رَيك و ثَيكة 
 (:كمال كةركووكى.د)ر عبداهللبةرَيز حممد قاد

( ملدة معينة)ئَيستا ماددةكة طؤرانكاِري بةسةر نةهات وةكو خوَيندرايةوة بة كوردي و بة عةرةبي، بةَلَي
 .وةكو ئةوةى ثَيشنيار كرا دواي صيازة دووبارة بيخوَيننةوة تكاية

 
         

 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :جيوز للوزير احالة الضابط ملدة حمددة اىل قائمة نصف الراتب الحد االسباب االتية:السابعة عشرة املادة
 .سوء سلوكه استنادآ اىل التقارير املرفوعة عليه من قبل آمريه  بالتسلسل-1
 .سلعجزه عن القيام بواجباته لعدم الكفاءة استنادآ اىل التقارير املرفوعة عليه من قبل آمريه بالتسل-0
 .رسوبه يف احدى الدورات احلتمية او االساسية يف صنفه-3

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةزير بؤ ماوةيةكى دياريكراو بؤي هةية ئةفسةر خباتة سةر نيوة مووضة لةبةر يةكَيك : ماددةى حةظدةم

 :لةم هؤيانةى خوارةوة
نةى بةرثرسةكانى لةسةريان بةرز كردؤتةوة بةثَيي زجنريةى بةد رةوشت بوو بة ثَيي ئةو راثؤرتا-1

 .بةرثرسيةتى
نةيتوانى بة هؤي ناشياوى بة ئةركةكانى هةَلبستَيت بة ثَيي ئةو راثؤرتانةى بةرثرسةكاني لة سةريان -0

 .بةرز كردؤتةوة بة ثَيي زجنريةى بةرثرسيةتى
 . ي كةوت لة يةكَيك لة خولةكانى ثَيويست و بنةِرةتي لة صنيتي خؤ-3

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .نوقتةى نيزامى كاك كرخي
 :الدينبةرَيز كرخي جنم الدين نور

   .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ناصح و كاك شَي، اخر باسي ئةو وشةى بةد رةوشتيان كرد، من ثَيم وابَي لة جَيي خؤيدا .جةنابي كاك د

نت،ضونكة باسي سرية و سلوك دةكات، رةفتارةكةية، بةد رةفتار نةك بةد ئةوة دةبَي بةدرةفتار بي. نية
 .رةوشت، سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
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 .لَيذنةى ياسايي وةآلم تكاية
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 السلوكة، بةد سوئة ئاكار ئةخالقة، رةوشت لَيرةدا سلوكة، رةفتار تصرفة، لؤية بةد رةوشس سْو 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ناصح فةرموو.نوقتةى نيزامي كاك د
 

 :رمضان زيتور ناصح.د بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
م هةية بةدرةفتار بَي باشرتة لة بةد رةوشت، ضونكة رةوشت ئةخالق (كرخي)منيش عةينى رةئيةكةى كاك 

ةييَن، بةد رةفتار بَيت تصرف و سلوكي هةردوو دةطةييَن، يةعين سلوك تصرفةكةى عةيين دةط
دةطةينيتةوة لة عةرةبي مراديف يةكن، يةعين با رةفتارةكة بَيت هةتا ئةطةر بَلَين تصرف دةكات نةفسي 

 .شتة، ضونكة بةدرةوشت زؤر خةتةرة، لةطةَل رَيز و سوثامسدا
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 لَيذنةى ثَيشمةرطة ئاخر رةئيتان لةو مداخةلةية؟
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةراِِسس لة ناو عةسكةرى، ضونكة بة كؤمةَل دةذين زؤر شس ئةخالقيشي دةكةوتَي، لةبةر ئةوة ئةو 

 .شتةيان داناوة 
 (:مال كةركووكىك.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 بةرَيز لَيذنةى ياسايي؟
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
شتيش سْو السلوكة، سلوك و ئةخالق يةعين ئةخالق ئاكارى ثَي دةطؤترَيت و رةو مصطلحه كهئَيمة لةسةر 

 .سلوكة لة رووي زمانةوانيةوة
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

تا وا دةركةوت لَيذنةى ثَيشمةرطة كة ئةَلَي مةبةستمان لةمة سلوكة، بؤية بةو شكلة دَينت، بؤية وةكو ئَيس
سوثاس، كَي اية دةسس بةرز بكاتةوة؟ ئاخر صيغةى كة خوَيندرايةوة ئةخيةينة دةنطدان، كَي لةطةليداية تك

 .ية بؤ ماددةى دواترلةطةَلدا نية؟ ضوار كةس لةطةَليدا نية بة زؤرينةى دةنط وةطريا، تكا
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل
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 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةفسةرى خراوة سةر نيوة مووضة شايستةى نيو مووضةى ثايةكةى دةبَي لة رؤذي رةوانة :ماددةى هةذدة

 .كردني بؤ سةر نيوة مووضة و لة ذَير باري ياسا و فةرمانة سةربازييةكان دةمَينَيتةوة
 :مصطفى ابوبكر معبدالكري بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يستحق الضابط احملال اىل قائمة نصف الراتب نصف راتب الرتبة اعتبارآ من تأريخ : املادة الثامنة عشرة
 .أحالته اىل قائمة نصف الراتب و يبقى خاضعآ للقوانني و االوامر العسكرية 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 ثَيشمةرطة ؟     لَيذنةى
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ثةخشان خان فةرموو
 :زةنطةنةبةرَيز ثةخشان عبداهلل 

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
باسي ( 05)ددانةي بةدوايا هاتووة زيادة، ضونكة لة ماددةى من واي تَيئةطةم ماددةى حةظدة و ئةو ما

عقوبات ئةكات، ئَيمة ئةضينة ئةو تةفاصيلةوة و لةويشا دةلَيت عقوبات بة قانوون تةحديد دةكرَيت، 
 .كةضى لَيرةوة بؤ ئةو سحب اليدة ضووينةوة تةفاصيل

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك فتاح
 :رَيز فتاح عبداهلل نةقشبنديبة

      .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةلآل من هةمان رةئيم هةبوو، ئةو ماددةي هةذدة لةطةَل ماددةى دواى خؤشي هةر يةك نةهجن، ثَيم واية 

 .زيادن لةطةَل ماددةى حةظدة بيكةن بة يةك و لةطةَل رَيزمدا
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ةى ثَيشمةرطة تكايةلَيذن
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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 ًَ خاضعةيةكَيك كة سحب اليد دةكرَيت، ماناى ئةوة نية لة عةسكةرى دوور كةوتيتةوة، لةبةر ئةوة دةبَي 
، ئيدي ئةوة خاضعه لة بؤ قوانيين عةسكةرى، مومكينة لةهةر كاتَيك وةزير داواي كاتةوة، لةبةر ئةوة دةَلَي

نية دوور كةوتيتةوة، ئيرت هةر عقوبة نادرَي مومكينة مةحكةمةى كةن ، مومكينة عةفووي كةن، 
مومكينة شةِر بَيت داواي كاتةوة لةبؤ هةر واجباتَيك، لةبةر ئةوة زؤر زةروورية ئةو ماددةية لَيرة هةبَي، و 

 .زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 لَيذنةى ياسايي؟
 

 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

، زياتر تةوزيح دةكات وةلةو  لة (وجود شْي  خري من ال شْي )بزامن ئةوة هةبَي باشرتة لة نةبووني وا
ةوة و ماددةكاني دى هاتية كة بة قانوون باس دةكات بة ئةو تةفصيالتة لَيرة بدرَيس زياتر روون دةبيت

 .باشرتة و، سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

زؤر وة؟ ئَيستا وةكو ماددةكة خوَيندرايةوة خبرَيتة دةنطدان تكاية، كَي لةطةَلداية تكاية دةسس بةرزبكاتة
اتر بة زؤرينةى دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةى دو. سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ ثَينج دةنط لةطةَليدا نية

 .تكاية
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطةر ئةفسةر خراية سةر نيوة مووضة لةبةر بةد ِرةوشس يان لةبةر ناشياوى بة ثَيي : ماددةى نؤزدة

ي ئةم ماددةية، ئةم ماوةى لة ليسس نيوة مووضةدا ماوة لة ِراذةكةى كةم (يةك و دوو)بِرطةكانى 
 .جاري يةكةم و دو هَيندةى  جارى دووةم و لة جاري سَييةميشدا خانةنشني دةكرَي دةكرَيتةوة لة

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

اوآل )للبندين  اذا احيل الضابط اىل قائمة نصف الراتب لسوء سلوكه او لعدم كفاءته وفقآ: املادة التاسعة عشرة
راتب من خدمته يف املرة االوىل وضعفها يف املرة طرح مدة بقائه يف قائمة نصف المن هذه املادة ت( ثانيآو

 .حيال اىل التقاعد يف املرة الثالثةالثانية و
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
 :زىوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح
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 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ماددةكةينئَيمة لةطةَل 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك شَيروان حيدةري فةرموو
 :روان ناصح حيدريبةرَيز شَي

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بزامن لةو ماددةية خةلةلةك هةية، ضونكة ئةو ماددة بةندى يةكةم و دووةمى نية، هةتا ئيشارةمتان من وا

ندي ديكةبَي لة موادي دي، ئةطةر برادةران لة لَيذنةى قانوونى موالحةزةي ثَيي دابَي، ئيحتيمال هةية بة
 .بكةن، بةندى يةكةم و دووةمى نية ئةم ماددةية

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي تكاية
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

من  (ثانيآاوآل و )لة جَيي خؤيس، فيعلةن ئةوة لة تةبع دةرنةضووة فقرة  مالحةزةكةى كاك شريوان زؤر
 .املادة السابعة عشرة، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي ئاخر صيازة  بيخوَيننةوة تكاية
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

اوآل )اذا احيل الضابط اىل قائمة نصف الراتب لسوء سوكه او لعدم كفاءته وفقآ للبندين : ة عشرةاملادة التاسع
من املادة السابعة عشرة تطرح مدة بقائه يف قائمة نصف الراتب من خدمته يف املرة االوىل و ضعفها ( و ثانيآ

 .يف املرة الثانية و حيال اىل التقاعد يف املرة الثالثة
 :رى عبداهللبةرَيز كريم حب

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطةر ئةفسةر خراية سةر نيوة مووضة لةبةر بةدرةوشس يان لةبةر ناشياوى بة ثَيي  :ماددةى نؤزدة

ئةو ماوةيةى لة ليسس نيوةى مووضةدا ماوة ماوةى ِراذةكةى  ماددةى حةظدة،( يةكةم و دووةمى)بِرطةكانى 
 .هةندة لة جارى دووةم و لة جاري سَييةميشدا خانةنشني دةكرَى كةم دةكاتةوة لة جارى يةكةم و دوو

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
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و لة اليةن لَيذنةى ياسايي، ئَيستا ئةخيةينة ةرطريدرائَيستا ماددةكة وةكو ثَيشنيارةكةى رَيزدار كاك شريوان و
زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بةزؤرينةى دةنط يداية تكاية دةسس بةرزبكاتةوة؟ كَي لةطةَل دةنطدان،

 . وةرطريا، بؤ ماددةى دواتر تكاية
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :ماددةى بيست

ثاسةواني هةرَيم دادةمةزرَي و ثلةى خؤي ثَي دةدرَيت و بةرزدةكرَيتةوة و  -ثَيشةوا لة هَيزي ثَيشمةرطة-1
و دةطةِرَيتةوة بؤ خزمةت و دةست لةكار كَيشانةوةى بةبِريارَيك لة وةزيرةوة ئةجنام خانةنشني دةكرَي 

 .دةدرَيت
هةمان ئةو حوكمة ياساييانةي كة بةسةر ئةفسةرى هاوشَيوةى لة مووضةدا ثيادة دةكرَي ثَيشةواش -0

 دةطرَيتةوة مةطةر دةقَيكي ياسايي تايبةت هةبَي   
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :املادة العشرون
حرس االقليم و مينح درجته و يرقى و حيال اىل التقاعد و يعاد اىل اخلدمة و  -يعني االمام يف البيشمركة-1

 .تقبل استقالته بقرار من الوزير
اذا وجد نص  تسري على االمام ذات االحكام القانونية اليت تطبق على الضابط الذي مياثله يف الراتب اال-0

 .قانوني خاص
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
 :زىوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

      . ئَيمة لةطةَل ماددةكةين
 (:كمال كركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .سن، ئَيستا ناويان بنووسن،كاك ئارَيز فةرمووئةو بةرَيزانةى ئةيانةوَى ناويان بنوو
 :بةرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةلآل ئةو هَيزى ثَيشمةرطةية، ئةو سوثايةي ئَيمة دايدةمةزرَينني مةسيحي تَيداية، يةزيدي تيداية، كاكةيي 

ةوة يةك، يةعين خةَلكيشي تَيداية ،هَيزي تَيداية هةمووي تَيداية، بةراى من ثَيويست بةو ئيمامة ناكات، ئ
ثَيشمةرطةى كوردستان هَيزَيكى عةسكةرى دوور لة مةسائلي ديين و ئةو شتانةية وة دةبي دووريشي 

، زياتر ئةوة يةك،من داوا دةكةم ئةوةي تَيدا نةبي و ئةطةر تَيداشي بَي يبكةينةوة، دةبَي هَيزَيكى نيشتماني
 .ةكةدا بةكار بهَينرَيت، هةر ئيمامي عةرةبيةكةى بةكاربهَينرَيت،سوثاسنابَي وشةى ثَيشةوا لة كوردي
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 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيز كاك امساعيل
 :اهللحممود عبد بةرَيز امساعيل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
شتَيكى تريش بة ئيزافةى ثشتيواني رةئيةكةى كاك ئارَيز دةكةم ئةوةى كة باسي كرد ئةوةم مةبةست بوو، 

نازامن ئةو مامؤستايانة ئةو ثَيشةواية ضؤن دَيت ؟ ياني هةر خؤى داخيلي دةورات بووة، يان ثَيشمةرطةية، 
 .يان راستةوخؤ دَيت و تةعني دةكرَيت بةو ثلة و ثايانة؟ حةقة ئةوةش وازحرت بكرَينت، زؤر سوثاس

 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 . جامباز طارق َيزدارر
 :جامباز سعيد حممد طارق بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
هةبووة، بةآلم لَيرة ثَيشةواكة كَي ترمجةى كردووة؟ نازامن ثَيشةوا ماناي  طابورلة جةيشي عرياقي ئيمام 

ا قةت ناكرَي ئةمة قائيدة، ئَيمة كة دةَليَين ثَيشةوا، قازي حممد بةناوبانط بووة بةم ناوة، بةآلم ثَيشةو
 .دةبي راست بكرَيتةوة

 (:كمال كركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .شكرية فةرموو.رَيزدار د
 :شكرية رسول ابراهيم. بةرَيز د

  .ؤكى ئةجنومةنبةرَيز سةر
هةر ضةندة كاك شَيردلَيش .هةبوو، ئةمة ثَيش نوَيذ جوانرتة دابندرَى، زؤر سوثاس طارقمهةمان راي كاك 

 .ةت لةطةَل رايةكامنان نية ئةمرؤ تةصروفاتَيكى عةسكةري دةنوَيين ق
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك سةردار فةرموو
 :ركيةبةرَيز سةردار صباح بوزو ه

  .ومةنبةرَيز سةرؤكى ئةجن
سس ئيمام يان ثَيشةوا يان هةر منيش هةمان رةئيم هةية، ثَيشنيار دةكةم ئةم ماددةية حةزف بكرَيت، بةرا

دةين ةشتَيكى تر نووسرابي ثَيويسس بة قانوون ناكات لة عسكةرى ئةطةر يةكَيك هةبي خةَلكانَيكى موت
جةنابي وةزير يان قائدي ئةو مةنتيقةية بة تةعليماتَيك و بة اوامر دةتوانَي تةعيين بكات، ثَيويست ناكات 

 .اسقانوونَيكى بؤ تةرخان بكات، زؤر سوث
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
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 .رَيزدار فتاح عبداهلل فةرموو
 :بةرَيز فتاح عبداهلل نةقشبندي

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لة هةموو قانوون  طابورئةكةم،من هةمان رةئيم هةية، امام  طارقوةلآل من ثشتطريي لة رةئيةكى كاك 

 طابورم لةسةر ثَيشةواية، ثَيشةوا بؤ شتَيكي ديكة بةكار دَيت، امام جةيشَيكدا هةية، بةآلم ئةوةى من قسة
د لةناو جةيشةكة يرشولَيرة ئةبَي بكرَي بة مورشيد جا نازامن جلنةى قانوونى ناوَيكى بؤ بدؤزنةوة بؤ م

ةوا لةناو فةوجةكة هةية، قانوونيشة كاك شَيردَل باشرت دةزانَي جَيي خؤيةتي هةبَي، بةآلم بة شَيوةى ثَيش
 .نا ، لةطةَل رَيزمدا

 :رمضان زيتور ناصح. د بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
يةعين  طابوركرَد ئيمام  طابوريانمن ثَيم واية تةرجومةكةى هةَلةية، ثَيشةوا نابَي هةبَي باسي ئيمام 

شةوا يةعين جةيش، لةبةر ئةوة من ثَيم واية باشرتة بطوترَيت لة جياتي ثَيطابور ئيمامي جةيش، 
خةرجيي كوليةى  طابورمامؤستاي ثَيش نوَيذ، ضونكة ئةوةى كة دةبَيتة ماموستاي ثَيش نوَيذ يان ئيمام 

شةريعةية، لةبةر ئةوة ماناي ثلةيةكى هةية ثَيش ئةوة كوليةى تةواو كردية، كةواتة بيكةينة مامؤستاي 
  .بيت، لةطةَل رَيز و سوثامسدا ثَيش نوَيذ باشرتة لةوةى كة ثَيشةوا

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك حممد امحد 
 :بةرَيز حممد امحد صاحل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من لةطةَل ئةو رةئيةمة كة ماددةكة زيادة و نةمَييَن  لة ياساكة، هةروةها ماددةى بيست و يةك و بيست 

دودن لة رةبيةنة، ئةمانة لة مةيدانى عةسكةرين، سَي ، ضونكة ئةمة حرس االقليمة ئةمة ثاسةواني ح
ديين و احكامي عبادات نية، ثَيشمةرطة لةوَى يةعين خوتبة يان نوَيذي جةماعي طقوسي  ئةمة حمتاجي

 .رةنطة لةوَي نةبَينت، رةبية لةحدودة، لةطةَل ئةوةم ئةو ماددةية البردرَيت لة ياساكة، زؤر سوثاس
 (:مال كةركووكىك.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

تكاية تةعليق لة يةكرت لَيمةدةن وة هةموو رةئيةكيش لَيرة موحتةرةمة وة قةراري ئةخرييش بؤ ئَيوةى 
بةرَيزة، هي  كةسَيك خؤي فةرز نةكردية، سةر كةسَيكى تر، مجاعي و ئةكسةريةتى دةنطةكان هةموومان 

 .دانةوةى ثرسيارةكان تكايةملكةضني و ئيحرتامي لَي دةطرين، لَيذنةى ثَيشمةرطة بؤ وةآلم
 :زىوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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خؤى بةِراسس جةيش يةعنى موجتمةعَيكى تايبةتة، دوور دةكةوتةوة وانواعي قةزاياي شةرعي دةبَينت 
د دةبن لة ديين لة هةموو شوَينَيك هةية، زؤر ثَيويسس بة ئيمامة بةِراسس، دوايي شةهي طقوسيى يدوا

كاتي شةهيد زؤر جار ناتواني جةنازةكةى بينيةوة، ئةدى كَى تةلقيين بدات؟ كىََ بينَيذَى؟ خؤ ئَيمة ناكرَي، 
ئةو شتانة نابي، ئةطةر تةماشاتان كرد ئةو موئتةمةرةى فةلةستني كة طريا لة ئةمريكا مومكينة كاك مجال 

كةرةكيدا، بةحريش بوو، لةبةر ئةوة مزطةوتيشي لَي بزانَيت لة انابولس طريا، لةو مةعةسكةرة طريا مةعةس
من لةطةَل ئةو ثَيشةوايةش نيمة،  دةورى هةية بةِراسس لة عةسكةريدا بوو، يةعنى مزطةوت و ئيمام

َين ئيمام، لَيرة شةهادةشي هةية ناتوانني بلَيني ثَيش دةَل ةبَيكي دينية لةهةموو دونيالةطةَل ئيمامم مةنص
نوَيذ هةمو كةس دةيكات، ئةوة مةنصةبيشي هةية مةنصةبةكةى عةسكةرى، دةِروات نوَيذ، ضونكة ثَيش 

هةتا دةرةجةى عقيد، ئَيستا ئَيمة دوو مامؤستاي زؤر طةورةمان هةية لة قانوون هةردووكيشيان كوردن و 
 بوون لةناو جةيشي عرياقي، هةريةكيان ئَيستا دوو ،سَي دكتؤرايان هةية، طابورهةردووكيشيان ئيمام 

 .و، زؤر سوثاساالوسطن  يةعين لة مةال هةرة بةرزةكانى مةنتيقةى شةرق
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي رةئيتان تكاية
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كة تةوزحيي كرد، زؤر سوثاسئَيمة ثشتطريي رةئيةكاني كاك شَيردَل حوَيزي دةكةين لةو نوقاتانةى 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ثَيش ئةوةى بة عةرةبيةكةى  .ئَيستا لةطةَل ئاخر صيازة  دووبارة بيخوَيننةوة تا بيدةينة دةنطدان
بيخوَيننةوة ضاكى بكةن و ضةند بةرَيزَيك ثَيشنياريان كرد كة ئةوة البردرَيت، ضونكة لة ضةند كةسَيك 

زياتر بوون ئةو موقتةرةحة ئةخةينة دةنطدانةوة ثَيش ئةوةى ماددةكة خبةينة دةنطدان، نوقتةى نيزامي  
 .ناصح.د

 :رمضان زيتور ناصح.د بةرَيز

  .مةنبةرَيز سةرؤكى ئةجنو
 تةبيعي زؤر دروستة ئةطةر وشةكة بكةينة ئيمام، بةآلم بة تةنها ئيمام نابَيت ،

 (:ال كةركووكىكم.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ئةو نوقتةيةت نيزامي نةبوو دكتور رجائةن دانيشة، تكاية ماددةكة خبوَيننةوة بة عةرةبي
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .ةنبةرَيز سةرؤكى ئةجنوم

 :املادة العشرون
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اخلدمة و حرس االقليم و مينح درجته و يرقى و حيال على التقاعد و يعاد اىل  -يعني االمام يف البيشمركة-1
 .تقبل استقالته بقرار من الوزير 

تسري على االمام ذات االحكام القانونية اليت تطبق على الضابط الذي مياثله يف الراتب اال اذا وجد قانون -0
 .خاص

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ة دةنطدان، فةرموو كاك ئارَيزئةو ثَيشنيارى ئةو بةرَيزانة ئةطةر صيازةيةكتان هةية بؤ ئةوةى بدرَيت
 :بةرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئةوة نةبَي ثَيويست ناكات  نةبَي، ثَيشنيار ئةوةية تَيدا

 
 (:كمال كركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ةناو جةيش البردرَيت وة ئَيستا دوو رةئي هةية، مةمجوعةك لةو بةرَيزانة رةئيان ئةوةية كة ئةو ئيمامة ل
لَيذنةى ثَيشمةرطةو جةنابي وةزير و لَيذنةى ياسايي ثَييان واية كة طرنطة مبَينَينت، ئَيستا ئةو ثَيشنيارةى 
كة البردرَيت ئةخيةينة دةنطدانةوة، ثَيشنيارى لَيذنةى ياسايي بة هةند وةردةطرين، دوو بةرَيز لةطةَل ئةوة 

درَي؟ ئةو بةرَيزانةى كة ئةيانةوَى البردرَيت تكاية روون كردنةوةى زياتر قسة بكات كة البردرَيت بؤ البر
 .بدةن

 :بةرَيز  ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من زووتر قسةم كرد  كاك ديلمانيش قسةى كرد و برادةران كاك امساعيليش قسةيان كرد هةموومان 

ة لةسةر ئةساسي موسَلمانيةتى دانةمةزراية، لةسةر ئةساسي رةئيمان ئةوةية، ئةوة سوثاية، هَيزة هَيزةك
وةال   بؤ نيشتمانةكة دادةمةزرَيت، ئَيمة لةو كوردستانة يةك موسَلمان راستة زؤرينةية، بةآلم هَيزي دميان 
هةية، بةآلم مةسيحيمان هةية، بةآلم خةَلكى رةنطة ديين تريشمان هةبَي، كاكةييمان هةية، بةآلم خةَلكمان 

ة موتةدةين نية ئةوة يةك، دوو، من نازامن ض ثَيويست دةكات ئيمام؟ ئَيمة ثَيشمةرطة بووينة قةت هةي
نةبووة لة ثَيشمةرطايةتى، لةوةخس شةهيد دةبني تةلقينمان دان وا بزامن شةهيد بوون  طابورمانئيمامى 

يشتمان و وةتةن لةبةر هةر تةلقينيشي لةسةر نية، ئةوةشي لةسةر نية، يةعنى شةهيد شةهيدة لةِرَيي ن
ئةوة ئَيمة لة رابووردوودا ئةزموني خؤمان هةية، حةز دةكةم بؤ ضي ئَيمة السايي جةيشة دوا كةوتووةكان 

ةوة تا ئَيستا كوردستان تةخت دةكات و (01)لة جةيشَيكداية كة لة ساَلي طابوربكةينةوة؟ بووني ئيمامي 
رَيكتان ديتية بَلَيت برادةرينة مزطةوتةكاني طابويمام تَيدا بووة، كةي ئ طابورىوَيران دةكات، ئيمام 

كوردستان نةسووتَينن ئةوة دذى ئيسالمة ،برادةرينة قورئانةكان نةسووتَينن ، مةبةستم بؤ ضي تةقليدي 
ساَلة قورئانةكانى كوردستان، كتَيبة ثريؤزةكانى  (22) جةيشي عرياقي بكةين كة داطريكةر بووة كة زياد لة
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لةبةر ئةوة ئَيمة ثَيويست ناكات ئةوة بكةين، بةِراسس  يينةكاني كوردستان دةسووتَينن،كوردستان، ئا
ثَيويست ناكات ئةوةى تَيدابَيت جةيشةكةمان، سوثايةكةمان، هَيزي ثَيشمةرطةكةمان هَيزَيكى نيشتماني 

ي خؤي هةية نةتةوةيية ئةركةكاني ئةركي نيشتمانية، مةسةلةكاني خوا ثةرسس ثةيوةندي بة خؤي و خوا
ئةكرَيت ئامادةى جومعة بَيت،ئةكرَيت لةناو مةعسةكةرةكةيدا مزطةوت بؤ خؤي بكاتةوة، بةآلم هي  
ثَيويست ناكات لةوَى هةر مةمجوعةيةك ئيمامَيكى هةبي ، ئيمام هي  رؤَلَيكى نة لة رووي ديين و نة لة 

 .، مةبةستم لةناو سوثادا ،سوثاسرووي نيشتماني و نة لة رووي نةتةوةيي نةبينيوة تا ئَيستا ببييَن
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك ديلمان فةرموو
 
 

 :بةرَيز حممد امحد صاحل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من هةمان رةئيم هةبوو و طومت ضونكة ئةوة هَيزي اقليمة ئةمة لة رةبايةية ئةمة لة مةيداني 

مامةت ناكات، ضونكة هةتا ئةطةر كةسَيك شةهيديش ببَينت خؤ لةوَي عةسكةرية،ئةمة ثَيويسس بة ئي
نايشارنةوة دةبةنة طوندَيك، دةبةنة شارَيك لةوَى تةلقني هةية،لةوَى مةال هةية، يةعين لةناو رةبيةكدا 

ديين  طقوسيتةصور ناكةم شتَيك هةبَي لةناو ياسايةكة بةناوى ئيمام، ضونكة لةوَي ئةحكام، عيبادات، 
نوَيذكردنة، جا لةهةر نوَيذكردنَيك دةتوانَي يةكَيك هةبَي ثَيش نوَيذ بكات لة رةبيةكةدا، زؤر  تةنها

 .سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .مامؤستا مةال انور
 :بةرَيز انور حممد زيتور

 .ى ئةجنومةنبةرَيز سةرؤك
س لة باسي لَيكؤَلينةوةيةو باسي داناني قانوونة، سةرةتا ئيحرتامم لة بؤ هةموو ئةو رةئيانة، ئةوةى با

ياساية بؤ ئَيمة، ئةو رةئيانةى ئةو ثياوة بةرَيزانة كاك ئارَيز و خؤشةويستان تةرحيان كرد، ئةوة 
بةستنةوةى كؤمةَلة شتَيكة بة شتَيك، ئةوة نابَيتة موبةرير بؤ ئةم مةوزوعة، باسةكة باسي ياسايةكى 

ةواني هةرَيمة، ئةصَل واية ئةو كةسانةى كة زياتر قسةي تَيدا دةكةن خةبري عةسكةري و ثَيشمةرطةو ثاس
بن تَيداي و معلوماتَيكي باشيان هةبَي لةو مةوزوعانةدا، ئةوة خؤي لة ئةصَلدا ئةصَلَيكى واى دةوَي، ئَيمة 

ةية و كاك ديلمان باس دةكا ئةو حرس االقليم هةمووي لة رةبية و ئةوانةنن، ئَيمة مةعةسكةرامتان ه
شتمان هةية و تةدريبمان هةية، خؤ ضوار كةمسان نية هةريةك لة رةبايةك بينت، ئةوجا ئةو سيستةمة 
هي  نابَيتة ماناي ئةوةى كة كةسَيك هةبَي يان ئيمامَيك هةبَي بؤ ئةو ثةيويستيانةى كة هةيس وةكو 
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كى مةخصوت و ثَيويست، جةنابي كاك شَيردَل ئيشارةتي ثَيكرد ئةوة موجتةمةعَيكى بةشرية بؤ كارَي
كةسَيك ئةطةر هةر عقيدة  و بريو بِروايةكى هةبَيت، مامؤستا ناضَي بَلَي دةبَي ئةتو ئيال ئةوها بكةى يان 
ئةوها بيت، ئةوة شتَيكي ئازادية و حاَلةتَيكة و بةشَيكة لة كؤمةَلطا، ضؤن مزطةوت هةية، خةستةخانة 

ا ئةوةشي هةبَيت، خؤ نابَيتة ئةركةك و قورساييةك لةسةر هةية، ضؤن دكتؤري دةوَي، ضؤن شس دةوَي، ب
ئةم دامودةزطاية، بؤية حةز دةكةم شتةكان بة رَيك و ثَيكي و بة وازحيي تةماشا بكرَيت، نةك بة شَيوازَيكي 

هةبَيت بة هي   طقوساتتر كأمنا دابِرابي لة كؤمةَلطا و ئةوانة ئينسانَيك نةبن كة ثَيويستيان بة 
 .         ؤر سوثاسشَيوةيةك، ز

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .رَيزدار كاك حممد فرج فةرموو

 
 :بةرَيز حممد فرج امحد

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من ثَيم واية ئَيستا هَيزي ثَيشمةرطة ئةتوانني بَلَيني طةورةترين ِرَيذةي خةَلكَيكي ديندار و نوَيذكةرة، ئةوة 

اثة بيخةيتة ثاَلي كة ثَيويستى بةو شتانة نية، يةعين كةم كردنةوةية لة بةهاي ئةو خةَلكة، تؤمةتَيكي خر
ئةوة يةك،دوو، يةعين ئةم خةَلكةش وةكو ئَيمة ئةويش ثَيويسس بة كؤمةَلة شتَيك هةية، شتةكاني ئةبَي 

ئةطةر ئَيستا تؤ بة رَيك خبرَيت، تؤ ئةَلَيي مزطةوتي ئةوَي، جومعةى ئةوَي، شس ئةوَى، كَى بيكات؟ 
ياسايةك يةكَيك نةبَي ئةوة بكات كَي ئةيكات دوايي؟ ئةبَيتة طةِرةالوذة، هةركةسَي بؤ خؤي دروسس ئةكات، 

كة لة دَييةك دةمرَي و ئةضَيتة  دَيئةبَيتة فةوزا، لةبةر ئةوة من تةعةجوب ئةكةم،ئينجا ئةوةى دةَلَي 
بووة نة رةمسيةتي هةبووة و نة كةس تواناي هةبووة،   ئاخر ئةوة بوويتة سيستةم، ئةو كات ثَيشمةرطة

نةكةس ناسيويَس، ئَيستا ئةمة موئةسةسةية،موئةسةسة دبَي بة شَيوةيةكى قةدر و بة قيمةت ئةبَي ئةو 
كةسةي خؤشي تةلقيين بكات بةجؤرَيكى دروست، ئةوةى ئَيستاش ئَيمة دةيكةين ثَيشمةرطة لة شوَينَيك 

ةوة بؤ شوَينةكةى خؤي، ئةوةش هةَلةيةكة، كةمكردنةوةية لة قيمةتي، لةبةر شةهيد دةبَيت و دةيهينن
ئةوة ئةمة هةَلةية لةناو طةلَيكي وا تؤ بَلَيي وةلآل ثَيويسس بةمة نية، خةَلكي نوَيذكةر و مولتةزيٍِم تؤ بَلَيي 

 .ثَيويسس بةمة نية، سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرمووكاك شريدل 
 :زىوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةرَيزان ئةو ئيمامة لةسةر ميالك دادةنرَيت، ئةوة مةعناي ئةوة نية هةر رةبيةك و ئيمامةكى هةبَي، ئةوة 
لة  مةعناي ئةوة نية هةموو رؤذَي دةورة دةكات و لة مزطةوت دادةنيشن، ئةو شتانةى تَيدا نية، ئةو ئيمامة
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خةستةخانةى عةسكةرى دةبَي، لة مةقةرى فرقة دةبَي، لة مةقةرى ليوا دةبَي، لةو شوَينانة زؤر ثَيويستة 
وة ئةوانة بِروا بكةن ذمارةيان لةناو جةيش ئةوةندة زؤر نية، بة هةمووي ضةند دانةيةكن هةتا لة 

ت مزطةوتي تَيدا بوو، يةعين بةسمؤمتريان عرياقيش،يةعنى من ثَيم طوتن لة ئةمريكاي لة مةعةسكةرةكي 
ئةوة بة ِراي من بةو شَيوةي كة لة عةسكةرى دانراية بوونةكةى باشرتة لة نةبوونةكةى،ضونكة زؤر 
ثَيويستيان ثَيي دةبَي، لة خةستةخانةك رؤذي ئةو هةموو جةنازةية دَيتةوة دةبَي يةكَيكى تَيدا بي، هةر 

كيتن ضؤن دةكرَيت بةِراسس، ئَي خؤ ئةكسةريةتي ئَيمةش ئةوانةى ئَيمة ئةطةر لَييان بطةِرَين نازانن 
ئيسالمني وة دةشكرَي لة كاتي ثَيويست ئيستييتادة لة خةَلكاني دي وةربطرين و لة دينةكاني ديش، زؤر 

 .سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير فةرموو
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو شتانةى ئَيستا لَيرة ئةو جةدةلة جَيي خؤي نية، لةبةر ئةوةى جَيي خؤي نية شتَيك هاتية لة ميالكدا 
كةليمةكي  طابورهةية،  طابورهةية وةكو هةموو بةشةكاني تر كة هةمانة و لة وحدات باسكراية، ئيمام 

ى جمموعة خةَلكَيك كؤ دةكاتةوة ثَيش نوَيذيان لة ثَيش دةكات، يةعين فةوج، لةبةر ئةوة ، طابورتوركية
الم واية لة تةمسيةكةى دةتوانني ئيمامي تةسبيت بكةين، بوونيشي نةك هةر زةروورية، زؤر زةروورية، 
ثاشان خةَلكانَيك نايانةوَى نوَيذ بكةن با نةيةن، نايانةوَي تةلقني بدرَين با وةسيةت بكات لةسةرى 

ةِراسس ئةو مةوزوعة داب و نةريتَيكى كوردين، ئَيمة هةموو ئيسالمني، راستة خةَلكاني تريش نةخوَينن، ب
لة ثَيكهاتةى ثَيك هاتووة بةس زؤرينةى ئيسالمة، بؤية ئةو عادات و تةقاليدةى كة ثَيشرتيش هاتووة لة 

ارى ديين ض جةيشي عرياقي وةكو ميالك ثَيويستة مبَييَن، زؤريش لةسةر كةس نية، خؤي ئازادة ك
 .زؤر سوثاس. هةَلدةبذَيرَى

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ناصح فةرموو. رَيزدار د
 :رمضان زيتور ناصح. د بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من ثشتطريى لة وتةكةى جةنابي وةزير و كاك شَيردَل دةكةم ئةبَي مبَييَن، هؤكارةكةشي ئةوةية كة لة 

ةرطري عرياقدا ئةوة هةية و ثَيشمةرطةش بةشَيكة لة هَيزى بةرطري عرياقدا، واتة ئةبَي هةبَيت، هَيزي ب
بةآلم تكام واية وشةكةي كة ئةيكةنةوة كوردي بيكةنة ئيمامي تابور ، ضونكة تةنها ئيمام بةكةَلك نايةت، 

 .لةطةَل رَيز و سوثامسدا
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
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 .زدار كاك ئارَيز فةرموورَي
 :بةرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمة كاتَيك كة رةئي دةدةين هةر كةس تةعبري لة بري و بؤضووني خؤى دةكات، ثَيويست ناكات كةس كةس 

ةَلةتة كة ثَيي بة زةَلةت دابيَن، كاك حممد فرج دةَلَيت  زةَلةتن، ئةوان وا ئةَلَين، من ثَيم واية بةخؤي ز
واية ئَيمة بريو بؤضووني خؤمان دةردةبِرين، لةبةر ئةوة حةق نيية بةم شَيوة تةعامول لةطةَل يةك 

 .بكةين
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

تكاية تةعليق لةسةر رةئي يةك لَي مةدةن، با هةر كةسَيك رةئي خؤي بداتن، ئَيستا كؤتايي ثَي دَينني، دوو 
ريوبؤضوون هةية، يةكَيك ئةيةوَيت البضَيت و ئةوةى تر ئةيةوَي مبَييَن، تكاية هةر رةئَي لَيرة ئةوترَيت ب

رةئيةكةى موقدةسة بةس رووي دةم لة يةكرت نةكةن ئةوا ئةكسةريةت قةرار دةدات  جَيطاي رَيزي 
كَي  بضَيت دةسس بةرزبكاتةوة؟ةرةية التكاية ئةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية ئةو فةق هةموومانة،

لةطةَل ئةوةية ئةو ماددةية مبينَيت؟ زؤرينةى دةنط لةطةَل ئةوةية لة شوَيين خؤي مبَييَن و زؤر سوثاس، 
 ئَيستا لَيذنةى ياسايي ئاخر صيازةتان بؤ ئةوةى طشت ماددةكة بدةينة دةنطدان،

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :بيستماددةى 

ثاسةوانى هةرَيم دادةمةزرَي  ثلةى خؤي ثَي دةدرَيت و بةرز دةكرَيتةوة و -ئيمام لة هَيزي ثَيشمةرطة -1
خانةنشني دةكرَى و دةطَيردرَيتةوة بؤ خزمةت و دةست لة كار كَيشانةوةى بةبِريارَيك لة وةزيرةوة ئةجنام 

 .دةدرَيت
هاوشَيوةى لة مووضةدا ثيادة دةكرَيت ئيماميش هةمان ئةو حوكمة ياساييانةى كة بةسةر ئةفسةرى -0

 .دةطرَيتةوة مةطةر دةقَيكي ياسايي تايبةت هةبَيت
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

لةطةَليداية  ئَيستا وةكو ئةوةى لَيذنةى ياسايي ئاخر صيازةى خوَيندةوة ئةيدةينة دةنطدان تكاية كَي
 .كَي لةطةَلدا نية؟ شةش كةس لةطةَليدا نية بةزؤرينةى دةنط وةرطريازؤر سوثاس  دةسس بةرزبكاتةوة؟

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةبَي ئةم مةرجانةى لة ماددةى سَييةمي ئةم ياسايةدا هاتوون جطة لة بةِرطةى : ماددةى بيست و يةك

ايي زانكؤي بةدةستةوة بَيت لة زانستة شةرعي بةرا هةبن بةمةرجَيك بِروانامةى ضوارةميدا لة ثَيشةوةشد
 .يان ئاييين يان هاوشَيوةكاني
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 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يشرتط فيمن يعني امامآ نفس الشروط املنصوص عليها يف املادة الثالثة من هذا : املادة احلادية و العشرون
بعة منها على ان يكون حائزآ على شهادة جامعية اولية يف العلوم الشرعية او القانون بأستثناء الفقرة الرا

 .الدينية او ما يعادهلا
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ةطةَليداية با دةسس ئَيستا وةكو ئةوةى بة كوردي و عةرةبي خوَيندرايةوة ئةخيةينة دةنطدانةوة، كَي ل
كَي لةطةَليدانية؟ ضوار كةس لةطةَليدا نية ، بةزؤرينةى دةنط وةرطريا، زؤر زؤر سوثاس،  بةرزبكاتةوة؟

 .سوثاس ، تكاية بؤ ماددةيةكي تر لَيذنةى ياسايي
 

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

  .ةجنومةنبةرَيز سةرؤكى ئ
 :وةزير بةو رَينماية دةريدةكات: ماددةى بيست ودوو

 .و بةرزكردنةوةي ثلةكاني ئيمام دياري دةكاتثلة و مووضة و سةر مووضةى ساآلنة -1
 .ئةرك و ثؤشاك و نيشانةكاني ئيمام دياري دةكات-0

 :حتدد تعليمات يصدره الوزير ما يلي: املادة الثانية و العشرون

 .درجة االمام و راتبه و عالوته السنوية و ترقياته-1
 .واجبات االمام و زيه و شاراته-0

 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من لةطةَل ماددةكةم و تةماشاي ماددةكةش كةن، ماددةكة هةموو وةزير دايدةني، يةعين مةرسومي هةرَيم 

 .نية، وةزير بةثَيي ثَيويستيش دايدةنَي لةبةرئةوة شتةكة موحةدةديشة يةعين ويستم ئةمة روون كةمةوة
 (:ركووكىكمال كة.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير فةرموو
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .من لةطةَل ماددةكةم 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيزان ئةندامانى ثةرةمان كَي دةيةوَي قسة بكات؟ ثةخشان خان فةرموو
 :حسنيبةرَيز ثةخشان عبداهلل 
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 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 . بةِراسس من قسةم لةسةر خودى ماددةكة نية، قسةم لةسةر شَيوازى موناقةشةية 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .رؤذان فةرموو.نةخَير رةجائةن دانيشة، د

 :بةرَيز رؤذان عبدالقادر دزةيي

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
نةوةيةكم دةوَي لة لَيذنةى ياسايي يان لَيذنةى ثَيشمةرطة، لة ماددة بيست بِرطة يةك من تةنها روونكرد

دةَلَي بة بِريارى وةزير دةرةجة و تةرقيةى هةموو دةكرَي، لَيرةش دةَلَي بة ثَيي تةعليمات، ئةطةر تةنها لؤم 
 .روون بكةنةوة، سوثاس

 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك خورشيد فةرموورَيزدار 
 :بةرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
( الضابط تسري على االمام ذات االحكام القانونية اليت تسري على)لة ماددة بيست لة فةقةرة دوو دةلَي

وةزير  ضابطدةداتَي ضابطي ، لةوَي حقوقي (بامر من الوزير..... حتدد راتبه و عالوته)لَيرش دةَلَي 
 نية؟  تناقضناتوانَي تةحديدي راتب و ئةوةى بؤ بكات، جا نازامن ئةوة 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .رَيزدار لَيذنةى ثَيشمةرطة

 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ةر ئةوةى هةموو شتةكاني لةيةكةم خؤى تةعيين ئيمام درايتة دةست وةزير، يةعين بة مةرسوم نية، لةب

جارةوة تةحديدي دةكات مومكينة هةندَيكيان شةهادةشيان لةوة زياتر بَي، يةعين شةهادةيان لةكولية 
 .زياتر بَي، ئةو كاتة وةزير دةكرَي روتبةى زياتريشي بداتَي و عةالوةى زياتريشي بداتَي، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .جةنابي وةزير فةرمو

 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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بةَلَي هي  موالحةزةم نية لةسةر ماددةكة، بةآلم ئةوةى كة كاك شَيردَل باسي كرد تةبعةن ثاشان تةعليمات 
وتبةى بكةين و جل و بةرطى ضؤن و شروتي بؤ دةردةضَينت و بةثَيي ئةو تةعليماتانة دةتوانَي مةحنى ر

 .بَيت و وسامي ضؤن بَيت
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 لَيذنةى ياسايي ئَيستا دووبارة ئاخر صيازةى خبوَيننةوة بؤ ئةوةى بيدةينة دةنطدان      
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :حتدد تعليمات يصدره الوزير ما يلي: املادة الثانية و العشرون
 .درجة االمام و راتبه و عالوته السنوية و ترقياته-1
 .واجبات االمام و زيه و شاراته-0

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .بةكورديش تكاية 

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :و ِرَينماية دةريدةكاتوةزير بة: ماددةى بيست و دوو

 .ثلة و مووضة و سةر مووضةى ساآلنة و بةرزكردنةوةى ثلةكاني ئيمام ديار دةكات-1
 .ئةرك و ثؤشاك و نيشانةكاني ئيمام ديار دةكات-0

 (:كمال كركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .ماددةي بيست و سَي تكاية

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

 : مةنبةرَيز سةرؤكى ئةجنو
ثاسةوانى  -مووضةى تةواو بةو ئافرةتانة دةدرَيت لة ريزةكاني هيزى ثَيشمةرطةى:ماددةى بيست و سَي

هةرَيم كاردةكةن لةطةَل هةموو ئةو دةرماآلنةى كة ثَييان دةدرَيت لة كاتي منداَل بوون و مؤَلةتي 
 .دايكايةتيدا

 :مصطفى ابوبكر بةرَيزعبدالكريم

 : بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

تدفع للنساء اللواتي ختدمن يف صفوف قوات البيشمركة حرس االقليم الراتب الكامل  :العشروناملادة الثالثة و
 .مع كافة املخصصات املمنوحة هلن اثناء الوالدة و يف فرتة اجازة االمومة

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .بةرَيزان كةس موناقةشةي هةية؟ كةرةم كة
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 :تثريؤ خضر سارا زبةرَي

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو ماددةية ماددةيةكي باشة، لةبةر ئةوةى هةمان ماف لة نَيوان ثَيشمةرطةى ذن و ثياو  جياوازى ثَي 
نةكراوة، بةآلم ثرسيارَيكم هةية لة لَيذنةى ثَيشمةرطة يان جةنابي وةزير تةنها روونكردنةوةيةكة، ئَيمةي 

ةشدار بووين لة خةباتي ِرزطارخيوازى كوردستان، يةكَيكيان ئةوةية كة وةكو ذنان بة دوو شَيوة ب
ثَيشمةرطةى فيعلي كة بة داخةوة ذمارةيان زؤر كةمة ئةمانة وةكو ثَيشمةرطةيةكي ئاسايي ئيشيان كردووة 

شدا و فةرقي ثَي ناكرَي لةطةَل ثَيشمةرطةى ثياو، حاَلةتَيكي ديكةى بةشداركردني ذنان هةية لةناو شؤِر
ئةويش كة هاوسةرى ئةم ثَيشمةرطانة بوون و ضةوسانةوة كاريان كردووة بؤ خزمةت كردن و خواردن 
ئامادة كردن و ئةو كارانة لة بوارى ثَيشمةرطايةتي، ثَيشرت حاَلةتَيك بوو خانةنشيين هةبوو ثَييان دةطؤتن 

نية؟ جَيطاي نابَيتةوة لةم ياساية؟  ذناني شار، ئايا ئةو حاَلةتة حيسابي بؤ ناكرَي؟ هي  بة خزمةت حيساب
 .زؤر سوثاس

 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
  .عبداهلل حةوَيزي بةرَيز شَيردَل

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ثَي دةردةكات بؤ و لة دواي خؤي وةزارةتى ثَيشمةرطة تةعليماتى قانووني ثَيشمةرطةيةئَيمة قانوونةكةمان 

ئةو شتانةى كة دةيةوَى بيطرَيتةوة، ضونكة هةموو كةسَيك كة ثَيشمةرطة بَي دةبَي فةرماندةكاني كؤني 
ثَيشمةرطة تةئيديان بكات، ئةوةمشان كرد لةبةر ئةوةى ذن كة مةسةلةى منداَلبوون و ئةوانة مووضةى 

ةييَن، يةعين هةموو خمصصات و هةموو تةواويان نةدةدايَي، ئَيستا دةمانةوَى مووضةى تةواويان بد
مووضةكاني لةكاتي ئةوةى وةريدةطرَي لةكاتي دةوام، لة كاتي ئيجازة و لةكاتي منداَلبوون و ئةو مؤَلةتةي 
دواييش هةمووى دةيدرَيَس، لة هةموو ئةوانة مووضةى تةواو وةردةطرَينت و حيسابةكاني ديكةشي وةكو 

 .و، زؤر سوثاس حيسابي ثَيشمةرطةى ئيعتيادى دبَيت
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

بةرَيزان ئَيستا وةكو ئاخر صيازةى لَيذنةي ياسايي خوَينديةوة ئةخيةينة دةنطدان، كَى لةطةَلداية دةسس 
 .بَلندكات تكاية؟ زؤر سوثاس،كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةي دواتر تكاية

 :حبرى عبداهلل بةرَيز كريم

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
مةرجةكاني ثلة بةرزكردنةوة و ثَيداني ثَيشخسنت و سزادان و مؤَلةتةكان بؤ : ماددةى بيست و ضوار

 .ثَيشمةرطةو ثلةدارةكان بةياسايةك ديار دةكرَيت
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 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

 : بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

حتدد شروط الرتقية و الرتفيع و العقوبات و االجازات و الشؤون االخرى للمتدرجني : العشروناملادة الرابعة و
 .مبوجب قانون

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 لَيذنةى ثَيشمةرطة؟

 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين 

 (:كمال كركووكى.د)اهللبةرَيز حممد قادر عبد
 .بةرَيزان كَي ئةيةوَيت لةسةر ئةم ماددةية قسة بكات؟ كاك سةردار كةرةم كة

   
 :ركيةبةرَيز سةردار صباح بوزو ه

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ة هةر ضةندة لة ضةند ياساي ديكةش باسي ئةو شتةمان كردية بةآلم من ثَيمواية ياسا دةستنيشاني ئَيم

، دةستوور تةحديد دةكات (ينظم بقانون)سايةكى دى دةرخبات، يةعين لة دةستووردا دةَلَيت ئةوة ناكات يا
بة ياسايةك دةربكرَيت، ياسا حتديد دةكات بة نيزام و بة تعليمات دةرخبات، بةآلم ياسا بَليني بة ياسايةكى 

 .ثاسدى دةرخبات من لةطةَل ئةو رةئيةدا نيمة، من ثَيشنيار دةكةم بة نيزام بَيت، سو
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .ز سةرؤكى ئةجنومةنبةرَي
ئةوانة شتَيكى زؤر تةفاصيليان تَيداية، ئَيمة نةمانويستية تةفاصيلةكان لَيرة بينني، بةنيسبةت شرووتى 

سبةتى تةرفيع شرووتي زؤرة،عقوبات، ئيجازات،ئيجازات ئةنواعي ئيجازات بةني. تةرقية تةفاصيلي زؤرة
هةية، درَيذ هةية، خارج هةية، يةكجار زؤرة، لةبةر ئةوة قانووني عةسكةريش  مرضيهةية، ئيجازةى 

قانوونَيكي تايبةتة لةطةَل قانووني مةدةني ،زؤر لةطةَل قانووني مةدةنى جياوازة، مةحاكمي عةسكةرى 
ي  عيالقةيةكى بة مةحاكمي مةدةني نية، يةعين ئةوانةى لة عةسكةري خمتصن، ئيش و جياوازة ه

، ضونكة ئةوة شتَيكى زؤر كارةكاني عةسكةريش خمتصة، لةبةر ئةوة ئةوة زؤر زةروورية كة لَيرة بي 
 .و شتَيكى كورت نية، زؤر سوثاسفراوانة

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
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 ر ِرات ضية؟جةنابي وةزي
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر  

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةَلَي وةكو رووني كردةوة ياساي مةدةنى كة تؤ بيخوَينيةوة شتَيكى يةكجار زؤرة و بَيهَيين لَيرة 
دةبَي بة قانوون موناقةشةى بكةى، يةعين تةرفيع و تةرقية يان ئةو قانوونانةى كة دةردةضَينت، حةمتةن 

بَيت نةك بة نيزام، بةنيزام نية بة قانوون، بؤية دةبَي وةكو خؤي مبَينَيتةوة و تةئيدي ئةوةى دةكةم و، 
 .زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 لَيذنةى ياسايي رةئيتان؟

 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وازحة و بةثَيي قانوونة، ثشتطريى بؤضووني لَيذنةى ثَيشمةرطة و جةنابي وةزير دةكةم، زؤر  ماددةكة زؤر
 .سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
يداية تكاية دةسس ئةخيةينة دةنطدان وةكو ئةوةى كة خوَيندرايةوة بة كوردي و بة عةرةبي، كَي لةطةَل

لةطةَلدا نية؟ يةك كةس لةطةَلدا نية بة زؤرينةى دةنط وةرطريا ،بؤ ماددةى  زؤر سوثاس، كَى بةرزبكاتةوة؟
 .دواتر تكاية

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 دةروازةى سَييةم

 خانةنشيين
 بةشي يةكةم

 خانةنشني كردن
 :ثَيشمةرطة لةم حاَلةتانةى خوارةوة خانةنشني دةكرَيت: ماددةى بيست و ثَينج

 :بةثَيي تةمةن و بة ثَيي ئةم خشتةيةي خوارةوة-1
 ثلة                                                                      تةمةن          

 ساَل  53فةريقي يةكةم                                                         
 ساَل 52                                ليوا                                     

 ساَل 42عةميد                                                                  
 ساَل 44      عقيد                                                              

 ساَل 43               مقدم                                                     
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 ساَل 59      رائد،نقيب                                                        
 ساَل 54      مالزم،مالزمى يةكةم                                            

 ساَل 44      نائب عةرييتي فةني تاجَيطرى ئةفسةرى فةني                
 ساَل 42     تاجَيطرى ئةفسةر                                  نائب عةريف

 ساَل 54         سةرباز تا سةربازي يةكةم                                     
لة كاتي تووشبوني بة نةخؤشيةك كة رَيطر بيَب لة بةردةوام بووني لة خزمةت ئةمةش بة ِراثؤرت دةبَي -0

 .ى ثسثؤرةوةلة اليةن لَيذنةى ثزيشك

ساَل ئةطةر لةوة كةمرت ( 14)لةكاتي مردني ئةطةر خؤي دةسس تَيدانةبَيت خزمةتةكةي دةطةيندرَيتة -3
 .بَيت

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 لَيذنةى ثَيشمةرطة رةئيتان؟

 
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .                                          اددةكةينئَيمة لةطةَل م

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .هالة فةرموو.بةرَيزان ئةوانةى ئةيانةوَى قسة بكةن با ناويان بنووسن، رَيزدار د

 :هالة سهيل وادى.بةرَيز د

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
نةخؤشيةك، ثَيشنيار دةكةم يان كةم ئةندامي ئيزافة بكرَيت، لةبةر لة بِرطة دوو لة كاتي تووش بووني بة 

 .ئةوةى هةر نةخؤشي نية لةوانةية تووشي كةم ئةندامي بيت، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك حممد فةرموو

 :(ديلمان ئامَيدي)بةرَيز حممد امحد صاحل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ن دةزامن لة عرياق دةرضووة قانوونَيكى خانةنشيين موةحةد، ئةمة موعارز نةبَيت لةطةَل ئةو ئةوةى م

ساَل بيت، يةعين بؤ ( 53)قانوونة، ئةوة يةكةم، دوو ، تةوحيد نابن ئةوة بَي لةسةر ئةساسي عومر با 
 .ساَل، زؤر سوثاس( 53)تةوحيدي ئةم ساَلة با هةمووي ببَيتة 

 (كمال كةركووكى.د)هللبةرَيز حممد قادر عبدا
 .شوكرية فةرموو.رَيزدار د
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 :شوكرية رسول ابراهيم. بةرَيز د

       .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من دةربارةي خاَلي سَيهةم ئةَلَي لةكاتي مردني ئةطةر خؤي دةسس تَيدا نةبَي، ئةم ثرسيارةم رووبةروي 

ؤي دةسس تَيدا بي؟ حةز دةكةم ئةوةم بؤ بةرَيز وةزيرى ثَيشمةرطة دةكةم، يةكَيك ئةطةر مرد ضؤن خ
 روون بكةنةوة،

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .رَيزدار كاك ئيحسان

 :بةرَيز احسان عبداهلل قاسم

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ضونكة بةِراي من ئةو فةقةرانة فةرقن لة كوردي و لة عةرةبي،يةكَيك زياد دةبينت دةبَيتة ضوار فةقةرة، 

ئي كوردي باسي ئيمامي نةكردية و ئي عةرةبي باسي مردني نةكردية لةبةر ئةوة با ببَيتة يةك، 
لةفةقةراتةكان يةكَيك زيادة، ئي عةرةبي باسي ئيمام كردية لة كوردي نةكردية، ئي عةرةبي باسي مردن 

َيرة مةسةلةكة دروست دةبَي و نةكردية ئي كوردي باسي كردية، ئةبَي لَيك بكرَيتةوة ببَيتة ضوار فةقةرة، ل
 .تةواو دةبَي 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .رَيزدار لَيذنةى ثَيشمةرطة رةئيتان تكاية

 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .ؤكى ئةجنومةنبةرَيز سةر
ةر نةخؤشيةكةى نةيةَلَي ئَيمة اوال، ئيستيناد دةكةين لةسةر عةرةبيةكة، دووةم ئَيمة طوتوومانة ئةط

ئيستمرار لة خدمةى بكات، ضونكة هةندَي نةخؤشي هةية شةرت نية كةم ئةندام بيت، توشي نةخؤشي 
نةفسي دةبَيت، تووشي نةخؤشيةك دةبَيت هةموو ئةنامةكاني تةواوة و ناتواني كار بكات، لةبةر ئةوةية 

شوكرية، .قاعود دةكرَيت، بةنيسبةتى ئةوةى دناتوانني تةحديد بكةين، كة نةيتواني ئيش بكات ئيحالةي تة
ئةطةر خؤي دةسس تَيدا بَيت، ضونكة خؤت دةزاني عةسكةر سيالحيان بة دةستةوةية، سيالح عادةتةن 
دوذمين شةخصةكةية، جارى وا هةية خؤى ئينتيحار دةكات، كة خؤي ئينتيحارى كرد ئةوا موستةحةق 

 .نية 
 (:ركووكىكمال كة.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي رةئيتان تكاية
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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صيازةى عةرةبيةكة تةواوة ئي كورديةكة نا، ديارة بةزةَلةتي ئةو فةقةرةية ئيزافة كراية، برادةران ديارة 
 .موالحةزةيان نةكردية

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
بةر ئةوةى لة تةرجومةكة لة كوردي بةهةَلة هاتووة، بؤية عةرةبيةكة دةكةينة ئةساس بؤ ئةم ماددةية، لة

 .تكاية بة عةرةبي ئاخر صيازةى خبوَيننةوة تا بدرَيتة دةنطدان
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

، ئةو كاتي لةبؤ ( يف حالة اصابته: ثالثآ)بطؤِرين، ضونكة  جَييةكانيان( ثانيآ و ثالثآ)من ئيقترياحَيكم هةية 
ئةطةر  ثالثآبكةينة  ثانيآو  ثانيآبكةينة   ثالثآئيمام دةِروات اما بينما لة بؤ ثَيشمةرطةية لةبةر ئةوة 

 رةئيتان هةبَي؟
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 . ةم كةبةرَيز كاك فرست روونكردنةوةيةكى هةية، كةر 
 

 :بةرَيز فرست امحد عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
التالية اوآل، ثانيآ، حيال البيشمركة على التقاعد يف احلاالت )شاملي هةموويانة، ضونكة لةسةري هاتووة ثالثآ 
 .، بؤ ئيمام ناضَيت بؤ هةموويان دةضَيت ، زؤر سوثاس( ثالثآ

 (:وكىكمال كةركو.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .تكاية ئَيستا بة عةرةبي خبوَيننةوة وةكو ئاخر صيازة تا بيدةينة دةنطدان

 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 الباب الثالث
 التقاعد

 القسم االول
 االحالة على التقاعد

 :حيال البيشمركة على التقاعد يف احلاالت االتية:املادة اخلامسة والعشرون
 :وجب العمر كاجلدول االتيمب-1

 الرتبة                                                              العمر
 سنة 53الفريق االول                                                      
 سنة 52اللواء                                                               

 سنة 42                                                            العميد  
 سنة 44العقيد                                                              
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 سنة 43املقدم                                                               
 سنة 59                              النقيب                         -الرائد
 سنة  54املالزم االول                                                  -املالزم

 سنة 44من نائب عريف فين اىل نائب ضابط فين                        
 سنة 42من نائب عريف اىل نائب ضابط                                  

 سنة 54ي اىل اجلندي االول                                      من اجلند
 .حيال االمام على التقاعد عند اكماله سن الستني من العمر -0
يف حالة اصابته مبرض مينعه من االستمرار يف اخلدمة على ان يثبت ذلك مبوجب تقرير صادر من  -3

 .جلنة طبية خمتصة

 (:ةركووكىكمال ك.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
بةرَيزان ئَيستا كَي لةطةَل ماددةكةية بةو شَيوةى كة بةعةرةبي خوَيندرايةوة دةسس بةرزبكاتةوة تكاية؟، 
زؤر سوثاس، كَى لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا، زؤر سوثاس، بةرَيزان ئَيستا سةعات دووة ئةيكةينة 

او بكةين، تكاية سةعات ضواري رَيك لَيرة ئامادة ثشوو سةعات ضوار بةردةوام دةبني بؤ ئةوةى ماددةكة تةو
 .بن، زؤر سوثاس تا ئةو وةختة

 دانيشتين دواي نَيوةِرؤ 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةناوى خواى طةورةو ميهربان
وا لة لَيذنةى بةناوى طةلي كوردستان، ئَيستا بةردةوام دةبني لة سةر دانيشتنةكةى ئيمِرؤ سةر لة بةياني، دا

ثَيشمةرطة و لَيذنةى ياسايي دةكةين تةشريف كةن و بَينة جَيطاي خؤيان، فةرموون، لَيذنةى ياسايي كةرةم 
 .كةن فةرموون

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةدات، بؤي  فةرماندةى طشس هَيزةكاني ثاسةواني هةرَيم يان ئةوةى دةسةآلتي ثَي:ماددةى بيست و شةش

 :هةية ثَيشمةرطة خانةنشني بكات لةم حاَلةتانةى خوارةوة
 . ئةطةر لة ميالك زياد بوو-1
 .سةملَينرا كة بَي توانا و كارامةية  -0
 .ثابةند نةبووني بة نةريت و ثرةنسيثةكانى خزمةتى ثَيشمةرطايةتي -3

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :للقائد العام او من خيوله، احالة البيشمركة على التقاعد يف احلاالت التالية :العشروندسة ودة السااملا
 .اذا كان زائدآ على املالك -1
 .عند ثبوت عدم كفاءته للخدمة  -0

 .عدم التزامه باداب و مبادئ البيشمركة -3
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 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة كةرةم كة
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة تَيبينمان لةسةر نية

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ئةنداماني بةرَيزي ثةرلةماني كوردستان ئةوةى ئةيةوَيت قسة بكات با ناوي بنووسَيت، مشسة خان فةرموو 
 .كةرةم كة

 : مودبةرَيز مشسة سعيد حم

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمة بةدةر لةم سَي خاَلةى كة ئيحالة كردني ثَيشمةرطة بؤ تقاعد لة اليةن قيادةى عامةي قواتي حرس 
االقليمةوة بَي، لة ماددةى دووة ئةو صالحيةتةمشان داوةتة وةزيري ثَيشمةرطةش بةشَيوةيةكى عام كة لَيرة 

باقرتاح من وزير البيشمركة و مبوافقة من القائد .... ه على التقاعد يكون قبول استقالته و احالت) ئةَلَي
لَيرة ئةثرسم ئةو صالحيةتة لَيرة بؤ لةم ماددةيةدا نةدراوةتةوة (.  العام لقوات محاية االقليم او من خيوله

 .دةست وةزيرى ثَيشمةرطةش جيا لةو سَي خاَلة؟ زؤر سوثاس
 (:ووكىكمال كةرك.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .شريين خان كةرةم كة
 :بةرَيز شريين عبد الرمحان دنيو

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
، باشة ئةطةر هاتوو تةمةني وى ناكرَي تقاعد بَي (احالة البيشمركة على التقاعد اذا كان زائدآ على املالك)

 .ضؤن دةبَي تقاعد بَي؟ ئةو شرووتة لةسةر ض ئةساسةك؟ زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)ادر عبداهللبةرَيز حممد ق

 .كاك ئةرسةالن كةرةم كة
 :بةرَيز ئةرسةالن زيتور سليمان

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةلآل من زياتر وةكو ثرسيارواية، فةرماندةى طشس هَيزي ثاراستين هةرَيم لة بؤ خانةنشني كردني 

بةآلم دو خاَلةكةى تريان ئةطةر سةملَينرا ثَيشمةرطة يةكةميان ئةطةر لة ميالك زيادبوو، ئةوة شتةكي باشة، 
بَي تواناية و خاَلي سَييةم ثابةند نةبوون بةنةريت و  ثرةنسيثةكاني خزمةت كردني ثَيشمةرطايةتي، ئةوة 
ئةطةر لة نيزامي سةربازي بَي مةفروزة عقوبة بدرَين نةك ئيحالةى خانةنشني بكرَين، خانةنشني 

زات و حقوق و مايف خؤي دةبَيت، ئةوانة حةقة عقوبة بدرَين بة كردنيش جؤرَيكة لة ثاداشت، ئيمتيا
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طواستنةوة يان دةركردن يان ئيعيتا كردن يان هةر نةوعةكي ديكة بَيت نةك خانةنشني، خاَلي يةكةميان 
ئةطةر لة ميالك زياد بوو رةنطة ئةتَو ثَيويستت بة هَيزَيكي زياتر بَيت ئةوانة لة ميالك زيادن كةسانَيك 

ذَيرى كة خانةنشني دةكرَين و جَيي كةسانَيكى ديكة دةطرنةوة، ئةوانةى كة بَي توانا و بَي هةَلئةب
 .ئيمكانياتن كة دةرؤن مةفروزة ئيعيتا بكرَين، ئةطةر روونكردنةوةكمان بدةنَي، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .َيزانة بدةنةوةسوثاس، لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية وةآلمي ئةم بةر
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمة لَيرة كة باسي ئةوةى دةكةين كة دةلَيني ئيحالةى ثَيشمةرطة مةقصةدمان ثَيشمةرطة و ئةفسةريشة، 

طوتي لة كو دةَلَيي عةسكةرى بيلزةبت عةسكةريةكةمان داناية، لةبةر ئةوة كة لةوَى ئةو باسي كرد كة 
شوَينَيكى تر هاتية، ئةوة ئةو كاتي لةوَي لة بؤ ئةفسةران هاتية، لَيرة  بؤ هةموويان هاتية ئةفسةر و 
خؤبةخش، لةوَى تةنها بؤ خؤبةخش هاتية صالحياتةكةي وةزير بؤ خؤبةخشةكةية، بةنيسبةتي زائد على 

، بة نيسبةت ئةوةى دووةميش ئةوة املالك ئةوة ئيعتيادية كة مالك زياد بوو يةعين ثَيويستيان ثَي نية
زةبت و رةبس دةطرَيتةوة، مبادئ ثَيشمةرطة ضية؟ مبادئ ثَيشمةرطة دييتاعة لة وةتةن، يةعين ئةطةر 

 .يةكَيك دييتاعي لةوةتةن نةكرد ضي لَي دةكةى؟ دةبي تةقاعودي بكةين
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ووبةرَيز وةزيري ثَيشمةرطة فةرم
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لتيزام نةكةن بة زةوابت و مومكينة هةندةك لةو بابةتةي كة لَيرة هاتيَب مومكينة ئةسلةن هةندةك ئي
يَن لةو و تةعليمات و بة ئةركةكاني خؤيان هةَلنةسنت، يان ئةسَلةن لة رَيزى ثَيشمةرطايةتي نةمَيئةوامر

 .ى لةطةَل بكرَيت كة لَيرة هاتووةحالةتةي مةبةسس ئةوةش دةطرَيتةوة، ئةوجا دةبَي ئةو ئيجرائاتة
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي ئاخر رةئيتان تكاية
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نووسيوة لةطةَل لَيذنةى ثَيشمةرطة، ئةو شتانةى كة تةسبيت كراينة ئةوة رةئي ئَيمة راثؤرتي هاوبةمشان 
 .هةردووكمانة، لَيذنةى ياسايي و لَيذنةى ثَيشمةرطة

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل



 411 

ئَيستا وةكو هي  طؤِرانكاريةك بةسةريان نةهات ئةخيةينة دةنطدانةوة وةكو بة كوردي و عةرةبي 
زؤر سوثاس، كَي  ةطةَلداية با دةسس بةرز بكاتةوة؟درايةوة و لَيذنةى ثَيشمةرطةش تةئيدي كرد، كَي لخوَين

 .لةطةَلدا نية؟ بة زؤرينةي دةنط ثةسند كران بؤ ماددةيةكي تر تكاية
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةندي طشس، سةرؤكي هةرَيم كة فةرماندةى لةكاتي ثَيويست ولةبةر بةرذة: ماددةى بيست و حةوت

طشتيية بؤي هةية ثَيشمةرطة خانةنشني بكات و مافةكاني خانةنشيين ثَي بدرَيت بة ثَيي ساَلةكاني 
 .خزمةت ئةطةر ماوةي ياساييشي لةخزمةتي ثَيشمةرطايةتي بؤ خانةنشيين  تةواو نةكردبَيت

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

  .ةنةجنومبةرَيز سةرؤكى ئ
م احالة البيشمركة على التقاعد يف حالة الضرورة و للمصلحة العامة، لرئيس االقلي :العشروناملادة السابعة و

 .منحه احلقوق التقاعدية ولو مل يكمل املدة القانونية للتقاعد كبيشمركةو

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كي هةيةبةرَيز كاك فرست موداخةلةية
 :بةرَيز فرست امحد عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دي طشتية نةك بة سييتةت يئابةرةئي من ئيحالة كردني لةسةر تةقاعود بة سييتةت قائيدى عامة ق

على  يف حالة الضرورة للقائد العام احالة البيشمركة)سةرؤكي هةرَيم، مةفرووزة لَيرة بةو شكلة بَيت
نةك بة سييتةتي  ة سييتةتي عةسكةري ئيحالة بكرَيت لةسةر تةقاعود، ضونكة الزمة خؤي ب(التقاعد
 . مةدةني

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيز جةنابي وةزيري ثَيشمةرطة
 :وةزيري ثَيشمةرطة/ ابراهيم عثمانبةِرَيز عمر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
س توخوا شتةكة تَيثةِري و دةنط درا ئةو برايانة بةس بةَلَي تةئيدي كاك فرست دةكةم قائدي عامة، بة

من يةك تةوزيح دةدةمة ئةو فةقةرةى ثَيشرت كة دةَلَين لةبةر ضي عقوبة دةدرَي بؤ تقاعد؟ دةبيين بيست 
كةى،عقوبةى كةى، ئيلتيزاميشي ماية، طردي ساَل ثَيشمةرطايةتي كردووة ( 04)ساَلة ثَيشمةرطة بووة 

ةقاعودي دةكةين و ئةو خزمةتةي لَي نةسووتَي، ئةو موقتةرةحةى تازةش من لةبةر ئةوةى يةكسةر ت
 .تةئيدي كاك فرست دةكةم

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة رةئيتان تكاية
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 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .ةجنومةنبةرَيز سةرؤكى ئ
ئةوها دابنَين كة قائدي عام بَي مةفرووزة ئةطةر بكرَي ئةوةشي بؤ ئةطةر ئةو ئيقترياحةى كاك فرست 

 (.او من خيوله)زيادكةين 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي تكاية
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لة قانووني سةرؤكايةتي ( 13)، ضونكة لة ماددةى (او نائبه او من ينوب عنه)ثَيشنيارةكة زؤر ضاكة، دةبي 
هةرَيمي كوردستان تةسبيت كراية كة سةرؤكي هةرَيم فةرماندةى طشس هَيزةكاني ثَيشمةرطةي هةرَيمى 

 (.للقائد العام او نائبه)كوردستانى عرياقة و جَيطرَيكي هةية، واتة لَيرةش جَيطرةكةى تةسبيت بكرَي باشة، 
 (:كمال كةركووكى.د)داهللبةرَيز حممد قادر عب

 .بةرَيز كاك فرست فةرموو
 :بةرَيز فرست امحد عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةبَيت، بةس نائبة و قائد عام نابَيت ( او من خيولة)نابَيت دوو شخمي نةفسي صالحيةتي هةبَيت، 
ب بدات لةو حالةتة هةردووكيان نةفسي صالحياتيان هةبَيت، قائد دةتوانَيت صالحياتي خؤى بة نائ

 .  ةك دةبَيت لة ممارةسةي صالحيات (تضارب)ةك و (تناقض)ئةبَيت، ضونكة 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 بةرَيز وةزيري ثَيشمةرطة؟
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .ئةجنومةنبةرَيز سةرؤكى 

، يةعين دوو كةس نابَي يةك صالحيةتيان هةبَي، او من خيولة (خيولهاو من )هةر وةكو كاكة فرست طوتي 
 .دةتوانَي يةكَيك تةخويل بكات تا صالحيةتي بداتَي

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي فةرموو
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .ؤكى ئةجنومةنبةرَيز سةر
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م وةكو بة سييتةتي  فةرماندةى طشس كة تةخويلي دةكات وةكو بةراسس ئةوةى كة سةرؤكي هةرَي
جَيطرةكةيس بة ثَيي قانوونيش، بة ثَيي قانووني ذمارة يةكيش لة سةرؤكايةتي، ئةوةي كة خؤي تةخويلي 

 .دةكات جَيطرةكةيس، جا ئيحتمالة بَليت نائبة او من خيولة، ثَيم واية نةفسي شتة
 (:ل كةركووكىكما.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ئةنداماني بةرَيزاني ثةرلةماني كوردستان ديارة دوو بؤضووني جياواز هةية لَيرة، بؤية لةسةر ئةو خاَلة 
 .ئةوةى ئةيةوَي قسة بكات ناويان بنووسن،  رَيزدار مجال قاسم فةرموو

 : بةرَيز مجال حممد قاسم

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ةو صالحيةتانةى كة هةيس جَيطرةكةي نيةتي، لةبةر ئةوة من زؤر وازحية صالحياتي سةرؤك، هةمو ئ

تةئيدي لَيذنةى ثَيشمةرطة و كاك فرست دةكةم، عادةتةن سةرؤك خؤي دةبَي ئيختياري ئةو شةخصة بكات 
 .لةو كاتانة، ئينجا ئيحتمالة خؤي جَيطر ئيختيار دةكات، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .دار كاك شَيروان فةرموورَيز
 
 

 :بةرَيز شَيروان ناصح حيدري

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
للقائد العام، ئةوة اوآل نةصةكة خؤي جةوازية قائد العام بؤي : خؤي ئةطةر تةماشاي نةصةكةي بكةين دةَلَي

رة ختويلةكة هةية، يةعين شتةكة وجوبي نية، بؤي هةية، بؤشي نية، ئةمة يةك، دوو بةقةناعةتي من لَي
زةرووةية، او من خيولة ئيزافة بكرَي زةروورية، لةبةر ئةوةى ئةطةر خؤي دةسةآلتي بةكار هَينا ئةوة 
هَيناي، ئةطةر نا تةخويلي نائيبةكةى خؤي دةكات يان تةخويلي كةساني تر دةكات بؤ ممارةسة كردني ئةو 

 .دةسةالتة و، زؤر سوثاس
 (:ركووكىكمال كة.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك سةردار هركي فةرموو
 :ركيةبةرَيز سةردار صباح بوزو ه

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةَلال من رةئيم لةطةَل ئةوة داية ئةو شتانة بة ثَيوةر و بة ياسا دةستنيشان بكرَيت، يةعين ئةو صالحياتة 

ازامن نوسخةي ثَيشرت باسي ئةوةى نةدرَيت بة هي  كةسَيك نة فةرماندةى طشس وة نة جَيطرةكةشي، ن
دةكرد كة ماوةى ثَينج ساَل خزمةتي هةبَي بةبَي دابِران، ئةوانة مايف ئةوةيان هةبَي جؤرَيك لةو ثَيوةرانةى 

ئَيمة لة ياساي دةسةآلتي دادوةري بؤ منوونة بةندَيك هةبوو لة ئةسَلي : تَيدا بَيت ضاكرتة، ئةوة يةك، دوو
زيادكردنةوةى سةرؤكي هةرَيم ئةو صةالحيةتةى هةبَي المانداوة، ئَيرةش هةر ساَل بؤ (54)ماددةكة لة 

 .شتَيكي مشابهة بة ثَيضةوانةوة ؤ ئةم كةمكردنةوةية، بؤية ثَيشنيار دةكةم البردرَيت و، زؤر سوثاس
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 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك خورشيد فةرموو
 :ةبةرَيز خورشيد سليم شَير

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةر
ئَيمة لة سةرةتاي دانيشتنمان لةهةر مةسئوليةتَيك، لة هةر وةزارةتَيك كة داماناوة، جَيطرةكان واجبامتان 
بؤ دانةناوة، رةئيسي دائرية تةخويل كراية ئةو صالحياتةى كة ئارةزوويس بيداتة جَيطرةكةى، لةبةر 

ت صالحياتت نية ئةطةر رةئيسةكةت نةداتَي، لةبةر ئةوةى ئةوةى هي  جَيطرةك بؤي نية هةتا جةنابيش
تةئيدي رةئي لَيذنةى ثَيشمةرطةى دةكةم، رةئيسي هةرَيم يان قائد قواتي مسلةحة صالحيةتي هةبَي يان 

 .كَي تةخويل دةكات؟ واجبات بؤ هي  نائبيك لةم ثةرلةمانة دانةنراية ض طضكة ض طةورة، زؤر سوثاس 
 (:كمال كةركووكى.د)اهللبةرَيز حممد قادر عبد

 .كاك ئيسماعيل فةرموو
 :بةرَيز امساعيل حممد عبداهلل

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو مةسةلةية بؤ ئةوةى نةبَيتة مةسةلةيةكي حزبي، ئةوة هةمووى تةوافقاتة، خؤي ثَيشرت كة ئةو 

ةعديلي قانوونةكة كرا بؤ قانوونة داندراية بةو شَيوةى قانوني سةرؤكايةتي هةرَيم داندرابوو، دوايي ت
جَيطري، جَيطر دةستنيشان كرا، لَيرة هةتا ئَيمة كة تةقديري سةرؤكايةتي خؤمان دةكةين، سةرؤكةكاني 
ئَيمة و هةموو سةرؤكةكاني دونيا لة هةموو حاَلةتةك دةسةآلتي خؤيان بةكار دةهَينن، بةآلم بؤ ئةوةى 

ةى حيزبايةتي، كَي تةخويل دةكات، سةرؤكي هةرَيم؟ مةسةلة حةساسيةتي ثَي وةرنةطرين و نةبيتة مةسةل
ئةكيد جَيطرةكةي خؤي تةخويل دةكات، بؤ جَيطر نةنووسرَيت؟ بؤ بنووسرَيت ئةو كةسةي كة دةسةآلتي 
ثَي دةدات، هةر يةكسةر بنووسرَيت جَيطرةكةى، ئةوة يةك، دوو ، بؤي هةية ثَيشمةرطة خانةنشني بكات و 

رَيت بة ثَيي ساآلني خزمةت، تا ئَيرة زؤر باشة، دوايي ئةَلَي ئةطةر ماوةى مافةكاني خانةنشيين ثَي بد
ياساييشي لة خزمةتي ثَيشمةرطايةتى بؤ خانةنشيين تةواو نةكردبَيت، ئةوة ثَيم واية ئةطةر تةواوي 

 نةكردبَيت بؤ دةسةآلتيان ثَي بدةين ئةو خةَلكة خانةنشني بكةن؟ 
ةوة لة هةر اليةنَيك لةو اليةنانة، ئةطةر كةسةكة تةواو نةبَيت يان بةِراسس حةقة شتَيكي صيحي بطرَيت 

لة اليةنى عةقلي بي يان بةدةني بي يان جةستةيي بَي لةسةر ئةو مةسةالنة حةقي خؤيس خانةنشيين 
بكات، بةآلم ئةطةر وا نةبي من ثَيم واية واي لَييَب هةموو خةَلكي كوردستان خانةنشني دةكرَينت، با ئةو 

ش نةخةينة سةر سةرؤكايةتى هةرَيم، بؤ واى لَيبكرَيت هةموو كةسَيك ضةند رؤذَيك ثَيشمةرطايةتي زةزتة
كردبيت عةريزةيةكي بنووسَيت بة واستة و واستةكارى برادةرةكامنان ئيحراج بكةين كاكة ئةوةش 

 .خانةنشني بكةن، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ارَيزبةرَيز كاك ئ
 :بةرَيز ئارَيز عبد اهلل امحد

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ئةو ثرؤذة ياسايية بؤ حاَلةتَيكى ئاسايي بةِراي من زؤر ئاسايية كة بَلَيني سةرؤكي فةرماندةى طشس 
دةسةآلتي هةية، بةآلم برادةرينة لةبري نةكةن ئَيمة ئَيستا دوو هَيزي سةرةكي ثَيشمةرطةمان هةية، دوو 

تي ثَيشمةرطةمان هةية، بةِراسس ئَيمة  تا ئَيستا نةمانتوانيوة  هَيزي ثَيشمةرطة تَيكةَلكةينةوة ضؤن وةزارة
دةسةآلتَيك دةدةي بة اليةن، من مةبةستم شخمي نية، مةبةستم بة اليةنَيكة، ئينجا لةوةش خراثرت كة 

ى طشس هَيزي ثَيشمةرطة ، من ثرسيارَيك دةكةم، سبةي سةرؤكي فةرماندة(من خيولة)باس لةوة دةكةين 
جَيطرةكةي خؤي دانةنا ،دةسةآلتي نةدا جَيطرةكةى خؤي، داية وةزيري ثَيشمةرطة، ئَي باشة لَيرة 
ئيشكالةك دروست دةبَي، وة حةز دةكةم هةندَيك حةقيقةتي بزانني، ئَيمة لةو مةوزوعانةدا هةتا هَيزي 

يةك نةطرَيتةوة و هةتا ئَيمة كار لةسةر يةك هَيزي  ثَيشمةرطة تَيكةَل نةكرَيتةوة و هةتا هَيزي ثَيشمةرطة
ثَيشمةرطة نةكةين، ناتوانني هةموو شتةك بكةين، دوو هَيزي ثَيشمةرطة هةية، باشة، ئةَلَين بؤ 
بةرذةوةندي طشس، من سبةييَن با وا قسة بكةين، فةرماندةي طشس مةبةستم فةرماندةى طشس ئَيستا نية، 

نكة ئَيستا دوو هَيزي ثَيشمةرطةمان هةية، بِريارَيك درا اليةنطرياني حزبَيك فةرماندةى طشس يةكَي، ضو
ئةوةى هةموويان ثَيشمةرطة بووينة خانةنشني بكات لةبةر بةرذةوةندي طشس، لةبةرذةوةندي طشس ضية؟ 

نني بؤ ئةوةى يةك بؤضوون  مبييَن لة هَيزي ثَيشمةرطة، ئينجا لةبةر ئةوة حةز دةكةم ئةو حةقيقةتة بزا
ئَيستا دوو هَيزي سةرةكي هةية، هَيزي تريش هةية، بةآلم  دوو هَيزي سةرةكي هةية، يةكيان نةطرتووتةوة 
وة ئةو مةسةلة مةسةلةي تةوافقي نَيوان دوو هَيزي سةرةكية لة ثَيناوي يةكطرتنةوة،ثَيويستة لةم 

ةلةية، بةبَي ئةوةي ئَيمة مةسةلةية موراعاتي جَيطري فةرماندةى طشس بكرَيت اليةني كةم لةو مةرح
ئةطةر ماوةى ياساييشي تةواو نةبَي، : ناتوانني  هَيزي ثَيشمةرطةش يةك بكةينةوة، ئةوة يةك، دوو

بةالمةوة سةيرة ئةطةر ماوةى ياسايي تةواو نةبَي، كةواتة عقوبةى بدة ئةطةر شايين دةركردنة دةري كة بؤ 
شيين بكات؟ ئَي سبةييَن كةواتة دةرطا دةكرَيتةوة، ضي؟ خةلةلةك هةية لة ماوةى ياسايي بؤ ضي خانةن

هةر خةَلك بَينينة هَيزي ثَيشمةرطة و هةر سةرؤك بؤي هةية، وة هةر ئَيمة خؤمشان باش دةزانني ئَيمة 
عاتيتني بة سةرؤكي هةرَيمةوةش وة بة فةرماندةى طشتييةوة هةر تةقريري بؤ دةنووسني بؤ بةرذةوةندي 

، بؤ بةرذةوةندي طشس ئةوة البردرَي، رةنطة تووشي وةزعةكي زؤر دةبني، طشس ئةمة خانةنشني بكةن
لةبةر ئةوة بةِراسس داواكارم لة برادةران و ئةنداماني ثةرلةمان ئةو مةسةلةيان لةبةر ضاو بَي، ئةو 
مةسةلةي مةسةلةيكي تةوافقية تا يةكطرتنةوةى هَيزي ثَيشمةرطة دةكات، دةبَي ئةم مةسةلةيةمان لةبةر 

او بيت وة ناكرَي ئَيمة يةك اليةنة بريار بدةين، ئَيمة لةطةَل ئةوةينة سةرؤكي هَيزي فةرماندةى طشس ض
دةسةآلتةكةي جياواز بَيت لة جَيطرةكةى، بةآلم هَيزي ثَيشمةرطة ئةو وةختة يةك ناطرَيتةوة، كة يةك 

كَيشةمان بؤ دروست دةبَيت،  نةطرَيتةوة ضي دةكةى؟ دوو هَيزي ثَيشمةرطة دةمَينَيتةوة هةتا هةتايي و
لةبةر ئةوة ثَيمان خؤشة ئةوةى ئَيمة داواي دةكةين بؤ هاوكارى هَيزي ثَيشمةرطةية و بؤ زياد كردني 
دةسةآلتي هَيزي فةرماندةي طشتية و سةرؤكي هةرَيمة كة خؤي فةرماندةى طشتية، بؤ ئةوةى نية كة 
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ةسةآلتةكاني هَيزي فةرماندةي طشس  وةكو ئةوةى عةرقةلة دروست بكةين، بةبَي ئةوة ئَيمة ناتوانني د
 .ثَيويستة واى لَيبكةين، لةطةَل رَيزمدا

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك جووتيار فةرموو
 (:جوتيار)بةرَيز كريم جميد شريف

     .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
هةر )بِرطة، لة ثرؤذةى ياساكةي ثَيشرتدا ماددةكة وا نوسرابوو  وةلآل من ثَيم باشة ئةم ماددةية بكرَيتة دوو

ضووبَيتة ريزي شؤِرش و بووبَيتة ثَيشمةرطة و ساآلني  4/3/1991كةسَيك لة ثَيش راثةِريندا تاكو 
، من ثَيم (ساَل و خانةنشني دةكرَيت( 14)خزمةتى لة ثَينج ساَل كةمرت نةبَيت، خزمةتةكةى دةطةينَيتة 

ِرطةيةكي بَيت بةو شةرت و مةرجانةى كة دانراوة بَي مووضة بَيت وة ئةو خزمةتة لَيرة ثَينج باشة ئةوة ب
بكرَيتة دوو بِرطة، برطةيةكيان ( 02)ساَل نووسراوة من ثَيشنيارم واية بكرَيتة سَي ساَل، ثَيم باشة ماددةى 

خانةنشينيان ناكات، بة ثَيي ئةوة بيت ئةو ثَيشمةرطة دَيرينانة نةبةسرتَينةوة بةوةي فةرماندةى طشس 
ياسايةك لَيرة دياري بكرَيت ئةوانةى ثَيش راثةِرين ثَيشمةرطة بوون و لَيي دابِران، ثَينج ساَل ثَيشمةرطة 
بووينة وة خزمةتيان بة بةردةوامي كردبَيت، دذي شؤرش نةبن وة لة كاتي ثَيشمةرطايةتييان تةمةني 

، ثَيم باشة لة كاتي (ب)، بِرطةى (ا)خانةنشني بكرَين، بِرطةى  بووبَيت، ئةمانة بة ثَيي قانوونَيك( 15)
ثَيويست و لةبةر بةرذةوةندي طشس فةرماندةي طشس بؤي هةية بةِراسس لةطةَل جَيطرةكةيدا خانةنشني 
بكات، ئةمة بؤ ئةو كةسانةى كة حةقي خانةنشينيان هةية ثَيشمةرطايةتي زؤريان نية، بةآلم حةقَيكيان 

كورد و بةسةر شؤرش و ئةوانة بة ئةسبابي جيا جيا، حةقي خانةنشييين يةعين سةرؤكةكةي  هةية بةسةر
و جَيطرةكةي حةقي خانةنشني كردنيان هةبَي، بؤية جَيطرةكةشي بةِراسس لةو واقيعة سياسيةى ئَيستاي 

ى تةوازنَيك ئةمِرؤي كوردستاني ئَيمة، ئةو تةوافقة سياسيانةى ئَيستا لة ئارادا هةن، ئةكرَي بؤ ئةوة
دروست بَيت لَيرة بةاليةني كةم تا سةردةمَيك تا ئةو كاتانةى وةزارةتي ثَيشمةرطة يةك ئةطرَيتةوة وة 
كؤمةَلَيك ياسا جَيي خؤي ئةطرَيت، وة بتوانَي كؤمةَلَيك هةنطاوى تر بؤ تةسبيت كردن، بؤ جَيطري بوون، بؤ 

 .رَيزمدا دَلنيا بوون لة نَيوان خؤماندا دروست بكةين، لةطةَل
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ناصح.رَيزدار كاك د
 :رمضان زيتور ناصح.د بةرَيز

   .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من ثَيم واية ئةسَلةن صيغةكةى خؤي لة هةمووي باشرتة كة هاتووة، ضونكة حاَلةتةكة حاَلةتي زةروورةتة، 

ةتةكي تةبيعي بَيت، كة مادام حاَلةتى زةرووريةت بَيت وةزارةت يةعين كاتي بةرذةوةندي طشتية نةك حاَل
ئةو ثَيشنيارة بةرز دةكاتةوة ولة سةرؤكايةتي موناقشةى لةسةر دةكات ئينجا برياري لةسةر دةدات، بؤية 
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من ثَيمواية ئةسَلةن تةخويلي تَيدا نةبَيت ، هةر تةنها هي سةرؤكي هةرَيم بَي باشرتة، ضونكة حاَلةتَيكي 
 .روورةتة، نةك حاَلةتَيكي تةبيعية، لةطةَل رَيزو سوثامسدا زة

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك حممد امحد فةرموو
 (:ديلمان)بةرَيز حممد امحد صاحل 

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ماددةية هات نووسرابوو  ثَيش ئةو( 05)، ضونكة كة ماددةى (من خيولة)من لةسةر ئةو مةسةلةية لةطةَل 

او من خيولة هةية، ( 10)، يةعنى ثَيش ئةو ماددةيةية، دوو ، لة ماددةى (القيادة العامة او من خيولة)
نةفسي حاَلةتة، ئةمن خاَلةكي ديكةم هةية، بةآلم ئةوةى كة ( 0)نةفسي حاَلةتة و ماددةى ( 2)ماددةى 
 متناقض، بة تةصوري من ئةوة دةبَيتة (ملدة القانونيةمنحه احلقوق التقاعدية ولو مل يكمل ا)دةَلَينت 

لةطةَل ماددةى تر كة دةَلَينت ئةوةى ماوةى قانووني كة تكملة دةكات مكافةئةي دةدةييَن وةكو تقاعدي نني، 
ساَل خدمةي ( 14)كة دَيني لةسةرى بيلزةبت ئةوة دةَلَي ئةطةر كةمرت لة ( 02)ئةطةر ضوينة ماددةى 

دروست دةبَيت،  تناقضفةئةي دةبَيت و حةقي تةقاعودي دةبَيت لةبةر ئةوةى لَيرة هةبيت، ئةوة  مكا
 .باشرتة ئةوةى لةطةَل نةمَينَيت، سوثاس

 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك حممد صاحل
 :بةرَيز حممد صاحل امساعيل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ناصحيش .، حاَلةتَيكي عام نية بؤ هةموو كةسَيك، دطارئهَيدا ئةوة حاَلةتَيكي وةكو كاك شَيروان ئيشارةتي ث

يش طووتي، ناكرَي بة (فرست)، لةبةر ئةوةى كة كاك (من خيولة)ئيشارةتي ثَيدا، بؤية من ثَيم ضاكة او 
حةقيقةت لةرووي سياقي ئوسوليةتةوة  دوو شخمي لة عةيين موقع، عةيين صالحيةتيان هةبَي، بةآلم 

كيد شخصي يةكةم مومكني نية ئةطةر جَيطرةكي هةبَيت ئةو صالحيةتةى هةبَيت بيدا بة شخصي سَيةم ئة
 .و ضوارةم من باب االوىل بيدات بة جَيطرةكةى خؤي زؤر تةبيعية، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل 

 .رَيزدار كاك حممد حاجي حممود فةرموو
 :مودبةرَيز حممد حاجي حم

 .ةرَيز سةرؤكى ئةجنومةنب
لة خاَلي يةكةم بةِراسس من دوو موالحةزةم هةية، خاَلي يةكةميان وةكو ئةوةى كة باسي دةكرَيت لة 
هةردوو ال كة قسة دةكرَيت ئةَلَين دةسةآلتي قائد القوات، اليةك دييتاعي لَي ئةكات وا ئةزانَي هةتا هةتاية 
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ييتاع لة ئةوةى تر دةكات، ئيرت نازامن يةعين ئةوة خؤشيان هةردوو ال هةر ئةو قائد القواتة، اليةكي تر د
ئةَلَين ئةوة مةسةلةي ئيتييتاقة لة نَيوان هةردوو ال  كراوة، باسي هةردووال ئةكةن، ئَيمةش ثَيشمةرطةمان 

ني هةية تا ئَيستا باس نةكراية، من لةسةر خاَلةكةى تر هينم هةية لةسةر ئةوةي كة ئةَلَين مودةى قانوو
ئةوةى ئةو هةظاآلنةش باسيان كرد لةسةر مودةي قانووني ئَيمة خؤمان لَيرة قانوونةكة دائةرَيذين، 

يان ( 14)ساَلي بؤ بكات بة (10)قانوونَيكى تر لَيرة ئةضني خؤمان موخالةفةى دةكةين، ئةَلَين بؤي هةية 
ووة لة اليةك، لة اليةكي تر بؤ بكات بة ئةوةندة، يةعين خؤي بؤ خؤي موخاليتي قانوونةكةى ثَيش( 13)

ئةوةية ئةو كاتي واستة و واستةكاري بةريز ئةوةستَيت، لةوانةية فةوجَيكي ثَي دروست كات نةك هةر 
 .هينةكة، من ئةو موالحةزةم هةية، سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 . فةرموو رمضان.رَيزدار د
 :مدحم رضا عبدالرمحان رمضان.د بةرَيز

  .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةر
ئَيمة باسي ئةو كةسانة دةكةين كة ئيحالةى تقاعد بكرَين، بةآلم ئَيمة ثَيشرت باسي ئةوانةمان كرد كة 
ئينتيدابة، ئةوةي كة ماوةى قانووني تةواو نةكردووة لة ريزةكانى ثَيشمةرطةدا ، نامانةوى ئيش بكةن 

ني ئيش كردن دةكات، دووش، ئَيمة بةرةو بنياتناني دةوَلةتي دةبَي ئينتيداب بكرَيت، تاكو مودةي قانوو
موئةسةسات دةِرؤين، لة دةوَلةتي موئةسةساتدا مةفرؤزة داناني ثَيشمةرطة و دةرةجة داناني ناو هَيزي 
ثَيشمةرطة بة ثَيي ثَيويسس بَيت نةك وةكو ئَيستا، بة زروفَيكى تاريك  كؤمةَلَيكي زؤر تةعني كةين و 

نني ضيان لَي بكةين؟ دواى ساَلَيك يان دوو ساَل بَلَيني بة ثَيي بةرذةوةندي طشس هةموويان دوايي نةزا
تةقاعود كردن، كَيشةي ئَيمة لة بودجةدا هةية، كَيشةى ئَيمة لة هةآلوساني ذمارةى زؤري كارمةند و 

كدا كردوومانة تا موزةفدا هةية، ديسانةوة وةكو ئةو كَيشةى بؤ ملمالنةى حيزبايةتي و رازي كردني خةَل
دة ساَلي ديكةش لَيي نةجامتان نابَي بؤ خؤمان خبةينة ئةو كَيشةية؟ بةرةو دةوَلةتي موئةسةسات دةروَين و 
موئةسةساتيش ياسا بةرَيوةي دةبات، ميزاج بةرَيوةى نابات، مةفرؤزة ياسا سةروةر بَيت لةسةرووى هةموو 

قاعود بكةين، دوو قانوون  هةية قانووني خدمةي مةدةني دةسةآلتةكانةوة بَيت، ئَيمة شةرت نية خةَلك تة
و قانووني خدمةي عةسكةرى هةية مةفرووزة ئيش بةو دوو قانوونة بكرَيت بؤ هةموو فةردةكان و، زؤر 

 .سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك احسان فةرموو
 :بةرَيز احسان عبد اهلل قاسم

 .ومةنكى ئةجنبةرَيز سةرؤ
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، كة حالةتي زةروورية ئةوة (حالة الضرورة)ناصح ئيشارةتَيكى باشي لَيداية طوتية يف . بةِراي من د
سةالحيةتةكة بة ثَيي قانوون بة سةرؤكى داية، كة سةرؤك حازر نية بة ثَيي ياساي سةرؤكايةتي بة 

ت ناكات جارَيكي تر هي  تةخويلَيك جَيطرةكةى داية، صالحيةتي هةية ئةو ئيشة دةكات لةبةر ئةوة ثَيويس
حاَلةتَيكي  طارئهيان سةالحيةتَيك بدرَيتة يةكَيكي تر، سةرؤك سةالحيةتَيكي تايبةتة بؤ حاَلةتَيكي 

زةروورية بؤ بةرذةوةندي طشس ئةو حاَلةتة لةوانةية حاَلةتَيك دَيتة ثَيش ثَيشمةرطةك نةخؤش دةبَينت 
ئةو سةالحيةتة بة كَي بدرَى تةقاعودي بكات؟ ئةوة قائدالعام لةوَية  وةزعةكي نالةبارة لةوَي بة كت و ثري

قائدالعام لةوَي نةبَيت بة ثَيي ياساي سةرؤكايةتي جَيطرةكةى لةوَية كةس بة حالةتي زةروورة بة تةصوري 
من صآلحياتي حاآلتي زةروورية كة تؤ دةدةية يةكَيك بةلةبالرتين كةس لة كوردستاندا بة كةسي تر 

نت تةنيا با ئةو دةبَينت، ئةطةر هةر مةبةست ئةمةية با هةر كةس ببينت لة جَيطاي خؤى و، زؤر ناضَي
 .سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كوَيستان خان فةرموو
 :بةرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ةك روون كردنةوة بدةم، يةعين حةقة برادةراني من ثَيش ئةوةى رةئيةكةى خؤم بدةم حةز دةكةم ي

ليسس زةرد وا نةزانن هةتا دنيا دنياية سةرؤكي هةرَيم ثارتية، ئَيمةش برادةراني ليسس سةوز وا تةصور 
نةكةين هةتا دنيا دنياية جَيطري سةرؤكي هةرَيم هةر يةكَيس ية وة حةقيش نية كةس حةساسيةتي 

ةرؤكي هةرَيم لةطةَل سةرؤكي هةرَيم بَيت، لةطةَل ئةوةى زؤر دَلنيام بةوةى هةبَيت كة ناوى جَيطري س
ئَيستا لةم قؤنازةدا لةطةَل ئةوةى ئيتييتاقيةى سرتاتيجيمان هةية، ئةطةر جةنابي سةرؤك صةآلحيةت 
بةهةر كةسَي تةخويل بكات ئةبي جَيطرةكةى تةخويل بكات، دَلنيام لةوةي يةكسةر ئةوى تةخويل دةكات، 

ئةطةر ماشةوة جَيطرةكةي  و،رةئيةكةم ئةوةية كة ئةو ماددةية هةر ثَيويست نية اليبةرين بةآلم من 
بنووسرَيت، ضونكة كة ئةَلَين ئةوةى كة تةخويلي دةكات كةواتة بؤي هةية كةسي سَييةم تةخويل بكات 

ى جَيطرى مةجالي ئةدةين تةخويلي سَييةم بكات، بة ثَيي ياساي ثَيشووي سةرؤكايةتي هةرَيم جَيطرةكة
فةرماندةى طشتية لةبةر ئةوة ثَيويستة جَيطرةكةى ئةو صالحيةتةي هةبَيت، نةك ئةوةى تةخويلي دةكات، 

 .زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي ئاخر رةئيتان تكاية
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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لة قانووني ( 13)سةكاني كاك امساعيل دةكةم لةطةَل كوَيستان خان بة تايبةتي ماددةىمن ثشتطريي ق
سةرؤكايةتي هةرَيم بة وازحي ئيشارةتي بةوةى دةدات كة سةرؤكي هةرَيم جَيطرةكي هةية، جَيطرةكةى 

كي زؤر بةو كارانة هةَلدةسَس كة سةرؤكي هةرَيم تةكلييتي دةكات، واتة ئةطةر لَيرةش ئيزافةى بكةن شتَي
تةبيعية، نةسةقةكي دةدةينة قانوونةكاني خؤمان، قانووني خدمةى تقاعدي ثَيشمةرطة و قانووني 

 .سةرؤكايةتي هةرَيميش، ئةمرى واقيعيش ئةوهاية ئَيستا لة كوردستان وا تةسبيت كراية
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي كةرةم كة كاك كةريم
 :ز كريم حبرى عبداهللبةرَي

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةراسس ئَيمة ثَيمان واية لة لَيذنةى ياسايي بَليني فةرماندةى طشس او ما خيول نائبة، مةسةلةكة كؤتايي 

 .ثَي دَيت
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .وةزيري ثَيشمةرطة تكاية
 :  َيشمةرطةوةزيرى ث/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

تةبعةن برادةران لَيرة خةريكة بيخةنة قاَلبَيكى سياسي و بووني فييتس فييتس لَي بكةن، تةبعةن ئةوة 
شتَيكي خراثة، جارَي ئةو قانوونة ثاش ديراسةتَيكي باش برديتمانة حزووري جةنابي سةرؤكايةتي هةرَيم 

، شخصي كاك كؤسرةتيش لةوَي بووة و كاك شَي، جةعيتريش لةوَى بووة، بة هةموو هةيئةتةكةوة دانيشتني
برادةران بة هةموومان دانيشتني موناقةشةمان كرد، ثاشان دايتمانة سةرؤكي حكومةت بة هةموو تةركيبة 
و تةشكيلةيةوة تةماشايان كردووة لةطةَل اليةني ياسايي دووبارة، ئةوجا هاتني ئَيمة لةطةَل لَيذنةى ياسايي 

، ثاشان ئَيمة دووبارة دين موناقةشةي دةكةين ةرلةمانئةجنومةني بةرَيز و بةرَيز لَيذنةى عةسكةرى ث
ئةطةر ئةوة خةلةلةكي تَيدا با هةر لةوَيندةرَى رانةدةوةستا، لةبةر ئةوةى ئةو من خيولة زؤر لة جَيي 

ائيشة نة هةموو جار روو خؤيس، لةوَيش قبوول كرا و زؤر بة تةبيعي مبانةوَى و نةمانةوَى ئيستيسن
ت ئؤتؤماتيكي دابَي ي مةشغوَليدةدات، وةخس زةرووريات يان كة بة خؤي سةفةرةك دةكات لة حاَلةتَيك

جَيطرةكةى ئةو ئيشة دةكات، ئةوة هةموو رؤذَيش نايةتة ثَيش، مومكينة هةر رووش نةدات، يان بة ضةند 
موناقةشةي ناكات، لةوَيدا هاتية بةو هةموو فلتةرانة، ساَلَيك جارَيك روو بدات، بؤية ثَيويست بةو هةموو 

ثاشان طةيشتة ئَيرة، بؤية دةمةوَي وةكو خؤي مبَينَيتةوة او من خيولة ئيزافة بكرَيت جَيي خؤيس و زؤر 
 .سوثاس

 (:كمال كركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
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 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .ةرؤكى ئةجنومةنةرَيز سب
خؤي ئَيمة ئيستيسنائيامتان زؤر هةية، يةعين زرووفةكةى ئَيمة لة هي  شوَينَيكدا تكرار نةبوويتةوة، 
بةِراسس هةردوو وةزارةتيش ئةوةيان هيناية، ئيحتيمالة ئةوان خؤيان بةَلطةى ديكةيان هةبَي، بؤية ئةو 

ة او من خيولة ئةوة ثةرلةمان موافةقةى لةسةر دةكات، لةبةر خاَلةيان هَيناية، من لةسةر ئةوةى من ينوب
ئةوةى بؤقائدي عام رةئي لةسةر دةدا، بةآلم لَيرة كة دةَلَيني دوو سنوور داندراية دةَلَين حاَلةتي زةروري و 
مةصَلةحةت نة قائدي عام  و نة جَيطري قائدي عام ئةوها بة سةهلي خةَلك تةقاعود ناكةن، اوال 

كي طةورةيان لةسةر شانة، دوايي بودجة تةحديديان دةكات ميالك تةحديديان دةكات، خؤ مةسئوليةتَي
ئَيمة ئةوها قسة دةكةين، يةعين هةموو كةسَي دةكةينة ثَيشمةرطة و هةموو كةسيش تةقاعود دةكةين 

ارة شس وا نابَي، ئَيستا ئَيمة بة ذمارة حمدودين هةتا ئَيستا لةطةَل حكومةت ثَيك نةهاتني، بة ث
و ) مةحدودين، ناكرَي، ئَيمة هي  كةسَيك لَيمان قبوول ناكات، ئةوجا لَيرة دَينة سةر ئةوةى كة نووسراية

، نازامن ئةوةيان كَي لَيمان قبوول دةكات، ئةو ئيستيسنائية، (يكمل املدة القانونية يف اخلدمة العسكريةلو مل 
ة لَيذنةى قانوني نازامن ضؤن؟ لةوالتر نازامن ضؤن ئةوة ضونكة لَيرة دةَلَي خدمةكةي تةواو نةكردية، ئةو

 لَيمان قبوول دةكةن؟
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل 

 .لَيذنةى ياسايي كةرةم كة
 

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
تان كة صالحيةتي ئةوةى ثَيم واية لة رووي قانوونيةوة فةرماندةى طشس و هَيزي ثَيشمةرطةى كوردس

هةية ئةو شةخصانةي دامبةزرَينَيت بؤشي هةية ئيحالةشيان بكات بؤ تةقاعود ثَيويست ناكات ئةو ماددةية، 
ثَيم واية تةحصيل حاصلة لَيرة هةر زياديشة، زياد نةكرَيت و ئيلغاي بكرَيت، من وا ثَيشنيار دةكةم وةكو 

بكرَيت بةِراسس دةبَي رضاوى واقيعي  ذكريشت، ئةطةر نةكرَي ذكرشخصي، ثَيشنيار دةكةم لَيرة هةر 
ئةمرؤي كوردستان بكرَيت، ئةو ثرؤذة ياساية بؤ يةكطرتنةوةى دوو هَيزي ثَيشمةرطة كوردستانة وةكو كاك 
ئارَيز ئاماذةى ثَيدا بؤية ئةو واقيعة دةبَي رضاو بكرَيت، وة بؤ ئةوةى هَيزي ثَيشمةرطة بطريتةوة دةبَي 

 .لةطةَل سةرؤكي فةرماندةى طشس ثَيكةوة ئةو صةالحيةتةيان بدةييَن و، زؤر سوثاسئَيمة نائب 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

لَيذنةى ثَيشمةرطة و لَيذنةى ياسايي تكاية رةئيتان بكةنة يةك، صيغةيةكمان بدةنَي بؤ ئةوةى عةرزي 
 .لَيرة قسة بكةن لةسةر مَيزةكة تكاية ثةرلةماني بكةين، وةكو لَيذنةى ياسايي ئةتوانن

 :مصطفى بكر ابو عبدالكريم بةرَيز
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 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يف حالة الضرورة و للمصلحة العامة للقائد العام احالة البيشمركة على التقاعد او :املادة السابعة و العشرون
 .لقانونية يف اخلدمة كبيشمركةو منحه احلقوق التقاعدية و لو مل يكمل املدة ا.ختويل نائبه بذلك
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .نوقتةى نيزامي كاك سةردار
 : ركيةبةرَيز سةردار صباح بوزو ه

     .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ي ثَيشنيارةكاني تر ثَيشنيارة ئةطةر سةر بطرَيت نةسيت ثَيشنيارَيك هةبوو بة ئيلغا كردني ماددةكة، ئةو 

ةر هةمووي دةكات، بؤية وة ثَيشرتيش لة قانوونةكان وامان كردووة ثَيشنيارى ئيلغا ئةوة لة ثَيش ه
 . دةكرَيت، سوثاسطرح هةموويان 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 ةَليداية با دةسسثَيشنيارى ئيلغا ئةخرَيتة ثَيشةوة بؤية ئيلغاي ماددةكة ئةخةينة دةنطدان، كَي لةط
كَي لةطةَل ئةوةى داية كة ئيلغا نةكرَيت؟ ئيلغا كرا . سَي كةس لةطةَل ئةوةية كة ئيلغا بكرَيت بةرزبكاتةوة؟

 .كة بة زؤرينةوة دةنط، زؤر سوثاسماددة
 
 
 

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 بةشي دووةم

 مافةكاني خانةنشيين
 :ددةى بيست و حةوتماددةى بيست و هةشت كة دةكاتة ما

ساَل كةمرت نةبَيت بة مةرجَيك ( 14)ثَيشمةرطة مايف هةية داواي خانةنشيين بكات، ئةطةر خزمةتي لة-1
كاتي خانةنشني كردني ناوى هةبَيت لة ثَيكهاتةكاني هَيزي ثَيشمةرطةى كوردستان وةزيري ثَيشمةرطة 

 .رةزامةندي بدات
بةرَيذةى ساَل كةمرت بوو ( 14)خزمةتى ثَيشمةرطايةتي لة ئةطةر ثَيشمةرطة خانةنشني كرا، بةآلم -0

 .ر هةر ساَلَيك لة ساآلني خزمةتىمووضةى تةواو ثاداشس بؤ سةرف دةكرَيت لة بةرامبة% 022
 :مصطفى بكر ابو عبدالكريم بةرَيز

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 القسم الثاني
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 حقوق التقاعد

 :املادة الثامنة و العشرون
سنة على ان يكون مسجآل يف ( 14)طلب احالته على التقاعد اذا كانت خدمته ال تقل عن  للبيشمركة-1

 .صفوف قوات البيشمركة و مبوافقة وزير البيشمركة
% 022تصرف له مكافأة بنسبة . سنة( 14)اذا احيل البيشمركة على التقاعد و كانت خدمته تقل عن -0

   .اخر راتبه مقابل كل سنة من سنوات خدمتهمن 
 : زيوَيةبةرَيز شريدل عبداهلل ح

 :   بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ئةوةى ئةيةوَى موداخلة بكات ناوي بنووسيت، كاك زيتور مةمخورى فةرموو
 :مةمخوري سعيد طاهر زيتور بةرَيز

  .ؤكى ئةجنومةنز سةربةرَي
ساَلي هةبيت وة ناوى هةبَيت لة ( 14)بةنيسبةت ئةم ماددةية كة دةَلَي ئةطةر ثَيشمةرطة خزمةتى 

ثَيكهاتةكاني هَيزي ثَيشمةرطةى كوردستان، لَيرةدا ئَيمة هةموومان دةزانني بةِراسس ئةوةى كة تا ئَيستاكة 
ي كوردستان و موئةسةسةي يةكَيس نيشتماني دوو موئةسةسةي طةورة، موئةسةسةي ثارتي دميوكرات

كوردستان، ئةوانة هَيزي ثَيشمةرطةن كة دةمج كرابي لة وةزارةتي كاروباري ثَيشمةرطة ناويان هةية، ئةي 
ئةو وةزارةتةدا نني؟ بةِراسس لة  ضمينثَيشمةرطةى هَيز و اليةنةكاني تري كوردستان كة هيضيان لة 

ةر ضةندة لة دواي رووخاني سةددام بةشَيك لة حيزبةكان ضةك و حيزبةكامنان تا ئَيستا ه ضمين
تةقةمةني خؤشيان داوة حكومةتي كوردستان و هَيزي ثَيشمةرطةي خؤشيان هةَلوةشاندةوة، بةآلم بةشَيكي 

 ثاراستين بارةطاكاني حيزبةكانيان، بةشَيكيان زَيرةظانني و بةشَيكيان      ضمينزؤريشيان تا ئَيستا مانةتةوة لة 
لةسةر حيزبةكةن، ئايا مةمشولن بةو ماددةية ياخود مةمشوول نينة؟ ئةطةر مةمشوول نينة بةو ياساية 

 .رَيطة ضارة ضية بؤ ضارةسةر كردني ئةم كَيشةية؟ لةطةَل رَيزمدا
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك شَيروان
 :بةرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .ومةنى ئةجنبةرَيز سةرؤك
ساَلة لةو ثةرلةمانة و كاك فرست ( 14)وةلال من تةوزحيةكم هةية، ئَيمة وةكو سةرؤكي فراكسيؤن 

شاهيدة، هةر جارَيك دةستمان هةَلطرتَبيت سةرؤكايةتي ئيزني بة ئَيمة داية، لؤية ئيزن نةدانَيكي 
سةرؤك فراكسيَونةكان مةجاليان  سةرؤكايةتي بؤ ئَيمة بة شتَيكي سروشس نازانني، رجا دةكةم لةمةو دوا
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بدَي تةوزحياتيان هةية، دةيانةوَى مةوزوعةكان شي بكةنةوة بةو شكلة دةست هةَلطرين و مةجاملان ثَي 
 .نةدةن ئَيمة ناتوانني بةردةوام بني بةِراسس، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك سةردار هةركي
 :ركيةردار صباح بوزو هبةرَيز سة

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .من تَيبينيم نية، سوثاس

 :معروف مصطفى جعيتر بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من داوا دةكةم دواي بِرطةي يةك بِرطةيةكي دي بؤ زياد بكةين ئةطةر كاك شريدل موافةقةت بكات، ئةوة 

واي خانةنشيين بكات ئةطةر تووشي نةخؤشي درَيذ خايةن بِرطةيةك زياد بكات ثَيشمةرطة مايف هةبَيت دا
 .بوو بة هؤي كارةكةيةوة، ضونكة ئةو ثَيشمةرطةيةمان هةية، بكرَيتة بِرطةى دوو

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك جوتيار فةرموو
 (:جووتيار)بةرَيز كريم جميد شريف

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من ثرسيارَيكم لة كاك شَيردَل هةية، لة ض شوَينَيكدا شوَيين ئةو ثَيشمةرطانة دةكرَيتةوة كة  وةلآل

 .ثَيشمةرطة بوون،ببوورن 4/3/1991خانةنشني كراون كة ثَيش 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

و قةتعمان كرد دوايي  سةرؤكي فراكسيَونةكان كة قسة دةكةن ناوي خؤتان بنووسن، ئةوةي ناوي نووسي
رَيطةى نادةمَي داواي لَيبوردن دةكةم، ناوتان تؤمار بكةن بؤتان تكرار دةكةينةوة وة ئةطةر تةوزحيتان 
هةبوو ئا، بةآلم ئةطةر لة بيدايةت نةتانويست هي  قسةيةك بكةن ئةوة طوناحي لة مل خؤتانة، لَيذنةى 

 .    ثَيشمةرطة تكاية
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من وةكو ثَيم وتي، ئَيمة تةجروبةكي زؤر ئيستيسنائيمان هةية، شس زؤر هينمان هةية كة جارجارة 
ئةوانةى لَيشي دا دةذين زؤر جار تووشي ئيشتيباة دةبن، ئَيمة ثَيشمةرطةمان هةية، ثَيشمةرطةى ثَيش 

ثَيشمةرطةمان هةية و حرس االقليمان هةية، تةعيناتي  راثةرين و دواى راثةرينمان هةية، ئَيستا
ثَيشمةرطةى ئَيستا بة جؤرَيكة، ئي ثَيشرت بة جؤرَيكة، ئةوة ئةو ثَيشمةرطانة دوو جؤرمان هةية، ئةو 
ثَيشمةرطانةى كة ئَيستا ثَيشمةرطةنة كة ثَيشمةرطةى ثَيش ئةيلوول نني بةو شَيوةية دةبَي، ئةوة لة هةموو 

( 14)ساَلي تةواو كردبَيت ئةوجا تةقاعود بَيت لة (14)، يةعين ئةوة خؤي خدمةكةي دةبيدونيا ئةوهاية
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ساَل و شةش مانط بَيت وةزير دةتواني شةش مانطي ( 15)ساَل كةمرت بَيت تةقاعود نابي، بةآلم ئةطةر 
ةر بضينة بداتَي، هةندَي شس ئيستسنائيشمان كردية بؤ ئةوةي هةندَي كةس حةقيان نةِروات، بةآلم ئةط

ماددةيةكى دي لة ماددةى بةوال و بةدوايي دةطةينة ئةحكامي موتةفةريقة حيسابةكمان بؤ ئةو 
ثَيشمةرطانة كردية كة مودةتةكةيان كةمة، ثَيشمةرطة يةعين ئةو كاتة حيزبةكانيش ئةوةكاني خؤيان 

ؤيان دةكرَي، ئةوانة مورةشةح دةكةن و دةيانَيرن لةسةر سيقةي حيزبةكانيان لة وةزارةتي ثَيشمةرطة ب
داماناية كة مودةتةكة زؤر كةمة، بةَلكة ئةطةر ئةوةى سةرؤكةكةتان البرد مودةتةكةي كةمرتيش كةينةوة 

 .لة بؤ ئةوةى حةقي زؤر كةس نةخورَي وة ئَيستاكة سةبر بطرن دةضينة سةر هةموو شتةكان، سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ي ثَيشمةرطة فةرمووبةرَيز وةزير
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وةلآل دةربارةى ئةو برايةى كة باسي حيزبةكاني تري كرد، من حةز دةكةم ئةوةى بزانن كة هةموو 
ية لة ثَيشرت، بةس ئةحزابةكان زؤر جار ئيمتيازمان داييَن لة هةموو ئةوانةي كة بةشداري خةباتيان كرد

ئةو ياساية بؤ لَيرة بةسةروةتر هةر بؤ وانيش دةرطا كراوةتةوة بةتةنيا ثارتي و يةكَيس نية و 
تةحةزوبيشي تَيدا نية، هةموو دانيشتوواني خةَلكي كوردستانة، ئيال ئةوانةى ئريهابي بن، ئيال ئةوانةى كة 

وةرناطريَي، حةز ناكةم ئةو فةرق و جياوازية وا لة شرووتي وةرطرتين ثَيشمةرطة شرروتيان تَيدا نةبَي 
سةير بكرَي كة وا ئةو دوو حيزبة بةتةنيا ثَيشمةرطةي خؤيان هةية و تةقاعوديان دةكةن، ئةمة نية و 
ئَيستاش كة هةن ئةوة ئةحزابةكاني ترى كة لةطةَلمانن ئَيستا لة ثةرلةمان بةشداريان كردووة، لة حكومةت 

 .متيازات لة وةزارةتي ثَيشمةرطة هةيانة، زؤر سوثاسبةشداريان كردووة لة ئي
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 :كاك شَيردَل فةرموو
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
اكات، خؤي داوا ن طيببة نيسبةت جوابةكةي كاك شَي، جعيتر، ئةوةى كة نةخؤش بَي هةر خؤي لة جلنةي 

 .خؤي ئيحالةى تةقاعودي دةكات، هةتا مودةتةكةي زؤر كةمرتيش بيت، زؤر سوثاس طيبليجنةي 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي ئاخر موداخةلةتان تكاية
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .تةسةل بوو، داوا دةكةين بدرَيتة دةنطدان و زؤر سوثاس وا بزامن طيتتو و طؤيةكة زؤر تَير و
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 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ماددةكة وةكو خؤي دووبارة خبوَيننةوة بؤ ئةوةى بدرَيتة دةنطدان، زؤر سوثاس
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 القسم الثاني
 حقوق التقاعد

 :العشرونتاسعة ولاملادة ا
مسجآل يف  سنة على ان يكون( 14)للبيشمركة طلب احالته على التقاعد اذا كانت خدمته ال تقل عن -1

 .مبوافقة وزير البيشمركةصفوف قوات البيشمركة و
من % 022تصرف له مكافأة بنسبة . سنة( 14)كانت خدمته تقل عنذا احيل البيشمركة على التقاعد وا -0

   .بل كل سنة من سنوات خدمتهاخر راتبه مقا
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 بةشي دووةم

 مافةكاني خانةنشيين

 :نؤماددةى بيست و 
ساَل كةمرت نةبَيت بة مةرجَيك ( 14)ثَيشمةرطة مايف هةية داواي خانةنشيين بكات، ئةطةر خزمةتي لة-1

َيكهاتةكاني هَيزي ثَيشمةرطةى كوردستان وةزيري ثَيشمةرطة كاتي خانةنشني كردني ناوى هةبَيت لة ث
 .رةزامةندي بدات

 022ساَل كةمرت بوو بةرَيذةى ( 14)ئةطةر ثَيشمةرطة خانةنشني كرا، بةآلم خزمةتى ثَيشمةرطايةتي لة -0
 .مووضةى تةواو ثاداشس بؤ سةرف دةكرَيت لة بةرامبةر هةر ساَلَيك لة ساآلني خزمةتى % 

 (:كمال كةركووكى.د)مد قادر عبداهللبةرَيز حم

َليس بةرَيزان ئَيستا وةكو ئةوةى بة كوردي و بة عةرةبي خوَيندرايةوة، ماددةكة ئةخينة دةنطدان، كَي لةطة
 .تكاية بؤ ماددةيةكي تر زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟بة كؤي دةنط وةرطريا،تكاية دةسس بةرز بكاتةوة؟ 

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :نؤماددةى بيست و 

ساَل كةمرت نةبَيت بة مةرجَيك (14)ثَيشمةرطة مايف هةية داواي خانةنشيين بكات، ئةطةر خزمةتى لة -1
لة كاتي خانةنشني كردني ناوى هةبي لة ثَيكهاتةكاني هَيزي ثَيشمةرطةى كوردستان بةرةزامةندي وةزيري 

دوا مووضةى وةرطرياو يان مووضةى ئةو ثايةي ثَيي خانةنشني كراوة، جاراني ثَيشمةرطة لةسةر بنةماي 
 (.052)ذمارةى مانطةكاني ِراذةى خانةنشيين دابةش لةسةر ذمارةى 

 .دينارة تا ثَينج منداَل ( 04222)دينارة وة بؤ هةر منداَلَيكيش ( 42222)دةرماَلةى هاوسةر -0
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ئةم ماددةية هةر ماوةيةك لة ساَلَيك كةمرت بَيت بةيةك ساَل بؤ مةبةسس جَيبةجَي كردنى حوكمةكاني -3
 .و لة مانطَيك كةمرت بيت بة يةك مانط دادةنرَيت

ئةو مووضةى بة خانةنشني كراو دةدرَي لة هةموو بارَيكدا نابَيت لة دوا مووضةى تةواوى كاتي خزمةت -5
 .كردني تَيثةر بَيت

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

  .رؤكى ئةجنومةنسة بةرَيز

 :والعشرون التاسعةاملادة 
سنة شريطة ان يكون امسه ( 14)للبيشمركة ان يطلب احالته على التقاعد اذا مل تكن خدمته اقل من -1

مسجآل يف قوات بيشمركة كوردستان مبوافقة وزير البيشمركة على اساس اخر راتب تقاضاه او راتب الرتبة 
 (.052)مضروبآ بعدد اشهر خدمته التقاعدية مقسومآ على رقم اليت احيل مبوجبها على التقاعد 

دينار لكل طفل حلد مخسة ( 04222)دينار للزوجة، و ( 42222)تكون خمصصات الزوجية و االطفال -0
 .اطفال

 .تعترب الغراض تنفيذ احكام الفقرة اوآل من هذه املادة كسر الشهر شهرآ كامآل و كسر السنة سنة كاملة-3
 .ز راتب التقاعدي يف كل االحوال الراتب الذي كان يتقاضاه اثناء اخلدمةال يتجاو-5

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .       لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية فةرموون
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين

 (:كمال كةركووكى.د)هللبةرَيز حممد قادر عبدا

بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ئةوةى دةيةوَى قسة بكات بةرثرسي فراكسيؤنةكانيش ئةوانةى ئةيانةوَى 
قسة بكةن ناويان بنووسن، قسةشيان نةبَي بؤيان تكرار دةكةينةوة، بةس ناويان نةبَينت داواى لَيبوردن 

َي،ئَيستا ئةو بةرَيزانةى ئةيانةوَى قسة بكةن با ناويان دةكةم دواي قسة كردنةكة داوا بكةن مةجاليان نادةم
 .كاك بكر فةرموو.بنووسن

 :بةرَيز بكر فتاح حسني
  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هةَلبةتة جارةكةي ديش دةستم بةرز كردةوة، ئةوة نةبوو لةخؤمةوة، لةوة تَيدةطةم كة ناوم نةنووسي نابَي 
، و ديار بوو نةتانزاني موشكيلةيةك نية، بة نيسبةت ئةوة من قسة بكةين، بةآلم دةستم بةرز كردبووة

الفقرة االوىل من هذه املادة كسر الشهر  تعترب الغراض) تةنيا ثرسيارَيكي بةسيتم هةية، بِرطة سَييةم دةَلَي 
ساَل حيساب دةبَي؟ضونكة كةسري مانطةكة دة رؤذة ( 13)ساَل و دة رؤذ بة ( 10)، مةسةلةن (شهرآ كامآل
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َي بة مانطَيك و كةسري ساَلةكة مانطَيكة ئةبَي بة ساَلَيك، تةحديدي نةكردية كةسرةكة ضةندة لةساَل، ئةب
 رؤذ زياتر بَي يان كةمرت؟(14)لة شةش مانط كةمرت بَيت، يان  زياتر بيت؟ يان لة مانط لة 

 :رمضان زيتور ناصح.د بةرَيز 

  .مةنبةرَيز سةرؤكى ئةجنو
ساَل مايف هةبَي خؤي خانةنشني بكات ( 14)َيبينيم هةية، حةق نية موةزةف لة وةلآل من لةسةر ساَلةكةى ت

و ثَيشمةرطةيةك لةو شاخانةية ماندوونةناس شةو و رؤذ خزمةت دةكات عةينن وةكو موةزةفَيكي 
ساَلة ( 14)ئيعتيادي مايف ئةوةى هةبَي كة خؤي خانةنشني بكات، من ثَيم واية ماوةكة زؤرة، يةعين ئةو 

( 14)ساَليدا بتوانن و حةقي ئةوةى هةبَي خؤي خانةنشني بكات نةك لة( 10)رَيتةوة، يةعين لة كةم بك
 .ساَلي، لةطةَل رَيز و سوثامسدا

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك زانا فةرموو
 (:زانا)خضر سعيد قادر بةرَيز

  .كى ئةجنومةنبةرَيز سةرؤ
ان ال )ةر بِرطةي ضوارةمة، كورديةكة باش هاتية، بةس لة عةرةبيةكةى دةبَي بَلَيي تَيبينيةكةى من لةس

 .، كةليمةى ئةخريي نوقستانة ( يتجاوز الراتب التقاعدي يف كل االحوال الراتب االخري
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيز كاك عبدالرمحن فةرموو
 
 

 :رضا امحد عبدالرمحن بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لة بِرطةى ضوار كة دةَلَي ئةو مووضةى بة خانةنشني دةدرَي نابَيت لة دوا مووضةى تةواوي كاتي خزمةت 

نابَيت : بِرطةى دوو هاتووة دةَلَيت( 31)كردني زياتر بَيـت، بةآلم لة ياساي خانةنشيين عرياقي لة ماددةي 
زياتر بَيت تةنها بؤ شةهيد %  22كافةئة و لة موخةصصات لة مووضةى خانةنشيين لة كؤي مووضة و  مو

نةبَي، ئةمة بة ثَيضةوانةى ئةو ياساية نية كة ياسايةكي مةدةني و عةسكةريشن وة حصريشة بؤ هةموو 
 .عرياق، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار لَيذنةى ثَيشمةرطة كةرةم كة
 : زيوَيةعبداهلل ح بةرَيز شَيردَل

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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نيسبةتي كةسري ساَل ديارة يةعين بةرؤذ نية كةسري ساَل بة مانطة بةِراسس وة وةزيريش خؤى بة
دةسةآلتي شةش مانطي هةية، مةعناي وةية لة بةيين شةش مانط و لة بةيين ضةند مانطَيك جَيبةجَي 

انةوَى مانطةكة تةواو بكةين و ساَلةكةش بة شةش مانط زياتر تةواو دةكرَي، كةسري مانط رؤذة، ئَيمة دةم
ساَلة لةوة كةمرت ( 14)بكةين نةك نيوةكةى كةمرت، بة نيسبةتي مودةكةي، ناكرَي كة مودةى قانووني هةر 

ناكرَي، بةآلم ئَيمة لةبةر ثَيشمةرطة لة ماددةكي دَيت ئَيستا لة ئةحكامي موتةفةريقة لةوَى ضارةمان 
ة، بة نيسبةتي ئةو سوئالةي لةسةر نيسبةتي مووضةكةى، خؤي نيسبةتي قانووني ئةوةية وة لة كردي
، ئةوة لة بؤ (052)بةسةر هاتية و طةيشتووتة ئةو  تطوراتىةوة ئةو موعادةلة هاتية، بةآلم (52)ساَلي

ةرطة زياتر ئةوةى داندراية كة ئةو حيسابة كراية كة مووضةى خانةنشيين ئينساني عةسكةري يان ثَيشم
بَي لة ئَي مةدةني وة بةوة زياتريش دةبَي، ئةو نيسبةتة بةراسس نيسبةتَيك بوو داينا ئةو نيسبةتة لة 

و شس ئةوها، هةتا لة بؤ مةدةنيش شس وا نية، ئينجا ئَيمة لة % 22و % 22هي  شوَينَيك نية لة 
طةش، ثَيشمةرطةى وا هةية لة شؤِرشي عةسكةري نامانةوَى ئةوها بَي بةو معادةلةى ئَيمة لة بؤ ثَيشمةر

ئةيلوولةوة تا ئَيستا مودةتةكةي يةكجار زؤرة، يةعين ئةطةر مادةكاني لة بؤ حيساب بكةين، ئةطةر ئةو 
شةرتةى ئاخريمان دانةنابا كة نابَي لة مووضةى خؤي زياتر بي، مووضةكةى مومكينة وةكو خؤي دةرضي، 

وضةكةى بةقةدةر مووضة ئاخريةكةى دةرضَي، ئَيمة خؤمان ئَيمة ثَيمان خؤشة هةموو ثَيشمةرطةك مو
ثَيمان خؤشة لةبةر ئةوة ئَيمة نيسبةى لة بؤ دانانَين لةبةر ئةوة ئةو معادةلةية، معادةلةيةكي قانوونية، 
عرياقيش خؤي وةزارةتي دييتاعي عرياق ياسايةكى ئةوهايان ئيقرتاح كردية لة ئةجنومةنى وةزيران 

راية و دايتيانة ثةرلةمان و ثةرلةمان تا ئَيستا مةجالي نةبووة لةسةرى دانيشي، موافةقةتيشي لةسةر ك
( 052)جا ئةطةر معادةلةى ئةو   ئةطةر ثةرلةمان لةسةري دانيشَي ئي وانيش دةبَيتة عةيين معادةلة،

 .ةش كةمرت نةكةنةوة، ئةطةر كةميشيان كردةوة ئَيمةش كةمي دةكةينةوة، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)ر عبداهللبةرَيز حممد قاد

 .لَيذنةى ياسايي تكاية
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بة نيسبةت ئيقترياحةكةى كاك زانا، وا بزامن زؤر واريدة ئةطةر كةليمةى ئةخري ئيزافة بكرَيت ثاش يف كل 
 .نؤاالحوال الراتب االخري لة فةقةرةى ضارةم لة ماددةى بيست و 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير فةرموو
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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كة ( 52)ناصح كة باسي كرد تةبعةن ماددةى .بةس لَيرة هاتووة بؤ ئاخر راتبةكةى كاكة بةس ئةوةى د
ساَل كةمرت ( 14)ةى قةديم ئةطةر ثَينج ساَل خزمةتيان هةبوو بةشةرتَيك خبوَينيتةوة ئةو ثَيشمةرطان

ساَل و تقاعد دةكرَين ( 14)خزمةتيان هةبوو ئةطةر ثَينج ساَل خزمةتيان هةبي لؤيان تةكميلة دةكةين بؤ 
ى كة و ئةو ئيمتازةيان دةدرَيس، يةعين فةرقي هةية ئةو ثَيشمةرطانةى كة لة شاخ بووينة و لةطةَل ئةوانة

 .تازة بووينة ثَيشمةرطة 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي ئةوةى راتيب ئةخري تكاية تةوزحيي بكةن
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :والعشرون التاسعةاملادة 

سنة شريطة ان يكون امسه ( 14)ته اقل من للبيشمركة ان يطلب احالته على التقاعد اذا مل تكن خدم-1
مسجآل يف قوات بيشمركة كوردستان مبوافقة وزير البيشمركة على اساس اخر راتب تقاضاه او راتب الرتبة 

 (.052)اليت احيل مبوجبها على التقاعد مضروبآ بعدد اشهر خدمته التقاعدية مقسومآ على رقم 
دينار لكل طفل حلد مخسة ( 04222)دينار للزوجة، و  (42222)تكون خمصصات الزوجية و االطفال -0

 .اطفال
 .تعترب الغراض تنفيذ احكام الفقرة اوآل من هذه املادة كسر الشهر شهرآ كامآل و كسر السنة سنة كاملة-3
 .ال يتجاوزالراتب التقاعدي يف كل االحوال الراتب االخري الذي كان يتقاضاه اثناء اخلدمة-5

 (:كمال كةركووكى.د)بداهللبةرَيز حممد قادر ع

بةرَيزان ئَيستا وةكو لَيذنةي ياسايي خوَينديانةوة ئةو ئيزافةى ئاخر بؤ ئاخر راتب ئةخةينة دةنطدانةوة 
كَي لةطةَلدا تكاية دةسس بةرزبكاتةوة؟،سوثاس ، كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةطريا، تكاية بؤ ماددةيةكي 

 .تر 
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :سيماددةى 

ئةطةر ثَيشمةرطة خانةنشني كرا يان بة خانةنشني داندرا بةم جؤرةى خوارةوة ثاداشس كؤتايي ِراذةي -1
 :ثَي دةدرَيت

 .ساَل كةمرت نةبوو( 14)لة  4/3/1991تةواوي مووضةى ساَلَيك ئةطةر ِراذةكةى بةر لة مَيذووي  -ا
 .ساَل كةمرت نةبوو( 02)ي ئةطةر ِراذةى خانةنشني لة تةواوى مووضةى ساَلَيك-ب
بِرطةى يةكةمي ئةم ماددةية هاتوون، ثاداشتَيك بة بِري ( ا،ب)جطة لةوانةى لة هةردوو بِرطةى الوةكي-0

 .دوايني مووضةى شةش مانطي ثَي دةدرَيت
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 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ماددةيةدا هاتية، ئَيستا مامؤستا كاكة دةخيوَينيتةوة بة ضاكراوةكة زةلةتةكي مةتبةعي لةو 
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :الثالثوناملادة 
 :اذا احيل البيشمركة او اعترب حماآل على التقاعد تصرف له مكافأة نهاية اخلدمة كاالتي-1
 . 4/3/1991سنة قبل تأريخ ( 14)كانت خدمته التقاعدية ال تقل عن  راتبه الكامل ملدة سنة واحدة اذا-ا

 .سنة ( 02)راتبه الكامل ملدة سنة واحدة اذا كانت خدمته ال تقل عن  -ب
من اوآل اعاله من هذه املادة تصرف للمحال على التقاعد مكافاة ( ا و ب )فيما عدا ما  ورد يف الفقرتني -0

 .قاعد بقدر اخر راتب عندما كان يف اخلدمة ملدة ستة اشهر من اخلدمة للمت
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة رةئيتان تكاية
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ة ماددةكة ئةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَليدا نية دةسس بةرزبكاتةوة، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كةس نية، بؤي
 .كؤي دةنط وةرطريا، تكاية بؤ ماددةيةكي تر

 
 

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
خانةنشيين و ئةطةر ثَيشمةرطة يان خانةنشني كراو كؤضي دوايي كرد هةموو مافةكاني :ماددةى سي

دةرماَلةكاني خَيزاني و ئةو مافانةى كة لة خزمةتةكةيةوة شايستةى دةبَيت، هةروةها لةم ياساية دياري 
 .كراوة بؤ ثاشةنشينةكاني دةطوازرَيتةوة

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

 : بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

قل كافة احلقوق التقاعدية و املخصصات العائلية و اذا تويف البيشمركة املتقاعد ين: الثالثون احلادية املادة
 .احلقوق املستحقة من جراء خدماته اىل خلفه مثل ماهو حمدد يف هذا القانون 
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 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .ةرَيز سةرؤكى ئةجنومةنب
 .لةسةري نية ئَيمة تَيبينيمان

 (:كمال كركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ئةو بةرَيزانةى ئةيانةوَينت موداخةلة بكةن، تكاية دةست بةرز كةن بؤ ناو 
نووسينيان،نية، بؤية وةكو خؤي ئةخرَيتة دةنطدانةوة كَي لةطةَلة تكاية دةست بةرزبكاتةوة، زؤر سوثاس، 

 .َلدا نية؟ بة كؤي دةنط وةرطريا، بؤ ماددةيةكي تر تكايةكَي لةطة
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
مافةكاني خانةنشيين لة رؤذي دةست هةَلطرتن لة كار يان مردنةوة خةرج دةكرَيت،  :دووماددةى سي و 

ماوةية لة رؤذي ثَيشكةش كردني داواكة  ئةطةر داواكارييةكة لة ميانةى سَي ساَل دةركرا، بةآلم دواي ئةو
 .خةرج دةكرَيت، مةطةر سةملَينرا دةسس خؤي لة دواكةوتنةكة نةبووة

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لب تصرف احلقوق التقاعدية اعتبارآ من تأريخ االنفكاك او الوفاة اال اذا تأخر الط: والثالثون الثانيةاملادة 
 .اكثر من ثالث سنوات فتصرف حينئذ من تأريخ تقديم الطلب ما مل يكن التأخري لعذر مشروع

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
 

 : زيوَيةبةرَيز شريدل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة تَيبينيمان نية

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

بؤية ماددةكة وةكو خؤي ئةخةينة . بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان كَي ئةيةوَى موداخةلة بكات؟نية
زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا بؤ  لةطةَلداية با دةسس بةرزبكاتةوة؟دةنطدانةوة، كَي 

 .ماددةى دواتر تكاية
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ئةطةر خانةنشني كراو لة وةزييتةيةكي تر دامةزرا مايف هةية لة نَيوان مووضةى  :سَيماددةى سي و 
 .خانةنشيين و مووضةى وةزييتي كاميان بؤي باشرتة يةكَيكيان هةَلبذَيريت

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

 : بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

راتبه ق ان خيتار بني راتبه التقاعدي واذا تعني املتقاعد يف وظيفة اخرى فله احل: الثونالثاملادة الثالثة و
 .الوظيفي

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية؟
 : زيوَيةعبداهلل ح ردَلبةرَيز شَي

    .نبةرَيز سةرؤكى ئةجنومة
 .ئَيمة تَيبينيمان نية

 (:كمال كةركووكى.د)در عبداهللبةرَيز حممد قا

بؤية ماددةكة وةكو خؤي ئةخةينة . بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان كَي ئةيةوَى موداخةلة بكات؟نية
دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية با دةسس بةرزبكاتةوة، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا بؤ 

 .ماددةى دواتر تكاية

 :بداهللبةرَيز كريم حبرى ع

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 بةشي سَييةم

 سةر و شوَين و دةست بةسةر كراو بَي
 : ضوارماددةى سي و 

لة كاتي بَي سةر و شوَين بوون و دةست بةسةر بوون واتة حجز، ثَيشمةرطة مووضةكاني بةتةواوي بؤ -1
ئةطةر سةملَيندرا لة كاتي .ردنيئةوانة خةرج دةكرَيت كة واريسي شةرعني تا طةرانةوةى ياخود سةملاندني م

 .خزمةت كردن بة هؤيةوة بووة
ي ثَيشمةرطةى بَي سةرو  شوَين ياخود دةست (خلف)مافةكاني خانةنشني دةدرَيتة ثاشةنشيين واتة -0

 :بةسةر لةم حاَلةتانةى خوارةوة
 .لة رؤذي سةملاندني مردني  -ا

بووني ياخود دةست بةسةر بووني ثَيشمةرطة،  دواى تَيثةِربووني دوو ساَل بةسةر بَي سةر و شوَين -ب
 .ئةطةر سةملَينرا كة لة ذياندا ماوة

لة بِرطةى دووةم لةم ماددةيةدا دةيانطرَيتةوة بة شةهيد دةذمَيردرَين و ( ا و ب)ئةوانةى خاَلةكاني -ج
 .دةخرَينة سةر وةزارةتي شةهيد و ئةنيتالكراوةكان

اخود دةست بةسةر بووني ثَيشمةرطة بة هؤي كةم تةرخةمي و ئةطةر سةملَينرا كة بَي سةر و شوَين ي-3
ثابةند نةبووني بة ثرةينسيثةكاني ثَيشمةرطة بووة ئةوة خانةنشني دةكرَي و ئيجرائاتي ياسايي بةرامبةر 

 .دةكرَي
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ماوةى بَي سةرو شوَيين و دةست بةسةري بة خزمةت دةذمَيردرَي جطة لةوةى لة خاَلي سَييةمي ئةم -5
 .اتووةماددةية ه

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 لقسم الثالثا
 املفقود واحملتجز

 :الثالثوناملادة االرابعة و
يف حالة فقدان او احتجاز البيشمركة من جراء اخلدمة او بسببها يصرف راتبه بصورة كاملة لورثته -1

 .ثبوت وفاته عودته اوحلني  الشرعيني
 :قوق التقاعدية اىل خلف املفقود او احملتجز يف احلاالت التاليةمينح احل-0
 .يوم ثبوت وفاته-ا

 .بعد مرور سنتني على فقدانه او احتجازه اذا ثبت وفاته-ب
من هذه املادة شهيدآ و يتم احلاقهم بوزارة شؤون الشهداء و ( ا و ب)يعترب الذين يشملهم الفقرتان -ج

 .املؤنفلني
ن او احتجاز البيشمركة كان بسبب اهماله او عدم التزامه مببادئ البيشمركة فيحال على اذا ثبت بان فقدا-3

 .التقاعد و تتخذ االجراءات القانونية ضده
      .حتتسب مدة فقدانه او احتجازه خدمة له باستثناء ما ورد يف الفقرة الثالثة من هذه املادة-5

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل 

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة تَيبينيمان نية

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك فرست موداخةلةيةكي هةية
 :بةرَيز فرست امحد عبداهلل

 .سةرؤكى ئةجنومةن بةرَيز
، ئةطةر متوةهم (اثناء اخلدمة او بسببها)نةفسي مةفهومة، مةفروزة (بسببهامن جراء اخلدمة او )وا بزامن 

 نةمب ئةوة زةلةتةكي مةتبةعية،
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى قانووني رةئيتان
 :بةرَيز عوني كمال سعيد بزاز
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  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .خؤيس  موالحةزةكةى سكرتَيري ثةرلةمان لة جَيي
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان يةك بةرَيز دةيةوَي موداخةلة بكات، كاك رؤميو فةرموو
 :بةرَيز رؤميو حزيران نيسان

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
او عدم اهتمامه مببادئ اذا ثبت بان فقدان او احتجاز البيشمركة كان بسبب اهماله )ثالثآ  لة فةقةرةى

يةعين ضؤن ئيحالةى تقاعد دةكرَي و (. البيشمركة، فيحال على التقاعد و تتخذ االجراءات القانونية ضده
 .ئيجرائاتي قانووني دذي وةردةطريَي؟ سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي وةآلم تكاية
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ئةوة لَيذنةى ثَيشمةرطة جوابي ئةو موالحةزةى دةداتةوة بة تايبةتى جلنةى خمتمي
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة فةرموو
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

 :   بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ي خؤيس، بةآلم ئَيمة ئةوةمان وا كردية بؤ ئةوةى عائيلةكةى مةزدور بؤ ئةو موالحةزةى زؤر لة جَي

 .نةبَينت، يةعين رزقي عائيلةكةى نةبِرين، تقاعدي بكةين و ئيجرائاتي قانووني دذى بكةين
 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير كةرةم كة
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

خؤي كة ئيحالةى تقاعدي دةكةي ئةوة تقريبا عقوبةية، نامانةوى لة شوَيين خؤي مبَينَيتةوة و 
و فصلي  طردحقووقةكةشي نةسووتَي ضةند ساَلة خزمةتى كردية لةبةر ماَل و منداَلى، يةعين نابَي 

 .بكةين، تقاعدي دةكةين و لة سلكي دوور دةخةينةوة 
 (:كمال كةركووكى.د)رَيز حممد قادر عبداهللبة

 .لَيذنةى ياسايي ئاخري صيازةى تكاية لةطةَل ثَيشنيارةكةى كاك فرست تاكو بيدةينة دةنطدان
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 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 القسم الثالث
 املفقود واحملتجز

 :الثالثوناملادة الرابعة و
 تجاز البيشمركة اثناء اخلدمة او بسببها يصرف راتبه بصورة كاملة لورثته الشرعينييف حالة فقدان او اح-1

 .ثبوت وفاته عودته اوحلني 
 :مينح احلقوق التقاعدية اىل خلف املفقود او احملتجز يف احلاالت التالية-0
 .يوم ثبوت وفاته-ا

 .بعد مرور سنتني على فقدانه او احتجازه اذا ثبت وفاته-ب
من هذه املادة شهيدآ و يتم احلاقهم بوزارة شؤون الشهداء و ( ا و ب)ذين يشملهم الفقرتان يعترب ال-ج

 .املؤنفلني
اذا ثبت بان فقدان او احتجاز البيشمركة كان بسبب اهماله او عدم التزامه مببادئ البيشمركة فيحال على -3

 .التقاعد و تتخذ االجراءات القانونية ضده
   .حتجازه خدمة له باستثناء ما ورد يف الفقرة الثالثة من هذه املادةحتتسب مدة فقدانه او ا-5

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .نوقتةى نيزامي كاك زانا فةرموو
 (:زانا)خضر سعيد قادر بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
سةملَينرا لة ذياندا ماوة، مةعنايةكاني ، بة كورديةكةى دةَلَيت ئةطةر (اذا ثبتت وفاته)بةعةربيةكةى دةَلَي

 .دذي يةكة ئةطةر بكرَيتةوة يةك ئةوجا خبرَيتةوة دةنطدان
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي رةئيتان تكاية
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

زؤر . ن نووسخةى عةرةبي و كورديةكة ئةوة عةرةبيةكة ئةساسةئَيمة طومتان ئةطةر خالف هةبوو لة نَيوا
 .سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
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بةَلَي، .تكاية لَيذنةى ياسايي دووبارة بيخوَيننةوة بةعةرةبيةكةى بكرَيتة ئةساس تا بدرَيتة دةنطدان
كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي  ؟ةسس بةرزبكاتةوةكَي لةطةَليس با د. عةرةبيةكةى ئةساسة و ئةخرَيتة دةنطدان

 .بؤ ماددةيةكي تر تكاية، زؤر سوثاس ،دةنط وةرطريدرا
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :ثاسةواني هةرَيم لةو حاَلةتانةي خوارةوة مايف خانةنشيين ثَيدةدرَيت -ثَيشمةرطة: ثَينجماددةى سي و 

ثاسةواني هةرَيم كؤضي دوايي كرد لة كاتي خزمةت كردن يان بةهؤيةوة بؤ ئةم  - ئةطةر ثَيشمةرطة-1
 .ساَل كةمرت بوو( 14)ساَل، ئةطةر خزمةتةكةى لة ( 14)مةبةستةش خزمةتى ثَيشمةرطايةتي دةطةينرَيتة 

و  شةهيدي بةرةكاني جةنط و كردةوة سةربازيةكان بة ثَيي ياساكاني وةزارةتي كاروباري شةهيدان ماف-0
 .ئيمتيازاتي تايبةتيان ثَي دةدرَيت

بةردةوام بووة  4/3/1991بةَلطةي يةكةمي سةرةوة ئةو ثَيشمةرطةيةش دةطرَيتةوة كة ثَيش راثةريين -3
 .تا رؤذي مردني 

م لةم ماددةيةدا دةيانطرَيتةوة دؤسيةكانيان دةطوازرَيتةوة بؤ وةزارةتي (3،0،1)ئةوانةى كة بِرطةكاني -5
 .د و ئةنيتالكراوةكان وةكو اليةني ثةيونداركاروباري شةهي

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

 : بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :حرس االقليم احلقوق التقاعدية يف احلاالت التالية-مينح البيشمركة : الثالثوناخلامسة واملادة 
سنة بعد ابالغ خدمته اىل (14)الوفاة اثناء اخلدمة او من جرائها اذا كانت خدمته كبيشمركة اقل من -1
 .سنة( 14)
الشهيد يف جبهات القتال و احلركات العسكرية مينح له احلقوق و االلتزامات مبوجب قوانني وزارة شؤون  -0

 .الشهداء و املؤنفلني 
اىل يوم  4/3/1991تشمل الفقرة اوآل اعاله البيشمركة الذي كان مستمرآ يف اخلدمة قبل االنتفاضة -3

 .وفاته
 .تنقل اضابري املشمولني باحكام هذه املادة اىل وزارة شؤون الشهداء و املؤنفلني كجهة خمتصة-5

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل 

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين

 (:كمال كةركووكى.د)عبداهلل بةرَيز حممد قادر



 432 

 .بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ئةوانةى دةيانةوَي قسة بكةن ناويان بنووسن، رَيزدار فخرية خان فةرموو
 :علي حممد مصطفى فخرية بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
مخسة )َي بلَي ئةوة زةَلةتة قواعديةن دةب( مخسة عشر)دةَلَيت  34بةنيسبةت بِرطةي يةكةم لة ماددةى 

 .املعدود لَيرة ختالف املعدودتطابق سنة، ضونكة لَيرة دةَلَي عشرة (عشرة
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك زيتور فةرموو
 :مةمخورى سعيد طاهر زيتور بةرَيز

  .نبةرَيز سةرؤكى ئةجنومة
َييةم دةَلَي بِرطةى يةكةمي سةرةوة ئةو ياساكة لة بِرطةى س 34بةنيسبةت ئةو ماددةية ماددةى 

بةردةوامة تا رؤذي مردني، ئةدي ئةوانةى ئَيستا  4/3/1991ثَيشمةرطةية دةطرَيتةوة كة ثَيش راثةرَيين 
زؤر . و لةمةودوا؟ ئةوة باشة بؤ ئةوانةى ثَيش راثةِرينة، ئةدي ئةوانةى دواي راثةرين؟ ئةوةش ثرسيارَيكة

 .سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بداهللبةرَيز حممد قادر ع

 .رَيزدار شَي، جةعيتةر فةرموو
 :معروف مصطفى جعيتر بةرَيز

 : بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ثاشان  5بِرطةيةك زياد بكرَي بكرَيت بة بِرطةى  3لة دواي بِرطةى  34من ثَيشنيارَيكم هةية لة ماددةي 

مةرطة مايف هةبَيت عةفووي بكةين، ئةو بِرطةى دوايي بطوِردرَيت لةدواي ئةو بِرطةية بنووسرَيت ثَيش
ثَيشمةرطانةى كة كارى رَيكخستنيان كردية لة شارةكان ثَيش راثةرين ئةمة مايف بِرطةى يةك بيانطرَيتةوة، 
ضونكة زؤر ثَيشمةرطة هةبووة لة شارةكان لة رَيكخستنةكان ئيشيان كردووة، بةآلم كاري ثَيشمةرطايةتيان 

ياد نةكةين ئةو مافة نايانطرَيتةوة كة لة بِرطةى يةكدا باس كراية، بؤية داوا نةكردووة، ئةطةر ئةوةي بؤ ز
 .دةكةم ئةو بِرطة زياد بكرَيت بؤ ئةوةى ثَيشمةرطةكاني رَيكخسنت مشولي ئةو ياسايية بكات، زؤر سوثاس

 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطةى تكاية
 : زيوَيةداهلل حبةرَيز شَيردَل عب

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيشمةرطةى ثَيش راثةرين و ثاش راثةِرين، هةر كةسَيك لة . ئةو ماددةية هةموو ثَيشمةرطة دةطرَيتةوة

خدمة دابوو لة كاتي خدمة ئةطةر ئةوانةى بةسةر هات خانةنشني دةيانطرَيتةوة، بةآلم ئةوةى دى ئةو 
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قةى بة مةَلبةند و بة ئةو شتانةوة هةية عيالقةى بة وةزارةتي ثَيشمةرطةوة تةنزميانةى ناو شار ئةوة عيال
نية، ضونكة دةبَي ناوى لة وةزارةتي ثَيشمةرطةوة هةبي يان لة الي فةرماندةكاني ثَيشمةرطة هةبَيت، لةبةر 

 .ئةوة لةطةَل نيزام و قوانيين وةزارةتي ثَيشمةرطة ناطوجنَيت، سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 رَيزدار جةنابي وةزير؟
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةَلَي، هةر وةكو تةوزحيي دا ئةوانةى كة تةنزميي بووينة عايدي لق و كؤميتة و ئةوانةن، بةس ئةوةى كة 
 .وازحة ئةو مةوزوعة.ئةوة دةيانطرَيتةوة ثَيشمةرطة بووينة و ضةكدار بووينة  ناوى هةبووة

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي ئاخر رةئيتان تكاية
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :يةمينح البيشمركة حرس االقليم احلقوق التقاعدية يف احلاالت التال: الثالثوناخلامسة واملادة 

سنة بعد ابالغ خدمته اىل (14)الوفاة اثناء اخلدمة او من جرائها اذا كانت خدمته كبيشمركة اقل من -1
 .سنة( 14)
الشهيد يف جبهات القتال و احلركات العسكرية مينح له احلقوق و االلتزامات مبوجب قوانني وزارة شؤون  -0

 .الشهداء و املؤنفلني 
 .اىل يوم وفاته 4/3/1991شمركة الذي كان مستمرآ يف اخلدمة قبل انتفاضة تشمل الفقرة اوآل اعاله البي-3
 .تنقل اضابري املشمولني باحكام هذه املادة اىل وزارة شؤون الشهداء و املؤنفلني كجهة خمتصة-5

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

و خؤي ئةخيةينة دةنطدان، كَي لةطةَليس با بةرَيزان ئَيستا لةبةر ئةوةى طؤِرانكارى لةسةر نةكراية وةك
كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا ، زؤر سوثاس، بؤ ماددةى دواتر . دةسس بةرز بكاتةوة، سوثاس 

 .تكاية 
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :مافةكاني ثَيشمةرطةى ديل :شةشماددةى سي و 

رماَلة بؤ ئةوانة خةرج دةكرَيت كة بةخَيو كردنيان لة ئةستؤي بةديل كراوةكةية تةواوي مووضة و دة -1
بةدرَيذايي ئةو ماوةيةى كة بة ديلي دةمينَيتةوة لةطةَل تةواوى ئةو مافانةى كة لةكاتي خزمةت كردنيان 

 .دةيانطرَيتةوة
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 .تماوةى بةديل طرتنةكةى بؤ طشت مةبةستةكاني خزمةت كردني فيعلي دةذمَيردرَي -0
 :مصطفى ابوبكر الكريم عبد بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :والثالثون السادسةاملادة 
 .احلقوق ملن كان يعيلهم االسري طوال مدة االسريصرف كامل الراتب واملخصصات و -1
 .حتتسب مدة االسر جلميع االغراض كخدمة فعلية -0

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 نةى ثَيشمةرطة تكاية؟لَيذ
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة تَيبينيمان نية

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 رَيزدار جةنابي وةزير؟
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .دةكةينئَيمة لةطةَل ماد
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان كَي قسةى هةية؟ كاك امساعيل فةرموو
 :بةرَيز امساعيل حممود عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةآلم بةو ئَيمة لةطةَل ئةوةين كة ثَيشمةرطةيةك ديل دةكرَيت هةموو حقوق و ئيمتيازاتَيكي ثَي بدرَيت، 

شةرتة ئةو كةسةية كة خؤي ديل دةكرَيت هةر ئةوة نةبَي حةقة شتَيكي بؤ دابندرَيت، ئةطةر وابَي ئَيمة 
لةشكرةكى فشوَل دروست دةكةين هةر ضي ديل كراوة هةمووى تةسليم دةكرَيت، حةقة شس بؤ دابندرَيت 

تةقةيةكي لَي ناكرَيت رةبيةكة  سةبةبةك هةبَي بؤ ئةوةى كة خؤي ديل دةكرَيت، خةَلكي وا هةية هي 
بةتةواوى تةسليم دةكرَيت، حةق نية بةراسس ئةوةى بةو نةوعةى خؤي تةسليم دةكات هي  حةق و 

 .ئيمتيازاتَيكي بدرَيس، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية؟
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .سةرؤكى ئةجنومةن بةرَيز
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ثَيشرت ئيشارةمتان كردية كة ئةوة ئةطةر لة دةسس خؤي دا نةبَي لةشةِر ئةسري، ئةسريي شةرة، تةسليم 
 .بوون نية 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 جةنابي وةزيري ثَيشمةرطة؟
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .ومةنةجنبةرَيز سةرؤكى ئ

ئةو كةسانةى كة خؤي بةدةستةوة دةدات يان كةمتةرخةمي دةكات بطَيري بةو شَيوةى كة بَيتةوة دةست 
خؤمان مومكينة موحاسةبةشي دةكةين، ئيجرائاتيشي لَي وةردةطريَي، بةئةسرييش حيساب ناكرَي حةز 

لة حاَلةتَيكة حاَلةتةكة دةكةم ئةوةى بزانني، يةعين ئةوانة هةموو لَيك دةكرَينةوة، ئةوة ئةسرية 
مةعلوومة و دياريكراوة، بةس ئةطةركةمتةرخةمي كردبَي يان خؤي تةسليم كردبي ئةوة بة خاينيش 

 .حيسابة و ئيجرائاتيشي لةطةَل دةكرَيت و ئةو حقووقانةش هيضيان نايانطرَيتةوة، سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ئيتان تكاية لَيذنةى ياسايي ئاخر رة
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :والثالثون السادسةاملادة 

 .يصرف كامل الراتب و املخصصات و احلقوق ملن كان يعيلهم االسري طوال مدة االسر-1
 .حتتسب مدة االسر جلميع االغراض كخدمة فعلية-0

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .ةجنومةنكى ئبةرَيز سةرؤ
 :مافةكاني ثَيشمةرطةى ديل :شةشماددةى سي و 

تةواوي مووضة و دةرماَلة بؤ ئةوانة خةرج دةكرَيت كة بةخَيو كردنيان لة ئةستؤي بةديل كراوةكةية -1
بةدرَيذايي ئةو ماوةيةى كة بة ديلي دةمينَيتةوة لةطةَل تةواوى ئةو مافانةى كة لةكاتي خزمةت كردنيان 

 .دةيانطرَيتةوة
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

بةرَيزان ئيستا وةك ئةوةى ماددةكة بة كوردي و بةعةرةبي خوَيندرايةوة ئةخرَيتة دةنطدانةوة، كَي 
بؤ ماددةى دواتر  ،زؤر سوثاس، كَي لةطةَليدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريالةطةَليداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ 

 .تكاية
 :عبداهللبةرَيز كريم حبرى 

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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 بةشي ضوارةم
 حوكمة ثةرتةوازةكان

خانةنشني كراو يان واريسةكاني بَيبةش دةكرَين لة مافةكاني خانةنشيين لة حاَلةتي  :حةوتماددةى سي و 
سةملاندني خيانةتكردني ياخود هاوكاري كردني لةطةَل اليةنةكاني دذ بة بزووتنةوةى رزطارخيوازى 

 .ن ياخود حكومةتى هةرَيمي كوردستانكوردستا
 :مصطفى ابوبكر الكريمعبد بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 القسم الرابع
 االحكام املتفرقة

حيرم املتقاعد او ورثته من احلقوق التقاعدية اذا ثبتت خيانته او تعاونه مع : الثالثوناملادة السابعة و
 .وردستانية و حكومة اقليم كوردستاناجلهات املعادية من احلركة التحررية الك

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين

 (:كمال كركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ناصح كةرةم كة.ةك رَيزدار دةيةوَى قسة بكات جةنابي دبةرَيزان ئةندماني ثةرلةمان ي
 :رمضان زيتور ناصح.د بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من بةنيسبةت وةرةسةكاني، ئةو خةَلكة ض طوناحةكيان هةية باوكيان بة شةهيد حيساب كراوة تقاعوديان 

 ى تَيدا هةية؟دةدرَيت و ثاشان لَيان دةبردرَيت، بةِراسس ئةوة نازامن ئينةيةك
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
خؤي ئةو كةسانة ئةوانة خيانةتيان كردووة، مومكينة هةندَي كةس خيانةتيان كردووة كاتي لةطةَل شؤرش 

ثَيشوو تةقاعودي هةبووة و ئَيستاش داوا دةكاتةوة، ئَيمة دةمانةوَي ئةوةشيان خؤي لةناو حكومةتةكةي 
نةبَي، ئةوانة خيانةتيان كردية ئيدي عائيلةكةي ضي؟ خؤي ئةوة حةقي تةقاعودي نية، ضونكة هي  
خزمةتةكي لةبؤ ئَيمة نةكردية و دوذمين ئَيمة بووة، خؤي تةقاعودي دةدرَيتة شةخصةكة نادرَيتة 
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دواي ئةوي خةلةفةكةى ياخود عائيلةكةى تةقاعودي وةردةطرن، تةقاعودي ئةو وةردةطرن نةك  ئةوةكاني
ئي خؤيان، لةبةر ئةوة ئَيمة نامانةوَى تةقاعودي بدةينة ئةو هةتا هةموو كةس بزانَي كة خيانةتي كرد، 

 .دي نية، سوثاسوتةقاعودي نية، يةعين حةقي تةقاع
 (:ةركووكىكمال ك.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .َيذنةى ياسايي رةئيتان تكاية
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةينة ، هي  تَيبينيمان لةسةر نية
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ان، كَي لةطةَليس دةسس بةرزبكاتةوة، بةرَيزان ئَيستا وةكو ئاخري صيازةى كة خوَيندرايةوة ئةخيةينة دةنطد
 .زؤر سوثاس ، كَي لةطةَلدا نية؟ يةك دةنط لةطةَلدا نية، بةزؤرينةى دةنط وةرطريا، بؤ ماددةى دواتر تكاية

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
َيزةكاني ثَيشمةرطة و ئةطةر خانةنشني كراو لةسةر فةرمانى فةرماندةى طشس ه :هةشتماددةى سي و 

 .ثاسةواني هةرَيم طةرايةوة بؤ خزمةت بؤي نية بؤ جاري دووةم ثاداشس خانةنشيين داوا بكاتةوة
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

فال متنح له  اذا اعيد املتقاعد اىل اخلدمة بامر القيادة العامة لقوات حرس االقليم: الثالثوناملادة الثامنة و
 .املكافأة التقاعدية للمرة الثانية

 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ئَيمةش لةطةَل ماددةكةين
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .فةرموو طارق بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ، رَيزدار كاك
 :جامباز سعيد حممد طارق بةرَيز
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  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ةقاعود بكرَيت دوو جار ئةو ماددةية زَيدةية، ضونكة لة قانوونةكاني تر دا هاتووة هي  كةسَيك نية كة ت

مكافأة وةربطرَيت، يةك جار لة حةيات وةريدةطرَيت، ئةو ماددةية البضَيت ،ضونكة لة قانوونةكاني تر دا 
 .هاتووة وة قانوونةكاني ديش جَيبةجَي بكرَيت لةسةر ثَيشمةرطةش

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بارةى ئةو ثَيشنيارةلَيذنةى ثَيشمةرطة رةئيتان تكاية دةر
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .مبَييَن باشرتة ،ئَيمة وا بزانني لة ماني هي  زةرةر ناكةين

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 َيذنةى ياسايي رةئيتان؟
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة لةطةَل ئةوةينة كة ماددةكة مبينَيتةوة لةبةر ئةوةى تةئكيدي حاَلةتةكةى دةكات كة دووةم جار 
 .موكافةئةي وةرنةطرَيت و، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 جةنابي وةزير رةئيتان؟
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .مةنجنوبةرَيز سةرؤكى ئة

وةلآل ئةوة لة بؤ تةئكيدة، وةبي جارى دووةم موكافةئةي ثَي نةدرَي، مبينَيتةوة باشة،لةطةَل ئةوةين 
 .مبينَيتةوة

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 داواي ئيلغات كرد ئةطةر سةحيب بكةى ؟ طارق رَيزدار كاك 
 

 :جامباز سعيد حممد طارق بةرَيز

  .ةجنومةنكى ئبةرَيز سةرؤ

لة قانونةكاني دي هاتووة ئةمن ثَيم باشة ئةو شتة دوو رةئيةية لة قانوونةكاني دي هةية تةئكيد لؤ 
بكرَيت لَيرة؟ ضونكة لة قانوونةكاني دي تةئكيدي بؤ كراية، قانوونةكاني عام باسي دةكات وة لَيرة لةبةر 

 .افةئةي وةربطريتضي تةئكيد بكرَيت؟ ضونكة هي  موةزةفَيك نية دوو جار مك
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
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ئةخةينة  طارقبةرَيزان لةبةر ئةوةى موناقةشة لةسةر ئيلغا يان ماني قةثات كرابوو، ثَيشنيارةكةى كاك 
 دةنطدانةوة بة ئيلغا كردني ،

 :بةرَيز فرست امحد عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ت كردية، يةعين ئةطةر يةكَيك حةز بكات تةئيديش بكات مةجال نية ناوى جةنابت ناو نووسينت قةثا

خؤي بنووسَيت لةبةر ئةوة مةفرووزة بيخةية دةنطدان، كةسي تر نية، ضونكة بةتةنيا قسةى كرد، مةجال 
 .نية كةسي تر تةئيدي بكات

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

بكرَيت تكاية دةسس  ةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية ئةو ماددةية ئيلغابةَلَي ئَيستا ئيلغاكة ئةخةينة د
حةوت كةس لةطةَليس، كَي لةطةَل ئةوةية وةكو خؤي مبييَن؟ بة زؤرينةى دةنط وةرطريا، بةرزبكاتةوة؟ 

 .تكاية بؤ ماددةيةكي تر
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ي خانةنشني دةكرَيت بة ثَيي بةندةكاني ئةم ياساية مووضة وةردةطرَيت و ئةو كةسة: نؤماددةى سي و 

 .نابَيت بة هي  شَيوةيةك مووضةى ترى فةرمي هةبَيت
 :مصطفى ابوبكر الكريم عبد بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

حكام هذا القانون ليس ملن حيال على التقاعد  تصرف له احلقوق التقاعدية مبوجب ا: الثالثوناملادة التاسعة و
 .ان يتقاضى راتبآ رمسيآ آخر

 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 جةنابي وةزير؟
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ئَيمةش لةطةَل ماددةكةين
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رؤذان كةرةم كة.بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، كَي ئةيةوَي قسة بكات لةسةر ماددةكة؟ د
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةرَيز د

  .ئةجنومةن بةرَيز سةرؤكى
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ئةطةر وةزييتةيةكي ديكةى وةرطرت ناتواني مووضةى  ضارةسةر كراية، كة ضوارئةو كَيشة لة ماددة سي و 
خانةنشيين و مووضةكةى تريش وةربطرَيت، يةعين تةنها لةوَى ضارةسةر كراية كةوا لؤي هةية يةك 

 .مووضة يةك جار وةريبطرَيت، سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة رةئيتان تكاية
 : زيوَيةعبداهلل ح بةرَيز شَيردَل

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطةر لةماددةكةي دي كرابي ئَيمة دةمانةوَي دوو مووضة وةرنةطريت، لةكام ماددة كراية؟ ئةوة ثةيوةندي 

 .بةوةوة نية
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 لَيذنةى ياسايي رةئيتان تكاية؟
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .ز سةرؤكى ئةجنومةنَيبةر
بوو ثَيشان، لَيرةدا حةقي ئيختيار دةداتة ئةوةى كة كامةى ئيختيار بكات بؤ  35كة  33لة ماددةى 

خانةنشيين؟ ئةوةى مةدةنى يان ئةوةى عةسكةري؟ لَيرةدا جياية، لَيرة نابَي دوو مووضة ثَيكةوة وةربطريَي، 
 .سوثاس

 (:كىكمال كةركوو.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .بةَلَي من تةئيدي رةئي لَيذنةى قانووني دةكةم
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

يس كرا، كَي لةطةَلبةرَيزان ئَيستا ماددةكة وةكو خؤي ئةخةينة دةنطدانةوة، ضونكة تةزريَيكي لةسةر نة
كَي لةطةَلدا نية؟ يةك كةس لةطةَلدا نية، بةزؤرينةى دةنط . زؤر سوثاس تكاية دةست بةرزبكاتةوة؟

 .وةرطريا، بؤ مادةى دواتر تكاية
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ي شؤِرش  بووبَيتة ثَيشمةرطةو ضووبَيتة ريز 4/3/1991هةر كةسَيك لة ثَيش راثةِرين تاكو : ضلماددةى 

ساَل و خانةنشني دةكرَيت بة ( 14)ساآلني خزمةتي لة ثَينج ساَل كةمرت نةبَيت خزمةتةكةى دةطةيندرَيتة 
 :مةرجَيك 

 .بَي مووضة بَيت-1
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 .دذي شؤِرش نةوةستا بَيتةوة -0
 .ئةو خزمةتةي ثَيش راثةِرين بَي ثضران بووبَيت -3
 .ساَل لةتةمةنى تةواو كردبَيت( 15)رطة لة كاتي بووني بة ثَيشمة-5

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

و ال تقل  4/3/1991حيال على التقاعد كل من التحق قبل االنتفاضة بصفوف الثورة لغاية : االربعوناملادة 
 : سنة بالشروط التالية( 14)خدمته عن مخس سنوات و تكمل خدمته اىل 

 .ال يتقاضى راتبآ رمسيآ ان -1
 .مل يكن من معارضي الثورة يومآ ما -0
 .خدم هذه املدة قبل االنتفاضة و بدون انقطاع -3

 .بصيتوف البيشمركة من العمر عند التحاقه( 15)اكمل  -5

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية رةئيتان
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمة ماددةكمان هةبوو زؤر مشاكلمان ثَي حةل دةكرد لةناو ثَيشمةرطة، ئةم ماددة هةَلطريا ئةوةى سةرؤكي 
هةرَيم لةبةر ئةوةش بةناوى سةرؤكي هةرَيم دانابوو نةك بة ناوى قائدي عام، ضونكة ئةو صالحيةتي 

ش بَي تةقاعودي بكات، بةآلم كة ئةومان هةَلطرت لَيرة ئةو زياتر بوو دةيتواني هةر كةسَي خزمةتى كةمي
ساَلة لَيرة مةشاكيلمان بؤ دروست دةكات، ضونكة هةندَي ثَيشمةرطة لة كاتي ئةنيتالكراوةكان ( 4)

ثةيوةنديان بة هَيزي ثَيشمةرطةيان كردية هةنَي كةس لة كاتَيك كة هةموو كةسَيك تووشي يةئس ببوو 
ؤِرش دةمَييَن، نامَييَن دةطةينة ئينتييتازة، لةو كاتةدا هاتية ثةيوةندي بة هي  سيقة نةمابوو كة ش

شؤِرشةوة كردية وة هةندَيكيشيان شةهيديش بووينة وة هةندَيكيشيان ثَيشمةرطةى زؤر ضاك بووينة، 
ا ئَيستا ئةوة سَي ساَلة ئةوةمان البرد بةهؤي ئةوةكةى سةرؤكي دةمانتواني ئي ئةوانة ضارة بكةين، ئَيست

ئَيمة لَيرة ئةطةر ئةو ثَينج ساَلةى كةم كةينةوة و بيكةينةوة سَي ساَل، ئةطةر لة زمين قانونيش ئةوة جَيي 
 .خؤي بطرَيت وا بزامن زؤر باشة و موشكيلةكةمان بؤ حةل دةكات و، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 جةنابي وةزير رةئيت تكاية؟
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم مانعثبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ئةطةر فةترةكة فةترةى ئةنيتال تةحديد بكرَيت بِرةك ناوي لَي بنرَيت، ثَيم واية زياتر روون دةكرَيتةوة و 
 .بةقووةت تر دةبَي بؤ جَيبةجَي كردني، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك ئارَيز فةرموو ئةنداماني ثةرلةمان ئةوانةي ئةيانةوَى قسة بكةن تكاية ناويان بنووسن، بةرَيزان
 :بةرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لَيذنةى ثَيشمةرطة ثَيشنيارَيكيان كرد وا بزامن بة شَيوةيةكي تريش وةزيرى ثَيشمةرطة ثشتيواني كرد، 

و  22و 22)ة دةكةم كة ئةو ماوةية كةم بَيتةوة، ئَيمة لة بريمانة يةعين ساآلني منيش ثشتيواني لةو رةئي
ئومَيد نةمابوو ، هةوا نةمابوو هةَلمذين، كيميا باران بوو، نان نةمابوو بيخوين، يةعين زرووفةكة لةو ( 29

ئةوةى مابوو  ثةِري ناخؤشي دا بوو بة نيسبةتي ميللةتةكةمان بة طشس و بة نيسبةتي ثَيشمةرطة، يةعين
ذمارةيةكي تايبةت بوو مابوو بة ثَيشمةرطايةتي، لةبةر ئةوة بِروا دةكةم ساَلَيكي ئةو كاتة بة دة ساَلي 
ثَيشمةرطة ئاساري زياتر هةبووة، يةعين هي  شتَيك نةمابوو يةعين خؤمان بة خؤمان لةوَى بووين و 

ةبةر ئةوةى بةِراسس من ثشتيواني ئةوةي كيمياوي، ل ين هةوا هةَلمذينيش نةمابوو، لةبةرئةزانني يةع
دةكةم سَي ساَل بينت ئةوة يةك، وة ذمارةكةشي زؤر زؤر كةمة هةندَيك لة برادةران وا نةزانن ذمارةكةى 

ساَلي خؤيان تةواو كردية، ( 14)زؤرة، ضونكة ذمارةي هةرة زؤري ئةو برادةرانة بةردةوام بووينة و 
ضووينة دةرةوة و ثَيشمةرطةى  1991ية دواى ئةنيتالكراوةكان ساَلي ذمارةيةك شةهيد بووة، ذمارةيةك هة

قارةمان بووينة، ثَيشمةرطةى مةيدان بووينة ئةوانة ئةيانطرَيتةوة لةطةَل ذمارةيةك لةوانةية لةبةر 
نةخؤشيةوة نةيانتوانيوة درَيذة بة ذياني ثَيشمةرطايةتي بدةن، لةبةر ئةوة زؤر بة ثَيويسس دةزامن ئةو 

ناخؤشةي ئَيمةى ئةو كات لةبةر ضاو بطرين وة ئةمة نةك هةر مووضة و ئيمتيازات بطرَيتةوة،  زروفة
ساَلةكةش ثَيم ( 15)بةَلكو لةبةر ضاو طرتين هةَل و مةرجي ناخؤشةكةي ئةو سةردةمةي هةية ئةوة يةك، 

رطةى قارةمامنان هةبووة ساَل بةِراسس ئَيمة لة ذياني ثَيشمةرطايةتي ديومانة، زؤر ثَيشمة( 14)واية ببيتة 
ساَليمان زؤر زؤر بوو، ئةو كاك سعد كة ئَيستا ( 14)ثَيشمةرطةى ( 22و  22)بة تايبةتي ئةو كات لة 

ساَلي بويتة ثَيشمةرطة  و داش نةبِراو، و بةردةوامة، بؤية بة منوونة ئةيهَينمةوة لة ( 14)وةزيرة لة 
( 14)ةكةى بكةينة ( 15)مةرطة، لةبةر ئةوةى حةقة ساَلي بوويتة ثَيش( 14)تةنيشتمان دانيشتية، لة 

 .ساَلي بؤ ثَيشمةرطة، سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 . فةرموو رمضان.رَيزدار د
 :رضا حممد عبدالرمحن رمضان.د بةرَيز

 .ى ئةجنومةنبةرَيز سةرؤك
 .بة سوثاسةوة ثشتطريي رايةكةى كاك ئارَيز دةكةم و سوثاس
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 (:كمال كركووكى.د)رَيز حممد قادر عبداهللبة

 .رَيزدار كاك جووتيار فةرموو
 (:جووتيار)بةرَيز كريم جميد شريف 

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيشنيارم كرد ئةمة بكرَيتة بِرطةيةكي تر و ثَيشنيارةكةى كاك ئارَيز و كاك شَيردَل،  32من لة ماددةى 

بووينةتة ثَيشمةرطة مشوولي خانةنشيين ( 1922و 1922)ةى لة ساَلي بةِراسس بةثَيي ئةم ماددةية ئةوان
ناكةن ،بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةو ثَينج ساَلة بكرَيتة سَي ساَل، ضونكة بةِراسس ئةو رؤذطارانة وةك كاك 
 ئارَيز باسي كرد رؤذطارة ِرةشةكاني كورد بوو ،رؤذطارة ئةنيتال و كيمياويةكان بوو، ئةو كةسانةى كة بوون

بة ثَيشمةرطة نةهاتوون بؤ ماوةى ساَلَيك و دوو ساَل ثَيشمةرطة بن، هاتووة ثَيشمةرطة بيت ئيرت رؤذطار 
وابوو ساآلني ثَيشمةرطايةتي كةم بووة ، بؤية ثَيشنيار دةكةم بكرَيت بة سَي ساَل وة ِرةنطة طلةييةك هةبَي 

َيشمةرطايةتيمان زؤرة بةِراسس كة ساآلني لة ئةو كةسانةى كة ساآلني ثَيشمةرطايةتيان زؤرة، ئَيمة كة ث
ثَيشمةرطايةتيمان زؤرة، كة خانةنشني دةبني رَيذةى ئةو مةعاشةى كة وةريدةطرين، ئةو مووضةى كة 
وةريدةطرين زؤرة كةيين ئةو ساآلنةى كة ثَيشمةرطايةتي زؤرة بِري ئةو مووضةى كة وةريدةطرَيت كةمرتة، 

سَي ساَل و سَي ساَلةكة بضةسثَي بؤ ئةوةى حةقي ئةو ثَيشمةرطانةش كة بؤية من ثَيشنيار دةكةم ببَيت بة 
ساَل، ( 14)ساَلةكةي تةمةن بكرَي بة (15)ثَيش راثةِرين بوون بة ثَيشمةرطة نةفةوتَي، وة طةر بكرَي 

و ئةوانة بكرَينة (  15و  14و  15)ضونكة ئَيمة بةِراسس ثَيشمةرطةي تةمةن كةممان لةطةَل بووة لة 
 . ساَل  ،زؤر سوثاس(14)

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك حامت فةرموو
 :بةرَيز حامت حممد جان حسن

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةلآل من بة حوكمي ئةوةى كةبِرياردةرى لَيذنةى كاروباري ثَيشمةرطةم لة ثةرلةماني كوردستان بة 

كم نةكردية، ضونكة ئةوانة هةموو هي خؤمانة و هةموومان باس كردية حقيقةت لة ياسايةكة هي  قسةية
لةطةَل برادةرةكان و لةطةَل لَيذنةى ياسايي وة جةنابي وةزير و ئةوانة، بؤية من لةطةَل ئةوةم بة 
حةقيقةت ئةو ثَينج ساَلة وةكو ثَيشنيارَيك هاتووة كة بكرَيتة سَي ساَل، بةآلم بةشةرتَيك ئةو كةسانةى كة 

يوةنديان كردووة بة شؤِرش و بة ثَيشمةرطةوة و ضووبَيتنة دةرةوة، يةعين ئةوة ئيشارةت بةوة بدرَيت ثة
نةوةك دوايي كة خةَلكيكي تريش ئيستييتادة بكات لةوةى كة هي  حةقَيكي بة شؤِرش و ثَيشمةرطة نةبَينت 

 .و زؤر سوثاس 22و  22لة ساآلني 
 (:كىكمال كةركوو.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار شَي، جعيتر فةموو
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 :معروف مصطفى جعيتر بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
( 14)من ثشتطريي لةو ثَيشنيارةى لَيذنةى ثَيشمةرطة دةكةم، ئةوة بكرَيتة سَي ساَل زؤر ضاكة ، نةشكرَيتة 

ةخواي وة زؤر ساَل كةمرتيش ب( 14)ساَل، ضونكة ثَيشمةرطةمان زؤرن ئَيستا لة ( 15)ساَل بكرَيتة 
ةكة، زؤر (14)باشرتة لة ( 15)هَيشتا زؤرة ( 14)ساَل كةمرتن ئةوة بة ( 14)ثَيشمةرطةمان هةية لة 

 .سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار شَي، فتاح فةرموو
 :بةرَيز فتاح عبداهلل نةقشبندي

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةكرد كاك شَي، جعيتر باسي كرد، رابعأ من داوا دةكةم ئةطةر جةنابي وةزير و وةلآل ئةوةى من باسيم 

لَيذنةى ثَيشمةرطة موافةقةت بكةن هةر هةَلبطريَي لَيرة، ضونكة زؤر ثَيشمةرطةى ئَيمة ئةوةى ئَيمة دميان 
ينجا من داوا ساَلي ثَيشمةرطة بووة، ئ( 15)لة شؤرشي ثَيشرت تا ئَيستاي لةطةَلدا بَي عومرى نةطةيشتبووة 

 .دةكةم هةر بة موتلةقي مبينَيتةوة و ئةو فةقةرةية البضيت و زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك سةردار هةركي فةرموو
 :بةرَيز سةردار صباح بوزو هةركي

  .ةرَيز سةرؤكى ئةجنومةنب
 .قسةى من ووتراوة و زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)ر عبداهللبةرَيز حممد قاد

 .رَيزدار كاك عبدالرمحن فةرموو
 :رضا امحد عبدالرمحن بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 1922ثَيم واية لةم ماددةية هةموومان يةك دةنطني، من ئيزافةيةك دةكةم بؤ دَلنيايي، كاتَيك كة لة ساَلي 

بوون بة  29و  22اتنةوة، ئةواني كة لة ئَيران مانةوة شةرى عَيراق و ئَيران راطَيرا، خةَلكانَيكي زؤر ه
( 15)وة . ثَيشمةرطة ئةو كاتة ثَين  ساَلةكةش مشوولي ناكات، بؤية تةئكيد دةكةم كة كةم بكرَيتةوة

ساَلةكةش زؤرة، ضونكة خةَلكانَيك كة تةمةنيشيان كةم بوو لةو بارودؤخة تايبةتة ضةكيان هةَلطرتبوو و 
 .زؤر سوثاس.َليشيان تيا بووسا( 14)ساَل و (15)

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار ظيان خان فةرموو
 :بةرَيز ظيان سلَيمان حاجي بشار
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  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .قسةكةي من ووتراو و زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ناصح فةرموو.رَيزدار كاك د
 :رمضان زيتور ناصح.د زبةرَي

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ساَلةكة زؤرة، ضونكة وةكو ئاماذةي ثَي كرا ثَيشمةرطة هةبوون لة ( 15)نيسبةت تةمةنةكة تةبيعي بة

ساَليشي تَيدا بوو و شةهيديش بوون، هةندَيك لة ئةوانة لةبةر ئةوة ثَيمواية تةئكيد لةسةر ( 15)تةمةني 
ةت ئةو ثَينج ساَلة و لةطةَل سَي ساَلةكةش من ئةمةوَى بيكةنة دوو بِرطة باشة، بكةن باشة، بةنيسب( 15)

ضونكة خؤي ثَينج ساَلةكة بؤ ئةوةية كة ثَيش ئةنيتال ثَيشمةرطة بووينة هةتا ثَينج ساَليان هةبووة و 
يتة ضووب 4/3/1991ئةوةكةى تريش من ئةَلَيم واي لَي بَي باشرتة هةركةسَيك لةثَيش راثةِرين تاكو 

لة ثَينج ساَل كةمرتو دووش، يان لة كاتي : رَيزي شؤِرشةوة و بووبَيتة ثَيشمةرطة ساآلني خزمةتي يةك
ئةنيتالةوة بَي دابران ثَيشمةرطة بووبَيت تا راثةِرين، يةعين دوو شس جياوازة بؤئةوانةى كة لة راثةِرينةوة 

ي هةمووي دةبَيتة سَي ساَل، ثَينج ساَل هةتا فةرقيان هةية لةطةَل ئةواني تر، ضونكة ئةطةر وا نةبَي دواي
ئةنيتالة و لة ئةنيتاليشةوة سَي ساَلةكة حيساب بكرَيت ثَيم واية عةدالةتَيكي زياترى تَيدا بَيت، لةطةَل رَيز و 

 .سوثامسدا
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك حممد فةرموو
 :بةرَيز حممد حاجي حممود

 .سةرؤكى ئةجنومةن بةرَيز
ئةوانةى ئةوان باسيان كرد شس وا نةما من باسي بكةم، بةآلم هةر بؤ تةئكيد كردنةوةى قسةكةي ئةوانة، 
ئَيمة رؤذَيك لة دواي ئةنيتالةكة لة طوندَيك بووين جمموعةيةك ثَيشمةرطة دانيشتبووين نان نةبوو بيخؤين 

انةوة هاتن و طوتيان هاتني بؤ ثَيشمةرطايةتي، طومتان سَي ثَيشمةرطة ثةيدا بوون يةكَي بة عةالطةيةكي ن
جارَى نانةكةمان بؤ بَينن دوايي وةرتان دةطرين، ثشيلةيةك زؤري برسي بوو جا ثَيشرت نانيان بؤ ثشيلةكة 
برد هي  نةما بوو لة طوندةكة يةعين ئةو سَييانة كة هاتن ئةو رؤذة بؤ ثَيشمةرطايةتي مةعنةوياتَيكيان دا 

تر لةو رؤذة ناخؤشانةدا، ئةوة يةكَيكة بؤ ئةوةى جةنابتان لَيي ئاطادار بن، يةكَيكي تر ئةوة بوو  بؤ ئةواني
باسي تةمةنيان كرد، ئَيمة ثَيشمةرطةيةكمان ناوى عةلي مةال عبداهلل بوولةشةِرَيك شةهيد بوو تةمةني 

يدانةى بؤ ناكرَى، يةعين تا ئَيستاش موشكةلةيةك هةية ئةَلَين تةمةنةكةي بضووكة شةه. ساَل بوو(10)
 .ئةوةندة تةمةنيان منداَل بووة شةهيديش بوون و ثَيشمةرطةى ئازاش بووينة لة جةبهة و زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل



 440 

 .رَيزدار كاك امساعيل فةرموو
 :بةرَيز امساعيل حممود عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةطةَل برادةران، بةتةئكيد تةئيدي ئةوةى دةكةم كة سَي ساَل بينت، بةآلم سَي ساَلةكة  من رةئيم جياوازة

ناصح باسي كرد ئةوانةى كة ثَيشمةرطة بووينة، ثَينج ساَل يان شةش ساَل ثَيشمةرطايةتي .كَين؟ وةكو كاك د
ئةنيتالةكان هاتوون ئةوة بةردةواميان هةبووة تا ئةنيتالةكان ئةو لة سنيتَيك دابنرَين، ئةوانةى كة لة كاتي 

ساَل، بةآلم ئةوةى كة لة ئةنيتالةكان ( 14)حةمتةن ثَينج ساَليان هةية، ثَينج ساَلةكةيان بؤ ئةكةين بة 
هاتوون حةقة ئةوة تةقدير بكرَيت بةراسس ئةوة حةقي خؤيس، ضونكة رؤذَيكي زؤر ناخؤش بوو بةِراسس 

كاتة هاتوون بوون بة ثَيشمةرطة، ئةوانة حةقة سَي كةس ئومَيدي بة ثَيشمةرطة نةبوو، ئةوانة لةو 
ساَل ( 14)ساَليان بؤ بكرَيت بة ( 3)ساَلةكةيان بةِراسس بؤيان حيساب بكرَيت بة خزمةت، بةآلم نةك 

ساَل حيساب ( 14)يةعين ئةوةش فةرقةكة بةِراسس من لةطةَل سَي ساَلةكةم، بةآلم سَي ساَلةكة بة 
ساَل؟ ( 14)ة من لة لَيذنةى قانووني دةثرسم دةتوانن ئةو سَي ساَلة بكةنة دةكرَيت؟ لة رووي قانونيةو

ساَل وةكو يةك حيساب بكرين ئةوة حةقي خؤيس ( 14)ئةطةر بكرَيت سَي ساَلةكة لةطةَل ثَيشمةرطةيةكي 
 .و، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية رةئيتان؟
 : زيوَيةَيز شريدل عبداهلل حبةر

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمة هةر لة بيدايةتةوة هؤيةكةمان طوت و هةمووش هةر هؤيةكةيان تكرار كردةوة، ئَيمة دةَلَيني كةمرت 
نةبَي لة سَي ساَل مةعناي هةمووي دةطرَيتةوة يةعين لؤ بكرَيتة دوو بِرطة؟ ئيدي ئةوةي ثَي ناوَى هةموو 

كرار بكةينةوة بةِراسس، بة نيسبةت عومرةكة ئَيمة ياسا دادةنَين وةلآل ئةطةر لة دةستة خؤمان بي شتَيك ت
ساَليش بووة و ( 10)دةَلَيني ساَلةكيش، بةآلم دةَليني مةسةلةن دة ساَليش وةلآل من دةزامن هةية 

لة الي خؤمان نية، ئةوة عةمةلياتي طةورةشي كردو و خةَلكَيكي زؤريشي كووشتووة، ئَيمة ئةو ياساية هةر 
لةالى حكومةتي عرياقيشدا هاتووة، دواي مونةزةماتي دةوليش دةيبييَن كةس تةئيدمان ناكات ئةطةر ئةو 
عومرة طضكة بَينت، يةعين كةس لَيمان قبوول ناكات، ئةوة دةبَي لة سجالتي ثَيشمةرطة تةسجيل بكرَيت، 

بووة بةِراسس، لةبةر ئةوة ئةطةر ثَيمان بكرابا و  ساَل( 14،15)يةعين ناكرَي بَليَين يةكَيك عومرى 
قانوون رَيي دابا، بةِراسس نة قانوون رَيمان دةدا نة حقووقي ئينسان رَيمان دةدا و نة قانووني دةولي رَيمان 

ساَلي وةردةطرين هةتا ( 12)دةدا و نة قانووني خؤمان رَيمان دةدا، خؤمشان ئَيستا ثَيشمةرطة بة تةمةني 
كةم بكةينةوة، بةآلم كة  يش خؤبةخشيش، لةبةر ئةوة من وا تةسور دةكةم زةمحةتة عومرةكةىتةتةوع
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 بة قانوونيش دةتوانني بيكةين و ساَل( 14)ساَل ئةو سَي ساَلةش ئةتوانني بكةينة  3 التقل عن دةَلَيني
 .قيادةى عامةش دةتواني بيكات ئيدي وةزارةتي ثَيشمةرطةش دةتوانَي بيكات و زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار جةنابي وةزير فةرموو
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة شتةكةي بِرةك بة عاتييتي وةرنةطرين ئةوة فةترةك بووة و عومري طضكة بووة دةتوانني بة 
اشس بدةينةوة و تؤَلةى بؤ بكةينةوة بة زؤر زياتر و باشرت، بةآلم بيكةينة شَيوةيةكي ئيستيسنائي ثاد

قانوون و لَيرة تةسبيس بكةين هةروةك كاك شَيردل فةرمووي بةِراسس بة هي  قانونَيك نايطرَيتةوة، با 
ئَيمة شتةكي شاز نةكةين فةرقمان هةبَي لةطةَل بةزدا و لةطةَل هةموو ئةو جةيش و لةشكرانةى 

ساَلةكةي مبَييَن و ئةوانةى كة عومريان كةمرت بووة بة شَيوةيةكي ( 14)روبةرمان، لةبةر ئةوةى دةو
ئيستيسنائي يان صالحيةتي وةزيرة دةتوانَي ئةوةى لؤ ضاك بكاتةوة، مةوزوعي سَي ساَلةكةش ئةطةر 

ق بكةن لة ئةوةلي بكةينة يةك و نةيكةينة دوو فةترة ئةطةر بتانةوَى كةم بكةينةوة سَي ساَلةكةى تةتبي
 .هةتا ئاخريي ببَيتة يةك ثارضة باشرتة، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 َيذنةى ياسايي ئاخري رةئيتان تكاية،
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

شمةرطة دةكةين بةتايبةتي ثاش ئيلغا ئَيمة لَيذنةى ياسايي ثشتطريي لة رةئي جةنابي سةرؤكي لَيذنةى ثَي
ساَل ببَيتة سَي ساَل بة شَيوةيةكي موَتَلةقي وةكو  4وة ئةو ماوةية كةم بَيتةوة لة  02كردني ماددةى 

جةنابي وةزيري ثَيشمةرطةش ئيشارةتى ثَيدا وة ئةو مةوزوعة عةدالةتي تةحقيق دةكات، ئَيمة جياوازي 
لةمان بؤ خةَلق دةكات، وابزامن هةر بةو شَيوةية بِروات، سةبارةت بة بكةينةوة و دوو بابةتي بكةين موشكي

ساَلة زؤر عومرةكة بة طوجناوى هاتية و موتابيقة لةطةَل ثةيِرةوى قانووني دةولي و، ( 15)عومرةكةش كة 
مونةزةماتي حقوقي ئينسان تةئكيد لةوةى دةكةن كة لةوةى عومري ئةو كةسةي كة دةبيتة ثَيشمةرطة 

 .ة لةوة طضكةتر نةبَيت و، زؤر سوثاسئةو كةس
 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ساَل ؟ تكاية صيازةيةكي بكةن بؤ ئةوةى (3)ساَلةكة ببَيتة ( 4)بةَلَي ئَيستا موافقن لةسةر ئةوةى 
 .خبوَيندرَيتةوة  و بيدةينة دةنطدان، زؤر سوثاس

 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز
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  .كى ئةجنومةنبةرَيز سةرؤ

و ال تقل  4/3/1991حيال على التقاعد كل من التحق قبل االنتفاضة بصفوف الثورة لغاية : االربعوناملادة 
 : سنة بالشروط التالية( 14)خدمته عن ثالث سنوات و تكمل خدمته اىل 

 .ان ال يتقاضى راتبآ رمسيآ -1
 .مل يكن قبل معارضي الثورة يومآ ما -0
 .بدون انقطاعنتفاضة وقبل االخدم هذه املدة  -3

 .بصيتوف البيشمركة من العمر عند التحاقه( 15)اكمل  -5

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ضووبَيتة ريزي شؤرش  بووبَيتة ثَيشمةرطةو  4/3/1991هةر كةسَيك لة ثَيش راثةرين تاكو : ضلماددةى 

ساَل و خانةنشني دةكرَيت بة ( 14)ةكةى دةطةيندرَيتة ساآلني خزمةتي لة سَي ساَل كةمرت نةبَيت خزمةت
 :مةرجَيك 

 .بَي مووضة بَيت-1
 .دذي شؤِرش نةوةستا بَيتةوة -0
 .ئةو خزمةتةي ثَيش راثةِرين بَي ثضران بووبَيت -3
 .ساَل لةتةمةنى تةواو كردبَيت( 15)لة كاتي بووني بة ثَيشمةرطة -5

 (:وكىكمال كةركو.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

بةرَيزان ئَيستا وةكو ئةوةى لَيذنةى ياسايي ئاخر صيازةى خوَيندةوة ، تكاية رووني بكةنةوة ئةوةكةى 
 .مووضة

 :زازبةرَيزعوني كمال سعيد ب

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

، بةآلم لة (ان ال يتقاضى راتبآ رمسيآ -1)جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان لة عةرةبيةكةي تةواو هاتووة 
 .ةى رةمسيةكة نةهاتية ئيشارةمتان داكورديةك

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

عةرةبيةكة ئةساسة لةسةر ئةوة ترمجة دةكرَي، ئَيستا ئةخيةينة دةنطدانةوة كَي لةطةَلداية تكاية دةسس 
ةرطريا، بؤ كَي لةطةَلدا نية؟ يةك كةس لةطةَلدا نية، بة زؤرينةى دةنط و. بةرزبكاتةوة؟، زؤر سوثاس

 .  ماددةيةكي تر تكاية
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لة كاتي طؤِران و هةموار كردني سيستةمي مووضة، مووضةى خانةنشني كراو لةطةَل : و يةك ماددةى ضل

 .و ثايةيمووضةى ثَيشمةرطةى لة خزمةت بةردةوام هاوشَيوة دةكرَيت بة هةمان شَيوة و بة ثَيي ثلة 
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 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

اذا مت تعديل او تغري نظام الراتب سيتساوى راتب املتقاعد مع راتب البيشمركة : االربعونو احلادية املادة
 .املستمر يف اخلدمة بنفس النسبة و الدرجة و املنصب

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 َيذنةى ثَيشمةرطة ؟ل
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 جةنابي وةزير؟
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .هي  تَيبينيمان نية
 (:كمال كةركووكى.د)ز حممد قادر عبداهللبةرَي

بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان هةموو لةطةَل نةصةكةن، بؤية نةصةكة وةكو خؤي، ئةخيةينة دةنطدانةوة، 
كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنط وةرطريا، بؤ . كَي لةطةَلداية تكاية دةسس بةرز بكاتةوة؟، زؤر سوثاس

 .  ماددةيةكي تر تكاية
 :كريم حبرى عبداهللبةرَيز 

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
هةموو كارمةنداني هَيزي ثَيشمةرطةى كوردستان بة تاكةكاني ثَيشمةرطة دادةنرَين و : دووماددةى ضل و 

 .بةو ثلة و ثاية و ناونيشانةى هةيانة، مايف خانةنشيين ثَيشمةرطة دةيانطرَيتةوة
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

 .كى ئةجنومةنبةرَيز سةرؤ

درجة واملنصب والعنوان يعترب العاملون يف قوات بيشمركة كوردستان، بيشمركة بال: االربعونالثانية واملادة 
 .يستحقون احلقوق التقاعدية للبيشمركةاحلالي و

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية؟
  :زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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 .ئَيمة تَيبينيمان نية
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 جةنابي وةزير؟
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

   .ةنبةرَيز سةرؤكى ئةجنوم

 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ةنداماني ثةرلةمان، ئَيستا ئةخيةينة دةنطدانةوة كَي لةطةَلداية تكاية دةسس بةرز بكاتةوة؟، زؤر بةرَيزان ئ
 .  كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنط وةرطريا، بؤ ماددةيةكي تر تكاية. سوثاس

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل 

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
انطاكان كة لة كؤتاييدا بِروانامةى تيايدا وةرطرتووة بؤ خوَيندن لة كؤلَيذ و ثةمي: سَيماددةى ضل و 

 .ئةفسةر بة خزمةت دةذمَيردرَيت بؤ مةبةستةكاني خانةنشيين
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ة على شهادة حتتسب مدة الدراسة يف الكلية و املعاهد الذي حصل يف نهايتها البيشمرك: االربعونالثالثة واملادة 
 .بالنسبة للضابط حيتسب خدمة الغراض التقاعد فقط 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .ئةجنومةن بةرَيز سةرؤكى
 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين

 (:كمال كركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 ابي وةزير؟جةن
 
 

 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
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 .ناصح فةرموو. بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان يةك بةرَيز ئةيةوَى موداخةلة بكات كاك د
 :نرمضا زيتور ناصح.د بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لة .لة كورديةكةي ماوةى خوَيندنةكةي نةخوَيندةوة تةنها خوَيندني خوَيندةوة بة خؤي ماوةى خوَيندنة

كورديةكةش هةية ماوةى خوَيندني كؤلَيذ و ثةميانطا لة كؤتاييدا كة بِروانامةى تَيدا وةرطرتووة لة 
 .ي خانةنشيينئةفسةرى بة خزمةت دةذمَيردرَي بؤ مةبةستةكان

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية رةئيتان دةربارةى ئةو موداخةلةيةظ
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .خؤي ماوةى خوَيندنةكةي لة كولية ضوار ساَلة، هةر ضوار ساَلةكةى بؤ حيساب دةكةين

 (:كمال كةركووكى.د)ز حممد قادر عبداهللبةرَي

 لَيذنةى ياسايي رةئيتان؟
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

حتتسب مدة الدراسة يف الكلية واملعاهد اليت حصل يف نهايتها البيشمركة على )ماددةكة زؤر بة وازحيي هاتية 
 (د فقطالشهادة بالنسبة للضابط خدمة الغراض التقاع

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

بةرَيزان ئَيستا ئةخيةينة دةنطدان وةكو ئاخر صيازة خوَيندرايةوة بة عةرةبي، كَي لةطةَلداية تكاية دةسس 
 .  كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنط وةرطريا، بؤ ماددةيةكي تر تكاية. بةرزبكاتةوة؟، زؤر سوثاس

 :عبداهللبةرَيز كريم حبرى 

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 : ضوارماددةى ضل و 

ناكرَيت تةنازول لة مافةكاني خانةنشيين بكرَيت بؤ كةسَيك يان اليةنَيك و هةر تةنازولَيك ثووضةَل -1
 .دةكرَيت و كارى ثَي ناكرَيت

ئةستؤي  ناكرَيت دةست بةسةر مووضة و ثاداشس خانةنشيين بطريَيت لة ئةجنامي قةرزَيك لة سةر-0
 :خانةنشينكراو تةنها لةم حاَلةتانةى خوارةوة نةبَيت

 .بة هؤي نةفةقةي شةرعي  -ا
 .بة هؤي طةِراندنةوةى قةرزةكة بؤ طةجنينةى هةرَيم-ب
 .مووضة و ثاداشس خانةنشينيدا بطريَيت بؤ هةر هؤيةك بَيت% 04ناكرَيت دةست بةسةر زياتر لة -3
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 :مصطفى بكر ابو عبدالكريم بةرَيز

 .ةرَيز سةرؤكى ئةجنومةنب

 :االربعونالرابعة واملادة 
 .ال جيوز التنازل عن احلقوق التقاعدية آلي شخص او آلي جهة و يعترب باطآل كل تنازل من هذا القبيل-1
 :ال حتجز املكافأة التقاعدية بسبب قرض يف ذمة املتقاعد اال يف احلاالت التالية-0
 .النفقة الشرعية-ا

 .ينة االقليمتسديدآ لقرض خز-ب
 .من الراتب او املكافأة التقاعدية الي سبب كان% 04ال حيجز اكثر من -3

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، تةنها كوَيستان خان كةرةم كة
 :بةرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لة مووضة و ثاداشس خانةنشيين بطرييت % 04لةسةر سَييةمة نابَي دةست بةسةر وةلآل من ثرسيارةكةم 

 لةبةر هةر ض هؤيةك بَيت، باشة ئةطةر هؤيةكة نةفةقةي شةرعي بَيت؟
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 لَيذنةى ياسايي رةئيتان تكاية؟
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

زياتر حجز % 04سةبارةت بة ثرسيارةكةي كوَيستان خان بؤ نةفةقةي شةرعيش بَي عةيين وةزعة نابَي لة 
 .بكرَيتةوة، مبدةئةكي قانووني عامة موتابيقة لةطةَل ئةحكامي قانووني تةنيتيز كة بةركارة لة كوردستان

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ة هي  طؤِرانكاري بةسةر نةهاتووة، ئةخيةينة دةنطدانةوة كَي لةطةَلداية تكاية دةسس بةرَيزان ئَيستا ماددةك
 . كَي لةطةَلدا نية؟بة كؤي دةنط وةرطريا، بؤ ماددةيةكي تر تكاية. بةرز بكاتةوة؟، زؤر سوثاس

 
  

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بؤي هةية خزمةتى ئةفسةراني ثاية بةرز و فةني و ثسثؤرةكان فةرماندارى طشس : ماددةى ضل و ضوار

 .درَيذ بكاتةوة لةو حاَلةتة ثَيويستيانةى بةرذةوةندي طشس بة مةرجَيك لة دوو ساَل زياتر تَيثةر نةكات
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز
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 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

اب املناصب العالية من الفنيني اصحدمة الضباط وائد العام ان ميدد خللق: االربعوناملادة الرابعة و
على ان ال يتجاوز مدة التمديد عن اليت تقتضيها املصلحة العامة و  االختصاصني يف احلاالت الضروريةو

 .السنتني
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة
 : زيوَيةعبداهلل ح ردَلبةرَيز شَي

    .ئةجنومةن بةرَيز سةرؤكى
 .ئَيمة تَيبينيمان نية

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

مان ئَيستا ماددةكة وةكو خوَيندرايةوة ئةخيةينة دةنطدانةوة كَي لةطةَلداية تكاية بةرَيزان ئةنداماني ثةرلة
 .  كَي لةطةَلدا نية؟بة كؤي دةنط ثةسند كرا بؤ ماددةيةكي تر تكاية. دةسس بةرز كاتةوة، زؤر سوثاس

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةيةكي ياسايي و لةاليةن دادطاوة سةملَيندرا كة دةسس تَيكةَل هةر كةسَيك بة شَي: شةشماددةى ضل و 

كردبي لةطةَل دام و دةزطا داثلوسَينةرةكاني رذَيمي ثَيشوو بةذداري كردبي لة تاواني رةشة كوذي ئةنيتال و 
 .جينوسايدي كورد ئةم ياساية نايطرَيتةوة 

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ال يشمل هذا القانون اي شخص ثبت بصورة قانونية بانه كان له ضلع يف املؤسسات : االربعونالسادسة وملادة ا
 .القمعية للنظام املنحل و اشرتك يف اجلرائم القتل العشوائي و االنفال و االبادة اجلماعية للكورد

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثيشمةرطة
 : زيوَيةز شَيردَل عبداهلل حبةرَي

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين



 452 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئةو بةرَيزانةى ئةيانةوَى قسة بكةن ناويان بنووسن، كاك رؤميَو فةرموو
 :بةرَيز رؤميَو حزيران نيسان

  .ةرؤكى ئةجنومةنبةرَيز س
، ضونكة ئةنيتال (يف جرائم القتل العشوائي و االنفال و االبادة اجلماعية للكورد)من لةطةَل فةقةرةى ئةخريي 

 .ئاشووريشي تَيدا بوو و خةَلكي تريشي تَيدا بوو ، زؤر سوثاس
 (:جووتيار)كريم جميد شريف بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ةِراسس لة ئاخري ثةرةطراف جينوسايدي كورد بكرَيت بة جينؤسايدي طةلي هةمان تَيبينيم هةبوو، ب

 .كوردستان
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةرَيز كاك ئارَيز فةرموو
 :بةرَيز ئارَيز امحد عبداهلل

 .ةرَيز سةرؤكى ئةجنومةنب
ث دةرنةضووة، جينوسايدي طةلي ئةوةى كة باس دةكةن رةنطة كةم و كوِريةكي تَيدا بَي يان لة ضا

ئةَلَي : بؤ ئةوةى هةموو نةتةوةكان بطرَيتةوة تةئيدةن بؤ قسةكاني برادةران، دووش.كوردستان ئةوة يةك
ئةطةر بة قانوون سةملَينرا، ئَيمة دادطامان بؤ ئةو تاوانبارانة دانةناية كة تاوانيان كردية تا بسةملَينرَي يان 

َيويست ناكات خؤ ئاشكرانة ئةوانة، بةِراسس ثَيويست ناكات، تا ئَيستا لةو قؤنازة نةسةملَينرَي، لةبةر ئةوة ث
هةموو ئةوانة ئاشكرانة، ئَيمة كاتَيك ئةتوانني ئةو قسة بكةين كة دادطامان بؤ ئةوانة دانا بَي، مادام 

ان كردية نةماناردينة دادطامان بؤيان دانةناوة ئةوة نةك بؤيامنان دانةناوة، بةداخةوة ئةوانةي لَيرة تاواني
دادطاي بةزداش، لةبةر ئةوة ثَيويست بةو وشةية ناكاتن، ئةوانةى بةقانوون دةسةملَيندري بةشداريان 

 .كردية، هةمومان ئةزانني كَي بةشدارى لة ئةنيتالي جينوسايدي طةلي كوردستان كردية
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ان تكايةلَيذنةى ثَيشمةرطة رةئيت
 

 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو ثَيشنيارةكةى كاك جووتيار لة جَيي خؤيس ئةطةر بةو شَيوةية بينووسني، بةآلم ئَيمة بة نيسبةتي 

ةفوو قانوون، قانوون لةسةِرووي هةموومانة، ئَيمة راستة مةحكةمةمان بؤيان دانةناوة، بةآلم كةسيشمان ع
نةكردية، بةآلم كة عةفووت نةكردية كَي عةفوو ناكات؟ زَير دةبَي سنوورَيك هةبَي، مةحكةمةيةك هةبَي 
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بؤمان تةشخيمي بكات كة ئةو كةسة عةفوو ناكةين ناكرَي هةروا هةر خةَلك بطرين، ضونكة بةِراسس 
ةند دادةنيشي و مودةعي لةسةر قسة ناكرَي مةحكةمة خؤتان دةزانن ضةند دةقيقة ضةندي ثَي دةضَي و ض

 .تةسبيت بَي باشرتة خؤمان لةكَؤَل زؤر مةشاكل دةكةينةوة و، زؤر سوثاس. عامي لَية و شاهيدي لَيية
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار جةنابي وةزير فةرموو
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وةلآل من دةَلَيم شتةكة بةو عموميةتة نةبَيت، شتةكة لة مستقبةل لَي ثَيضينةوةك دةبَيت ئةو لَيثَيضينةوة 
ئةطةر سبووتي كرد يان ئيسبات بوو لةسةريان ئيجرائاتيان لَي وةردةطريي، من لةطةَل ثَيشنيارةكةى كاك 

 .رؤميو و ئةو برادةرانةم كة بَبيتة طةلي كوردستان، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل 

 .لَيذنةى ياسايي رةئيتان
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 ئَيمةش ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةى كاك رؤميَو و كاك جووتيار و كاك ئارَيز دةكةين سةبارةت بة ئيزافة
لة جياتي كورد، ئَيستا ماددةكة دةخوَينمةوة بة زماني لة ئةخريي ماددةكة ( لشعب كوردستان)كردني 
 :        عةرةبي

ال يشمل هذا القانون اي شخص ثبت بصورة قانونية بانه كان له ضلع يف املؤسسات : االربعوناملادة السادسة و
 .تاناالبادة اجلماعية لشعب كوردسجرائم القتل العشوائي واالنفال واشرتك يف ظام املنحل والقمعية للن

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل 

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
هةر كةسَيك بة شَيوةيةكي ياسايي و لةاليةن دادطاوة سةملَيندرا كة دةسس تَيكةَل : شةشماددةى ضل و 

كردبَي لةطةَل دام و دةزطا داثلوسَينةرةكاني رذَيمي ثَيشوو بةشداري كردبَي لة تاواني رةشة كوذي ئةنيتال و 
 .سايدي طةلي كوردستان ئةم ياساية نايطرَيتةوة جينو

 
 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
بةرَيزان وةكو بة كوردي و عةرةبي خوَيندرايةوة لةطةَل وةرطرتين ثَيشنيارةكةى كاك رؤميو حزيران، كَيي 

. نط ثةسند كرا، زؤر سوثاسزؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دة. لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟
 .تكاية بؤ ماددةيةكي تر

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل
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 : بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ثاسةواني هةرَيم حوكمةكاني ئةم ياساية دةيطرَيتةوة سوود مةند  -ئةو ثَيشمةرطةى: حةوتماددةى ضل و 

ري عرياقي، كة ياساي ِراذة و دةبن لة هةموو ئيمتيازاتي هاوِرَيكاني لة كارمةندةكاني سةر بة لةشك
 .  خانةنشيين فيدراَلي كارا يان هةر ياسايةكي ديكةى فيدرالي دةيانطرَيتةوة 

 :مصطفى ابوبكر الكريم عبد بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

حرس االقليم املشمول باحكام هذا القانون من مجيع حقوق و -يستفيد البيشمركة: االربعونالسابعة واملادة 
تيازات اقرانه من منتسيب اجليش العراقي املشمولني بقانون اخلدمة و التقاعد االحتادي النافذ او اي قانون ام

 .احتادي اخر
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة رةئيتان تكاية
 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .بينيمان نيةئَيمة تَي

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .جةنابي وةزير

 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .هي  تَيبينيةكمان نية، سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ةرةم كةرَيزداران ئةنداماني ثةرلةمان ، كاك زانا ك
 (:زانا)خضر سعيد قادر بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةدواي ئةم ماددة و ثَيش ئةوةى بضية سةر ماددةى دواتر ئيقترياحي ماددةيةكي موزافم هةية، ئةو كاتةى 

 .قسة دةكةم
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 . فةرموو طارق رَيزدار كاك
 : مبازاج يدسع حممد طارق بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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لة دوو شوَين نووسراوة فيدراىل، ئايا جطة لة دةستورى عرياق هي  قانوونَيك هةية فيدرالي ثَيوة 
ئةوجا ئةوة بؤ ناحيةى ( العراق)لكاندرابَي؟ من نةمبينيوة بةِراسس، هةر هةمووي دةَلَي قانوونةكان 

مة دةَلَين ئيتيحادي؟ بؤ تةئكيدة ئةوة لَيرة؟ بةآلم ئةوةى عرياق مستقبلي ئايا ئيشكال ثةيدا ناكات، ئَي
ئةطةر لة قانوونةكانيش هاتيب شتَيكي ضاكة، لةدةستوور هاتووة، بةآلم ( دستور العراق)هةمووي نوسراووة 

 مةبةستم قانوونةكانة ؟
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك حممد فةرموو
 :حممد حاجي حممودبةرَيز 

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئيشارةتي ثَيدا مةسةلةى فيدرالي خؤي لة ديباجة  طارقوةلآل من دوو خاَلم هةبوو ، يةكيان ئةوةبوو كاك 

خاَلي دووةم ئةوةية هةرضةندة مومكينة لةو . هاتووة ناتوانني بَلَين عرياقي فيدرالي لة هي  نووسينَيكدا
م زاهريةيةك ثةيدا بووة ئَيستا شكات دةكات لةو ثَيشمةرطانةى لة دادطا كة ثَيشرت هينةش رةد بووبَي، بةآل

لة كاتي خؤي لة شةِرَي كةسَي كوذراوة، كابرا جاش بووة لةشةِر كوذراوة، لة شوَينَيك كوذراوة ئَيستا شكاتي 
ك ثَيشمةرطة مةسةلةن لَي دةكةن يان خوَيين لَي وةردةطرن يان صوحلي لةطةَلدا دةكةن لةو ماوةية كؤمةلَي

طوناحي ضي بووة لةشةِر كوذراوة تةعقييب دةكات ئَيستا لة ض شوَينَيك كوذراوة و كَي تةقةي لَي كرد؟ 
 .دةباتة دادطا و دادطاش داوايةكةي زؤر بةباشي وةردةطرَي، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .كي هةية، فةرمووسوثاس، رَيزدار كاك فرست موداخةلةية

 :بةرَيز فرست امحد عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ِراستة لة قوانيين عرياقي نةهاتووة بةس لة دةستوور هاتووة، هةموو قوانيين حكومةتى مةركةزي 
موعتةبةرن فيدرالني وةكي تر ئَيمة تةفريقةي دةكةين لة نيوان ئةوانةي لة صالحياتي حصري بن لة 

، ضونكة ئي ئَيمةش عرياقية ئينجا الزمة شتَيكي وا دابنَين كة 112يان خارجي ماددةى  112ماددة  ضمين
 .قةصدمان قانووني مةركةزية نةك قانووني هةرَيم، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 لَيذنةى ثَيشمةرطة رةئيتان؟

 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .جنومةنبةرَيز سةرؤكى ئة
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نيسبةتي قانوونةكة ئةوة جةنابي كاك فرست جوابي دايةوة، بة نيسبةت ئةوةى كة ثَيشمةرطةكان بة
ئيتيهام دةكرَين بةِراسس ئةوة مةحكةمةى تايبةت دةبي بيكات وا بزامن لَيذنةكة لة ناو ثةرلةمانيش داوا 

 .كراية كة شتَيكي وا بكرَيت، سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير فةرموو
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .هي  تَيبينيةكي ئيزافيم نية
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنة ياسايي تكاية
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

حكام هذا القانون من مجيع حقوق يستفيد البيشمركة حرس االقليم املشمول با: االربعونملادة السابعة وا
التقاعد االحتادي  النافذ او اي عراقي املشمولني بقانون اخلدمة وامتيازات اقرانه من منتسيب اجليش الو

 .قانون احتادي اخر

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .نبةرَيز سةرؤكى ئةجنومة
ئةو ثَيشمةرطةى ثاسةواني هةرَيم حوكمةكاني ئةم ياساية دةيطرَيتةوة سوود مةند : حةوتماددةى ضل و 

دةبن بة هةموو ئيمتيازاتي هاورَيكاني لة كارمةندةكاني سةر بة لةشكري عرياقي، كة ياساي ِراذة و 
  .يكةى فيدرالي دةيانطرَيتةوةخانةنشيين فيدراَلي كارا يان هةر ياسايةكي د

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
زؤر سوثاس،  ي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ئَيستا وةكو خوَيندرايةوة، كَي

 .تكاية بؤ ماددةيةكي تر. زؤر سوثاس ،كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط ثةسند كرا

ط احلزبي يف صفوف قوات مينع ممارسة النشا)احكام متيترقة ئيقترياحي ماددةيةكي ئيزايف كراوة لة 
كة لة ناو هَيزي ثَيشمةرطة حزبايةتي نةكرَينت وةك ئينتيماء،  نةك، ممارسة النشاط احلزبي (البيشمركة

 . ناصح موداخةلةيةكي هةية، فةرموو.لةناو ثةرلةمان كة ناكرَينت بة هةمان شكل، رَيزدار كاك د
 
 

  :رمضان زيتور ناصح.د بةرَيز

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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وتةكاني جةنابي وةزير وا هاتة ثَيشةوة كة باسي هاووآلتي هةرَيم كرا مةبةست ئةوة بوو كة ئةو كةسانة 
بطرَيتةوة ئةو هاووآلتيانةش بطرَيتةوة و ئةو كوردانةش بطرَيتةوة كة ئَيستا تاكو ئةمِرؤ ناوضةكانيان 

ن، ئينجا من ثَيشنيار دةكةم ئةطةر ثَيتان ثةسةند بَي ماددةيةك ئيزافة نةهاتووتة سةر هةرَيمي كوردستا
بكرَيت ناوى هاووآلتي هةرَيم لةهةر ماددةيةكي ثَيشووتر هاتيَب ئةو هاووآلتيةش ئةطرَيتةوة كة هَيشتا 

 .ضارةنووسي ناوضة دابِراوةكةى يةكالنةكرابَيتةوة 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .وةن موقتةرةح كاك زانا تكاية موقتةرةحةكةت خبوَينةوة و رووني بكةوة تا بدرَيتة لَيذنةى ياساييخا
 (: زانا)خضر سعيد قادر بةرَيز

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
يةك لةو شتانةى كة هةموو خةَلكي كوردستان دَليان ثَي خؤشة لة ثَيكهَيناني هَيزي ثَيشمةرطةى 

ةوةية كة ئَيمة هَيزي ثَيشمةرطةى كوردستان دةبَي بة ناوةرؤك بةس وةزيرى ئ ةكوردستاني داهاتوو
ملمالنَيةكي حيزبي وة ئَيمةش  رثَيشمةرطةش تةئكيدي لةسةر ئةوةى كردةوة كة ئةمة دوور دةبَي لة هة

ئةزموونةكي تاَلمان بةبري دَي كة ديسان هَيزي ثَيشمةرطة كةرت بووة لةسةر ملمالنَيي حيزبي بؤ ئةوةى 
زةمانةتَيكي قانووني لةناو ئةو قانوونة هةبَي، ثَيويستة ماددةيةك ئيزافة بكةين داوا لة زةميلةكامن دةكةم 

مينع ممارسة النشاط احلزبي ضمن صفوف قوات )لة لَيذنةي ياسايي كة ناو موقتةرةحةكة بكةن بةو شَيوةية
 ( البيشمركة

ةلةيةك نية، بةآلم لةناو موئةسةسةي ثَيشمةرطة و ثَيشمةرطة لةدةرَي ئازادة ئةندامي حزبَيكة ئةوة مةس
هَيزةكاني ثَيشمةرطة بة هي  شَيوةيةك رَيطا بة هي  نةشاتَيكي حيزبي نةدرَيت و ممارةسة بكرَيت، ئةوة 

 .ثَيشنيارةكةى منة 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير رةئيتان تكاية
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو مةوزوعة با شتةكان تَيكةَل نةكةين، ئةوة موناقةشةي قانووني تةقاعودي ثَيشمةرطةية، قانووني 
وةزارةتي ثَيشمةرطة نية  تا ئةو مةوزوعانة بطرَيتة خؤي، قانووني تةقاعودي وةزارةتي ثَيشمةرطةية ئي 

ةوة شتَيكي البةالية وة خارجية لة مةنهج و بةرنامةى ئَيمة و داواي لَيبوردن خانةنشني، لةبةر ئةوة ئ
 .دةكةم و، زؤر سوثاس

 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
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 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بيت ياخود ئةوةى  ضابطهي  شتَيكي حيزبي تيدا نية، ض  ئَيمة هةر لة شرووتي تةعني داماناية

خؤبةخش بيت، شرووتي حيزبي تَيدا نية تةماشاشي كةن تةوجيهي مةعنةويشي تَيدا نية، يةعين ئةوة 
نية مةَلبةند و شس واي تَيدا نية، تةماشاي كةن نة عةقائدئيديةكةي ئَيراني تَيداية و نة تةوجيهي سياسي 

ناصح و جةنابي كاك .كي تَيدا نية كة ئةو شتانة بطرَيتةوة، ئةوةية ئةطةر من ئةوةى دتَيداية و هي  شتَي
حممد حكيميش ئةو موقتةرةحةي هةبوو، ئةطةر بليَين ئةو ياساية هاووآلتيةكاني ناوضة دابِراوةكانيش 

 .دةطرَيتةوة
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ةرةم كةنووقتةى نيزامي كاك حممد حكيم ك
 :بةرَيز حممد حكيم جبار

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من لة ماددةى سَي باسم كرد لة مةرجي ثَيداني دةرةجة بؤ ثلةى ئةفسةرى، وة طوآللة خانيش هةر لة 
ماددةى هةشت باسي كرد كة لةوَى خؤي لة مةشروعةكةي ترا ضاك عيالج كراوة دةَلَي هاووآلتي هةرَيمي 

كوردي عرياقي بَيت، ئةوان لةو مةشرووعة تازةية اليان بردووة وة جةنابي وةزيريش كوردستان بَيت يان 
طوتي لة ماددةكاني تر عيالج كراوة ئةوة تةواو بوو و عيالجيش نةكراوة، بؤية تةئيدي ئةو ثَيشنيارةى 

خةَلكي ئةو  كاك شَيردَل دةكةين كة ماددةيةك ئيزافة بكرَيت و كوردةكاني ئةو مةنتيقةش بطرَيتةوة، ئَيمة
مةنتيقةين و ئةزانني خةَلكةكة لةوَى بة حةقيقةت ئةوةى واستةى طةورةى نةبَيت بة ثَيشمةرطة 

 .وةرناطريَي، سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار جةنابي وةزير
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

 :   بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

و براية ديارة باش لة قانووني وةزارةتي ثَيشمةرطة كة بامسان كرد سةرجني جوان رانةكَيشابوو، خؤي لة ئة
قانووني وةزارةتي ثَيشمةرطة هاتية هةر خةَلكانَيك ئيسبات بكات كة كوردة وة خةَلكي كوردستانةو لةهةر 

 .زؤر بة وازحييش هاتية شوَينَيك جَينشني بَيت حةقي هةية لةوةزارةتي ثَيشمةرطة بيت وة ئةوة 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .شكرية فةرموو.نووقتةي نيزامي د
 :شكرية رسول ابراهيم.بةرَيز د

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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منيش هةمان تَيبينيم هةبوو، ضونكة كة كاتي من هةمان موناقةشةم كرد كة كوردي عرياق بَيت، 
ئةمة لةمةدا نية اليان بردبوو و ئَيستا كاك شَيردل دةَلَي ئةوةى تياية و دةتوانني  جةماعةت وتيان نةخَير

 .ناوضةكاني تريشي تيابَي 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ناصح نووقتةى نيزامي تكاية.د
 :رمضان زيتور ناصح.د بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ةمة دةكاتةوة، بةآلم لةو ياسايةدا ئةو ناوة نية ئةطةر لة ياساي جةنابي وةزير تةئكيدي لةسةر ئ

ثَيشمةرطةدا هةية ئةوة شتَيكي ترة، بؤية من بة ثَيويسس دةزامن ئةوةي من ثَيشنيارم كرد خبرَيتة 
 .بةرنامةوة يان وةكو ماددةيةك ئيزافة بكرَيت باشرتة، لةطةَل رَيز و سوثامسدا

 (:ال كةركووكىكم.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .رَيزدار كاك حممد حكيم كةرةم كة

 :بةرَيز حممد حكيم جبار

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كة بةرَيز كاك زانا ثَيشنيارَيكي كرد جوابةكةي وةزير زؤر مةعقوول بوو، وتي ئةوةى جةنابت دةبوو لة 

نابي دةَلَيم ئةم ياسايةي ياساي وةزارةتي ثَيشمةرطة، ضونكة ئةمة  جياية ئةمةى تةقاعود منيش بة جة
خانةنشيين لَيرة كة تؤ دوو ماددةت باس كردووة و مةرج دادةنَيي بؤ هاووآلتي كورد دةبَي هاووآلتي 
هةرَيمي كوردستان، ئَيمة ئَيستا لة واقيعدا ضارَةطَيك يان يةك لةسةر سَيي خاكةكةمان سةر بة هةرَيمي 

ية؟بؤ لَيرةش ئَيمة مافَيكيان نةدةييَن و لَيرةش بنووسني؟ كوردستان نية، ئةو كوردانةى ئةوَي طوناحيان ض
 .سايةكي ترة و ئةمةش ياسايةكي ترةئَيمة لةوةزارةت نووسراوة يا

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .كةووكي ئةطرَي، جةنابي وةزير كةرةممةشروعةكةمان بة ناو قانوون اخلدمة و تقاعد الثَيشمةرطةية هةرد

 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانرَيز عمر بة

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كة تؤ قبوولت كرد ببيتة ثَيشمةرطة قبووليشي دةكةي تقاعدةكةى بدرَيس كة قبووَلت كرد بيكةية 
ثَيشمةرطة لة قانووني وةزارةتي ثَيشمةرطةدا هاتووة حةقي تةقاعود و هةموو ئيمتيازاتةكانيشي ثَي 

 .ئةوة حتصيل حاصلة، زؤر سوثاس. دةدرَيت
 

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
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رةيةوة كة كمان بدةنَي لةو بايةلَيذنةى ثَيشمةرطة و لَيذنةى ياسايي تكاية رةئيتان بكةنةيةك و صيازة
 . لَيذنةى ثَيشمةرطة رةئيتان تكاية. بطرَيتةوة هةموو خةَلكي كوردستان

 : زيوَيةهلل حبةرَيز شَيردَل عبدا

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو ياساية ياساي خزمةت و خانةنشينة، يةعين دامةزراندن و خانةنشينة، يةعين هةموو ئمووري 

 .ثَيشمةرطة رَيكدةخات، وا بزامن ض كةم و كوِريةكي واي تَيدا نةماوة، سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

و لةسةيري موناقةشات مةعلوومة كة ئةو قانوونة قانووني خانةنشيين ثَيشمةرطةية، ئَيمة لةطةَل ديارة
 .ئةوةدا نينة كة هي  ماددةيةكي تر ئيزافة بكرَيت و ئةو ثَيشنيارة رةت كرَيتةوة و زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)هللبةرَيز حممد قادر عبدا
باشة يةك ثرسيارَيك بؤ ئةو شوَينة كَيشةدارةكان، مةسةلةن فةرماندةي كةركووك هةية و هي طةرميان 

 .ئةو مةنتيقانة هةية ئايا ئةوانة ئةطرَيتةوة؟ تكاية وةآلمَيكي روومنان بدةنَي.هةية
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

  .ومةنبةرَيز سةرؤكى ئةجن
من ثرسيار لة خؤت دةكةم جةنابت ثَيشمةرطة بووي قانوونةكة جةنابت ناطرَيتةوة ئةطةر لة ثةرلةمان 
نةباي؟ تةبعةن كةركووكى و طةرمياني هةموو دةطرَيتةوة وة بة خؤشت باشرتين ئيسباتة كة جةنابت 

لة ثةرلةماندا نةباي، زؤر كةركووكي  هةموو ياسايةك لة خزمةت و لة تةقاعود جةنابت دةطرَيتةوة ئةطةر 
 .سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
سوثاس جةنابي وةزير، بةآلم بةو ياساية نايطرَيتةوة، بؤية ئةمانةوَي شتَيكي روون و ئاشكراي تَيدا بَي كة 

ةت دةكةن با مشوولي هةموو جةماوةرى ثَيكهاتةكةي شوَينة كَيشةدارةكاني كوردستان بكات كة لَيرة خزم
 .شتَيكي وا هةبَي، نووقتةى نيزامي كاك زيتور

 :مةمخورى سعيد طاهر زيتور  بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةِراسس بة نيسبةت ئةو ثَيشنيارة ضةند ئةندامَيكي بةرَيزي ثةرلةمان كة ثَيشنياريان كرد حةقة بدرَيتة 

ددة ئيزافيةى كة كاك زانا باسي كرد بةباوةرى من ئةو ما /دووش دةنطدان و يةكاليي بكرَيت ئةوة يةك،
لةو ياساية جَيي دةبَيتةوة، ضونكة ياسايةكة جطة لة ياساي خانةنشيين ياساي خزمةتيشة وة لةشكريش 
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دةبَي ئينتيمايةكى نيشتماني هةبَيت نةك ئينتيمايةكي حيزبي، بؤية لَيرة بة رةئي من جيَي دةبَيتةوة كة 
 .ؤ بكرَيت و خبرَيتة دةنطدانيش و زؤر سوثاسخبرَيتة موناقشةو طيتتوط

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك حامت كةرةم كة

 :حسن بةرَيز حامت حممد جان

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لة ياساي تةكرميي ثَيشمةرطة وة ثَيشمةرطةى كةم ئةندام هاتووة مةمشوولن بة هةموو ئةو كةسانةى لة 

و ئَيستا كة لة ثَيكهاتةكاني ثَيشمةرطة بةشدارى كردووة وةك ثَيشمةرطةيةك تاكو ئَيستا ةوة تاك 51
 ئَيستاش لةنا ثَيكهاتةكاني ثَيشمةرطةية بؤي مةمشوولة بة دوو ياساية،

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .لَيذنةى ثَيشمةرطة رةئيتان تكاية

 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من شتَيكم وت نازامن تةئسريةكةي ضؤنة و ض دةبَي، ئةو ياساية هاووآلتي ناوضة دابراوةكاني كوردستان 

 .دةطرَيتةوة، ناَلَيم كورد دةلَيم كوردستان 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك سةردار هةركي فةرموو
 :ركيةه بةرَيز سةردار صباح بوزو

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
يسري احكام هذا القانون على افراد شعب )صيازةيةكم كردية بؤ ثَيشنيارى ئةو برادةرانة وة عةرةبيةكةى

 .سوثاس.( كوردستان من الساكنني خارج اقليم كوردستان
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .تكاك زانا لةسةر موقتةرةحةكةي خؤت رةئي
 (:زانا)خضر سعيد قادر بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةِراسس ئةطةر ئةو ماددةية قبووَل نةكرَي لةم ياساية لة هي  ياسايةكي ديكة جَيي نابَيتةوة، ياساي 
وةزارةتي ثَيشمةرطة باسي تةشكيالتي وةزارةت دةكات هي  باسي دروست كردني سوثاي كوردستاني 

طةر لَيرة لة خدمة كة باسي تةشكيالت دةكات باسي قبووَل كردني ثَيشمةرطة دةكات نةكردووة ئةو يةك، ئة
من لَيرةوة دَلنيا دةمب كة ئةو سوثاية سوثاي كوردستان نابَي . باسي تةرفيع و شت دةكات لَيرة باس دةكرَي
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ةر تةئيديان كرد، و حيزبايةتي دةكةوَيتة ناوَى، ئَيرة جَيي داواكان خبرَيتة موناقةشة و ئةندامي ديش ئةط
 .ئةطةر نا رةئي رةئي ثةرلةمانة و ،زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .لَيذنةى ياسايي رةئيتان تكاية

 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .سةرؤكى ئةجنومةنبةرَيز 

هو  :حرس االقليم - يشمركةالب)لة فةقةرة دةيةم لة ماددةى يةكةم تةعرييتي ثَيشمةرطةمان كردية دةَلَين
القومية او يلتحق قوق شعب كوردستان الدميوقراطية ومن التحق بالثورة التحررية الكوردستانية لتحقيق ح

، مةعناي ئةوانيش دةطرَيتةوة ثَيي ناوى دووبارة ئَيمة تةئكيدي بكةين و (حرس االقليم  -بقوات البيشمركة
 .  ى، زؤر سوثاسئيستييتزازي خةَلكاني دي بكةين بةو وةزعة

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
ئَيستا موقتةرةحي كاك زانا كة ئةيةوَيت ئيزافةى ئةوة بكرَيت كة حيزبايةتي لةناو هَيزي ثَيشمةرطة 
نةكرَيت نةك ئينتيما وةكو حيزبايةتي ئةخيةينة دةنطدانةوة، رةئيةكي قانوني بدةن تا بيخةينة 

 .دةنطدانةوة تكاية
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةِراسس ئَيمة لةطةَل ئةوةى داين ئةو ياساية ِراستة ياساي خانةنشينة، بةس ياساي ِراذةشة ياساي 
خزمةتيشة، ثَيم واية ئةو ثَيشنيارةى كاك زانا جَيي دةبَيتةوة لَيرة لةو ياسايةدا، دةتوانني لة ئةحكام 

ةينةوة، هةروةها سةبارةت بة ثَيشنيارةكةي ديكة مةسةلةي ئةوة، ئَيمة دةبَي فةرق بكةين متيترقة جَيي بك
 .لة رووي ياسايةوة لةطةَل هةرَيمي كوردستان لةطةَل كوردستاني عرياق، ئيرت ئةوة رةئي ياسايية، سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
احلزبي يف صفوف  مينع ممارسة النشاط)َيشنيارة بةو شَيوةية بَينت جةنابي وةزير رةئيتان دةربارةى ئةم ث

 تكاية رةئيتان؟(.  قوات البيشمركة
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

االقليم لة َيني ئةو جارة هَيزي ثَيشمةرطة يان حرس وةلآل من دةَلَيم ئةوة حتصيل حاصلة، ضونكة ئَيمة دةَل
توند ِرةو نةبن  -0.ئريهابي نةبي -1: هةموو ثَيكهاتةى كوردستان ثَيك دَيت وة ئَيمة دوو شروومتان داناية 

يان لة مةسائيلي خملة بالشرف و هةندَيك تةعليمات هةية لة شرووتي وةرطرتين لة رَيزي ثَيشمةرطة ئةو 
نةمان طوتووة ثارتي بَي يان يةكَيس بَي يان . ريَيضةند شرووتةي تَيدا نةبَي باقيةكاني تر هةمووي وةردةط

فالن ئةحزاب بَي، ئةوة لَيرة ئةطةر طؤتنةكةى دووبارة بكةينةوة ئةوة ئةوى دةخواتةوة لةبةر ئةوةى 
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ثَيويست بةو طؤتنةى ناكات، ثَيكهاتةكةي لة هةموو دانيشتواني دةبَي يان ئيسبات بكات خةَلكي كوردستان 
وردستانيش بَيت يان لةوَى ذياني بةسةر بردبَي، زؤر كةمسان هةية لة بةسرة بووة، لة بيت با لة دةرةوةى ك

 .بةزدا بووة و كورديش نازاني، بةس بة ئةصَل كوردة، لَيرة جَيطاي دةبيتةوة 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

حيزبَيك موجاز بَيت لةناو كوردستان رَيزدار جةنابي وةزير مةبةسس لَيرة ئةوة نية حيزبي نةبي، لةهةر 
 حةقي هةية بةس لةناو واجب كؤبوونةوة و حيزبايةتي و تةكةتوالت نةكات ئةم ماددةية ئةمةية،

 :رمضان زيتور ناصح.د بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .، باشرتة(ال ميارس)بكرَيت ( مينع)من ثَيم واية وشةكة تؤزَيك قورسة

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .لَيذنةى ياسايي تكاية ئاخر صيازةتان و ئةيدةينة دةنطدان و موناقةشة لةسةرى زؤر كرا

 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

الجيوز ممارسة النشاط احلزبي يف صفوف قوات : ماددةى موقتةرةح كة كاك زانا كردي بةو شَيوةية
 .البيشمركة

 (:كمال كةركووكى.د)َيز حممد قادر عبداهللبةر
بةرَيزان ئةيدةينة دةنطدان بةو شَيوةيةى بة عةرةبي خوَيندرايةوة، كَيي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ 

تكاية . زؤر سوثاس ،زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ ضوار كةس لةطةَليدا نية، بة زؤرينةى دةنط وةرطريا
 .ةى ياسايي تكاية ئةو موقتةرةحةكةي تريش ديراسة بكةن و ووةآلمان بدةنةوةثَيشنيارةكةى تر، لَيذن

 .كةلَيذنةى ثَيشمةرطة كةرةم

 : زيوَيةبةرَيز شَيردَل عبداهلل ح

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيشنيارةكةي من ئةوةبوو ئةو ياساية هاووآلتي ناوضة دابِراوةكاني كوردستان دةطرَيتةوة ياخود سوودمةند 

 .ةبن د
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

تكاية موناقةشةمان داخستووة و ئةوةى .لَيذنةى ياسايي صيازةيةكي موكةميلرتمان بؤ ئامادة بكةن تكاية 
 .جةنابي وةزير كةرةم كة.ثَيشنيارَيكي هةية با بينووسَي و بةهةند وةريدةطرين و سوثاس 

 :  ى ثَيشمةرطةوةزير/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .دةتوانني بَليَين هةموو هاووآلتيةكي كوردستاني كة لةدةرةوةى هةرَيمي كوردستانة دةيطرَيتةوة
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 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
تةوة، ئةطةر ثَيشنيارةكةي جةنابي وةزير كة هةموو هاووآلتيةك كة لة دةرةوةى هةرَيمي كوردستان ئةطرَي

 .تكاية لَيذنةى ياسايي.وةزارةتي ثَيشمةرطة وةريطرت
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

تسري احكام : ئَيستا ئةو صيازةى من دةخيوَينمةوة ئةوها بدرَيتة دةنطدان ئةطةر موافةقةتى لةسةر كرا
 . يم كوردستانهذا القانون على مواطين املناطق املستقطعة من اقل

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
ثَيشنيارى جةنابي وةزير مةقبوولة ئةطةر لَيذنةى ياسايي وةريطرن لةطةَلي تةنسيق كةن، تكاية 

 .بةرَيز لَيذنةى ياسايي ئةو موقتةرةحي ئَيستا بيخةنة ثَيش ثةرلةمان تكاية.بينووسن
 :زازعوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .ز سةرؤكى ئةجنومةنبةرَي

 .تسري احكام هذا القانون على مواطين كوردستان املقيمني خارج االقليم: املادة املقرتحة املضافة
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 . بةرَيزان ئَيستا بةعةرةبي و بة كوردي بيخوَيننةوة دووبارة بؤ ئةوةى بيدةينة دةنطدان
 :داهللبةرَيز كريم حبرى عب

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
حوكمةكاني ئةم ياساية هةموو هاووآلتياني : نؤماددةيةكي ديكةى زيادكراو كة بوويتة ماددةى ضل و 

 .كوردستان كة لة دةرةوةي هةرَيمن، دةيانطرَيتةوة
 :زاز عوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 . كوردستان املقيمني خارج االقليم تسري احكام هذا القانون على مواطين
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ناصح نوقتةى نيزامي كةرةم كة.كاك د
 : رمضان زيتور ناصح.د بةرَيز

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .وشةى موقيمي تَيدا نةبَيت لةعةرةبيةكةى، وشةى موقيم فةرقي هةية لةطةَل كورديةكةي

 (:كمال كةركووكى.د)قادر عبداهلل بةرَيز حممد
 .تكاية دووبارة بيخوَيننةوة
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 :بةرَيز عوني كمال سعيد بزاز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 . تسري احكام هذا القانون على مواطين كوردستان خارج االقليم

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك رؤميَو نووقتةى نيزامي تكاية

 :ميَو حزيران نيسانبةرَيز رؤ

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 تسري احكام هذا القانون على مواطين االقليم يان مواطين كوردستان؟

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
ئَيستا وةكو لَيذنةى ياسايي خوَينديانةوة ئةخيةينة دةنطدان ، كَيي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر 

تكاية بؤ . كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط ثةسند كرا ماددةيةكي تازة ئيزافة كرا زؤر سوثاسسوثاس، 
 .ماددةيةكي تر

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .هةر دةقَيك ثَيضةوانةى حوكمةكاني ئةم ياساية بَيت كاري ثَي ناكرَيت: ثةجناماددةى 

 :طفىمص ابوبكر الكريم بةرَيزعبد

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ال يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون: اخلمسوناملادة 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية؟
 : بةرَيز شَيردَل عبداهلل حويزي

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة تَيبينيمان نية

 (:كمال كةركووكى.د)ز حممد قادر عبداهللبةرَي
ئةم ماددةية دائمأ تكرار ئةبَيت وة ئةخيةينة دةنطدان وةكو خوَيندرايةوة، ، كَيي لةطةَلداية دةسس بةرز 

 .تكاية بؤ ماددةيةكي تر. بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط ثةسند كرا، زؤر سوثاس

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةجنومةنى وةزيران و وةزارةتة ثةيوةندي دارةكان بؤيان هةية ثةيِرةو و ِرَينمايي : و يةكماددةى ثةجنا

 .ثَيويست دةربكةن هةر يةك بة ثَيي تابيةمتةندي خؤي  بؤ ئاسانكاري جَيبةجَي كردني ئةم ياساية 
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 :مصطفى ابوبكر الكريم بةرَيزعبد

 .ى ئةجنومةنبةرَيز سةرؤك

جمللس الوزراء و الوزارات ذات العالقة اصدار االنظمة و التعليمات الالزمة كل حسب : اخلمسوناحلادية واملادة 
 .اختصاصه لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
 .لَيذنةى ثَيشمةرطة كةرةم كة

 : بةرَيز شَيردَل عبداهلل حويزي

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل ماددةكةين

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
، كَيي كة وةكو خؤي ئةخيةينة دةنطدانةوةبةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان كةس موداخةلةي نية ماددة

تكاية . ةسند كرا زؤر سوثاسلةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط ث
 .بؤ ماددةيةكي تر

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةبي ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي : دووو ماددةى ثةجنا

 .بكةن
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .اجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانونعلى جملس الوزراء و: الثانية واخلمسوندة املا
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 لَيذنةى ثَيشمةرطة؟
 : بةرَيز شَيردَل عبداهلل حويزي

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة تَيبينيمان نية

 (:كركووكى كمال.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 جةنابي وةزير؟
 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .هي  تَيبينيمان نية سوثاس
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 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ينة بةر ئَيستا ئةو سيازةى كة لَيذنةى ياسايي خوَينديانةوة ئةخية. بةرَيزان كَي ئةيةوَى قسة بكات؟ نية
زؤر سوثاس،كَى لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط ثةسندكرا ةَلداية تكاية دةستى بةرزبكاتةوة؟ دةنطدان،كَى لةط

 .تكاية
 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وقائع )ئةم ياساية لة رؤذي دةركردني كاري ثَي دةكرَي وة لة رؤذنامةى فةرمي : سَيماددةى ثةجنا و 

 .كاري ثَي دةكرَي( ردستانكو
 :مصطفى ابوبكر بةرَيزعبدالكريم

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وقائع )ينشر يف اجلريدة الرمسية قانون اعتبارآ من تأريخ اصداره وينفذ هذا ال: اخلمسوناملادة الثالثة و
 (. كوردستان

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ثَيشمةرطة تكاية
 : بةرَيز شَيردَل عبداهلل حويزي

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 . ئَيمة لةطةَل ماددةكةين

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل
زؤر بكاتةوة؟ ئةو ماددةيةش وةكو ماددةكاني تر ئةخرَيتة بةر دةنطدان،كَى لةطةَلداية تكاية دةستى بةرز

 .تكاية بؤ ئةسباب موجبة. ثةسند كرا سوثاس،كَى لةطةَلدا نية؟بةكؤي دةنط
 :ئةسباب موجبة

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 ي ئةم ياسايةهؤيةكاني دانان

طرنطي رؤَلي ثَيشمةرطةى كوردستان لة بزووتنةوةى رزطارى خوازي طةلةكةمان و بايةخيان لة ضةسثاندني 
مي كوردستان و بةشداري كردن لة بنيات ناني رَيزلَينان و لةو دةستكةوتةكان و ثاراستين حكومةتي هةرَي

تَيكؤشةرانةى كة هَيماي شؤِرش بوونة و بةرامبةردا شايستةى ذيان و طوزةران باشيان بؤ دابني بكرَيت و 
مافةكانيان ديارى بكرَيت و رَيزيان لَي بطريَيت و هَيزي ثَيشمةرطةش وةك هَيزي سةردةم و نوَيخواز لةمة و 

 .وا ئةركي خؤي ببينَيت بؤ ثاسةوانى كردن لة هةرَيمي كوردستان بؤية ئةم ياساية دانراد
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 :زاز عوني كمال سعيد ب بةرَيز

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 االسباب املوجبة
الهمية دور بيشمركة كوردستان يف احلركة التحررية لشعبنا و ترسيخ املكاسب و محاية حكومة اقليم 

اكهم الفعال يف بنائها و تقديرآ للمناضلني الذين كانوا رمز الثورة و هم جديرون يف مقابل كوردستان و اشرت
ذلك بتوفري احلياة و الرفاهية اجليدة هلم و ان حتدد حقوقهم و بسط كل االحرتام هلم و من االن فصاعدآ ان 

ة اقليم كوردستان، لذلك قوات البيشمركة كقوة معاصرة و مستحدثة ان يأخذوا دورهم الداء واجبهم حلماي
 .شرع هذا القانون

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 لَيذنةى ثَيشمةرطة رةئيتان لةسةر ئةسباب موجبة؟     
 : ردل عبداهلل حويزيبةرَيز شَي

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة هي  تَيبينيمان نية

 (:ىكمال كةركووك.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

كَي لةطةَلداية دةسس بةرزبكاتةوة؟ زؤر . ئَيستا طشت قانونةكة لةطةَل ئةسباب موجبة ئةخةينة دةنطدان
كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ثريؤزبايي لة ثَيشمةرطةى كوردستان و جةماوةرى . سوثاس

و خؤمان ئةكةين وة ثةسند كوردستان و هةروةها ثريؤزبايي لة وةزيري ثَيشةرطةى هةرَيمي كوردستان 
 .كردني ئةم ياساية، ئَيستاش جةنابي وةزير ضةند وتةيةك ثَيشكةش دةكات

 :  وةزيرى ثَيشمةرطة/ابراهيم عثمانبةرَيز عمر 

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيشةكي زؤر سوثاسي سةرؤكايةتي ئةجنومةني ثةرلةمان دةكةم، ضونكة بةِراسس ئةو بةرَيزانة زؤر 
تيان كَيشا، هةروةها سوثاسي لَيذنةى ياسايي ثةرلةمان و لَيذنةى ياسايي ثَيشمةرطة دةكةم كة ئةو زةمحة

هيوادارين كة سوود . برايانة ضةندةها دانيشنت لةطةَلمان ماندي بوون لةطةَل ئةو بةرَيزة ثةرلةمانتارانة 
اليةك دةكةين، وة ئةو بةخش بيت و خزمةتي كورد و كوردستان بكات وة داواي سةركةوتن بؤ هةموو 

سوثاسةى من لة باتي كاكة شَي، جعيتريش كة خؤي مةوجود نية كؤبوونةوةى سةركردايةتيان هةبوو 
وة سوثاسي كاك سعديش دةكةم كة ئةو لة . بةناوى ئةويش سوثاسي هةر هةمووتان دةكةم، زؤر مةمنوون

لةطةَلمان، دوبارة زؤر سوثاس وة  نزيكةوة زؤر ماندي بووة لةطةَلمان بؤ ئةو تةنسيق و دانيشتنةكاني
 .دةستان خؤش

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ئَيوارةية، فةقةراتي تري بةرنامةكةمان دوا ئةخةين بؤ سبةى سةعات  2212بةرَيزان ئَيستا سةعات 
 .م كةناصح كةرة. ئةويش بؤ ئَيوةي بةرَيز ماوة، ئةطةر رةئيتان لةسةري دا، رَيزدار د 12232
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 :رمضان زيتور ناصح.بةرَيز د

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةمِرؤ لة سبةينَيةوة ئَيمة لَيرةين بؤيةش داوامان كرد كة جةلسةي دوا نيوةِرؤ هةبَي بؤ ئةوةى  ئةمِرؤ 

يش انشا  اهلل، سبةى ئيش زؤر دةبَي لةبةر ئةوةى ئةوانةى هةموو  0222كؤتايي بَينني بة ساَلي 
ئةبَي بطةرَينةوة بؤ شارةكاني خؤيان لةبةر ئةوة ثَيم واية ثَيويست ناكات هةركاتَيك ناوضةكاني تر 

ثَيويست بوو ئةتوانن بانطمان بكةن بؤ كؤبوونةوةى نائاسايي ئةو وةختة دَين، من ثَيم واية بيخةنة 
كردية،  دةنطدانةوة ئةم ثَيشنيارة زةمحةت نةبَي، ضونكة لةطةَل زؤربةى ئةنداماني ثةرلةمان قسةمان

 .زؤربةيان لةطةَل ئةوةن دوا خبرَيت بؤ كؤبوونةوةى نائاسايي ئةطةر ثَيويست بكرَيت
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كوَيستان خان كةرةم كة
 :بةرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كةين بة تةواو كردني ئةم كارنامةية و زؤر سوثاسناصح دةكةم دةست ثَي.ثشتطريي رةئيةكةى كاك د

 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار جةنابي وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ئةجنومةن فةرموو
 : بؤ كاروباري ثةرلةمان وةزيري هةرَيم/ بةرَيز سعد خالد حممد امني

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةآلم من بة ناوى حكومةت . ن ديارة قةراري ئةخري لةالي بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمانةوةلآل وةكو طوتيا

داوا دةكةم ئةطةر هةموو ال تةئجيلي باقي بةرنامةكة بكةن بؤ دواي عوتلة، فةقةرةك هةية كة زؤر طرنطة 
ةقيقة تةواو د 12دو فةقةرةية بِروا دةكةم لة خاللي . ئةويش تةعديل كردني ياساي دةزطاي ئةكادميية

 .دةبَي، داوا لة بةرَيزتان دةكةم ئةطةر تةواوي بكةن،زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

بةرَيزان رؤذَيكي رةمسي لة دةوامي دةورةكةمان ماوة، رؤذَيك كة عوتلة نية، بؤية وا بكةين بةياني ثَيش 
ةوةي مومكني بَيت باقيةكةي لةدواي نيوةرؤ خبةينة داي نيوةِرؤ بة ماوةيةكي كةم ئةوانةى كة ئامادةن ئ

 .دةورةكة، يان ئةشَلَين حةفتةيةك تةمديد دةكةين، باشة نايكةين، كوَيستان خان كةرةم كة
 :بةرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

  .مةنبةرَيز سةرؤكى ئةجنو

كةين بةردةوام بني، ئةطةر نا بؤ ئةطةر ئَيستا وةكو بةرَيز وةزيري هةرَيم باسي كرد زؤر بةهني تةواوى دة
 .تا ئَيمةش فرياي سةفةر بكةوين زؤر دةمَيكة لَيرةين 9232سبةيين 
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 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

تةئيدي ثَيشنيارةكةى كوَيستان خان دةكةين، تكاية ئَيستا تةئجيلي دةكةين جةلسةي  9232سبةي سةعات 
دةورة ئينتيهاي ثَي نةكراية  ةَلداية تكاية دةسس بةرزبكاتةوة؟ات، كَي لةطدةست ثَي دةك 9232بةيانيمان 

رةمسي سبةي دةواممان هةية و جةلسة هةية با جةلسةكة زوو تةواوى بكةين، بؤية دانيشتين ئةمِرؤ 
. ؟ ئةطةر ئةتانةوَى تةئجيل بكةين 9232ئةتانةوَي بةردةوام بَيت يان تةئجيلي بكةين بؤ سبةي سةعات 

 .ة دةستتان بةرزكةن، كاك سعد كةرةم كةتكاي
 : بؤ كاروباري ثةرلةمان وةزيري هةرَيم/ بةرَيز سعد خالد حممد امني

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وةلآل من داوا دةكةم ئةطةر ئيمكان بيَب تةعديلي دةزطاي ئةكادميي بكرَيت، ضونكة بِروا دةكةم هةمووي دو 
رةطَيك تا نيو سةعات تةواو بني و ئةوى تر َي بدةين ئيمكانة لة خاللي ضاي ثسَي فةقةرةية، ئَيستا درَيذة

 .تةبيعي ئةوة كاري جةنابتان و برادةراني ئةنداماني ثةرلةمانة و زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .نووقتةى نيزامي كاك حممد كةرةم كة
 :بةرَيز حممد حكيم جبار

 .ومةنبةرَيز سةرؤكى ئةجن
نوقتةى تةئيدة، تةئيدي كاك سعد دةكةم، ضونكة ئَيمة ثَيش بةيانيش لةطةَل جةنابيشتان دانيشتني وة 

 .وةعد بوو كة ئةمِرؤ كؤتايي بة جةلسات بينَين
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك فرست كةرةم كة
 :بةرَيز فرست امحد عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ينتيهاي دةورةو ئيبتيداي دةورة الزمة رةمسيةن رابطةينني رؤذَيك ماوة لة دةورة ضؤن ئةبَيت ثَيش ئ

 ساَلة ئةوة تكرار دةبينت ضؤن ئةبينت؟ 14رؤذَيك ئينتيهاي ثَي بكةن؟ خؤ ئةوة 
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ناصح فةرموو.رَيزدار كاك د
  :نرمضا زيتور ناصح.بةرَيزد

    .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةطةَل رَيزمدا بؤ بؤضوونةكةي كاك فرست بةس ئيجباري نية كؤبوونةوة بكةين سبةي، يةعين نةوتراوة 

 .ئةمرؤ ئةتواني رابطةينيَي. هةتا ئاخري ئَيمة مبَينينةوة، شس وا لة ياسادا نية
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 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبداهلل

ي سبةي رائةطةينني، تكاية سبةي دةوامي رةمسي ثةرلةماني كوردستانة، حزورتان هةبَينت دةورة بة رةمس
لَيرة ئةبني وةكو ثَيشنياري كوَيستان خان، ئَيستا بؤ  9232بؤ ماوةيةك ثَيش نيوةِرؤ وا ئةكةين بؤ 

سبةي  كَي لةطةَلدا نية؟زؤرينةى لةطةَل ئةوةية. تةئجيلي جةلسةكة دةستتان بةرز كةن، زؤر سوثاس
 .لَيرةبن و خواتان لةطةَل 9232سةعات 

 
                                   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

  (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                      فر                    
   ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي             سكرت                  

     عَيراق                          – عَيراق                                     كوردستان – كوردستان                  
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 ( 19)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1002\31\13رَيكةوتي  دوو شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 39)ارة ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذم
 13/31/1002 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     31/10/0222رَيكـةوتي   شـةممة  دوو رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( يكمال كةركووك.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (39)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ي عَيــراقئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتان

, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييساَلي  دووةميي خولي طرَيداني (39)
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت

ةوي كشـتوكاَلي لـة هـةرَيمي    خستنةِروو وطيتتوطـؤكردني ثـرؤذةي ياسـاي رَيكخسـتين مـايف بـةكارهَيناني ز       -1
 .عَيراق، كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوة –كوردستان 

لـة هـةرَيمي   ( رَيكخسـتين خؤثيشـاندان وكؤبوونـةوةكاني طشـس    )خستنةِروو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياسا -0
 .ستان ثَيشكةش كراوةعَيراق، كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كورد –كوردستان 

خستنةِروو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي بِرياري ئـةذماردني راذةي سـةرؤكةكاني يةكـةي كـارطَيِري بـة راذةي       -3
 .دادوةري، كةلةاليةن ذمارةيةكي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة

 1992ي سـاَلي  (10)رةخستنةِروو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي هةمواركردني ياساي كؤِري زانياري كورد ذما -5
 .كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوة

ي 1929ي سـاَلي  (22)خستنةِروو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي هةمواركردني ياساي كرَيى خانووبةرة ذمـارة  -4
 .هةمواركراو، كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوة

 . كؤتايي هاتين خولي طرَيداني دووةمي ساَلي سَييةم لةخولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةمان راطةياندني -5
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

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

ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)وخؤي ذمارة لة ثَيِرؤي نا( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة  دوو ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(39)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا31/10/0222رَيكةوتي 
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خستنةِروو وطيتتوطـؤكردني ثـرؤذةي ياسـاي رَيكخسـتين مـايف بـةكارهَيناني زةوي كشـتوكاَلي لـة هـةرَيمي           -1
 .عَيراق، كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوة –كوردستان 

هـةرَيمي  لـة  ( رَيكخسـتين خؤثيشـاندان وكؤبوونـةوةكاني طشـس    )خستنةِروو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياسا -0
 .عَيراق، كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوة –كوردستان 

خستنةِروو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي بِرياري ئـةذماردني راذةي سـةرؤكةكاني يةكـةي كـارطَيِري بـة راذةي       -3
 .دادوةري، كةلةاليةن ذمارةيةكي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة

 1992ي سـاَلي  (10)تنةِروو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي هةمواركردني ياساي كؤِري زانياري كورد ذمارةخس -5
 .كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوة

ي 1929ي سـاَلي  (22)خستنةِروو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي هةمواركردني ياساي كرَيى خانووبةرة ذمـارة  -4
 .يةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوةهةمواركراو، كةلةال

 . راطةياندني كؤتايي هاتين خولي طرَيداني دووةمي ساَلي سَييةم لةخولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةمان -5
ــتنةِروو          ــةم، خس ــةخاَلي يةك ــةبارةت ب ــن، س ــان دانيش ــوَيين خؤي ــَين لةش ــةم، ب ــايي ئةك ــةي ياس ــة ليذن داوا ل

 –ثــرؤذةي ياســاي رَيكخســتين مــايف بــةكارهَيناني زةوي كشــتوكاَلي لــة هــةرَيمي كوردســتان   وطيتتوطــؤكردني 
داوا لــة ليذنــةي كشــتوكاَل . عَيـراق، كةلةاليــةن ئةجنومــةني وةزيرانــي هــةرَيمي كوردســتان ثَيشــكةش كــراوة 

 .ئةكةم، بةَلَي كاك عبدالرمحن فةرموو
 :امحد رضابةِرَيز عبدالرمحن 

 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم
ديارة بةنيسبةت ئةو ثرؤذة ياساوة ئَيمة، هةردوو ليذنةي ياسايي و ليذنةي كشـتوكاَل، هةنـدَيك تَيبينيمـان    
بؤ دروست بووة، ثَيويستيمان بةِراوَيذي زياتر هةية، بؤ دةوَلةمةند كردني ثرؤذةكة، بؤيـة داوا ئةكـةين كـة    

 .تةئجيل بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .َيز كاك سةعد  وةزيرى هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان، رةئي حكومةت لةسةر ئةوة ضية؟ فةرمووبةِر
 :يري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمانوةز/بةِرَيز سعد خالد حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ت هةيـة،  منيش هةر هةمان تةرحي جةنابي كاك عبدالرمحامن هةية، ئةو مةسـةلةية زيـاتر ثَيويسـس بـةكا    

 .بؤ ئةوةي زياتر ثرؤذةكة دةوَلةمةند بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر كةس قسةي نية، ئةخيةمة دةنطةوة، ثَيشنياري ليذنةي كشتوكاَل كةلةاليةن حكومةتيشةوة ثشـتطريي  
بكات تكايـة؟ فـةرموون كَيـي    لَيكراوة، دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةوةداية كةوا دوا خبرَيت بادةسس بَلند 

 .لةطةَلدا نية؟ بةزؤرينةي دةنط دواخرا
( رَيكخستين خؤثيشاندان وكؤبوونةوةكاني طشـس  ياسايى)خستنةِروو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي  /خاَلي دووةم

 .عَيـراق، كةلةاليــةن ئةجنومـةني وةزيرانــي هـةرَيمي كوردســتان ثَيشـكةش كــراوة     –لـة هـةرَيمي كوردســتان   
 .خؤ كاك امساعيل فةرمووليذنةي ناو
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 :بةرٍَِِيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة، ئامادةين وكؤبوونةوةي خؤمشان كردووةو راثؤرتيشمان ئامادةية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموون دانيشن لةشوَيين خؤتان، كاك سةعد فةرموو
 :ري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمانوةزي/بةِرَيز سعد خالد حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة، تةبيعي دوَيين جةلسةي دووةم بؤ تةكميلةي ثرؤذة ياساي راذةو خانةنشـيين بةِراسـس زؤري خايانـد،    
ئةنداماني ثةرلةماني بةِرَيز ئاطادارن، بؤية ئَيمة دواي تةواو بووني دانيشتنةكة داوامان كرد، لةبةر طرنطـي  

ةك دوو فةقةرة لة بةرنامةكة بةتايبـةتيش ئـةوةي دةزطـاي ئـةكادميي كـة تةعديلـة و كـاتي كـةم ئـةوَيت،          ي
داوامـانكرد كـة دانيشـتنةكة درَيـذةي هـةبَيت، بـؤ ئـةوةي ثـَيش عوتلـة  ئـةوة تـةواو بكرَيـت، ئـيرت ديــاربوو              

ني كؤبوونةوةكـة درَيـذةي   ئةنداماني ثةرلةمان و بةِرَيز جةنابي كاك دكتؤر كةمال ثَيـي بـاش بـوو كـة بـةيا     
هةبَيت، لةِرووي قانونيش بؤ ئةوةي خيتامي دةورةكة بكرَيت، بؤية من هةنـدَي راوَيـذم، لةطـةَل برادةرانـي     
سةرؤكايةتي وسكرتَير كرد، ئيتييتـاقي ئَيمـة ئـةوة بـوو كـة بةِراسـس هـةر ئـةو يـةك، دوو فةقةرةيـة زيـاتر            

بةتايبةتيش ثَيم واية بؤ موناقةشةكردني ئـةو فةقةرةيـة،    موناقةشة بكرَيت، بؤية من اليةني ثةيوةنديدار
ئةبَي وةزيري ناوخؤ لَيرة بَيت، ئَيمة ئاطادارمان نةكردؤتةوة، بؤية من لَيرةوة داواي تةئجيلي طيتتوطـؤكردن  

 .لةسةر ئةو فةقةرةية، بؤ كاتَيكي تر دةكةم، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .مي هةية، فةرموودكتؤرة شوكرية نوقتةي نيزا
 :شكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةروةكو بةِرَيز كاك سةعد فةرمووي، بةنيسبةت ياساي كؤِري زانياري كـوردةوة كةخبرَيتـة بةرنامـةوة، جـا     

وة بـؤالي  لَيرة ليذنةي ثةروةردة نةسةرؤك، نةجَيطر، نة بِرياردةرةكـةي لَيـرة نيـة، ئـيرت ئـةوةش ئةطةِرَيتـة      
 .جةنابتان، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةي هاتينة سةري ئةوكات بيَلَي، فةرموو كاك حممد حكيم نوقتةي نيزاميت هةية
 :بةِرَيز حممد حكيم جبار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كـة ئـةمِرؤ    دةقيقـة كؤتاييمـان بةدانيشـتنةكة هَينـا، بـةو وةعـدةي       02/2دوَييَن ئَيوارة تةقريبةن سـةعات  

تةنها موناقةشةي كؤِري زانيارييةكة بكةين، ثاشان خيتام بةم خولـة بهَيـنني، ثـَيم وايـة هـةموومان لةسـةر       
 .ئةوة يةك ِراين دةنطيشمان بؤ داوة، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هـةر تةئيـدي قسـةكةي كـاك سـةعدو كـاك حممـد حكـيم ئةكـةم، يةكـةم وةزيـري نـاوخؤ لَيـرة نيـة،               منيش 

بةِراستيش ئةو ياساية ياسايةكي زؤر طرنطة، ياسايةكة وةكـو ياسـاي رؤذنامةنووسـي رةنطـة هـةآلي طـةورةي       
ستين خؤثيشاندان لةسةر بنرَيتةوة، ئَيمة، وةكو ئةنداماني ثةرلةمان ئامادةنني، ئةمِرؤ طيتتوطؤ لةسةر رَيكخ

 .بكةين، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي ليستةكةت قسة بكة، بةناوي ئةندامي ثةرلةمانةوة نا
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تــةئجيل  نــةخَير ئَيمــة، دوَيــيَن بِريارمــان داوة، دوَيــيَن فراكســيؤن كؤبوونــةوةمان كــردووة، كــة ئــةم ياســاية 

 .بكرَيت، بؤ دواي عوتَلة، بؤ ئةوةي طيتتوطؤي زياتري لةسةر بكةين، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

باشة من ئةو موقتةرةحةي ئةو دوو، سَي ئةنـدام ثةرلةمانـةو كوَيسـتان خـان، سـةرؤكي فراكسـيؤني سـةوز،        
دووةم كـة دواخبرَيـت، دووةم    دكتؤرة شوكريةو كاك حممد حكيم، بةِرةضاوكردني رةئـي حكومـةتيش، خـاَلي   

 ؟ فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟    ئةخةمة دةنطةوة بؤ دواخستين، كَيي لةطةَلداية بادةسـس بَلنـد بكـات تكايـة    
 .بةكؤي دةنط دواخرا

خاَلي سَييةم، خستنةِروو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي بِرياري ئـةذماردني راذةي سـةرؤكةكاني يةكـةي كـارطَيِري     
كةلةاليةن ذمارةيةكي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة، رةئي ليذنةي ياسايي بة راذةي دادوةري، 

 .ضية تكاية فةرموو كاك عةوني
 :زازبةِرَيز عوني كمال سعيد ب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئــةوةي بــزامن ئــةو ثرؤذةيــة طةِرَيندراوةتــةوة بــؤ حكومــةت، تــا ِرةئــي حكومــةت وةربطريَيــت، ســةبارةت بــة  
فةقةت كردن، لةسـةر ثرؤذةكـة هـةتا ئَيسـتا ضـاوةِرَيي جـوابي حكومـةت ئةكـةين، ئـةوةي كـة زانيوومـة            موا

 .جوابةكةي نةطةِراوةتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

باشــة موقتــةرةحي ليذنــةي قــانوني تــا ئةوكاتــةي ضــاوةِرَي ئةكــةين كــة جــوابي حكومــةت دَيــت، دةخيةمــة   
فةرموون كَيي لةطةَلـدا نيـة؟    ؟دواخبرَيت، كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكات تكايةدةنطةوة كة ئةو خاَلةش 

 .بةكؤي دةنط ئةو خاَلةش دواخرا
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ي (10)خاَلي ضوارةم، خستنةِروو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي هةمواركردني ياسـاي كـؤِري زانيـاري كـورد ذمـارة     
داوا لةليذنةي رؤشنبريي . ان ثَيشكةش كراوةكةلةاليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردست 1992ساَلي 

 .ئةكةم بَين دانيشن لةشوَيين خؤيان، فةرموو كاك ئارَيز
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من داواي دواخستين ئةو ثرؤذة ياسايةش ئةكةم، لةبةر ئةوةي بةِراسـس ئـةوةش ثَيويسـس بـةطيتتوطؤكردن     

تر هةية، ئةو ثرؤذة ياساية، ثَيويستة لةاليةن ليذنةي ياسايي و رؤشنبريي وثـةروةردةوة  وديراسةكردني زيا
طيتتوطؤي لةسةر بكرَيت، وةكو دكتؤرة شوكرية ئَيستا باسـي كـرد، سـةرؤكايةتي ليذنـةي ثـةروةردة هيضـيان       

ي ئَيمــة خؤمــان لةبــةر ئــةوةي جارةكــةي تــر، بــؤ ئــةو ثــرؤذة        : -لَيــرة ئامــادة نــني، ئــةوة يــةك، دووش    
لةبةردةستمان بوو، طيتتوطؤمان كرد، بةآلم بؤ ئةمة جارَي دانيشتنمان نةكردووة، خاَلَيكي تريش هةية، مـن  

ة، ثَيم واية هةر لَيرةدا باسي بكةين ئةو مةوزوعة زؤر باشة، ئةم ثرؤذة ياساية با باشـرت بـريي لـَي بكةينـةو    
ــؤ ئـــةكادميي  ــتان ثيَ ئـــةو هةمواركردنـــة، بـ ــةند  اي كورديـــة، ئـــةوة لةكوردسـ ويســـتيمان بةدامةزرانـــدني ضـ

ئةكادمييايةكي تريش هةية، ئةو مةسةلةيةش بةالني كـةمي الي ليذنـةي رؤشـنبريي يـةكاليي نةبووةتـةوة،      
ئايا ئـةكادميياى كوردسـتان بَيـت، يـان بـةش بـةش بَيـت، بةشـي سـرياني و بةشـي توركمـاني، يـان هةريـةك              

هةبَيــت، ئةطـةر هـةر يةكـةو ئةكادميييايـةكي هـةبَيت،       ئةكادمييا بَيت، يان هةر يةكـةو ئـةكادميياي كـوردى    
ثلةي سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةن، هةمووي ثلةي تايبـةتن، يـةعين ئَيمـة ئَيسـتا بةدةسـس زؤري وةزيـر       
وثلةي تايبةتةوة دةناَلَينني لةحكومةتةوة، كةضي ديسـان ذمارةيـةكي ديكـةش وةزيـرو ثلـةي تايبـةتي زيـاد        

كـوردي بَيـت، لـة ض     يائَيمـة، بيَلـَيني ئةطـةر ئـةكادميي     قيقـةتَيكي تـريش هةيـة،   دةكةينة سةر دةزطاكـة، حة 
ئاسـتَيكدا دةبَيـت، وة ض هَيزَيكـي ئـةبَيت، ئـةبَي ئــةكادميياي توركمـانيش لةهـةمان ئاسـتدا بَيـت، ســريانيش          

باشـرت  بةهةمان شَيوة، لةبةر ئةوة بؤ يةكاليي كردنةوةي ئةو مةوزوعة، وةكو ليذنةي رؤشنبريي بؤ ئـةوةي  
لَيكؤَلينــةوةي بـــؤ بكـــةين و باشـــرت ديراســـةي بكــةين، كؤبوونـــةوةي خؤمشـــان لةســـةري بكـــةين، ليذنـــةي   

 .ثةروةردةش خؤي حازر بكات، ئةوةش بؤ كاتَيكي تر دواخبرَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زةفور نوقتةي نيزاميت هةبوو فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهربةِرَيز زيتور 

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
 ت، تـةوزحيي ئـةو  بةنيسبةت ثَيشنيارةكةي سـةرؤكي ليذنـةي رؤشـنبريي، ئـةكرا تـةنها ثَيشـنياري ئـةوة بكـا        

 .هةمووة نةكات، ضونكة ئةو تةوزحية ئةكرَي لةماددةي يةك كة موناقةشة ئةكرا، بَيينة سةري، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يالتةكة داخَلـي ماددةكـاني تـرة، موقتةرةحةكـةي كـاك ئـارَيز سـةرؤكي        نوقتة نيزامييةكةت دروستة، تةفص
 .ليذنةي رؤشنبريي، ئةوةية كة ئةو خاَلة دواخبرَيت، كَي رةئي تري هةية؟ كاك سةعد فةرموو
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 :يري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمانوةز/بةِرَيز سعد خالد حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ان ئةزانن، وةكو بابَلَيني ثرؤذة ياسايةك هات بؤ ئَيرة، بؤ ئةوةي هةموو ثرؤذةكة تةبيعي ئةو ثرؤذة جةنابت

برادةر موداخةلةيان كرد، قسةيان لةسةر كـرد، بـؤ    9 - 2موناقةشةي لةسةر بكرَيت، دواي ئةوةي كة لَيرة، 
ــدا نيــ       ــؤِراني تَي ــة ط ــدا ثرؤذةك ــة ئةساس ــس ل ــونكة بةِراس ــةكوذين، ض ــاتَيكي زؤر ن ــة ك ــةوةي ئَيم ــةند ئ ة، ض

فةقةرةيــةكي كــةم نــةبَيت، بؤيــة لةســةر ثَيشــنياري بــةِرَيزتان، هــةموو ئةنــداماني ثةرلــةمان، ئــةو ثــرؤذة    
جارَيكي تر طةِرايةوة بؤ حكومةت بؤ ئةوةي بةشَيوةي تةعديل بَيتة ئَيرة، كة ئةو دوو، سَي فةقةرةية، مـن  

ذةكة، ئةنداماني ثةرلةمان نيشانيان نةدا، ثَيم سةيرة ئةو كاتةي كة ئَيمة هاتني بؤ موناقةشةي هةموو ثرؤ
بؤ موناقةشةي فةقةرة بةفةقةرةي ثرؤذةكة، كة  كة ئةوان خؤيان ئامادة نةكردووة بةتايبةتيش كاك ئارَيز،

خؤشيان ئةزانن هاتووينةتة قاعة بؤ ئةوةية، بؤ ئَيمة، موسادةقة لةسةر ثرؤذةكـة بكـةين، ئَيسـتا نَيـردراوة     
بةتةعـديلَيكي زؤر كـةم، يـةعين هـةموارة كـة ئَيسـتا لةثَيشـتانة، هـةمووي خـؤي          بؤ حكومةت، هاتووةتـةوة  

لةيةك وةرةقةدا ئةبينَيتةوة، بةِراسس سةرؤكايةتي ئةجنومـةني وةزيـران ثةيوةنـدييان بـةمن كـرد، كـةزؤر       
زةروورة، ئــةو تةعديلــة ثــَيش كؤتــايي هــاتين ئــةو دةورةيــةو دةســت ثَيكردنــي عوتَلــة، لةاليــةن ئةنــداماني   

ةرلةمانةوة موناقةشةي لةسةر بكرَيت، جا بةِراستيش ئةطةر موبةِريِرةكة شتَيكةو ثَيويسـت بـةوة ئـةكات،    ث
كة كاتَيكي تر بكرَيت، ئةوة تةبيعيـة، بـةآلم بـةبِرواي مـن، يـةعين ئَيمـة بـةزةرووري ئـةزانني، كـة دةبوايـة           

اوةتـةوة بـؤ ئَيـرة، دةبوايـة     ليذنةي رؤشنبرييش حةتا لةسـةر تةعديلةكـةش كـة مـاوةي كافيشـي هةيـة، طةرِ      
بةِراسس موالحةزاتي خؤيان، سةرجني خؤيان، بريوِراي خؤيان لةسةر بدايةو خؤيان بؤ ئامـادة بكردايـة، بـؤ    

 .ئةوةي ئةمِرؤ لَيرة موناقةشة بكرايةو، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
من ثشـتطريي بـراي بـةِرَيزم كـاك سـةعد ئةكـةم، بةتايبـةتيش ئـةو ثرؤذةيـة دةمَيكـة هاتووةتـة ثةرلـةمان،             
طلةييةكي زؤريشمان لةسةرة و طلةييش هاتووةتة ثةرلـةمان، طازندةيـةكي زؤرمـان لةسـةرة، ئةمـة لةاليـةك       

، تةنها هةمان ياسـاي قـانوني جممـع    لةاليةكي تريشةوة، ئةو عةعديالتةي كة هاتووة، تةعديلَيكي زؤر كةمة
العلمية، لَيـرةدا هةنـدَيك اصـتالحات طـؤِراوة، لـة ئةهـدافيش يـةك، دوو بِرطـة طـؤِراوة، ئـةطينا هـةر هـةمان             

 .ياساية، بؤية من لةطةَل بؤضوونةكامن بةوةي بةردةوام بني لةسةر موناقةشةكةمان، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .يب ئةكةيتكاك ئارَيز تؤ سةح
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 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةزير بؤي نية، لَيرة رةخنة لة ئَيمة، بطرَيت، كة ئايـا طيتتوطؤمـان كـردووة يـان نـةمانكردووة، بـؤ ئاطـاداري        

 .جةنابت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي  وةزيرَيـك نةيـةت ئـةو تـةعبري لـة      با بؤي هةية، بةثَيي نيزامي داخلي حـةقي تةصـويس نيـة، ئةطـةر هـ     
حكومةت ئةكات، رةئي حكومةت بةئَيمة ئةَلَيت، حكومةت خؤي مةسـئولة كـة ئـةوي نـاردووة، لةبـةر ئـةوة       
ئيمة لةكؤبوونـةوةي ثَيشـوودا، خؤمـان رةدمـان كـردةوة موناقةشـةكةي، خؤمـان داوامـان كـرد لةحكومـةت،           

زة نيـة، ئـةبَي هـةموار بكرَيـت، ناردوويانـة ئَيسـتا ئـةو        ثرؤذةكة نَيردرايةوة بؤ حكومـةت ومتـان قـانوني تـا    
طلةييـةيان تةبيعيــة ئةطـةر لــة ئَيمــةي بكـةن، بــةآلم لةطـةَل ئةوةشــدا وجهــةت نةزةرةكـةت مــةنتقي هةيــة،      
دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل موقتةرةحي ليذنةي رؤشنبرييية بـؤ دواخسـتين بادةسـس بَلنـد بكـات تكايـة؟       

موقتــةرةحي ليذنــةي رؤشــنبريي رةتكرايــةوة، كــةدواخبرَيت، بــةردةوام ئــةبني،   كةســة، ئــةوة 13فــةرموون 
 .فةرموو دانيشة كاك ئارَيز لةمةنةسة

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك احسان ئامَيدي دَيتة سةر مةنةسة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيوةش وةرن، ئَيستا دةست بكـةن بةموناقةشـةي خـاَل بـةخاَل     باشة فةرموو، ليذنةي رؤشنبرييش فةرموون 
 .تكاية، فةرموو ظيان خان

 :بةِرَيز ظيان سلَيمان حاجي بشار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة وةكو ليذنةي ثةروةردة، هةردوو راثؤرمتان ثَيية، راثؤرتَيكي هاوبةش لةطـةَل ليذنـةي ياسـايي، لةسـةر     
تر، راثؤرتَيكيش هي ليذنةي ثةروةردة خؤي بةتةنها، بؤ هةموار كردنةكـة ئـةكرَي   ثرؤذة بِريارةكةي ثَيشوو

 .يةكَيك لةئةنداماني ليذنة بيتةرموونة سةر مةنةسة، تا لةتةعديلةكة راي خؤمان بَلَيني
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َينا، بــةآلم دةبــَي كــاك كــةمال رةئيــةكي هةيــة، ئــةَلَيت ئةوانــةي كــةوا داواي تــةئجيليان كــرد، دةنطيــان نــةه  
بيدةيتة دةنطدانةوة كةضةند كةس لةطةَل ئةوةداية كة بةردةوام بَيت، هةرضةندة من ثَيم وايـة، تةحصـيل   
حاصلة، بةئةكسةرَيتة، بةس ئةوةش ئةخةمة دةنطـةوة، كـَي لةطـةَل ئةوةدايـة كـة بـةردةوام بـني لـةم خاَلـة          

فـةرموو دانيشـن بـؤ خوَيندنـةوةي      يذنةي ثةروةردةؤرينةية فةرموو، لبادةسس بَلند بكات تكاية؟ ئةوة بةز
راثؤرتتان، ظيان خان تؤ ئةخيوَينيتةوة دةي وةرة، كاك ئارَيز دةتوانيت وةكـو شةخصـيش دابنشـيت، ضـونكة     

 .سةرؤكي ليذنةية، كاك احسان جةنابيشت وةرة دانيشة، كاك عةوني دةست ثَيبكةن فةرموو
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 :زازبةِرَيز عوني كمال سعيد ب
 .ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س

ثرؤذةيــةك لةاليــةن حكومةتــةوة ثَيشــكةش كــرا بــؤ ثةرلــةمان، بةهــةمواركردني ياســاي، جممــةعى عيلمــي    
ــةذمارة ــتين رؤذي   1992ي ســاَلي (10) كوردســتان ب ــاش خوَيندنــةوةي يةكــةمي لةثةرلــةمان لةدانيش ، وةث

ةر ثرؤذةكـة، بيدايـةت   رةوانةي ليذنةكةمان كرا، ليذنـةي ياسـايي ثـاش طيتتوطـؤكردن لةسـ      12/10/0222
تةئيـــدي ثرؤذةكـــة ئـــةكات، لةبـــةر ئـــةوةي تةعـــديلي ضـــةند ماددةيـــةك ئـــةكات، لـــةقانوني ئةصـــَلي           
طؤِرانكارييةكانيش وا بةئةهةميةت نية، ثاش موناقةشـةكردن، ئَيسـتا ماددةكـان يـةك، يـةك دةخيوَينينـةوة،       

 .ةو، زؤر سوثاسدوايي طيتتوطؤي لةسةر ئةكةين، رةئي كؤتاييش بؤ ئةنداماني ثةرلةمان
 :حممد سعيد جامباز طارقبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 دةقي ياساكة ئةخوَينمةوة بةكوردي،

 0222ي ساَلي )  (ياساي ذمارة
 ياساي هةمواركردني ياساي كؤِري زانياريي كوردستاني عَيراق

 1992ي ساَلي (10)ذمارة
( عَيراقــةوة كــؤِري زانيـاريي كوردســتاني )لةياســاي 1992ي سـاَلي  (10)نـاوي ياســاي ذمــارة  :مـاددةي يةكــةم 

 (.ياساي ئةكادميياي كوردي)هةموار دةكرَيت بؤ 
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 0222لسنة ) ( قانون رقم 

 1992لسنة ( 10)العراق رقم -قانون تعديل قانون اجملمع العلمي لكوردستان
العـراق اىل قـانون    -من قانون اجملمع العلمـي لكوردسـتان   1992لسنة ( 10)ل اسم قانون رقميعد :املادة االوىل

 .االكادميية الكوردية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي
 :زازبةِرَيز عوني كمال سعيد ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
عادةي صيازةي كردووةتةوة، بةم شـَيوةيةية  ليذنةي ياسايي هي  تَيبينيةكي نية، لةسةر ماددةكة ، بةس ئي

 .كة ئةخيوَينمةوة
قانون )العراق اىل - من قانون اجملمع العلمي لكوردستان 1992لسنة  10يعدل اسم القانون رقم : املادة االوىل 

وة، ، الف المةكةي لة ثرؤذةكةدا بةتةنها هاتية، قانون، ئَيمة الـف والممـان ئيزافـة كـردو    (االكادميية الكوردية
 .تةنها ئيعادةية، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو ليذنةي ثةروةردة
 :بةِرَيز ظيان سلَيمان حاجي بشار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ثةروةردة هي  تَيبينيةكي لةسةر نية، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ن يـان لةطـةَل تةعديلةكـةن، ئَيـوة الـف والمةكـةتان       ليذنةي رؤشنبريي فةرموون، ئةي ئَيـوة لةطـةَل دةقةكـة   
 ناوَيت؟

 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمةش هي  تَيبينيةكمان نية، تةئيدي راثؤرتي ليذنةي ياسايي ئةكةين
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ووكَي دةيةوَيت قسة بكات با ناوي بنووسم، كاك دكتؤر دلَير فةرم
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراســس ئـــةم ياســـايةي ئــةمِرؤ لةبـــةردةم ئَيمةدايـــة، ياســـايةكي زؤر طرنطــة،  ئـــةتوامن بَلـــَيم ياســـايةكي    
ضارةنووسسازة، ضونكة وآلتاني ثَيشكةوتوو كاتَي كة ثَيشكةوتن، يان ئةو طةالنةي كة ثَيش كـةوتوون، ثـَيش   

ةكةوتوون و ئةكادميياي زانستيانةي خؤيان دامةزرَينن، ئةوان ئةكادميياي زانستيان دامةرزاندووةو يةكَيك ن
لةو هؤكارانةي كة ثَيي ثَيش كةوتوون، ئةوةية كةئةكادميياي زانسس خؤيان هةبووة، بؤية دةبَي ئَيمـة ئـةم   

مي كـاركردمن لـة كةشـوهةواي زانسـس     ياساية بةهةند وةربطرين، ئةمة لةاليةك لةاليةكي تريشةوة، بـةحوك 
وةكو مامؤستايةكي زانكؤ، بةِراسس حةق بةخؤم ئةدةم، هةنـدَيك قسـة لةسـةر ئـةم بابةتـة بكـةم، مـن ثـَيم         
واية ناوةكةي خؤي وةكو ئةكادميياي زانسس كوردستان بَيت، ضونكة زانست و مةعرييتة لةسـةر بنةمايـةكي   

ةشــَي لةســةر ضوارضــَيوةيةكي جــوطرايف ولةســةر بنةمايــةكي  نةتــةوةيي دروســت ناكرَيــت، ئةطــةر بكرَيــت ئ 
نيشتماني دروست بكرَيت، ئةطةر بَيتو ئَيمة ئةمة بكةين  بةئةكادميياي كوردي، ئةو وةختـة ئـةبَي مـافيش    
بةوة بدةين، كة بـرا توركمانـةكان و بـرا كلـدو ئاشـووريةكانيش  ئـةكادميياي خؤيـان هـةبَيت، بـةآلم ئةطـةر           

ــةكادميياي ز  ــة ئ ــةو         ئةم ــةتوانني ل ــة ئ ــت، ئَيم ــتان بَي ــاري كوردس ــؤِري زاني ــان ك ــت، ي ــتان بَي ــس كوردس انس
ــذوو      ضوارضــَيوةيةدا جَيطــة ولقَيكــيش بــؤ زانســس، يــاخود لَيكؤَلينــةوةكان لــةبواري كلتــورو فةرهــةنط، مَي

مـن   جوطرافياي توركمان بكةينةوة، ياخود كلد وئاشورةكان بكةينةوة، هةتا دوايـي، بؤيـة بـةبريو بؤضـووني    
ناوةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوة، وةكو ئةكادميياي كوردستان باشرتة، لةوةي بكرَيت بـة ئـةكادميياي كـورد، زؤر    

 .سوثاس
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 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك زةفور فةرموو

 :سعيد مةمخوري طاهر بةِرَيز زيتور
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
ةمان رةئـيم هةيـة، كـة دةبَيـت ناوةكـة ئـةكادميياي زانسـس كوردسـتان بَيـت، مشـولي تـر            بةِراسس منـيش هـ  

دةبَيت، لةهةمان كاتيشدا ئةطةر ئةكادميياي زانسس كوردستان بَيت، بؤ نةتةوةكاني تري كوردستان دةكرَيت 
كادميياي كـوردي  هةيئات هةبَيت، لةناو ئةو ئةكادمييايةدا، بـةآلم كـة ئيسـتاكة ئـةكادميياي كـوردي بَيـت، ئـة       

ضي؟ حةتا ئـةوةش بَيـت، ئـةبَي كةليمةيـةكي تـري لةثاَلـدا بَيـت، ئـةكادميياي زانسـس كـوردي بَيـت، بـةآلم،             
ئةكادميياي زانسـس كوردسـتان لةسـةر ئةساسـي نيشـتمانة، مةسـةلةن تـؤ ئَيسـتاكة كـؤِري زانيـاري عَيراقـت            

انة، بؤية ئةو ئةكادميياية ئـةبَي ئـةكادميياي   هةية، لةوآلتاني تريش بةناوي وآلتةكةية، كوردستانيش نيشتم
زانسس كوردستان بَيت، لةناو ئةوةدا كَيشةكاني تر ضارةسةر ئةبَيت، دةستةي مةسةلةن توركماني، دةسـتةي  
ئاشوري، لةناو ئةوةدا دروست ئةبَيت، ئةوانيش كةبةشَيكن لةثَيكهاتةكاني كوردستان، دةتوانن لةوَيوة بايةخ 

كاتدا بةفةرهةنطي خؤيان بدةن، بيذَيننةوة ئةطةر ئةوةش نةبَيـت، هـةيئاتي تـر    ةهةمانبةزمان و كلتور ول
كة دروست ئةبَيت، ئةوكات ديسـان ئـةبَيت، هـةمان ئيمتيـازي ئـةو هةيئـةيان هـةبَيت، ئـةو ئةكادمييايـةيان          

كـةم بكرَيتـة   هةبَيت، لةوةشدا ئَيمـة، ئـةبَيت كؤمـةَلَيك ياسـاي تـر دةربكـةين، جـا بؤيـة ثَيشـنياري ئـةوة ئة          
 .ئةكادميياي زانسس كوردستان، زؤر سوثاس

 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر ناصح فةرموو
 :رمضانناصح زيتور .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وة تـاكو ئَيسـتا، كـؤِري    92من ثَيضةوانةي ئةو دوو بةِرَيزة ئةمةوَيت قسة بكةم، ضونكة لةِراستيدا لـة سـاَلي   

اري كوردستان نةيتواني دةوري خؤي  وةكو كوِري زانياري كوردستان ببينَيت، زياتر خةريكي زمانةواني زاني
وكاروباري زمانةواني و ئةو مةسئةالنة بوون، هةرضةندة لةوَيشدا كةموكوِريان هةية، لةبةر ئـةوة مـن ثـَيم    

ي كوردسـتانيش هـةمان كؤِريـان    زؤر تةبيعية، نةتـةوةكاني تـر   و واية، ئةم هةمواركردنة لةجَيطاي خؤيةتي
ئــةوة شــتَيكي تــرة، بــةآلم مــن ثــَيم وايــة ئــةوةش زؤر زؤر سروشــتية،          ،هــةبَيت، ض نــاوَيكي لــَي ئــةنَين   

 .لةكوردستانَيكي ئازادا، لةكوردستانَيكي فيدراليدا، زؤر سوثاس
 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممد فةرةج فةرموو
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 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

من ثَيم واية، ئةمة ثةيوةندي بةزمانةوة هةية، بةنةتةوةوة هةية، ئةبَي ئـةم كةليمةيـة بةنةتـةوةوة بَيـت،     
كة ئةَلَيني عَيراق لةكاتَيكدا كة كؤِري زانياري عَيراق هةبوو، لةثاَل ئةوةدا كؤِري زانيـاري كـورديش هـةبوو،    

ية، بةتايبةتي لةبواري داتاشيندا، من وانازامن كةليمةي ئةكادميي زمان هةميشة ثَيويسس بةطةشة ثَيدان هة
بؤ ئةمة هةر بشَيت، كةليمةي مةمجةعةكة زؤر بةقوةتـة، بـةآلم وا ئـةزامن تةرجومةكـةي كـة ئـةَلَيت كـؤِر،        
تؤزَيك بضووكي كردووةتةوة، يةعين كةليمةي مةمجةعةكةي بضووك كردؤتةوة، ئةطةرنا ئةكادميي بؤ ئةوة 

ئةكادميي بؤ عيلمة، بؤ زانستة، لةسةر مةعرييتـةو ئسوسـي خـؤي ئـةبَيت، زمـان ئسووسـةكةي لـةناو        نابَيت، 
خؤيداية، ئَيمة كةشيتي ئةكةين، يةعين كةسَيك كة قسة لةسةر زمان ئةكات، ئيكتيشايف نصوصـةكان ئـةكات،   

بنةمايـةك دروسـت    ئةكرَي ئةمِرؤ شتَيك ئوسوسـَيك ئةساسـَيك،   ،ةيلةناو خودي زمانةكةدا، بةآلم عيلم واني
بَيـت ثَيشرت نةبووبَيت، بنةمايةك دروست بكةيت بؤ بنةمايةكي عيلمي ئةمِرؤ نةت بَيت، بةآلم لةمةسةلةي 

ة، ئَيسـتا ديـار ئـةبَيت،    يـ ديـار ني  ،زماندا هةموو ئةوشتانة لةناو خؤيدا كةشف ئةكرَيت، نهَينيةكة شـاراوةية 
محان هةية، لةبةر ئـةوة هةرضـةند طرنطـي بةمـة بـدةين،      ئَيمةش وةكو كورد كَيشةيةكي زمانةواني زؤر واز

بةكةليمةي ئةكادميي نابَيـت، ئـةبَيت هـةر مةمجـةع بَيـت، بـؤ؟ ضـونكة كؤمـةَلَيك زانيـاري كـؤ ئةكةيتـةوة،            
لةسةر ئةمة، زانيارييةكانيش هةمووي كؤنن، ضونكة ئةم زمانة ريشةي هةية، ئةبَي بطةِرَيني لةِريشـةكةوة،  

تاشني ئةبَيت، ئةبَي لةسةر ئةساسي ريشةكة بَيت، ئةوة ثَيويسس بةئةكادمييا نية، بةَلكو تةنانةت كاتَي كةدا
 .ثَيويسس بةطةِرانةوةية بؤ ئةصاَلةت وحةقيقةتي ئةو كةليمةية، سوثاس

 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان فةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةِرَيز حممد امحد صاحل
 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم

دةربارةي ئةكادميياي كورد، تةئيدي كاك حممد فـةرةج ئةكـةم، ضـونكة ئةطـةر ببَيتـة ئـةكادمييا، ئـةبَي زؤر        
مـةوادي ديكـةش هـةموار بكـةين، لـةناو قانونةكـةدا زؤر مـةوادي كـة باسـي مةمجـةع هـاتووة، يـان كؤِرةكـة              

قةناعةمت ثَيي نية، ضونكة ئةطةر  هاتووة، موبةِريِراتي طؤِريين ناوةكة لة كوردستاني بؤ كوردي، الي منيش
هاتوو موهيمةي ئةم ئةكادميياية، تةنها ئةدةبيات و زماني كوردي بَيت، ئةوة لةكوردستان ضةند زانكؤيـةك  
ــةزي         ــةندان مةرك ــةروةها ض ــة، ه ــوردي هةي ــاني ك ــةدةبيات و زم ــذَيكي ئ ــةكيش كؤلي ــةر زانكؤي ــة، لةه هةي

كـة تـةنها بـؤ زمـاني       رةنطـة ثَيويسـت بـةم كـؤِرة نـةكات     توَيذينةوةي طةورةي ديراساتي كوردي هةيـة، ئـيرت  
ئةطةر هاتوو بؤ كوردي وتايبةت بَيـت، كـة ئـةوة ئـةبَي لةكوردسـتان مةمجوعةيـةكي تـر         /كوردي بَيت، دوو

ك وكؤِري ئةكادميياي تر دروست بَيت، بؤ كلدان و ئاشوري وتوركمان، بؤ برا عةرةبةكان كـة سـبةييَن كـةركو   
ة سـةر كوردسـتان، ئـةوانيش ثَيويسـتيان ثَيـي ئـةبَيت، ئةمـةش تـةكلييتَيكي زؤر طـةورة          و ئةو ناوضانة هاتن

ــةموويان         ــةش ه ــات، ئةوان ــت بك ــات دروس ــات موئةسةس ــت بك ــة دروس ــة بيناي ــةت، ك ــةر حكوم ــةبَيت، لةس ئ
بةدةرةجةي وةزيرو نائب وةزير ومودير عام ئةبن، يةعين وةكو وةزارةتَيكن، سَييةم، هـةموو موئةسةسـاتي   

تان بةناوي كوردي نية، تةنها ئةمة ئةبَيتة ناوي كوردي، لةبةر ئةوة منيش لةطـةَل ئـةوةدام، ناوةكـة    كوردس
 .هةر ئةصَلةكة بَيت، كوِري زانياري كوردستان بَيت، زؤر سوثاس
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 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رؤميؤ فةرموو
 :بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي تةئيد كردني قسةكاني دكتـؤر دلَيـرو كـاك زـةفورو بـراي بـةِرَيزم كـاك ديلمـان، بةِراسـس ئـةو           منيش دوا

هؤيانةي كةئةوان باسـيان كـرد، منـيش ثـَيم باشـة كوردسـتان بَيـت، ضـونكة لةبريمـة ثـَيش ضـةند مانطَيـك             
َيك لةوةزارةتـةكان،  مشتوومِرَيكي زؤر هةبوو لةم ثةرلةمانة لةسةر دامةزراندني بةِرَيوةبةرَيكي طشس لةيةك

كةوتيان ئةبَيتة بارطرانييةكي زؤر طةورة، بؤ سةر بودجةي هةرَيمي كوردسـتان، ئايـا ئةمـة ئةطـةر بكرَيتـة      
ئةمـةش بارطرانييـةك   ئةكادميياي كوردي، دواي ئـةوة ئـةكادميياي توركمـاني و هـي كلـداني و هـي ئاشـوري،        

ةندةها تةعـديالتي تـر، بـؤ هةنـدَيك لةياسـاكاني تـر       بةِراي من لةرووي ياساييشةوة ئةبَي ض /نابَيت، دووةم
 .بكرَيت، بؤ طؤِريين كوردستانةكان بؤ كوردي، ياخود ئةم شتانة، زؤر سوثاس

 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةرخي فةرموو
 :بةِرَيز كرخي جنم الدين نورالدين

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اي بةِرَيزم كاك رؤميؤ جياوازيم هةبَيت، لةو مةسةلةيةدا، ئةويش من بةِراسس لةوانةية هةندَيك لةطةَل بر

كؤِري زانياري كوردي، هةروةكو هةندَيك لةبةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان باسيان كرد، ثةيوةسـتة بـةزمانَيك   
كةزماني كوردية، ثةيوةستة بة كلتورَيك، ثةيوةستة بةكةلةثورَيك كةجياية، مةسةلةيةكي نةتةوةيي سرفة، 

ــ ــةي         ئ ــةو عيالق ــةلةكة ئ ــةعين مةس ــة، ي ــتَيكي جوطرافي ــتان ش ــةين، كوردس ــتان دةك ــي كوردس ةوةي كةباس
بةزمانةوة نية، يـةعين جوطرافيـا زمـاني نيـة، نةتـةوة زمـاني هةيـة، خـؤ تـؤ ناتوانيـت زمـاني نةتةوةيـةك             

ت، ئــةوة ثةيوةنـد بكــةيت، بــة جوطرافيايــةكي تايبةتــةوة، ئــةوة نةتةوةيةكـة لةهــةر شــوَينَيكي دونيــاش بيـَـ  
زمانةكةيةتي، ئَيمةش وةكو توركمان، واي بؤ دةضني، ئةو كؤِري زانياري كوردة دامبةزرَيت، تا كؤِري زانياري 
توركمانيش دامبةزرَيت، هةتا هي سريانيش دامبةزرَيت، ئةوة شتَيكي زؤر تةبيعيـة، باسـي تـةكاليف ئةكـةن،     

بَيـت، ئَيمـة خؤمـان خانوويـةك بـةكرَي ئـةطرين،        من ثَيم سةيرة بةِراسس، كاكة ئةطةر مةسةلة بينايةيةك
ضةندان وةزارةت وسةنتةرو شس وا هةية، ئةوة بةتةكاليف باس ناكرَيت، كة دَيتة سـةر كـؤِري زانيارييـةك،    
كةلةوانةية بةدوو خانوو طرتن، حـةل ببَيـت باسـي تةكالييتةكـةي ئةكـةن، ئـةوة ثـَيم سـةيرة بةِراسـس بـةو           

مــةش حــةز ئةكــةين لةِراســتيدا، لــة مةســةلةي زمــان و كةلــةثورو مَيــذوو، هــةر   شــَيوةية بــري بكرَيتــةوة، ئَي
لَيـرة لةثةرلـةماني كوردسـتانداين،     شـتَيكي تةبيعيـة ئَيمـة   نةتةوةيةك با ئيستقالليةتي خؤي هـةبَيت، زؤر  

 .لةسةر خاكي كوردستان دةذين، بةآلم زمانَيكي تايبةتيمان هةية، با ئةو خسوسيةتة ِرابطريَيت و، سوثاس
 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممدي حاجي حممود فةرموو
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 :بةِرَيز حممد حاجي حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةكــو تةقريبــةن هــةموو اليــةك ئيشــارةتيان ثَيــدا، مةســةلةي ناوةكــة ئــةكادمييا يــان كــؤِر، مــن ثــَيم وايــة،    
ة وةكـو ناوةكـة، مةسـةلةي كوردسـتاني وكـوردي،      ئةكادمييا هَيشتا ماويةتي، بةآلم كؤِر يان ئةو جممعة باشـرت 

خؤي كؤِري زانياري هةر نةتةوةيةك عيالقةي بةكلتورو فؤلكلـؤر ومَيـذوو وزمـان ورَيزمـان وئةوانـةي كـةوا       
عيالقةيان بةو نةتةوةوة هةية، لةبةر ئةوة مـن ثـَيم وايـة هةريـةكَيك لـةو نةتةوانـةي كـةوا لةكوردسـتاندا         

انة بؤ خؤيان كـؤِري زانيارييـان هـةبَيت، ضـونكة عيالقـةي كلتـوري توركمـان        دةذين، حةقَيكي تايبةتي خؤي
وكورد وكلدو ئاشوري، هةريةكـةو كلتـوري خـؤي جيـاوازة، زمـاني خـؤي جيـاوازة، رَيزمـاني خـؤي جيـاوازة،           
تةئرخيي خؤي جياوازة، ئةمانة هةمووي جياوازين، لةبةر ئةوة هةريةكـةو بـؤ خـؤي حـةقي ئـةوةي هةيـة،       

 .تةنها عيالقةي بةيةك نةتةوةوة هةية، سوثاسكورديةكةش 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نوقتةي نيزامي بَيت دكتؤرة شوكرية، فةرموو
 :شكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 لةبةر ئةوةي من لةناو ليذنةي ثةروةردةدابووم، ناوي خؤم لة ئـةخريا بـةرزكردةوة جـةنابت منـت نـةبيين،     

 .جا ئةطةر بةِرَيزت رَيطام بدةيت وةكو هةموو خةَلكةكاني تر كة جارجار رَيطايان ئةدةيت، سوثاست ئةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو دكتؤر دلَير. ئَيستا دكتؤر دلَير نوقتةي نيزامي هةية، ثاشان تؤ قسةكةت بكة
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس.بةِرَيز د

 .جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة
ئَيمة، موناقةشةي كؤِري زانياري ئةكةين، يان كـؤِري زمـان، دوو شـس جيـاوازة بةِراسـس، ئَيمـة، مةمجـةعى        

 .لوزةوى موناقةشة ئةكةين، يان مةمجةعى عيلمي، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا فةرموو دكتؤرة شوكرية
 :شكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
وة، خــةريكي دامةزرانــدني ئــةم كــؤِري زانيــاري كــوردة بــووين، ثــاش ئــةوةي كــةمن     1995لةســاَلي  ئَيمــة

سةردانَيكي بةزدادم كرد، هامتةوة موزةكةرةيةكم نووسي، بؤ مةكتةبي سياسي و بؤ سـةرؤكي ثـارتي، ئـةوة    
طامانـدا، ثـاش ئـةوة منيـان بـانط      بوو ثَيشنيازةكةميان قبوَل كرد، ليذنةيةكيان تةشكيل كرد، دوايي  بـة داد 

كردة ثةرلةمان، بةِرَيز كاك شَيروان حةيدةري وتي ئايا نـاوي بنـَيني كـؤِري زانيـاري كـورد، يـان كوردسـتان،        
كَيشةيةكي طةورة دروست بوو، ئَيمة لةطةَل ئةوةدا بووين كوردي بَيـت، ضونكة ئةو كؤِري زانيـاري كـوردةي   

نة برا توركمانـةكامنان، نـة بـرا كلـدو ئاشـووريةكامنان، هـي  كةسـَيكي         كةلةبةزدا دورست بوو، لةو كاتةشدا
وايان تَيدا نةبوو، كةبضن لَيكؤَلينةوة لةزمان و ئةكادميياي زمانيان بكةن، ئينجا وةكو مةرحةلة وةكو بةِرَيز 
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ي تـر كـةمن   كاك كةرخي ئاماذةي ثَيكرد، بؤ مةرحةلةي ئَيستا كؤِري ئـةكادمييا بَيـت، ئةمـة خاَلَيـك، خـاَلَيك     
خؤم لةليذنةي ثةروةردةدا بـووم، سـةرؤكي ليذنـةي ثـةروةردةو هـةموو ليذنةكـةش، ضـةند ئةكادمييايـةكي         
طةورة لةناو زانكؤكاني كوردستاندا، ض لةدهؤك، لة سلَيماني، لة هةولَير، ئَيمة بانطهَيشس ثةرلـةمامنان كـرد،   

ةخيوَينَيتةوة، ئَيمة ثَيشنيازي ئةوةمان كردووة، لةئةجنامدا طةيشتينة ئةم صيغةيةي كةوا ئَيستا ظيان خان د
هةروةكو نةتةوة ضؤن لـةزمان وكلتـوري خؤمـان بكؤَلينـةوة، بـرا توركمانـةكان و بـرا كلـدو ئاشـوريةكانيش          
بةهةمان شَيوة ئةوانيش ئةتوانن تةقدميي موزةكةرةيةك بكةن، ئةو بةشة بكةنةوة، بـةآلم بـؤ ئَيسـتا وةكـو     

ة تا ئَيستا ئَيمة، نةئينكلؤثيـديامان هةيـة، نـةزمانَيكي يـةكطرتوومان هةيـة، نـة       مةرحةلةيةكي سةرةتايي ك
وشــة، ئَيمــة ئــةتوانني دابتاشــني يــان دروســس بكــةين، جــا بؤيــة مــن ثَيشــنيازي ئــةوة ئكــةم، جــارَي كــؤِري    

 .ئةكادميياي كوردي بَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةسةرة، كـوردي يـان كوردسـتاني بَيـت، ذمارةيـةكي زيـاتر وتيـان         خؤي دوو رةئي هةية، ئةوةي كة ئيختاليف
كوردستاني بَيت، كاك كةرخي وتي كوردي بَيت كة توركمانيشـة خـؤي، دكتـؤرة شـوكريةو دكتـؤر ناصـحيش       
وتيان كوردي بَيت، ليذنةكانيش وا ئةَلَين، خؤي لة ِراستيدا منيش وةكو ئةندامَيكي ثةرلةمان رةئـي ئـةدةم،   

، خــؤي كــة جممعــي علمــي كــوردي دامــةزرا مــن بــةش بــةحاَلي خــؤم زؤرم ثَينــاخؤش بــوو    يــةعين وةخــس 
لةويـدا، ومت بـاجممعي علمـي عـةرةبي بَيـت، بـا هـي كـورديش هـةبَيت،           كةبةشَيك بوو جممعي علمي كـوردي 

دوايي هي كورديش دامةزرا، كة ئيلغاشكرا، لـةذَير فشـاري حكومـةتي بةعسـدا ئيلغـا كـرا، نـةك لـة ناحيـةي          
يةوة من وا ئةَلَيم، مـن دييتـاع لةحـةقي توركمـان و حـةقي كلـدو ئاشـوريش ئةكـةم، ئـةوانيش حـةقي           كوردي

خؤيانة ئةكادميياي خؤيان هةبَيت، ئَيمة لةمةشـروعي دةسـتووري هـةرَيمي كوردستانيشـدا واي دةوَلةمةنـد      
هةيانـة لةدةسـتووري   ئةكةين، كة منوونةيةك بَيت بؤ ثَيكةوة ذيان، لةكوردستاندا زياتر لـة مافـةكانيان كـة    

عَيراقــدا لــة ثــرؤذةي دةســتووري هــةرَيمي كوردســتاندا مــايف نةتــةوةكاني كةلةطةَلمانــدا دةذيــن، بةتايبــةتي  
ـت، جـا لةبـةر ئـةوة     توركمان و كلدو ئاشور، كةذمارةيـةكي بةرضـاون لةبـةر ئـةوة هـةموو مافـةكانيان هةبيَـ       

يةكي تردا هةموو ئةركو واجبةكاني زماني كوردية، لة قازاجني ئةوانيشة، جطة لةوةش لةماددة بةكوردي بَي
ئةطةر ئةوة بطؤِرين، ئةبَي هةمووي بطؤِرين، لةبةر ئةوة من تةئيدي ئةوة ئةكةم كة كوردي بَيت، كـة جطـة   
لةوةي ناوةرؤكةكةي ئةطوجنَيت، هةم دييتاعيشة لة توركمان و كلدان وئاشور، ئـةو حةقـة تةبيعيـة مبَينَيـت،     

ةبَيت، قةت لةشتَيكي طرنطي وا هي  نةبَيت، ئَيستا من لةطةَل ئةو رةئيةم، بةَلَي كاك جممعي علمي خؤيان ه
 .دكتؤردلَير فةرموو

 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، كةماددةكاني تر ئةبَي، ئةو ئةركانـةي كـؤِر هـةر ئةركـة زمانةوانيةكـة بَيـت       جةنابت زمينيةن بِريارت داوة
 .جةنابت بِريارت داوة، يةعين ئةمة بةِراسس ناكرَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من بِريارم نةداوة ئةَلَيم ثرؤذةكة وةكو ئةندامَيك قسةم كرد، كة ثرؤذةكـة ئةركـةكاني ديـاري كـردووة، كـة      
ةي مـن ئـةتوامن بِريـار    زمانةوانية، ئةطةر ئةوة بطؤِرين ئـةبَي هـةمووي بطـؤِرين، ئـةوة شـتَيكي تةبيعيـة، كـ       

 .بدةم، بِريار دةنطدانةكان دياري ئةكات، فةرموو كاك شَيروان
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 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي ئةطـةر ثرؤذةكـة خبوَينيتـةوة بةِراسـس، جـانيب لوزةوييةكـة موسـةيتةر تـرة لةسـةر جـةوانيب علمـي            
هةوَل ئـةدةين زمـانَيكي سـتاندارد دروسـت بكـةين لةكوردسـتاندا،        وجةوانبةكاني تريش، بؤية ئَيمة خؤمان

ــرا          ــةَل ب ــةوةمان لةط ــةندين كؤبوون ــة ض ــاوة، ئَيم ــةدا زؤر زؤر طوجن ــةَل ناوةك ــة لةط ــدايف ثرؤذةك ــة ئةه بؤي
توركمانةكانيش كردووة، لةطةَل ئاشورييةكانيش كرد، ئةو وةختةش ئةو برادةرانـة هـةموويان قةناعـةتيان    

ثَيويستة كؤِرَيكي زانياري تايبةتيان هةبَيت بةنيسبةت خؤيان، لةهةمان كاتدا لةكاتي خؤشي  بةوة هَينا، كة
ئةوةي بةزداد، كؤِري زانياري سريانيةكان هةبوو، ئةطةر زةَلـةت نـةمب شـان بةشـاني كـؤِري زانيـاري كـورد،        

رد، بـؤ دروسـت كردنـي،    بةآلم لَيرةيةدا ثرؤذةيةك تةقديم كرا، من خؤم يةكَيك بووم لةوانةي كة ئيمزام كـ 
 .ئةكادميياي برا توركمانةكان لةهةرَيمي كوردستان، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من موقتةرةحي ليذنـةي ياسـايي، كةثشـتطريي كـراوة لةاليـةن ليذنـةي ثةروةردةشـةوة، ئةخيةمـة دةنطـةوة،          
 .فةرموو كاك زةفور

 :سعيد مةمخوري طاهربةِرَيز زيتور 
 .ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

ئةو ثَيشنيارةي كوردستانيش حةقة خبرَيتة دةنط، ضونكة ضةند ئةندامَيك داوايان كردووة، ئةبَي ئةوةَلجار 
 .ئةو ثَيشنيارة خبرَيتة دةنط، دواي ئةوي تر ئةطةر دةنطي نةهَينا، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اشة ئَيستا ضةند ئةنـدامَيك داوايـان كـردووة كـة     ئةويش راستة، بةآلم دةنطت بؤ ئةودا دواي ئةويش دَيت، ب
كوردســتاني بَيــت، ئــةو موقتةرةحــة ئةخةينــة دةنطــةوة، كــَي لةطــةَل ئةوةدايــة كــة كــؤِري زانيارييةكــة يــان  
ئةكادميايةكة كوردستاني بَيت، كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكات تكاية؟ ثَينج كةسي لةطةَلداية،  فةرموون 

 .صَلي موقتةرةحةكةداية؟ ماددةي يةكةم بةزؤرينة قبوَلكرا فةرموون بؤ ماددةي دووةمئةي كَي لةطةَل ئة
 :حممد سعيد جامباز طارقبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــاددةي دووةم ــارة    :مـ ــاي ذمـ ــةم لةياسـ ــاددةي يةكـ ــاَلي (10)مـ ــَيوةية    1992ي سـ ــةم شـ ــةمواردةكرَي وبـ هـ
 .دةخوَينرَيتةوة

ــةم ــاددةي يةكـ ــةرَيمي :مـ ــةناوي   لةهـ ــك بـ ــدا كؤِرَيـ ــتاني عَيراقـ ــوردي)كوردسـ ــةكادميياي كـ ــةزرَي ( ئـ دادةمـ
 .وبةسةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرانةوة دةلكَينرَي

 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :وتقراء كاآلتي 1992لسنة ( 10)تعدل املادة االىل من قانون رقم :املادة الثانية
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ويـرتبط برئاسـة جملـس    ( االكادمييـة الكورديـة  ) العـراق جممـع بأسـم    -يؤسس يف اقليم كوردستان :ىلاملادة االو
 . الوزراء

 :زازبةِرَيز عوني كمال سعيد ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمةش لةليذنةي ياسايي ثشتطريي ماددةكة ئةكةين وهي  تَيبينيةكمان لةسةري نية
 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم

 .ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة
 .ئَيمةش لةطةَل دةقي ماددةكةين

 :بةِرَيز ظيان سلَيمان حاجي بشار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .وةكو خؤي ئَيمةش ثةسةندي ئةكةين

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةطةر كةس موالحةزةي لةسةري هةية، ئةوة ناوى ئةنووسم، طوًلناز خان فةرموو
 :زيز قادربةِرَيز طوَلناز ع

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة دةزطايةكي ئةكادمييةو بةرفراوانة ناكرَيت، ناكرَيت ببَيتـة دةزطايـةكي حكـومي، بؤضـي لَيـرة ثَيشـنيار       

 .كراوة بلكَيندرَيت بة ئةجنومةني وةزيرانةوة، بؤ ئةكادمييايةكي سةربةخؤ نةبَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وكاك رةشاد فةرمو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيشنيار ئةكةم، سةر بةوةزارةتي رؤشنبريي بَيت، لةبـةر ئـةوةي دةطوجنَيـت لةطـةَل كارةكـاني وةزارةتـي       
رؤشنبريي، دوايش زياتر ضاودَيري ئةكرَيت وبودجةيةكي رَيكوثَيكي بؤ دائةندرَيت، ئةوة ئةطةر بَيتوو سةر 

مةني وةزيران بَيت، دةبَي تةشكيلةيةكي تازةي بؤ دابندرَيت، بينايةي دةوَيت، جَيي دةوَيت، وام ثَي بةئةجنو
باشة سةر بـةوةزارةتي رؤشـنبريي بَيـت، ضـونكة ئـةطوجنَيت لةطـةَل كـارو ضـاالكي وةزارةتةكـةش، زيـاتريش           

 .ثشتطريي لَي ئةكرَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رؤميؤ فةرموو
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 :بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

منيش هةمان ثَيشنيارم هةبوو، كة سةربةئةجنومةني وةزيـران نـةبَيت، سـةر بـةوةزارةتي رؤشـنبريي بَيـت،       
يؤسـس يف اقلـيم   )لةبةر ئةو هؤيانةي كةوا كاك رةشاد باسي كرد، هـةروةها لَيـرةدا كةباسـي ئـةوة ئـةكرَيت،      

ــر -كوردســتان ــة ) اق جممــع بأســم الع ــة الكوردي ــري     (االكادميي ــةكاني ت ــؤ ثَيكهات ــدات ب ــارةتَيك ب ــةوَيش ئيش ل
 .كوردستان، بؤ ئةوةي ئةوانيش ئةكادميياي تايبةتي خؤيان هةبَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر دلَير فةرموو
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ارَيكي تريش من باسي ئةوة ئةكةمةوة، كة ئَيمة، باسي شتَيكي مةعرييتي ئةكةين، نةك شـتَيكي لوزـةوي،   ج

تؤزَيك ئـةم مةسـةلةية وردة، ئـةم بابةتـة وةكـو ناوةكـةي ئـةو شـَيوةي لَيكـرا، لَيرةشـدا ئـةبَي ماددةكـة واي             
اني كوردي دروست ئةكرَيت، ضونكة لَيبكرَيت، لةهةرَيمي كوردستاني عَيراقدا كؤِرَيك بةناوي ئةكادميياي زم

مي نية، ئـةوةي كـة   ليلغويية، جممعي عةمة ئةركةكاني تري هةمووي جممعي لة ئةركةكاني تريدا، ضونكة ئ
 .ئةكادميياي زماني كوردي بَيت، زؤر سوثاس لَيوة ئةكةين، لةبةر ئةوة ئةبَيتدروسس ئةكةين وباسي  ئَيمة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو دكتؤر ناصح
 :رمضانناصح زيتور .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةطةَل رَيزمدا بؤ كاك دكتؤر دلَير بةس ئَيمة دةنطمان بؤ ماددةي يةكةمـدا، ثَيويسـت ناكـات ئـةو ثَيشـنيارة      

 .بكاتةوة، لةطةَل رَيزمدا بؤي، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو ظيان دزةيي
 :ثاشا خضرد بةِرَيز ظيان امح

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو ئةكادميياية، ئةبَي دةزطايةكي موسـتةقل   منيش لةطةَل رةئيةكةي طوَلناز خامن، ئةو دةزطاية، ئةو كؤِرة،

ــي       ــتَيكة باس ــونكة ش ــةبَيت، ض ــةنَيك ن ــةر بــةهي  الي ــت، س ــةربةخؤ بَي ــايةتيةكي س ــةربةخؤو كةس ــت وس بَي
زمانَيكي من لةطةَل ئةوةدام كة هةر سـةربةخؤ بَيـت، كةسـايةتييةكي    نةتةوةيةك ئةكات، لةهةموو كةلتورو 

 .سةربةخؤ بَيت، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةزاني ضؤنة خؤي هةندَي جار حةق نيـة، قسـة بكـةم، دةبـَي يةكسـةر بيخةمـة دةنطـةوة، هةنـدَي جـاريش          
َين سةر بةئةجنومةني وةزيـران بَيـت بـؤ    حةق دةدةمة خؤم، كة هةندَيك روونكردنةوة بدةم، يةكةم، كة دةَل

بايةخدانة بةو شتة، ضونكة ئيشةكانيشيان ئةطةر تةماشا بكةين تةنها رؤشنبريي نية، زؤرجار ثةروةردةية، 
ــةي          ــة عيالق ــة، ك ــةوة هةي ــةي بةئيمكانياتَيك ــار عيالق ــة، زؤرج ــةروةردةوة هةي ــي ث ــة وةزارةت ــةي ب عيالق

ــؤي دابــ   ــت ب ــران ناتوانَي ــةني وةزي ــة    بةئةجنوم ــةو ئةكادميياي ــةرؤكي ئ ــزامن س ــةوةش واب ــات، بَيجطــة ل ني بك
دةرةجةي وةزيرة، كةواتة دةبَي سةر بةئةجنومـةني وةزيرانـةوة بَيـت، بةنيسـبةت ئـةو نوقتةيـة، بؤيـة واي        
لَيكراوة، دووةميش، كةدةَلَين دةبَي سةربةخؤ بَيت، خؤ ئةوة هةيئةتَيك نية بيَلَيـي نـة هةيئـةي نةزاهةيـة،     

داراييـة، نـة دادوةرييـة، ئةمـة كاركردنـة خزمـةتي زمـاني كوردييـة، ثَيويسـس بةهاوكارييـةكي           نةضاودَيري 
بةومانايةيــة، كــة ئةجنومـةني وةزيــران هــةموو   بةئةجنومــةني وةزيــران بَيـت  بـةردةوام هةيــة، ئةطــةر سـةر  

، وةزارةتـي  كارئاسانيةكي بؤ بكات، سةربةخؤ ناتوانَيت ئيش بكـات، وةزارةتـي ثـةروةردة ثشـتطريي لـَي بكـات      
َيـت، جطـة لـةوةش لـة ناحيـةي      وةزيران لةكاري رؤذانة كةضـيان بو وةزارةتي دارايي، ئةجنومةني  ،رؤشنبريي

ــةتان      ــةن، ئيقرتاحةك ــةحيب ناك ــةر س ــدا ئةط ــةَل ئةوةش ــةت ثَيدانــة، لةط ــس بةئةهةمي ــةوة ثَيويس مةعنةويي
سَي كـةس قسـةيان كـرد، كـاك رةشـاد       ،ئةخةمة دةنطةوة، بؤ ئةوةي وةزارةتي رؤشنبريي بَيت، يان نا كة دوو

 .وطوَلناز خان، سةحيب ناكةنةوة، كاك رةشاد فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةيئةتةكة ثَيناسة نةكراوة كة كَي سةرؤكايةتي ئةو هةيئةتة ئةكات، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةرةجةي وةزيري بَيت، بؤية ومت، فةرموو كاك جةماللة ئةصَلةكةدا هةية، ئةَلَيت بة
 :بةِرَيز مجال مشعون ايليا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .من ثَيشنيار ئةكةم سةر بةديواني سةرؤكايةتي هةرَيم بَيت باشرتة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رَيم خبوَينةوة، فةرموو كاك زيتورنابَي شس وانابَيت، هي  هةيئةتَيك نابَيت، قانوني سةرؤكايةتي هة
 :سعيد مةمخوري طاهربةِرَيز زيتور 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
شــتَيكي زؤر زؤر ئاســايية، ضــونكة ئَيمــة هــةيئاتي وامــان هةيــة، وةك دةزطــاي مــني كةســةر بةئةجنومــةني    

تــي رؤشــنبريي، زؤر وةزيرانــة، كؤمــةَلَيك هــةيئاتي تريشــمان هةيــة، ئَيمــة ئةطــةر ئــةوة بَينينــة ســةر وةزارة
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بضووكرتي ئةكةينةوة بةِراسس، وةكو موديريـةتَيك يـان شـتَيكي واي لـَي دَيـت، ئـةوة هةيئةيـةكي طةورةيـة،         
 .دةبَي سةر بةئةجنومةني وةزيران بَيت، وةك ضؤن هاتووة باوامبَينَيتةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دي كرد، ئةطةر سةحيب نةكةيت ئةخيةمة دةنطةوةطوَلناز خان، موقتةرةحةكةت ضونكة يةك كةس تةئي
 :بةِرَيز طوَلناز عزيز قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةبةر طرنطي ئةوة ئةَلَيم، ئةجنومةني وةزيران هةيئةيةكي بةِرَيوةبردنة، كارةكاني خـؤي دابةشـكردؤتة   

هـةبَيت، لةهـةموو شـارَيك رةنطـة تـةنها      سةر وةزارةتةكان، ئةمةش كارَيكي وةزاري نية، كة بةِرَيوةبةرايةتي 
 .بارةطايةكي سةربةخؤي هةبَيت، بؤية ثشتطريي لةِراكةي خؤم ئةكةم، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رةئيةكةي طوَلناز خان كة يةك، دوو ئةندام ثشـتطريييان لَيكـرد، كـة دةَلَيـت ئـةو هةيئةتـة سـةربةخؤ بَيـت،         
 .ية، فةرمووبةَلَي كاك ناصح نوقتةي نيزاميت ض

 :رمضانناصح زيتور .بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةربةخؤ بَيت، ضؤن ئةبَيت بةدةرةجةي وةزير بَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةبَيت، هةيئةي نةزاهةش سةربةخؤية، دةرةجةي وةزيريشة، ضاودَيريش سةربةخؤية، دةرةجةشي وةزيرة، 
ــةي   ــَي لةطــةَل موقتةرةحةك ــةس لةطةَليدا       ك ــد بكــات، ســَي ك ــة بادةســس بَلن ، هــي  يــةطوَلنــاز خانــة، تكاي

موقتةرةحةكـةت نـةما، موقتــةرةحي ثرؤذةكـة، كةلةاليــةن هةرسـَي ليذنةكـةوة ثشــتطريي لَيكـراوة، مــاددةي       
َيي دووةم، طؤِرانكاري بةسةردا نةهاتووة، بؤية ناخيوَينمةوة، كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكات؟ فةرموون ك

 .لةطةَلدا نية؟ بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، ماددةي سَييةم
 :حممد سعيد جامباز طارقبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةَلدةوةشـــَيتةوةو بـــةم جـــؤرة  1992ي ســـاَلي (10)مـــاددةي ضـــوارةم لةياســـاي ذمـــارة :مـــاددةي ســـَييةم

 :ئاماجنى كؤر وةديهاتنى ئةمانةية :دةخوَيندرَيتةوة
 .ين رةسةنايةتي زماني كوردي و ثةرةثَيدانيثاراست-1
كاركردن بؤ دةوَلةمةندكردني وشةوو زاراوةي كـوردي بةسـوود وةرطـرتن لـة شـَيوة جياكـاني بـؤ طةيشـنت         -0

 .بةزمانَيكي فةرمي ستانداردي يةكطرتوو
تين زانسس و بةرزكردنةوةي لَيكؤَلينةوة كوردييةكان وباسة زانستيي وزمانةوانيةكان تاكو لةطةَل ثَيشكةو-3

 .رؤشنبرييي بِروات بةِرَيوة
 .طرنطيدان بةكةلةثووري نةتةوايةتي كوردي-5
 .طرنطيدان بة خوَيندني مَيذووي كورد وكوردستان ورؤشنبريي و شارستانيةتةكةي-4
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 .هاندان و ثشتطرييي كردني دانان و وةرطَيِران لةزماني كوردي و بؤي-5
ــان  بــــةديكؤمَينت كــــردن و ثتــــةوكردني ثةيو -2 ــتيةكان وزانكؤكــ ةندييــــةكان لةطــــةَل ئةكادميييــــة زانســ

 .ومةَلبةندةكاني لَيكؤَلينةوةي زانسس لة ناوةوةي هةرَيم و دةرةوةيدا
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اجملمـع حتقيـق   يهـدف   :وتقـراء كـاآلتي   1992لسـنة  ( 10)يلغـى املـادة الرابعـة مـن قـانون رقـم       :املادة الثالثة

- :مايلي
 .احملافظة على أصالة اللغة الكوردية وتطويرها-1
العمل علـى أغنـاء املفـردات واملصـطلحات الكورديـة لالسـتفادة مـن هلجاتهـا املختلفـة وصـواًل اىل لغـة رمسيـة             -0

 .موحدة
 .النهوض بالدراسات الكوردية والبحوث العلمية واللغوية ملواكبة التقدم العلمي والثقايف-3
 .االهتمام بالرتاث القومي الكوردي-5
 .العناية بدراسة تأريخ الكورد وكوردستان وثقافته وحضارته-4
 .تشجيع وتعضيد التأليف والرتمجة من واىل اللغة الكوردية-5
 .توثيق وتعزيز العالقات باجملامع العلمية واجلامعات ومراكز البحث العلمي داخل االقليم وخارجه-2

 :زازيد بعال سبةِرَيز عوني كم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يهـدف اجملمـع اىل حتقيـق    ( جممـع )ئيزافـة كرايـة، ثـاش كةليمـةي    ( اىل)ئَيمة، لةليذنةي ياسايي بةس كةليمةي
بــؤ زيــاتريش روونكردنــةوةي مةوزوعةكــة مــن بةباشــي ئــةزامن، مــاددةي ضــواري ئةصــَلي قانونةكــة : مــايلي

ونةكـةي كـؤن هـةروةكو خـؤي ماوةتـةوة، سـَي فةقـةرةش بةتةعـديل         خبوَينمةوة، ضونكة ضوار فةقةرة لةقان
 .وفةقةرةيةكيش ئيزافة كراوة

- :يهدف اجملمع حتقيق مايلي :املادة الرابعة
 .العمل على توحيد املفردات اللغوية الكوردية من بني هلجاتها املختلفة وصواًل اىل لغة رمسية موحدة-أ

 .تنقيتها وتطويرهااحملافظة على سالمة اللغة الكوردية و-ب
 .النهوض بالدراسات الكوردية والبحوث العلمية واللغوية ملواكبة التقدم العلمي والثقايف-ج
 .إحياء الرتاث الكوردي واإلسالمي يف العلوم واألدب والفنون وإبراز دور العلماء الكورد فيه-د
 .العناية بدراسة تأريخ الكورد وكوردستان وحضارته -هـ
 .يد التأليف والرتمجة من واىل اللغة الكورديةتشجيع وتعض -و
 .توثيق وتعزيز العالقات باجملامع العلمية واجلامعات ومراكز البحث العلمي داخل االقليم وخارجه -ز

ئةطــةر تَيبــيين بكــةين، ثــرؤذةي حكومــةت لةطــةَل ئةصــَلي قانونةكــة، دةبيــنني فةقــةرة ســَي لةثرؤذةكــة،     
ية، فةقةرة ثَينج هائة، فةقةرة شةش واوة، فةقةرةي حةوت زاية، ماعةدا موقابيلي جيمة، فةقةرة ضوار نوَي
كةليمـةي  تَيدايـة اليـان     .احملافظـة علـى أصـالة اللغـة الكورديـة وتطويرهـا      لةفةقةرةي يةكةكة بةو شَيوةية، 

 قافـة ثئةوةش طؤِرانكارييةكي كةمي لَيكراوة، بةنيسبةت فةقـةرة هـائيش    العمل على أغناء املفرداتبردووة، 
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لةئةصــَلي قانونةكــة  العنايــة بدراســة تــأريخ الكــورد وكوردســتان وثقافتــه وحضــارته ئيزافــة كــراوة، لةســةر 
 .سةقافةتي تَيدا نية، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةركيز بكةنة سةر هةمواركردنةكةي حكومةت، ئةطةر موقارةنة بكةين ئةوة ئَيمة، ئةوة ئيشـمان نيـة، كـة    

ــةين ــةوت موهيمةيــة،     موقارةنــة بك ــردووة، ح ــةداواي ك ــةي ك ــَيت، ئــةو موهيمةي ــك ئةض ــان تَي ــش لَيم ، دواي
 .تةئيديان كردووة، ظيان خان رةئي ليذنةي ثةروةردة ضية تكاية

 :بةِرَيز ظيان سلَيمان حاجي بشار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

داين، ثاراسـتين رةسـةنايةتي   ليذنةي ثةروةردة دةستكاري كـردووة، هـي ئـةم ماددةيـة، خـاَلي يةكـةم لةطةَليـ       
البردنــي وشــةي يــةكطرتوو، تــةنها زمــاني فــةرمي مبَينَيتــةوة،   ( ب)لــةخاَلي . زمــاني كــوردي و ثةرةثَيــداني

لةكؤتاييةكةي، واتة ببَيت بة كاركردن بـؤ دةوَلةمةنـدكردني وشـةوو زاراوةي كـوردي بةسـوود وةرطـرتن لـة        
نداري يةكطرتوو البربَيت، خاَلي سَييةم، البردني ثـيس واو  شَيوة جياكاني بؤ طةيشنت بةزمانَيكي فةرمي ستا

لةدواي لَيكؤَلينةوةي زانسس، ببَيتة لَيكؤَلينةوةي زانسس زمانةواني، ضونكة تا ئَيستا ئَيمة بايةمخان نةداوة 
ــت،            ــَي بَي ــَيوةي ل ــةم ش ــة ب ــةدا، وات ــةم قؤناز ــة ل ــؤ زمان ــةنها ب ــة ت ــةم ئةكادميياي ــةواني و ئ ــس زمان بةزانس

رزكردنةوةي لَيكؤَلينةوة كوردييةكان وباسة زانستيية زمانةوانيـةكان تـاكو لةطـةَل ثَيشـكةوتين زانسـس و      بة
رؤشنبرييي بِروات بةِرَيوة، خاَلي ضوارةم، طرنطيدان بةكةلةثوري كوردميـان طؤِريـووة، بـة ئـةدةب و كلتـوري      

ــورد  ــةوةي ك ــةوة، جوطرافي  . نةت ــؤِراوة بةلَيكؤَلين ــدن ط ــةم، خوَين ــدان    ثَينج ــردووة، طرنطي ــاد ك ــؤ زي ــان ب امش
بةلَيكؤَلينةوةي جوطرافياو مَيـذووي كـورد وكوردسـتان ورؤشـنبريي و شارسـتانيةتةكةي، شةشـةم، هانـدان و        

ئَيمـة لـةبواري زانسـس زمانـةواني ولقـةكاني      . ثشتطرييي كردني دانـان و وةرطَيـِران لـةزماني كـوردي و بـؤي     
نــداني نووســني بــةزماني كــوردي و تةرجومــة كــردن لَيــي وبــؤي بؤمــان زيــاد كــردووة، واتــة بايةخــدان و ها

لـةبواري زانســس زمانــةواني ولقــةكاني، حــةفتيش لةطةَليــداين، ئـةم خاَلــةمشان بــؤ تةئكيــدي دووبــارة زيــاد   
كردووة، طرنطيدان بةلَيكؤَلينةوةي زمانةواني و لةزماني كورديداو لةهـةموو بوارةكـاني زانسـس زمانـةواني،     

ــةوةي ك  ــةر ئ ــوردي زؤر زؤر الوازة،       لةب ــةي ك ــة مةكتةب ــدا، ل ــس زمانةواني ــةبواري زانس ــة، ل ــس، ئَيم ةبةِراس
ثَيـنج زانكؤمـان هةيـة، لةطـةَل ئـةوةي كـة بةشـي كـوردي          ،بةتايبةتيش ئَيستا ئَيمة لةطةَل ئةوةي كـة ضـوار  

ضــاوةيي لةهــةموو شــوَينَيك هةيــة، بــةآلم، قوتابيــةكاني بةشــي كــوردي لــةبواري زمانــدا بةدةســت بــَي سةر   
ئةناَلَينن، لةبةر ئةوة ئةوةي دةرضووي زماني كوردي بَيت لةديراساتدا، دةبَي زماني ئينطليزي باش بزانَيت، 
دةبَي زماني عةرةبي باش بزانَيت، دةبَي زمـاني فارسـي بـاش بزانَيـت، بـؤ ئـةوةي بتوانَيـت شـتَيك لـةزماني          

ؤ زيــاد بكــةين، بةتايبــةتي طرنطــي بــةبواري  كورديــدا بنووســَيت، بؤيــة زؤر زؤر طرنطــة، كــة ئــةم خاَلــةي بــ 
 .تةرجومة بدات، لةبواري زانسس زمانةوانيدا، ضونكة رَيطايةكيشة بؤ طةيشنت بةزماني ستاندارد، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك احسان هي  موالحةزةيةكتان هةية
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 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةندامــةك رةئــي خــؤ دةدةم، ضــونكة وةكــي ليــذنا كؤبوونــا خؤمــان نةكرديــة، تــا بطةينــة ســةر    مــن وةكــي ئ

رةئيةكي، ماددةي سَييةم ئةطـةر مـاددةي ضـوارةم هةَلبوةشـَيتةوة، بـةم جـؤرة ئةخوَينرَينـة، لةوانةيـة بـاش          
وَينرَيتـةوة،  نةبَيـت، ضونكة ئةبَيت هةمواركردن بَيـت، لـةباتي هةَلوةشـاندنةوة، بـؤ ئـةوةي بـةم شـَيوةية خب       

ئةطةر هةَليش بوةشَيتةوة، ئةو كاتة ئةبَي بةشَيوةيةكي تر دابِرَيذرَيتةوة، يةعين ئةو دةخوَينَيتةوة كةبَيتة 
العمـل علـى   بَينت، دووةم، فةقةرةي دووةم، ئـةوةي كـة بةعـةرةبي هـاتووة،     تقراء كاآلتي طؤرانكرن، باشة كة 

نةك لالسـتيتادة بَيـت، بـةرةئي مـن دروسـت تـرة،        ادة من هلجاتهاأغناء املفردات واملصطلحات الكوردية باالستف
علمي، مةراكزي حبوث بَيت باشرتة، ضونكة  االدبية النهوض بالدراسات الكوردية والبحوث العلميةسَييةميش، 

علمي وجاميعات ئيشي ئةوانةية، ضونكة زؤر مةسائيلي عيلمي لةخؤ دةطرَيتةوة، ئةوكاتـة لةوانةيـة   حبوثي 
علمي لةرووي تةندروسـتيةوة، لـةرووي سـةحيةوة،     حبوثيئةكادمييةتَيكي كوردي نةبَيت، بةئيشي  لةتواناي

حبـوثي  لةرووي توبيةوة، كةثَيي هةَلئةسَيت، ئةوة ئيشي دةزطاكـاني تـرة، بـةس مةبةسـتمان لـةو ئاماجنانـة،       
، ئـةوي دي لةطـةَل   علمي ئةدةبية، ئـةوةي زمانةوانيـة، ئةطـةر ئـةوة بكةينـة ئـةدةبي لةوانةيـة ضـاكرت بَيـت         

 .برادةرامن سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نازامن ئَيوة كؤبوونـةوةي هاوبةشـتان نـةكردووة، ئةطـةر بتـان كردايـة، ئـةوة زؤر ئاسـان ئـةبوو، ئَيسـتا ئـةو            
موالحةزانةي كة ئةيدةن، لة ليذنةي ثةروةردة كة ئةوان دايـان، بةنيسـبةت خـاَلي يةكـةم ئيختالفتـان نيـة،       

ةت خاَلي دووةميش تةنها ئةتانةوَيت وشةكة زماني رةمسـي بَيـت، ئَيسـتا قةسـتان ئـةدةمَي، فـةرموو       بةنيسب
 .شةمسة خان نوقتةي نيزاميت هةية

 :بةِرَيز مشسة سعيد حممود
 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سـاي  ئةو موالحةزانةي ليذنةي ثـةروةردة، كةئةيـدات لةسـةر ياسـاي هةمواركردنةكـة نيـة، بـةَلكو لةسـةر يا        
ئةكادميياي كوردة، ئينجا ئَيستا ئَيمة لَيمان تَيك ضووة، لةسةر ئةوة موالحةزاتي خؤمان بـدةين يـان لةسـةر    

 .سوثاس ي هةمواركردنةكة؟ياسا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةسةر ياساي هةمواركردنةكةية، ئةو موقتةرةحةي حكومـةت، دةَلَيـت ئـةو ماددةيـة بطـؤِرن، بـةو خاآلنـةي        
كاك عةوني سةري لَي تَيك داين، بةِراستيةكةي سةري لة ئَيوةش تَيكدا، ئةو ماددةي سَيية، ئةوةي  خوارةوة،

بـوو  ( أ ،ب ) خاَلة، ئةو حةوت خاَلة خبرَيتة ماددةي سَييةم، لةجياتي خاَلةكاني ثَيشوو، لـةوَي   2لةثَيشمانة 
ي زيـاد كـردووة، لـة بيدايـةتي     (اىل)ةي وة، ليذنةي ياسايي ثشتطريي لَي ئـةكات، تـةنها كةليمـ   ( 0 – 1)لَيرة 

ماددةكة، ليذنةي ثةروةردة موالحةزةي دووةمي ئةَلَيت يةكطرتوو نةبَيت، بـةس فـةرمي بَيـت زمانةكـة، لـة      
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 لــةجياتيالنهــوض بالدراســات الكورديــة والبحــوث العلميــة اللغويــة  ســَييةمدا واوَيكــي ئــةوَيت حــةزيف بكــةن، 
 .زؤرة، دكتؤرة شوكرية نوقتةي نيزامي بَيت، ئةو واوة لَيرةدا فةرقي واللغوية

 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمــة، وةكــو ليذنــةي ثــةروةردة، كؤبوونــةوةمان نــةكردووة لةســةر هةمواركردنةكــة، بــةَلكو كؤبوونــةوةمان  
يـة، كةقسـة ئةكـةين لةسـةر     لةسةر خودي ياساكة كردووة، جـا ئَيمـة، كـةلَيرةدا قسـة ئةكـةين، لةسـةر ئةمة      

 .ياساكةي خؤمانة، نةك ئةوةي كةبؤمان هاتووة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة نوقتةي نيزامية، فةرموو ظيان خان
 :بةِرَيز ظيان سلَيمان حاجي بشار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وو لةطــةَل ليذنــةي رؤشــنبريي راســتة ئَيمــة دوو كؤبوونــةوةمان كــردووة، كؤبوونةوةيــةكي هاوبــةمشان هــةب 

ولةطــةَل ليذنــةي ياســايي ولةطــةَل خوَينــدني بــاآل، لةطــةَل ئــةو ميوانــة بةِرَيزانــةي كــةدةعوةمتان كــردوون،   
لةهــةموو زانكؤكــاني كوردســتان، ئــةوة يــةكَيكمان هةيــة، راثــؤرتَيكي تريشــمان هةيــة، لةســةر ئــةم ياســايةي 

طةِراندمانـةوة بـؤ حكومـةت، لةسـةر هةمواركردنةكـة، مـن       ئةكادميياي كوردي، لةكاتَي كـة ثرؤذةكـة ديسـان    
ثرؤذةمــان لةبــةر  /ئــةو، دوو ،نــهءخــؤم لةســةرؤكايةتيم ثرســي ومت ئايــا كؤبوونــةوةي تــر ئةكــةين، وتيــان  

دةستة، ئايا ئةو هةمواركردنة بزةبت لةم كؤبوونةوانة ئةكةينة ئةساس وهةمان ئةم بؤضوونةمان كـة لَيـرة   
ينةوة، لَيـرةش كةباسـي مـاددةي سـَييةم ئةكـةين، هـي  فـةرقي نـةكردووة بزةبـت          هةية، لةوَي عةرزي ئةكة

لَيرةش مةوجودة، ئةوة دةبـَي ئةنـداماني ليذنـةي ثـةروةردةش ئـةم راثؤرتـةيان هـةبَيت، هـةمان راثؤرتـةو          
هةمان بؤضوونة، كةلة ليذنـةي ثـةروةردة تةئكيـدمان لـَي كـردووة  كـةدةبَي ئـةو شـتانة هـةر هـةبن، بؤيـة            

واركردنةكةشــدا هــةر ئــةبَيت هــةبَيت، راســتة ئةبَيتــة مــاددةي ثَينجــةم وشةشــةم، بــةآلم ناوةرؤكةكــة لةهةم
 .هةمان شتة، بةس تةنها ذمارةكةي طؤِراوة،  سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك عةوني
 :زازبةِرَيز عوني كمال سعيد ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ن مــةنتقي نيــة و واقعــيش نيــة، ضــونكة ســةرؤكايةتي ئةجنومــةني نيشــتمانيي  وابــزامن بــرادةران قســةكانيا
ثرؤذةكـة ثـاش خوَيندنـةوةي يةكـةم كـةبؤي       13/10لة  24/ كوردستان، بةطوَيرةي كيتابي خؤي ذمارة ك

رؤذة ليذنـــةكان راثؤرتيـــان ئامـــادة نـــةكردووة،  12كـــرا، رةوانـــةي ليذنـــةكاني كـــردووة، باشـــة مةعقولـــة  
كة بةهةمواركردن هاتووة، سَي ماددةي ئةساسي لةقانونةكة طؤِراوة، يةعين هي  موجيب بةتايبةتيش ثرؤذة

نية، ئةو موناقةشانة كةخؤمان  لةئةصَلي مةوزوعةكة دوورخبةينةوة، سَي ماددة هةموار ئةكرَيت، ئةصَلةن 
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ن لةسةري كردبوو، قانونةكةيان خوَيندووة، قانونةكةي يةكةم بةقانونَيكي نوَي هاتبوو، ديراسةتَيكي جوانيا
وابزامن ئَيستا كة ليذة راثؤرتي خؤي ئامادةكردووة، وابزامن ئَيستا بـرادةران بةئاسـاني ئـةتوانن موالحـةزةي     
خؤيان لةسةر ئةو سَي ماددةية بدةن، ئـةو موناقةشـةية وةزعةكـة تةعقيـد دةكـات، ثةرلـةمانيش مةشـغوَل        

انةوَيت زوو مةوزوعةكة حةسم بكةن، ضونكة سةفةر ئةكات بةِراسس، ديارة برادةرانيش عةجةلةيانة و ئةي
ئةكةن، ثَيم خؤشة بِرياري كؤتايي زوو ثَيبدةن، هةتا ئةوةي سةفةر ئةكات بةخَيرو خؤشي سـةفةري خـؤي   

 .بكات، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ختالفةكـةي  لةمةوزوع دةرمةضؤ كاك عةني لة حـدودي مـةوزوع قسـة بكـةن، ئَيسـتا بـؤ ئـةوةي نوقتـةي ئي        
بةيين ليذنةكان نةهَيَلني، واز بَينن لة ثرؤذةي كؤن و ئةو شـتانة، بـةَلكو ئـةو حـةوت نوقتةيـةتان لةثَيشـة،       
نوقتةي يةكةم لة ثرؤذةي ئةصَليشدا هاتووة ئيختالفيان لةسةري نيـة، نوقتـةي دووةم خـاتوو ظيـان ئـةَلَيت      

حبوسي علمي بؤ زمانةواني، ضونكة ئةطةر واوةكة  موةحةدةكة البضَيت، نوقتةي سَييةم واوةكة البضَيت واتة
بَلَيني دوو شت ئةكات، نوقتةي ضوارةم ئيختالفيان هةية هةرضةند كاك احسـان وةكـو ئةنـدام قسـةي كـرد،      

تـؤ ضـيت    عناية بدراسة تأريخ الكورد والكوردسـتان وثقافـه  بؤية بةنةزةري ئيعتيبار وةري ناطرين، ثَينجةم 
فةقـةت لـةبواري   تشـجيع وتعضـيد تـاليف و ترمجـة     شةشـةم دةَلـَي لـةبواري زانسـس      وتووة، ثَينجةم ئـةَلَيم، 

توثيـق وتعزيـز العالقـات باجملـامع     زانسس زمانةوانيدا بَيت، كة ليذنـةي ثـةروةردة داواي كـردووة، حةوتـةم     
رموو فـة  ا كَي موالحـةزةي هةيـة لةسـةر، باشـة    ئةوة هي  ئيختاليف لةسةر نية، ج العلمية واجلامعات ومراكز

 .ظيان خان
 :بةِرَيز ظيان سلَيمان حاجي بشار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يــةك خاَلمــان زيــاد كــردووة، طرنطيــدان بةلَيكؤَلينــةوةي زمانــةواني لــةزماني كــوردي و لةهــةموو بوارةكــاني 

 .زانسس زمانةوانيدا، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .، ئَيستا ناوتان ئةنووسم، دكتؤرة هالة فةرموولةفةقةرةكاني ثَيشوودا ئةو شةرحة هاتووة
 :هالة سهيل وادي.دبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةبـةر ئـةوةي زؤر تةئسـري    ثار كوردستان وتـأريخ هذه االثـار  دراسة اثَيشنيار ئةكةم خاَلَيكي تر زياد بكرَيت 

 .لةسةر مَيذوو ئةكرَيت، ئاساريش بةشَيكة لةمَيذوو، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممةدي حاجي مةمحود فةرموو
 :بةِرَيز حممد حاجي حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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هـةموومان ئـةزانني مةسـةلةي هـةموو      لةي يةكطرتووةكـة قسـة ئةكـةم، ئَيمـة    وةَلآل من زياتر لةسةر مةسـة 
ولـة عَيلَيـك و لـة طـةلَيك هـةتا ئةطاتـة       نةتةوةيةك كة دروست ئةبَيت سةرةتا لة خَيزانَيك ولةعةشـريةتَيك  

نةتةوة، ضؤن دروست ئةبَيت ئةوة شتَيكي ئاسايية كة لةهجةي جياواز ئةوانة خؤي بؤ خؤي شةرتي ئـةوةن  
كة نةتةوة دروست ئةكةن، يان نةتةوةيةك ثَيك دَينن مةسةلةي يةكطرتووةكة ئَيمة عةيب نية ئَيستا بَلَيني 

ييــةي جيــاواز هةيــة، يــةعين ئَيســتا زمــاني يــةكطرتوو نيــة، ئَيســتا         لةكوردســتاندا ســَي بةرنامــةي تةرب  
لةكوردستاندا لة دهؤك ولة هةولَير ولة سلَيماني، من لةو رؤذانة وةزيـري تةربيـة خـؤي وتـي، مـن ومت دوو      
بةرنامة هةية خؤي وتي نا سَي بةرنامةمان هةية بؤ خوَيندن، لةبةر ئةوة، ئَيمـة عـةيب نيـة بَلـَيني زمـانى      

ــةكطرت ــةوة       ي ــةبَيت، ئ ــةكطرتوو ه ــاوي ي ــة  ن ــة ئَيم ــت ك ــةوة ناهَيني ــة ئ ــةلةي يةكطرتووةك ــة، مةس وومان ني
يةكطرتووةكة خؤي من ثَيم واية ناسنامةيةك بةنةتةوةكان ئةدات، يان بةلةهجة جياوازةكان ئةدات، خؤمان 

يـة، سـؤرانية،   ئةزانني ئَيستا لةزؤر لة لةهجةكان هةركةسةو حةقي خؤيةتي لـة سـنووري خـؤي، ئـةوة بادين    
زازاييــة، هةوراميــة، باجةآلنــة، هةريةكــة وشــوَيين خــؤي و لةهجــةي خــؤي، بــةآلم زمانــة يةكطرتووةكــة بــؤ  
ئةوةية كة هةمووي يةكبطرَيتةوةو يةك زمـاني نووسـينمان هـةبَيت، وابـزامن هـةر كةسـةو شـس خـؤي هـي          

مـن مبَينَيـت بـؤ ئـةوةي بتـوانني      تايبةتي مةحةلي خؤي ئةوة شتَيكي ئاسايية، بؤية يةكطرتووةكـة بـةِرةئي   
زياتر كاري لةسةر بكةين، ضونكة ئَيمة لةوانةية بَلـَيني دوو نةتـةوة نـني يـةكمان طـرتيَب كـة ئـةوة جيايـة،         

 .بةآلم بؤ لةهجةكان يةكطرتووةكة مبَينَيت بةِراي من باشرتة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر ناصح فةرموو
 :رمضانر ناصح زيتو.د بةر َيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من بةِراسس بـؤ خـاَلي يةكـةم و دووةم داِرشـتنةوةي تـرم هةيـة، جَيـي شـانازي كـوردة كـة زاراوةي جياجيـا            
ــةدةن،     ــَي ئـ ــان ئـــةثارَيزن وطةشـــةي ثـ لـــةزماني كورديـــدا هةيـــة، هـــةموو زمانـــةكاني دونيـــاش زاراوةكانيـ

زمـاني ذارطؤنيـان هةيـة، حـةتا ئيهتيمـام       ،ي، رةمسيـان هةيـة  بةثَيضةوانةوة زماني وا هةية لة ئةوروثا زمـان 
دةوَلةمةنـدةكان، بـةآلم نـةك هـةر      زمـاني عـةرةبيش يةكَيكـة لةزمانـة     ،بةزمانة ذارطؤنةكةي خؤيان ئـةدةن 

بةَلكو لةناو يةك وآلتدا ضةندين لةهجة هةيـةو ئـةيثارَيزن و شـس نووسـيين      ،وآلتة عةرةبيةكانوآلتَيك لة 
ةر ئةوة من بؤ خاَلي يةكةم بةثَيويسـس ئـةزامن بـةم شـَيوةية بَيـت، خـاَلي يةكـةم لـةماددةي         ثَي ئةكةن، لةب

ئَيمـة تـا ئَيسـتا زاراوةمـان هةيـة، زمـاني رةمسـي         ،ضوارةم ثاراسـتين رةسـةنايةتي زاراوةكـاني زمـاني كـوردي     
ي ئةمـة زمـانَيكي   هـةتا بتـوانني لةسـةر ئةساسـ     ،كوردميان نيـة، لةبـةر ئـةوة ئـةبَيت جـارَي ئةمـة بثـارَيزين       

مـن داِرشـتنةوةم    بـَي،  فةرمي دورست بكةين، خاَلي دووةم مـن ثـَيم وايـة يـةكطرتوو ثَيويسـت ناكـات لَيـرةدا       
د لةطشـت شـَيوة زاراوة جياجياكـاني    وبؤ طةيشنت بةزمانَيكي فةرمي كوردي ثَيويستة سو وهةية بؤ ئةمةش 

 تـر بكـةين، ئةمـة لَيـرة ئةساسـةكةية بـة       زماني كوردي وةربطريَي، ئةمـةيان دروسـت تـرة نـةك بضـني شـس      
 .زماني فةرمي كوردميان نية، زؤر سوثاس نت بةزمانَيكي فةرمي كوردي، ئَيمةطةيش

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك كةريم فةرموو
 
 

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةسةلةي زماني ستانداردي يةكطرتوو مبَينَيتةوة وةكو  بةِراسس سةبارةت بةخاَلةكان من لةطةَل ئةوةدام كة
خؤي، ئةطةر زماني سـتاندارد نـةبَيت ض لةهجةيـةك ئَيـوة ئةيكةنـة لةهجـةي رةمسـي ئـةوة يـةكيان، دووةم،          
سةبارةت بةمةسةلةي ثَيم واية كةلتور فراوانرتة، لةمةسةلةي ئةدةب، تةنها طرنطيدان بةئةدةبي كوردي نـا،  

ــوردي و  ــةلتوري ك ــراوانرتة  بةك ــوردي ف ــي ك ــةو      ،بةتوراس ــةبارةت ب ــةوة، س ــؤي مبَينَيت ــو خ ــَي وةك ــة دةب بؤي
واتة وةرطَيِران لةبواري زمانةوانيـدا بةِراسـس ثشـتطرييان     ،ثَيشنيارةي ليذنةي ثةروةردة بؤ تةرجومة كردن

 .لَي دةكةم، خاَلَيكي باشة كة زياد بكرَيت و، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةرمووظيان خان ف
 :ثاشا خضربةِرَيز ظيان امحد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةطةَل خاَلةكةي دكتؤر ناصحم كة ئةَلَيت زاراوةكـان بثـارَيزين بـؤ دانـاني زمـانَيكي سـتاندارد، تـا ئَيسـتا         
زمــانَيكي ســتانداردمان نيــة، كَيشــةمشان لــةوة بــؤ دروســت بــووة لةمةكتةبــةكامنان دةبيــنني بــة دوو زاراوة   

خوَيندرَي وئـةوة دروسـت بـووة، كةواتـة لـةخاَلي يةكـةم سياسـةتي زمانـةواني لةهـةرَيمي كوردسـتان كـار            دة
بكرَيت بؤ بةرزترين، بةوةش زاراوةكان بثارَيزرَيت بؤ داناني زمانَيكي ستاندارد، كةوا زؤر طرنطـي ثَيبـدةين   

طرتوو كة لَيرة تةعديلةكة هي  باسي خاَلي سَييةم، داناني، فةرهةنطي يةك ،ئةوة يةك، خاَلَيكي تريشم هةية
ضـونكة ئةطـةر بَيـت و فةرهــةنطي يـةكطرتوومان نـةبَيت، كـة ئــةوةش        ،نـةكردووة، ئةمـة طرنطـة بـؤ دانــاني    

يارمةتي دةرة بؤ داناني زمانَيكي ستاندارد، لَيرةش خاَلَيكي ترم هةية خاَلي شةشـةم دووبـارة لةتةعديلةكـة    
ــن ز    ــةس م ــردووة ب ــي ك ــة، باس ــي نةكردي ــة     باس ــةوةرطَيِران ل ــة ل ــةم ك ــةروةردة ئةك ــةي ث ــتطريي ليذن ؤر ثش

بةرهةمةكاني رؤذ هةآلت كة ئةوةش زؤر طرنطة، دووبارة زانيين مةعلومات لةزمانةكاني تري، لَيرةش خاَلي 
ثَينجةم طرنطيدان بة خوَيندني مَيذوو، جوطرافيا، ثشتطريي لة ليذنةي ثةروةردة ئةكةم، خوَيندني مَيـذوو،  

 .زؤر سوثاسكوردي و كوردستاني و رؤشنبريي و شارستانيةكةي، جوطرافياي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زةفور فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهريتور زبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسـبةت مـاددةي سـَييةم لـة هةمواركردنةكـة، بِرطـةي يةكـةم ثـَيم باشـة بكرَيتـة ثاراسـتين رةسـةنايةتي             

ردي وثةرةثَيدان ودةوَلةمةند كردني، دةوَلةمةند كردنةكـة لـة بِرطـةي دووةم بَيتـة ئَيـرة، بِرطـةي       زماني كو
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دووةميش كة تايبةتة بةمةسةلةي زمـاني يـةكطرتوو، بةقةناعـةتي مـن زمـاني يـةكطرتوو يـةعين بةِراسـس         
ةتةوةيــةك زمانــة، ئــةبَي كــارَيكي زؤري لةســةر بكرَيـــت، لةبــةر ئــةوةي يــةكَيك لةتايبةمتةنديــةكاني هــةر ن 

تةماشــا ئةكــةين ئةطــةر قورئــاني ثــريؤز زمــاني عــةرةبي يــةكطرتوو كردبــَي، تــا ئَيســتا ئَيمــة نــةمانتوانيوة    
زمانَيكي يةكطرتوومان هةبَيت بةحوكمي ئةوةي كة دةسةآلت لةدةسـس خؤمـان نـةبووة وبـةحوكمي ئـةوةي      

بؤيـة دةبـَي ئـةركي هـةرة لةثَيشـي ئـةو       كة خؤمان نةمانتووانيوة بةرنامـة رَيـذي بكـةين بـؤ ئـةو مةجالـة،       
ئةكادميياية يةكخستين زماني كوردي وهَينانـة كايـةي زمـانَيكي يـةكطرتووي كـوردي بَيـت، مـن لةطـةَل ئـةو          
رةئيةدا نيم كة دةَلَيت وشةي يةكطرتوو لَيرةدا نةمَينَيت، زؤر زؤر ثَيويستة كة لَيرة مبَييَن، من بةثَيويسس 

ذرَيتةوة، كاركردن بؤ طةيشنت بة زمانَيكي فةرمي ستانداردي يـةكطرتووي كـوردي   ئةزامن بةم شَيوةش دابِرَي
بةسوود وةرطرتن لةوشةو زاراوةكاني تري شَيوة زارةكـاني زمـاني كـوردي، كـاركردن بـؤ طةيشـنت بـة زمـاني         

ةو يةكطرتوو، ئةوة بَيتة ثَيشةوة، يةعين سـةرةتاي بِرطـةي دووةم لةبـةر ئـةوةي ئةركـة هـةرة لةثَيشـةكة ئـ        
كارةية، بةنيسبةت هي سَييةميش بِرطةي سَييةم كة دةَلَيـت بةرزكردنـةوةي لَيكؤَلينـةوة كورديـةكان وباسـة      
زانسس وزمانةوانيةكان تاكو لةطـةَل ثَيشـكةوتين رؤشـنبريي بـِروات بـةِرَيوة، لـةِرَيي ضـي؟ دةبـَي ئـةوةي بـؤ           

ــَي ئيَ     ــةعين دةب ــؤنيترانس ي ــؤِر وك ــني وك ــةِرَيي نووس ــت ل ــة بكرَي ــدةين،   ئيزاف ــةجنام ب ــؤ ئ ــي ب ــة، كؤنيترانس م
كؤبوونةوةي بؤ بكةين، نووسيين بؤ بكرَيت لةو رَيطةيةوة بـةو هؤكارانـةوة بايـةخي ثَيبـدرَيت، بةنيسـبةت      
بِرطةي ضوارةميشةوة طرنطيـدان بةكةلـةثوري نةتةوايـةتي كـوردي، خـؤي نةتةوةييةكـة رَيكـرتة، طرنطيـدان         

ــوردي، وا دابِرَيذريَ  ــةوةي ك ــةكلتوري نةت ــةوةب ــاَلي    : ت ــبةت خ ــوردي، بةنس ــةوةي ك ــةكلتوري نةت ــدان ب طرنطي
ثَينجةميش طرنطيدان بة خوَيندني مَيذووي كـوردو كوردسـتان و رؤشـنبريي وشارسـتانيةتيةكةي، بةِراسـس      
دةبَي لَيرةشدا زمانيش بَيتة ثَيشةوة، طرنطيدان بةخوَيندني زمـان ومَيـذووي كـوردو كوردسـتان، لـةكؤتايش      

بكرَيــت ناوةنــدةكاني خوَينــدن لــةكؤَي خبوَينــدرَيت دةبــَي ديــاري بكــةين لةناوةنــدةكاني   ئــةوةي بــؤ ئيزافــة
خوَيندن، جا لةسةرةتاييةوة تاكو زانكؤ، بةنيسبةت بِرطةي شةشةميشةوة دةَلَيت دانان ووةرطَيـِران لـةزماني   

ئـةوة بـةزماني    كوردي و بؤي يةعين بةقةناعةتي من ئةوة دةبَي دوو بِرطـةي جـودا بَيـت، مةسـةلةي دانـان     
تةئلييتةكـة بـةزمانَيكي تـر     ،كوردي دايدةنَين يان بةزماني عةرةبي، بةآلم وةرطَيِران بـةزمانَيكي تـر دانـراوة   

لَيـك بكرَيتـةوة، لةبِرطـةي     ،بووة تؤ وةري دةطَيِري بـؤ زمـاني كـوردي، ئـةبَي ئـةو بِرطةيـة ببَيتـة دوو بِرطـة        
كردني ثةيوةنديـةكان لةطـةَل ئـةكادمييا زانسـتيةكان و     حةوتةميش كـة دةَلَيـت بـةديكؤمَينت كـردن و ثتـةو     

ــت،       ــة بكرَي ــؤ ئيزاف ــةوةي ب ــدا ئ ــاوةوةو دةرةوةي هةرَيم ــس ن ــةوةي زانس ــدةكاني لَيكؤَلين ــان و مةَلبةن زانكؤك
هةروةها كاري هاوبةش و ئـاَلوطؤِري كلتـوري يـةعين ئامـانج لةوةيـة، تـةبادولي سـةقايف لةبـةيين ميللةتانـدا          

ئةكةم، هةر لةو ماددةيةدا بِرطةيةك زياد بكرَيت ببَيتة بِرطةي هةشتةم، ئـةركَيكي ئـةوة   ثَيشنياري ئةوةش 
ــس      ــة، بةِراس ــتامنان ني ــكلؤثيديايةك كوردس ــت، ئةنس ــكلؤثيديا بَي ــة دانــاني ئةنس ــةو ئةكادميياي ــاجنَيكي ئ ئام

بكرَيـت بـؤ ئـةوةي ئـةو      بؤية ئةبَي بكرَيتة ئةركَيك ولَيرة دياري ،ثَيويستة ئَيمة، ئةنسكلؤثيديايةك هةبَيت
 .ئةكادميياية ثَيوة خةريك بَيت سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .شةمسة خان فةرموو
 :بةِرَيز مشسة سعيد حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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موالحةزةم لةسةر خاَلي سَييةم هةيـة كـة ئـةَلَيت بةرزكردنـةوةي لَيكؤَلينـةوة كورديـةكان وباسـة زانسـس و         
كان كةمن لةبري ئةو باسة زانستية ثـَيم باشـة بكرَيـت بةتوَيذينـةوةكاني زانسـت يـان مةسـةلةن        زمانةوانية

بابةتة زانستيةكان، ئـةوة رةكيكـة تؤزَيـك لةطـةَل بَلَيـي باسـة زانسـس وزمانةوانيـةكان لـةخاَلي شةشـةميش           
ردنــة هــةموو موالحــةزةم هةيــة لةســةر ئــةو وشــةية بؤيــة يــةعين بةِراســس ئَيمــة، ئامــاجني ئــةم هةموارك   

قسةكامنان خؤيان لة ضوارضَيوةي ئـةوةدا يـةك ئةطرَيتـةوة كةباسـي ثةرةثَيـداني زمـاني كـوردي و مةسـةلة         
يةعين بضووكرتين  ،كةشيتي زماني كوردي وئةمانة، بةآلم بةداخةوة كة سةيري ئةم خاَلي شةشةمة ئةكةينة

و ثشـتطريي كردنـي دانـان ووةرطَيـِران      سيماي زمانةواني ثَيوة نية ئةوةنـدة بـةرةكيكي ئةنووسـرَيت هانـدان    
لةزماني كوردي و بـؤي، يـةعين ئةوةنـدة رةكيكـة نـازاني مانـا كوردييةكـةي ضـية كـة ئةيـدات بةدةسـتةوة،            
ــةكادمييا      ــةَل ئـ ــةكان لةطـ ــةوكردني ثةيوةنديـ ــردن وثتـ ــةديكؤمَينت كـ ــةَلَيت بـ ــدا كةئـ ــةخاَلي حةوتةميشـ لـ

كـةم لةسـةر ئةوةيـة كـة ض جـؤرة ثةيوةندييةكـة، يـةعين        زانستيةكان و زانكؤكان بةِراسس منيش موالحةزة
ئاماجني ثةيوةنديةكـة لَيـرةدا ديـاري نـةكراوة، مـةفروزة وةكـو ئـةركَيك يـان ئامـاجني ئـةو ثةيوةنديـة لـةم             

 .خاَلةدا دياري بكرَيت وسوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية فةرموو
 :شكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س
منيش ضةند تَيبينيةكم هةية يةكةم، خاَلي يةكةم، ثاراستين رةسةنايةتي زماني كوردي و زاراوةكاني ئـةوة  
دابندرَيـت بـؤي، خـاَلي دووةم ئةمـة سـةر لـةنوَي دابِرَيذرَيتـةوة بةشـَيوةيةكي جـوانرت كـاركردن بـةزمانَيكي           

وشـةو زاراوةي كــوردي بةســوود وةرطـرتن لــة شــَيوة   فـةرمي ســتانداردي يــةكطرتوو بـؤ دةوَلةمةنــد كردنــي و  
جياكاني، شَيوة جياكان جوان نةهاتووة، بةَلكو بنووسرَيت لةشَيوةو زارةكاني زماني كوردي، يةعين لةهجاتي 
كـــوردي، خـــاَلي ســـَييةم لـــةجياتي بةرزكردنـــةوة بنووســـرَيت طرنطيـــدان بةلَيكؤَلينـــةوةو باســـة زانســـس و 

ثَيشكةوتين زماني رؤشنبريي لةرَيطةي كؤِر و مسينارةوة بِروات بةِرَيوة، خـاَلَيكي   زمانةوانيةكان، تاكو لةطةَل
ــدي         ــاتر ثةيوةن ــةتي زي ــةلثوري نةتةواي ــة ك ــة ئةم ــةتي، ئَيم ــةلثوري نةتةواي ــدان بةك ــة طرنطي ــم هةي تريش

خـاَلي  بةفكرةوة هةية، بة ئايدؤلؤذياوة هةية، جا من ثَيم باشة طرنطيـدان بةكةلـةثوري نةتـةوةيي كـوردي،     
ثَينجةم طرنطيدان بةخوَيندني مَيذووي كوردي وجوطرافية وشـوَينةواري كوردسـتان، يـةعين شوَينةواريشـي     
بــؤ زيــاد بكرَيــت لةطــةَل جوطرافيــا وةكــو ليذنــةي خؤمــان كردوويــةتي، خــاَلي شةشــةم ئةمــةش بكرَيــت بــة  

ِران لـةزماني كورديـةوة بـؤ    طرنطيـدان بـةداناني زمـاني كـوردي دووةم طرنطيـدان بـةوةرطيَ      : دوولقةوة يةكةم
زماناني تـر و بةثَيضةوانةشـةوة بنووسـرَيت، خـاَلَيكي تـريش ئةطـةر زيـاد بكرَيـت بـةِرَيزان طرنطيـدان بـةو            
دةستنووسانة ئَيستا ئَيمة، لةكوردستاندا بةتايبةتي لةالي فـةقَي ومـةالكان، هـةروةها حـةتا لةمةكتةبةكـةي      

َيكي ثيشاني مندا، دةورةيـةك بكرَيتـةوة بـؤ وةرطـرتن وكـِريين      بةِرَيزيشتانا هي باوكت كاتي خؤي ضةند شت
دةستنووسـم هةيـة،    12ئةو دةستنووسانة، يةعين باوةِر ئةكةن ئَيسـتا مـن دةستنووسـي وام اليـة، نزيكـةي      

هةمووي بؤ دووسةد ساَل ئةطةِرَيتةوة ئةطةر ئةم كؤِرة بتوانَيت طرنطي بةدةستنووس ودةستنووسـي كـوردي   
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دةستنووسـةكاندا بـدات، ئةمـة كـارَيكي باشـة، ئةطـةر زيـاد بكرَيـت ئـةو خاَلـة مةختوتـة زؤر            وتوَيذينةوة لة
 .زةرووريية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سارا خان فةرموو
 

 :ثريؤت خضربةِرَيز سارا 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بَيــتة ثَيشـةوة يـةعين طرنطـي      بةنيسبةت خاَلي دووةم، هةر لةطةَل ئةوةدام مةسةلةي زمانـة يةكطرتووةكـة  
زياتري ثَيبدرَيت، يةعين ثاش وثَيش بكةويتة بةداِرشتنةوةكةي وةكـو بـرادةران باسـيان كـرد، لـةخاَلي سـَي       
وضواريش لةيةكَيكياندا باس لةئةدةب بكرَيت، ضـونكة ئَيمـة، ئـةزانني كةبةشـَيكي طرنطـي مانـةوةي زمـاني        

دةقة ئةدةبيةكانيةوةيةتي زؤرجار ئَيمـة، حـةتا بـؤ مَيـذووش      كوردي يان ناسينةوةي هةر ميللةتَيك بةهؤي
سوودمان لة ئةدةب وةرطرتووة وةكو دةقةكاني ئةمحةدي خاني وياخود نالي يان ضةندين نووسةري تر كـة  
هةمانـة لةبـةر ئـةوة زؤر طرنطــة كـة ئامـاذة بةمةســةلةي ئـةدةب بكرَيـت يـان لــةخاَلي سـَي بووترَيـت باســة           

مانةوانيةكان يان لةخاَلي ضوار وةكـو ليذنـةي ثـةروةردة ئاماذةيـان ثَيكـرد، طرنطيـدان       زانسس و ئةدةبي و ز
بةئةدةب وكةلةثوري نةتةوةيي كورد بةنيسبةت خاَلي ثَينج كةباس لةمَيذوو ئـةكات طرنطيـدان بةمَيـذووي    

ووش كورد وكوردسـتان ورؤشـنبريي وشارسـتانَيتييةكةي مـن لةطـةَل ئـةوةدام كـةباس لـة نووسـينةوةي مَيـذ          
بكةين، ئَيستا ضونكة ئاماذةي ثَينةكراوة ثَيشرت كةمَيذوو نووسراوةتةوة بةهةر شَيوةيةك لةشَيوةكانة بـةس  
ئةطةر ئَيستا ئةو ئةكادمييايـة طرنطـي ثَيبـدات و بةئـةركَيكي سةرشـاني خـؤي بزانَيـت بـةآلم، نووسـينةوةي          

َيذووي هاوضةرخ كةئةنووسرَيتةوة بةتايبـةتي  مَيذوو بةبَي اليةني، ضونكة تاكو ئَيستا ئةو مَيذووة نوَيية م
دواي راثةِرين لةوانةية مَيذوويةك بَيت، اليةنطريي بَيت، اليةنَيك يان حزبَيك يان شوَينَيك ثَيي هةَلسابَيت، 
طرنط ئةوةيـة شـوَينَيكي سـةربةخؤ ئـةو مَيـذووة بنووسـَيتةوة بـؤ ئـةوةي مَيذووةكـة بـَي اليـةن بَيـت، زؤر             

 .سوثاس
 :رؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سة

 .دكتؤر دلَير فةرموو
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسس من بؤ ئةم ياساية طةِرام بةدواي ذمارةيةكي زؤر لة ياساي كؤِري زانياري وآلتاني تردا، يـةعين ئـةو   

انـةي لَيـرةدا ريزكـراون كـاري سـةنتةري      قسانةي كة ئةيكةم هةوَلمداوة سـوود لةمانـة وةربطـرم، ئـةو ئاماجن    
لَيكؤَلينةوةكان و توَيذينةوةكانن كةلـةوآلتي ئَيمـةدا هةيـة، كـاري بةشـة كورديةكانـة كةلـة ضـوار زانكؤكـةي          
ئَيمةدا هةية، كاري ئةو بةشانةي زانستة مرؤظايةتيةكانة كةلة جوطرافياو مَيذوو وكؤمةَلناسي لة زانكؤكاني 

ةتي سةرةكي و ئةركي سةرةكي كؤِري زانياري كةلة ووآلتـي ئَيمـةدا هةيـة جطـة لـة      ئَيمةدا هةن، ئةبواية باب
مةســةلةي زمــاني يــةكطرتوو ئةبوايــة بــةم شــَيوةية بوايــة رَيكخســنت وثيــادةكردني توَيذينــةوة زانســتيةكان  
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بةمةبةســس بةدةســت هَينــاني زانيــاري نــوَي ســةبارةت بةياســاكاني طةشــةكردني سروشــت، كؤمــةَل ومــرؤظ،  
بةسس بةرةو ثَيشـةوة ضـووني تةكنـةلؤذي ئـابوري كؤمةآليـةتي و فةرهـةنطي لةكوردسـتاندا، ئةبوايـة         بةمة

ــؤِري       ــة ريزبةنــدمان كــردووة بةِراســس ك ــاري بوايــة بــةآلم، ئةمــةي ئَيم ئةمــة ئــةركي ســةرةكي كــؤِري زاني
دةرئةكـةين و كـارَيكي   زمانةوانية من ئةمة هةر بؤ مَيذوو ئةيَلَيم، بؤية لةبةر ئةوة ئَيمة ياسـايةكي خـراث   

 .خراث ئةكةين، هيوادارم نةوةكاني داهاتوو حسابَيكي خرامثان لةطةَلدا نةكةن، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَي، جعيتر فةرموو
 :معروف مصطفىبةِرَيز جعيتر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ِرطـةي ثَيـنج لـةكؤتايي بِرطةكـةدا زيـاد بكرَيـت       ماددةي سَييةم ب: دوو، سَي تَيبيين بضووكم هةية، يةكةميان

لةهةموو قؤنازةكاني خوَيندندا، مةقسةدم ئةوةية كة طرنطيدان بةخوَيندني مَيـذووي كـوردو كوردسـتان و    
رؤشــنبريي و شارســتانيةتيةكةي لــةكوَي؟ ئةطــةر ديــاري بكرَيــت لةهــةموو قؤنازــةكاني خوَيندنــدا، بِرطــةي  

دن وثتةوكردني ثةيوةندييةكاني لةطةَل ئةكادمييا زانستيةكان و زانكؤكـان  بةدؤكيومَينت كر: حةوت ئةَلَيت
ومةَلبةندةكاني لَيكؤَلينةوةي زانسس لةناوةوةي هةرَيم ودةرةوةي هةرَيم، لةسةر ئةساسـَيكي نةتةوايـةتي و   

مي نيشتماني، ئةطةر ئةوةي بؤ زيـاد نةكـةين لةوكاتـةدا، ضـونكة ئـةوة موشـتةرةكة هةيئةتةكـة كَيشمةكَيشـ        
حزبي زؤر تَيـدا ثةيـدا ئـةبَيت و لـةوة ئةضـَي هـي  قـازاجنَيكيش نةكـةين، ثَيشـنيار ئةكـةم بِرطةيـةك زيـاد             
ــورد         ــاني ك ــة دوذمن ــةي ك ــةو هةآلن ــةموو ئ ــورد لةه ــذووي ك ــةوةي مَي ــدان بةثاككردن ــةَلَي طرنطي ــت، ئ بكرَي

بكرَيتـةوة لـةو هةآلنـةي     خستوويانةتة مَيذووي كوردةوة، ئةبَي طرنطي بةوةش بدرَيت، مَيذووي كـورد ثـاك  
 .كةهةية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك جةمال فةرموو

 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل من ضةند تَيبينيةكم هةية بةتايبةتي بةنيسبةت ثَيشةكييةكةي ماددةي سَييةم، ئةم ماددةيـة تـةبعي   
كراوة و نةهــةَليش وةشــاوةتةوة، بةعةكســةوة فراوانكــراوة، لةبــةر ئــةوة      لَيــرةدا بةحةقيقــةت نةهــةموار  

 1992ي سـاَلي  (10)بةقةناعةتي من ئةو هةَلوةشانةوة بكرَيت بةفراوانرت، ماددةي ضوارةم لةياساي ذمـارة  
فراوانرت دةكرَيت، بةم جؤرة دةخوَيندرَيتةوة، يةعين سياني لـةوةي ثَيشـوو هةيـةو ضـواريش ئيزافـة كـراوة       

ةر ئةوة فراوانرت كراوة، يةعين النةدراوة يان تةعديلي تَيدا نةكراوة، بةنيسبةت خاَلي دوو بةحةقيقـةت  لةب
ئَيمة زؤر زؤر تةبيعية كة لةهجةي جياوازمان هـةبَيت لـة زمـاني كورديـدا، زؤر زؤر تةبيعيـة كـة زمـانَيكي        

ــتا  نووســني و خوَيندنــةوةي ســتانداردمان هــةبَيت، كــة بتــوانني شــتةكان هــةموو     ــي تَيبطــات ئَيس اليــةك لَي
بةحةقيقةت ئـةوةي مـن لَيـي تـَي ئةطـةم ئـةو كتَيبـة تازانـةي كـة دروسـت كـراوة، تـازة بةتايبـةتي خـةَلكي               
ــةر زؤر           ــاني، ه ــة بادين ــةرووتر وات ــةناتقي س ــةَل م ــَيني لةط ــا بَل ــة ب ــةآلويان ني ــة تَيك ــةي ك ــلَيماني ئةوان س



 510 

ا، ضونكة كةم تَي ئةطةن لةبـةر ئـةوة بةقةناعـةتي مـن     موشكيلةيةكي طةورة دروست بووة لةناو منداَلةكاند
ئةو زمانة ستانداردة ئـةبَي بـة مـةراحيل بَيـت، يـةعين نـابَي شـتَيكي زؤر فـراوان تَيكـةآلو بكرَيـت، ضـونكة            
موشكيلة دروست ئةبَيت لةسةرةوة و لةخوارةوةش، يةعين ئـةبَي مـةراحل دابنـدرَيت وردة وردة تـا جَيطـاي      

ةنيسبةت خاَلي ثَينجةم من لةطةَل ليذنةي ثةروةردة نيم خوَيندن البضَيت، ضونكة تـؤ  شتةكان بكرَيتةوة، ب
كاتَيك ئةتواني مَيذووي كوردو كوردستان بطةيةنيتة خةَلك كة لة خوَيندندا هـةبَيت، ئةطـةر لـة خوَيندنـدا     

ت بةطرنطيـدان  نةبَي ضؤن بةِرةئي من ئةمة ئةطةر صيازةيةك بكرَيتةوة جوطرافياش ئيزافة بكرَيت، بكريَـ 
بةخوَيندني مَيذووي كوردو جوطرافياي كوردستان و رؤشنبريي و شارسـتانيةتي، خـاَلي شةشـةميش منـيش     
 تةئيدي كاك زةفور ئةكةم بةحةقيقةت ئةمة زؤر رةكيكة ئينسان لَيي تَيناطات ئةطةر بكرَيت بـةدوو بـةش  

 .ئيحتيمالة بتوانرَيت باشرت دابِرَيذرَيتةوة زؤر سوثاس( أ ، ب)
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارَيز فةرموو
 :ئارَيز عبداهلل امحدبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سةرةتا من ئةمةوَيت ثرسيارَيك بكةم، لةوانة خوشكة ظيان بةناوي ليذنةي ثـةروةردة ئـةوة ئةخوَينَيتـةوة،    

دنةكةيـة؟ كـة كؤبوونـةوةيان كـردووة     ئايا ئةو راثؤرتةي ئةوان لةسةر ياسا كؤنةكةية يـان لةسـةر هةمواركر  
زاني ئةوانيش حازر نةبوون، ئَيسـتا وةكـو   ومتان خؤمان حازر نةكردووة، وام من بيدايةت ومت  هةستم كرد

ئةخيوَينَيتةوة، لةسةر ياساكةية كؤنةكة ئَيمةش راثؤرمتان هـةبوو، لةسـةر ياسـا كؤنةكـة بةهـةر حـاَل ئـةوة        
باشيش بكةم كةس نةما ثشتيوانيم بكات، لةبةر ئةوة رةنطة قسةكامن  يةك، دووة من ثَيم واية ئَيستا قسةي

نـةخيوات جــةنابي سـةرؤك لــة ئــاخري ئةوانـةي عادةتــةن دةسـت هةَلئــةطرن لةبــةر ئـةوة هيــوادارم تؤزَيــك      
بةديقةت طوَيم لَي بطرن، من طومامن هةية بةِراسس ثرؤذةيةك يةعين ئةو برادةرانـةي كـة مورةشـةحن بـؤ     

يان بؤ ئةكادمييا نووسراوةتةوة بةو شَيوة ئةكادمييا ئاماجنةكانيان بنووسرَيتةوة، نة لة رووي  ئةو ئةكادمييا
زمانةواني نة لةرووي ئةكادميي نة لة رووي هي  شتَيكةوة رَيك وثَيك نية، دةبواية ثرؤذة ياساي كؤِري يـان  

ي زمانةواني، لـةرووي داِرشـتنةوة،   ئةكادميياي كوردي لة هةموو ثرؤذة ياساكان بَي كةم وكوِري بواية، لةروو
لةرووي رَيكوثَيكي ئاماجنةكانيةوة، بةآلم بةِراسس لة هةموو ئةوانةوةية لة ئَيستاوة من بةش بةحاَلي خـؤم  

مـن ئَيسـتا بؤتـان ئةسـةملَينم     : بةطومانةوة سةيري ئةو  ئةكادميياية ئةكةم كة دائةمةزرَيت ئةوة يـةك، دوو 
ر ئةَلَين با كوردسـتاني بَيـت، ئـةَلَيت نـا بـا كـوردي بَيـت، كةضـي ئاماجنـةكاني          ضةند نا ئةكادميية دكتؤر دلَي

ئاماجني كوردستانني ئاماجني كوردي نني، بةهةرحاَل دَيمة سةر يـةك بةيـةكي خاَلـةكان ئَيسـتا، يـةك خـاَلي       
لَي بكرَيـت،   يةكةم ثَيم باشة واي لَي بكرَيت، ثاراستين رةسةنايةتي و طةشةو ثةرةثَيداني زماني كوردي واي

ــةعين        ــةندايةتية، ي ــؤنايةتي و ض ــداني ض ــةو ثةرةثَي ــداني،  طةش ــةو ثةرةثَي ــةنايةتي و طةش ــتين رةس ثاراس
هةردووكي بةيةكـةوة لـةرووي زمانةوانيـةوة جـوانرت ئـةبَيت ولـةرووي ئاماجنيشـةوة باشـرت ئـةثَيكَيت ئـةوة           

رشـتووةتةوة لـةوةي سـوود وةرطـرتن      خاَلي دووةم ثشتيواني لة كاك دكتؤر ناصح ئةكةم كـة داي : يةك، دوو
لــةزاراوةو وشــةي شــَيوة جياجياكــان بــؤ طةيشــنت بــةزمانَيكي فــةرمي، زمــاني فــةرمي ئــةوة برادةرانــي            
ثةروةردةش بةهةمان شَيوة ئةَلَين زماني فةرمي ديارة ئَيمة، ئةتوانني زماني فةرمي دروسـت بكـةين بـةآلم    

ني يــةكطرتوو دروســت بكــةين، ضــونكة مَيــذوو زمــاني  نــاتوانني زمــاني ســتاندارد دروســت بكــةين يــان زمــا  
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ستانداردو يةكطرتوو دروست ئةكات، بةآلم فةرميةكة وانية لةبةر ئـةوة ئـةو داِرشـتنةي كـاك دكتـؤر ناصـح       
ديقةت بدةن برادةرينـة كـة ئـةَلَيم نـا ئـةكادميي ونـا       : كردي ثَيم باشة ئةوة بكرَيـتة ئاماجني دووةم، سَييةم

ــة بةرزكردنــ  ــةك      زمانةواني ــةن دةزطاي ــي؟ عادةت ــةعين ض ــةوة ي ــةوةي لَيكؤَلين ــةوة، بةرزكردن ةوةي لَيكؤَلين
لَيكؤَلينةوةيةك ئةكات بةرزي ئةكاتةوة بؤ دةزطايـةكي تـر، لَيـرة بةومةبةسـتة نـةهاتووة زؤر نائـةكادميي و       

ويسـتوويانة  زؤر نا زمانةوانية، ئةوةي سَييةم بةرزكردنةوةي لَيكؤَلينةوة كوردييةكان ثـةروةردةش وابـزامن   
بيطؤِرن، لةبةر ئةوة ئةو خاَلة من كورمت كردؤتةوة ئةطةر ديقةت بدةن، وا ثَيشنيار ئةكةم واي لـَي بكرَيـت،   
ضونكة هي  مانايةك نادات بةرزكردنةوةي لَيكؤَلينةوة كورديةكان و باسة زانسس و زمانةوانيةكان، واي لـَي  

ستةكاني زمانةواني، ضونكة كؤِرةكة كؤِري كوردية، كـورت  بكرَيت بايةخدان بةزانستة زمانةوانيةكان يان زان
طرنطيدان بةكةلةثوري نةتةوةي كورد يان كوردايـةتي  : ئةكرَيتةوةو مةعناكةشي باشرت ئةطةيةنَيت، ضوارةم

كة كاك زةفور كردي،ئـةوة ثَيويسـت ناكـات، ضـونكة كـؤِري زمـاني كـوردة، ئـةكادميياي كورديـة ئـةكادميياي           
طرنطيدان بةخوَيندني مَيـذووي كـوردو كوردسـتان ورؤشـنبريي     :ة ثَيويست ناكات ثَينجةمكوردستان نية، ئةو

وشارستانيةتيةكةي، ديارة طرنطيدان بةخوَيندن ئَيمـة، وةزارةتـي ثـةروةردةمان هةيـة، وةزارةتـي خوَينـدني       
 ووة ضـؤن هـاتووة؟  ئـةو  لَيـرةدا هـات   باآلمان هةية، ئَيمة زانكؤكامنان هةية ئةوةي تايبةتة بةخوَيندن نازامن 

لةبةر ئةوة بةش بةحاَلي خؤم  بةثَيويسس نازامن ئةوة لَيرة هةبَيت، هي  ثةيوةنـدي بـة ئـةكادميياوة نيـة،     
هاندان وثشتطريي كردني دانان ووةرطَيِران لةزماني كوردي بؤ زماني كوردي ئةوةش ثَيم باشة ضي  /شةشةم

ئـةكادمييا يـةعين اليةنـة زانسـتيةكةي وةرئـةطرَيت       لة زماني كوردي بـؤ زمـاني كـوردي ئـةوة ئةكادمييايـة،     
ــةوة زيــاتر مةســةلة زمانةوانيةكــة           ــةوة، كــةمرت جــانيب هونــةري ئةطرَيت ــةمرت اليــةني ئــةدةبي ئةطرَيت ك
ئةطرَيتــةوة، لةبــةر ئــةوة ثــَيم باشــة واي لَيبكرَيــت هانــدان وثشــتطريي كردنــي دانــان و وةرطَيِرانــي تايبــةت  

بـؤ زمـاني كـوردي، تايبـةت بةزمانـةواني، بـةديكؤمَينت كـردن و ثتـةوكردني،         بةزمانةواني لةزماني كوردي 
ئةوة ئيعتيادية، ثَيشنياري ئاخرييشم ئةوةية بةِراسس تؤزَيك ناِرَيك وثَيكـي هةيـة، رةئـي جياجيـاش هةيـة      

وايـي  رةئي زؤر باشيش درا، نيو سةعاتَيك ليذنةيةك يان جةنابتان بةثَيي ئةو رايانة رَيك خبرَيـت، ئينجـا د  
بَيني دةنطي لةسةر بدةين لةرووي زمانةوانيـةوة، لـةرووي زانسـتيةوة رَيـك خبرَيتـةوة، ئاماجنـةكاني ديـاري        

 .بكرَيت، ئةوجا دةنطي لةسةر بدرَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي  ئةوانةي قسةيان كرد بةشَيكي زؤري قسةكان لةسةر زمان وكةليماتة كة ئيختاليف لةسةر هةية، بةآلم
كة طرنطة لةقسةكاندا ثَيويستى بةوة هةية دةنطي بؤ بدةين، يةكالي بكةينةوة مةسةلةي خاَلي دووةمة، كة 
زمــاني فــةرمي يــةكطرتوو بَيــت يــان يــةكطرتوو نــةبَيت، ليذنــةي ثــةروةردة دةَلــَين يةكطرتووةكــة البضــَيت،   

وشــةية دةخةمــة دةنطــةوة، ضــونكة  هةنـدَيك ئةنــدامي ثةرلــةمان وتيــان يةكطرتووةكــة مبَينَيــت، بؤيـة ئــةو  
زؤريش قسةي لةسةر كرا، نامةوَيت قسةي بكـةم و دوايـي بَلـَين ديسـان رةئـي خـؤي داو ئةوانة،ضـونكة زؤر        
ئيغنــا كــراو بــاس كــرا، ئــةوةي كــة وتــي يــةكطرتوو بَيــت، ئامــاذةي بــةوة كــرد كــة ثَيويســتيمان بــةزمانَيكي    

لةهجامتان هةية بادينية سـؤرانية بةئيسـتآلح هةوراميـة     يةكطرتوو هةية، ئةمة ثَيويست ناكات بيشارينةوة
اىل اخرة لةوةش شةرم نةكةين ئـةوةي وتـي نـةخَير ثَيويسـت بةيةكطرتووةكـة ناكـات، ئَيمـة زمامنـان         ....... 

هةية تةنها ئةوةندةية با فةرمي بَيت موقتةرةحي ليذنةي ثـةروةردة دةخةمـة دةنطـةوة ئـةو كةليمـةي لـة       
كةسـن  فـةرموون،    13طرتووةكة البربَيت كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكـات تكايـة؟   دووةمدا كةليمةي يةك
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كَيي لةطةَلدا نية؟ بةزؤرينة لةطةَلداية كةواتة دةمَينَيتةوة ئةواني تر، لةِراستيدا واوةكة طرنطة هـي سـَييةم   
ئـةو دةَلَيـت لةسـةر ئاسـس      دةَلَيت بةكورديةكةي بةرزكردنةوةي لَيكؤَلينةوة كورديةكان و باسة زانستيةكان،

زمانةواني بَيت فةقةت، يـةعين بةرزكردنـةوةي لَيكؤَلينـةوة زانسـتيةكان لةسـةر ئاسـس زمانـةواني كـوردي،         
 .بةَلَي ظيان خان زياتر شةرحي بكة بؤ ئةوةي لَيي تَيبطةين

 
 :بةِرَيز ظيان سلَيمان حاجي بشار

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
َلينةوة كورديةكان وباسـة زانسـتية زمانةوانيـةكان، واتـة  بةرزكردنـةوةي ئاسـس       بةرزكردنةوةي ئاسس لَيكؤ

 .لَيكؤَلينةوةو باسة زانستية زمانةوانيةكان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمة عةرةبيةكةي  النهوض بالدراسات الكوردية والبحوث العلمية واللغوية،لة عةرةبيةكةدا وا هاتووة دةَلَيت 
يةكة ئةساس بَيت و كورديةكةش وةكو عةرةبيةكةي لَي بكرَيت، لةثَينجةمدا خؤي بـزانن  زؤر راستة، عةرةب

كةليمةي عينايةية، لةبةر ئةوة هةندَيك برادةر داواي كرد كة لَيرة جطة لة مَيذوو جوطرافياو شوَينةواريش 
بدةين، لةبـةر ئـةوة    بَيت، ئةوة زؤر تةبيعية، عيناية زؤر تةبيعية ئَيمةش هةموو ئاماجنمان ئةوةية عيناية

ثَيم واية زؤر لةئةنداماني بةِرَيز ئاماذةيان بةوةكرد كةثَيويستة وشةي جوطرافياو ئاسةواريشـي تَيـدا بَيـت،    
ئــةوة بةهةنــد وةربطريَيــت ثَيويســس بةدةنطــدان نيــة، ضــونكة دةوَلةمةنــدي ئــةكات ئيخــتاليف لةســةر نيــة،   

ئةنـدامانى  . التـأليف والرتمجـة مـن واىل اللغـة الكورديـة      تشجيع وتعضيد: زؤريشيان ئاماذةيان ثَيكرد شةشةم
بـةآلم بـواري زانسـس ئـةوة      ثةرلةمان وتيان لة بواري زانسس، ضونكة تةرجومة، ريواية تةرجومة ئةكرَيت،

تةشجيعة، ناَلَي ئَيمة ثَيي هةَلئةسني، ثشتطريي كردنة، ثشتطريي كردن لةوةي كةليمةي زانسس تَيدابَيت يان 
بَيت ثشتطريي دةكات، ئةطةر ئيمكانيةتي هةبَيت ماليةي هةبَيت دةعمي ئةكات، ياخود لَيكؤَلينةوةي تَيدا نة

لةسةر ئةكات، رةئي لةسةر ئةدات، هةموو شتَيك ئةبَيت، ئةطةر بواري زانستيش نةنووسرَيت، من ثَيم وايـة  
 .تةبيعية بةَلَي ظيان خان فةرموو

 :بةِرَيز ظيان سلَيمان حاجي بشار

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةرَي
لـةبواري زانسـس زمانـةواني ولقـةكاني نـةك تـةنها زانسـس،        : ليذنةي ثةروةردة لـة خـاَلي شةشـةمدا ئـةَلَيت    

زانســس هــةموو اليــةنَيك ئةطرَيتــةوة بــةآلم، ئَيمــة لَيــرة مةبةســتمان تــةنها زانســس زمانــةواني ولقةكانيــة،  
ــتَيكة ز    ــةواني زانس ــةواني، زمان ــس زمان ــةكاني زانس ــةواني     لق ــة، زمان ــةرةكي هةي ــي س ــنج لق ــة ثَي ؤر فراوان

كؤمةآليـةتيمان هةيـة، زمانـةواني دةروونيمـان هةيـة، زانسـس ديالؤكتؤلؤجيمـان هةيـة، لقـي زانسـس شــَيوة           
زارةكامنان هةية، زمانةواني جوطرافيامان هةية، ئةو هةموو لقانـةي زانسـس زمانـةواني زؤر زؤر ثَيويسـتة،     

تا ئَيستاش  ئَيمة نةطةيشـتووينةتة ئـةوةي زمـانَيكي فـةرمي يـةكطرتوو يـان بَلـَيني         ئةطةر ئَيمة دةمانةوَيت
زمانَيكي ستانداردي كوردميان هةبَى، لة بةر ئةوةية كة ئَيمـة، بةِراسـس ئـةو زانايانـةي كةهةمانـة لـةبواري       

اليـةني زمانـةواني   زمانةوانيدا تةنها طرنطي بةاليةني رَيزمان ئةدةن، زانسس زمانةواني وةك طرنطـي دان بة 
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رَيزماني ئةوةيةك اليةن ئةطرَيتةوة ئَيمة، تـا ئَيسـتا ديراسـةمان لـةبواري زمانـةواني جوطرافيـاي كوردميـان        
 .نية، لة زمانةواني كؤمةآليةتيمان نية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سـانيش  زؤر زؤر سوثاس، بـاش تَيطةيشـتني ئـةو موقتةرةحـةش كـةس ئـيعرتازي نـةطرت، موقتةرةحةكـة دي        
ئةَلَيم ثشتطريي كردنة لة تةئليف، ئةو ئةوانة ئةطةر ئةو وشةيةشي تَيدا بَيت لةبواري  زانسـس زمانـةواني   
ئةوة دةوَلةمةندي ئةكات و هي  ئيختاليف لةسةر نية و، ئةوةش ئيزافة بكةن كاك عوني، يف جمال علم اللغة 

ةي كـة ثاراسـتين رةسـةنايةتي وطةشـةثَيداني،     وفروعها، خاَلي يةكةم زؤر موالحةزةي لةسةر درا لةسةر ئـةو 
خــؤي لةِراســتيدا ثاراســتين رةســةنايةتي وطةشــةثَيداني زمــاني كــوردي وثةرةثَيــداني، ضــونكة يةكــةم جــار   
ئةيثارَيزيت، دوايي ثةرةي ثَي ئةدةيت، ئينجا لةبةر ئةوة باش هاتووة ئةطةر بكرَيت ثاراستين رةسـةنايةتي  

 .اني، ئا بةو شكلة ضاك دةبَيت، بةَلَي كاك شَيروان فةرمووزماني كوردي و طةشةو ثةرةثَيد
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تشجيع وتعضيد وةَلآلهي ثَيش ئَيستا جةنابت قسةت لةسةر خاَلي شةشةم كرد، خاَلي شةشةميش كة دةَلَيت 
ئـةوة تـةنها مةسـةلةي زمانـةواني ناطرَيتـةوة،       بةتةسـةوري مـن  . التأليف والرتمجـة مـن واىل اللغـة الكورديـة    

مةسةلةن بةحسَيكي عيلمي ئةطةر تةرجومةي كوردي بكرَيت، ئةمة دةيطرَيتةوة، يةعين تةنها علومي لوزة 
 .نية، علومةكاني تريش ئةطرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لرتمجة من واىل اللغة الكوردية يف جمال البحث تشجيع وتعضيد التأليف وا: خؤي لةعةرةبيةكةدا باشرت دَيت
 .ظيان خان ئةو موالحةزةية بةهةند وةربطرةو دةَلَين سةحيب بكةالعلمي،  

 :بةِرَيز ظيان سلَيمان حاجي بشار

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةخاَلي  طرنطيدان بةبوارةكاني زانسس زمانةواني زؤر زؤر طرنطة، من لَيرةش سةحيب ئةكةمةوة داوا ئةكةم

ثَينجدا زياد بكرَيت، داوا ئةكةم لة طرنطيدان بةلَيكؤَلينةوة لـة بـوارة زانسـس زمانـةواني ولقـةكاني، يـةعين       
لةوَي زياد بكرَيت، ضونكة بةِراسس ئَيمة زؤر ثَيويستيمان بةوة هةية لةبواري زانسس زمانـةواني ئَيمـة زؤر   

ةبَيت لةو هـةموو بوارانـةدا، زؤر ثَيويسـتيمان بـةوة هةيـة      زؤر الوازين زؤر ثَيويستيمان هةية ديراسامتان ه
زانــا ثَيبطةيــةنني لــةو بوارانــةدا كــة ئَيمــة ئَيســتا، نيمانــة ئةمــةوَيت يــةك كــةمسان هــةبَيت لةكوردســتاندا    
ئيختصاصي سؤشؤلؤنطستيك بَيت، ئيختصات نية، ئيختصاصـي زانسـس شـَيوةزار بَيـت نيـة، ئـةوة زؤر زؤر       

 .طرنطة، سوثاس
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

العنايـة بدراسـة   ئَيستا شتَيك هةية شةشةم كـة ليذنـةي ثـةروةردة داواي كـرد  لـة ثَينجةمـدا واي لـَي بَيـت،         
 . تأريخ الكورد وكوردستان واثارها وثقافتها واالهتمام بعلم اللغة وفروعها
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 :بةِرَيز ظيان سلَيمان حاجي بشار

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رةيةكي موستةقيل، بؤيةش ئَيمة فةقةرةيةكمان زياد كردبوو، بؤ ئيحتيـات كردمـان بـةخاَلي    بيكةينة فةقة 

طرنطيدان بةلَيكؤَلينةوةي زمانةواني لـة زمـاني كـوردي لـة هـةموو بوارةكـاني زانسـس زمانـةواني و         : هةشت
ي نووسني بـة زمـاني   لَيرة لةطرنطيدانةكة لةبةر ئةوةي خاَلي شةش واي لَي دَيت ئةَلَيني طرنطيدان و هاندان

كـوردي و تةرجومــة كــردن لَيــي لــةبواري لَيكؤَلينــةوةي زمانــةواني و لــةبواري زانســس زمانةوانيــدا، يــةعين  
 .بيكةينة فةقةرةيةكي جيا بؤي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حممد فةرةج فةرموو

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رةثَيدان لة تةعرييتي زاراوةكاندا تةتةور ثةرةثَيدانة بؤ شتَيكة نـةبووبَي، يةكـةجمار   بؤ ئةوةي يةكةميان ثة
دةست ثَي بكةين، تةتوير بريتية لةطةشـةثَيدان لةطـةَل تةمنيـةدا هـةردووكيان يـةك مانايـة، بـةآلم تةمنيـة         

رةدا ئــةبَيت زؤرتــر بــؤ بــواري ئــابووري بــةكاردَيت، بــةآلم تــةتوير بريتيــة لــة طةشــةثَيدان لةبــةر ئــةوة ليـَـ  
 02وة بةالي كةمةوة كؤِري زانياري كـوردي زيـاد لـة     22بةطةشةثَيدان ضونكة ئيشي زؤر كراوة، يةعين لة 

 .جمةلةي دةركردووة لةو بوارةدا كة ئيشي باشي كردووة، ئةوة بكرَيت بةطةشةثَيدان لةباتي تةتوير، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ن لةســةر داواي ئةنــداماني ثةرلــةمان، ثاراســتين رةســةنايةتي، ئــةوة      مــن خوَيندمــةوة كــاك حممــد ومتــا    
نوقتةيةكة رةسةنايةتي زماني كوردي و طةشةو ثةرةثَيداني، ئاخر لة ناحيةي زمانةوانيةوة نـاتوانني بَلـَين   
 ثةرةثَيدان و طةشةكردني، وةَلآل ئةو ئيختالفة لَيرةدا دةليلي ئةوةية ئةو مةمجةعة زؤر زةروورية هـةبَيت، 

 .باشة طةشةثَيداني
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بابَيينـة سـةر زمانـةواني، زمـان دوو بةشـة، بةشـَيكي رَيزمانـة، بةشـَيكي ئةدةبـة، كـةلَيرةدا ئـةَلَيني زانسـتة             
زمانةكــة منــيش تةئيــدي ليذنــةي ثــةروةردة ئةكــةم، زانســتةكان زؤرن مةســةلةن علمــي ئةصــوات، عيلمــي   

كان، ئينجا عروز و  كؤمةَلَيك شس تر هةية، ثةيوةندي بة ئةدةبـةوة هةيـة، ئةمانـة زانسـنت ناضـَيتة      دةنطة
بواري تر، ئةمة بواري زمانة بةتايبةتي لةبةر ئةوة زؤر لةماددةي سَي خؤي زؤر باش هاتووة، بةرزِراطرتين 

ــوردي ضــ       ــةوةي ك ــيرت لَيكؤَلين ــةكان ئ ــتية زمانةواني ــة زانس ــةوةي باس ــتة    لَيكؤَلين ــةَلَييت زانس ــؤ ئ ــة ت ية، ك
ــةوة         ــةر ئ ــةوة، لةب ــانيش ئةطرَيت ــةوةو رَيزم ــةدةبيش ئةطرَيت ــةوة ئ ــتَيك ئةطرَيت ــةموو ش ــةكان ه زمانةواني
لَيكؤَلينةوة كورديـةكاني ناوَيـت، هـةر لَيكؤَلينـةوة لـةبواري زانسـس زمانةوانيةكانـدا كـة هـةموو بةشـةكاني           
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ةكاني ئةدةب وةكو جةنابيشـت ئيشـارةتت ثَيكـرد بةشـةكاني     علمي صوت ئةطرَيتةوة، عروز ئةطرَيتةوة، بوار
 .ئةدةب ئةطرَيتةوة بةهةموو جؤرةكانيةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر ناصح نوقتةي نيزامي هةية فةرموو
 

 :رمضان زيتورناصح .بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ن تةئكيـد بكةمـةوة لةسـةري ئةطـةر ئَيمـة رةسـةنايةتي ئـةو        ئَيمة، سَي ئةندام باسي زاراوةكامنـان كـرد، بـام   
زاراوانة نةثارَيزين ضؤن ئةتوانني زمانَيكي يةكطرتوو يان زمانَيكي فـةرمي كـوردي دروسـت بكـةين؟ لةبـةر      
ئةوة ئةو زاراوانة زؤر ثَيويسنت ئَيمة، بيان ثـارَيزين ثَيشـنيارَيكي ترمـان كـرد بةنيسـبةت خـاَلي دووةمـةوة        

ثةرلةمانيش ثشتطريي منيان كرد، يةكَيكيان كاك ئارَيز بوو ئةوي تريان كاك زةفور مـةمخوري  دوو ئةندام 
بوو، عةينةن تةقريبةن ئةوةي مين داِرشتةوة، ضونكة بةِراسس خاَلي دووةم زؤر رةكيكة، ئاوا بـةو شـَيوةية   

 .بَيت ئةوةي كة ئَيمة، دامان ِرشتووة ئةو دروست ترة لةطةَل رَيزمدا
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س

 .زاراوة بةشَيك نية لةثةرةثَيدان، بؤيان شةرح بكة كاك تارق فةرموو
 :حممد سعيد جامباز طارقبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زاراوة موصتةَلةحة يان شَيوةزار يان زارةكان تةبعةن ئةوة لةناحيةي ئةوةوة كة هـةموومان ئـةزانني شـَيوة    

 .ك زاراوة زاراوة دةكات موصتةَلةحات سوثاسزارةكاني زماني كوردي نة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةمةوَي بزامن ئيختالفةكة دةطاتة كوَي؟ فةرموو كاك دكتؤر ناصح
 :رمضان زيتورناصح .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــةتا     ــارَيزين ه ــَيوةزارانة بث ــةو ش ــةبَي ئ ــةآلم ئ ــَيوةزار، ب ــة بابيكةنــة ش ــكيلةم ني ــن موش ــانَيكي  م ــوانني زم بت

 .يةكطرتوو دروست بكةين، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زةفور فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهربةِرَيز زيتور 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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من قسةناكةم بةِراسس من ثَيشـنيارةكاني خـؤم هـةموو ئـةو ماددةيـةم داِرشـتؤتةوةو بـؤ بـةِرَيزتامن رةوانـة          
 .ماشاي بكةن، لةوانةية بةشَيك لة كَيشةكان ضارةسةر بكات، زؤر سوثاسكرد، ئةطةر تة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئاخر ليذنةكان راثؤرتيان نووسيوة، ئةبَي هي ئةوان بةهةند وةربطريَيت، رةئي جةنابت بةسةرضاو بةِرَيزةو 
ردووة، شتيان حازركردووة، ئةطينا لةثَيشمة، بةآلم ئةندامَيكي ئةبَي يةكةجمار ليذنةكان كة كؤبوونةوةيان ك

ئةوةم لة ثَيشةو هةندَيكيشيم وةرطرت، هةندَيكيشي ئيستييتادةم لَي كردو، خستمة ناو قسةكامن كاك رؤميؤ 
 .فةرموو

 :بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــةثَيدان        ــت بةطةش ــةر بكرَي ــة ئةط ــة ك ــنيارَيكم هةي ــةم ثَيش ــةي ثَينج ــؤ بِرط ــن ب ــنبريي و  م ــذوو و رؤش ي مَي
شارستانيةتي كوردو كوردستان، بؤ خاَلي حةوتةميش بةِراسس سةيرة، لةكوردي و عةرةبيةكة جياوازيـةكي  

، بةكورديةكـة دةَلَيـت بـةديكؤمَينت كـردن، لَيـرةدا      توثيق وتعزيز العالقـات زؤر هةية، لة عةرةبيةكة دةَلَيت 
 .بةديكؤمَينت كردن نةهاتووة، سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

دةقيقة تـا ضـارةكَيك ليذنـةي رؤشـنبريي و ثـةروةردةو ياسـايي، ئةطـةر         12ئَيمة، رةئيمان واية بةتةواوةتي 
زياد بكةم ئيختالفةكة هني ناكةن، كاك زةفور موقتةرةحاتي هةية، لةطةَل دكتؤر ناصحيش لةطةَل دكتـؤرة  

ئيانــة بكـةن بـؤ ئـةوةي دةنطــي بـؤ بـدةين، تكايــة      شـوكرية، ضـارةكَيكي تـر ئةطةِرَيينــةوة تةوحيـدي ئـةو ِرة     
ئةوانةي كة تةكلييتكران بؤ يةكخستين بؤضوونةكان بةم شَيوةي خـوارةوة ماددةكـةيان داِرشـتةوة     .فةرموون

 .كة بؤتان دةخوَينمةوة ثَيش ئةوةي بيدةمة دةنطدان
 .ثاراستين رةسةنايةتي زماني كوردي و طةشةو ثةرةثَيداني-1
نت بة زمانَيكي فةرمي يةكطرتووي كوردي بةسوود وةرطرتن لة وشةو زاراوةكـاني طشـت   كاركردن بؤ طةيش-0

 .شَيوة زاراوةكان
 .بايةخدان بةلَيكؤَلينةوةو باسة زانسس وزمانةوانيةكان-3
 .طرنطيدان بة كةلتوري نةتةوةيي كوردي-5
 .انطرنطيدان بة لَيكؤَلينةوةي مَيذوو و جوطرافيا و شوَينةواري كوردو كوردست-4
هانــدان وثشــتطريي كردنــي دانــان ونووســني بــةزماني كــوردي وبايةخــداني زانســس زمانــةواني بةهــةموو  -5

 .لقةكانيةوة
 .طرنطيدان بةوةرطَيِران لة زماني كورديةوة بؤ زماني تر بةثَيضةوانةشةوة-2
 .ينةوةي زانسسثتةوكردني ثةيوةندي لةطةَل ئةكادمييا زانستيةكاني زانكؤكان و مةَلبةندةكاني لَيكؤَل-2

 .ئةوة بةو شَيوةية بوو فةقةرةي يةكمان كردة دوو فةقةرة، بةَلَي كاك سةردار
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 :بةِرَيز سةردار صباح بوزؤ هةركي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة، دةنطماندا لةبؤ زماني يةكطرتوو، لَيرة لةو سيازة دةبينني باسي زماني فةرمي دةكات، سوثاس
 
 

 :ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ

نةخَير يةكطرتوومان وت كاكة، ئينتيباهت نةكرد، فةرمي يةكطرتوو خوَيندرايةوة ديقةتت نةكردووة، بؤت 
دةخوَينمةوة جارَيكي تر كاركردن بؤ طةيشنت بة زمانَيكي فةرمي يةكطرتووي كوردي بةسوود وةرطـرتن لـة   

 .شةمسة خان فةرموو .وشةو زاراوةكاني طشت شَيوة زارةكان
 :مشسة سعيد حممود بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمــة، ســَي كــةس بــووين كــةبامسان كــرد جــؤري ثةيوةنديةكــة ديــاري بكرَيــت و بــةو شــَيوة مشوليــة نــةبَي،  
ئاماجني ئـةو ثةيوةنديـة ديـاري بكرَيـت، سـَي كـةس تةئكيدمانـة كـردةوة لةسـةر ئـةو بابةتـة، بـةآلم ئَيسـتا              

 .ةهاتووة،  سوثاسطؤِرانكاري بةسةر ئةو خاَلةدا ن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئاماجنةكة مةعلومة بةثَيي ئةو قانونـة ديـاري كـراوة، خـؤ ئـةوة قسـةي خؤتـة دكتـؤرة شـوكرية دةي باشـة           
 .فةرموو

 :شكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دووة، خاَلي هةشتةم ئةبَيت، بزانة الي ئةوةي كة لةناوةوةي هةرَيم ودةرةوةي كوردستان ئةوةمان زياد نةكر
 .تؤ خاَلي كؤتايي لةدةرةوةو ناوةوةي كوردستان ئةوةت زياد نةكردووة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثتةوكردني ثةيوةندي لةطـةَل ئـةكادمييا زانسـتيةكاني زانكؤكـان و مةَلبةنـدةكاني لَيكؤَلينـةوةي زانسـس لـة         
باشة من ماددةكة ئةخةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكات تكاية؟ . دةرةوةو ناوةوةي كوردستان

فةرموون كَيي لةطةَلدا نية ؟ يـةك كةسـي لةطةَلـدا نيـة، دكتـؤر دلَيـرة، بـة زؤرينـةي دةنـط وةرطـريا، تكايـة            
 .ماددةي ضوارةم فةرموون

 :حممد سعيد جامباز طارقبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :وارةمماددةي ض
 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن
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 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الرابعة
 .على جملس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون

 
 :زازبةِرَيز عوني كمال سعيد ب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

على جملس الوزراء  الوجهات ذات )يذنةي ياسايي بةس ئيعادةي صيازةمان كردؤتةوة بةو شَيوةية، ئَيمة، لةل
 .العالقة تنفيذ احكام هذا القانون

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة وةكو ماددةكاني ترة، بةَلَي كاك كةريم ئةندامي ليذنةي قانونيت خؤت  فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
بةِراسس ثَيويستيمان بةماددةيةكي تر هةية لَيرةدا، ئةويش ئةوةية بَلَيني لة هةر كوَى زاراوةي ئـةكادميياي  

لة ياساي كؤِري زانياري هاتبَيت ئةمة شوَيين دةطرَيتةوة، ضونكة ( 10)كوردي لة ياساي هةمواركراوي ذمارة
هـاتووة، لـةو ياسـايةي هـةمواركراو، بؤيـة ثَيويسـتة ئـةوة هـةبَيت         لةزؤر شوَيين ديكة كـؤِري زانيـاري كـورد    

 .لَيرةدا، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

باشة بؤ لةليذنةكة وات نةوت بؤ ئةوةي ئيزافةي بكةن، باشة زؤر ضاكة، قبوَلـة، وةَلـآل خـؤ موالحةزةيـةكي     
خةينـة دةنطـةوة تكايـة، كـاك شـَيروان      باشة، ئةو ماددةية لة هةر شوَينَيكدا صيازةكةي بكـةن بـؤ ئـةوةي بي   

 .فةرموو
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــت ــةماددةي دوو دةَلَي ــيم كوردســتان العــراق جممــع بأســم  : ل ــانيش  (.االكادمييــة الكورديــة)يؤســس يف اقل ثاش
ةي كـة لةياسـاكةدا هـاتووة    جممعةكة تكرار بووةتةوة، يةعين ثَيويست ناكات طؤِريين هةموو ئةو مةمجةعانـ 

 .بةم شَيوةية، ضونكة لَيرةدا خؤي تةعرييتي كردووة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يعـدل  خؤي ئةو موالحةزةيةش راستة، لةدووةمدا هاتووة، لةماددةي يةكةمدا هاتووة نـةك مـاددةي دووةم،    
. العراق اىل قانون االكادميية الكوردية -من قانون اجملمع العلمي لكوردستان 1992لسنة ( 10)اسم قانون رقم
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يةعين ئةو مةبةستةي تؤ دةيَلَييت مةفهومـة، ئـةوةي قـانوني بَيـت مةفهومـة، بـةَلَي        لة دووةميشدا هاتووة،
 .كاك كةريم فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
َيــت، هــةروةكو خــؤي ئةمَينَيتــةوة، لَيــرة بــةس  ئةطــةر وانــةطوترَيت، مــةعناي وايــة ماددةكــاني تــريش ناكر 

 .عينواني ياساكة طؤِراوة، هةبَيت باشرتة لة نةبووني، دةبَي ئةوة يةك لة زةروورةتيةكاني ياساكةية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، تعمــل يعمـل اجملمــع، مقـر اجملمــع ئةوانــة ئـةبَيت بكرَيتــة مقـر االكادمييــة    : لـة ضــوار ثَيـنج جَيطــادا هــاتووة  
االكادميية، راست ئةكات لة ضوار ثَينج جَيطادا هاتووة، خالف لةبةيين ليذنةي قانوني بَيت ئيمـة، تـةداخول   
ناكةين، بةس راستة ئةوماددةية ئيزافة بكة، كاكة شتَيك بَلـَي، ئـةو ماددةيـة تازةيـة لةسـةر ئيقرتاحـي كـاك        

دةخيوَينةمـةوة، دوايـش بةكورديةكـةي، حيـل      كةريم، لةهةمواركردنةكة دةبَيتة ذمارة ضـوار بةعرةبيةكـةي  
لسـنة  ( 10)اسم االكادميية الكوردية حمل اسم اجملمع العلمي لكوردستان العـراق اينمـا وردت يف القـانون رقـم     

، كَي لةطةَل ئةو ماددةية بادةسس بَلند بكات تكاية فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا 1992
ةئي ليذنةي قانوني ضي بوو ماددةي ضوارةم كةدةبَيتة ثَينجـةم، ئَيسـتا ليذنـةي قـانوني     بؤ ماددةي دواتر، ر

كـَي   .على جملس الوزراء  واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هـذا القـانون  وةكو هةموو قانونةكاني تر دةبَيتة 
دةنـط وةرطـريا، مـاددةي     لةطةَل ئةو ماددةية بادةسس بَلند بكات تكاية؟ فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بـةكؤي 

 .ثَينجةم كةبووةتة شةشةم بيخوَيننةوة
 :حممد سعيد جامباز طارقبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــت و    :مــاددةي ثَينجــةم كــة دةبَيتــة مــاددةي شةشــةم   ئــةم ياســاية لــةرؤذي دةرضــوونيةوة جَيبــةجَي دةكرَي

 .بآلودةكرَيتةوةدا (وةقائيعي كوردستان)امةي فةرميلةرؤذن
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ينفذ هذا القانون  تأريخ صدوره ونشره يف جريدة وقائيع كوردستان :املادة اخلامسة وتصبح املادة السادسة

 :زازبةِرَيز عوني كمال سعيد ب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .شَيوةية كة ئَيستا دةخيوَينمةوةليذنةي ياسايي صيازةي ئةو ماددةي طؤِرييوة بةو 
 (.وقائع كوردستان) ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تأريخ اصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية :املادة السادسة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةكو قانونةكاني ترة كَي لةطةَل موقتةرةحي ليذنـةي قانونيـة بادةسـس بَلنـد بكـات تكايـة؟ فـةرموون كَيـي         
 .ةَلدا نية؟ دوو كةسي لةطةَلدا نية، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، ئَيستا اسباب موجبة خبوَيننةوةلةط

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 االسباب املوجبة

مسيـة  انطالقًا من االهتمام بالدراسات والبحوث العلمية يف جمـاالت اللغـة والثقافـة وحماولـة للوصـول اىل لغـة ر      
موحدة وصيانة للرتاث القومي الكوردي، وتشجيعًا حلركة التأليف والرتمجة، وملزيد من العناية بدراسة تـأريخ  
الكورد وكوردستان، ولتعزيز العالقة والتواصل مع اجملامع العلمية واجلامعات ومراكز البحوث والدراسات، فقد 

 .شرع هذا القانون
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اســاكة لةطــةَل االســباب املوجبــة ئةخيةمــة دةنطــةوة كــَي لةطةَلدايــة بادةســس بَلنــد بكــات تكايــة؟     ثــرؤذةي ي
 فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو ياساية شرعة يان دةركرا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بوَلكرا، زؤر سوثاس مـةمنوون، ئَيسـتا خـاَلي ثَينجـةم لةبةرنامـةي      شرعة ئَيستا بة زؤرينةي دةنط ياساكة ق
ي 1929ي سـاَلي  (22)كار خستنةِروو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي هةمواركردني ياساي كرَيَى خانووبةرة ذمارة

 .هةمواركراو، كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش كراوة
دلَير ئةكةم بَيتة ئَيرة، راوةسنت با طوَي لةليذنةكان بطـرين ئـةوجا طـوَيش    داوا لةليذنةي دارايي كاك دكتؤر 

لة ئَيوة ئةطرين، كاك دكتؤر دلَير راثؤرتت هةية، ئةوةي خاَلي ثَينجةم خستنةِروو وطيتتوطؤكردني ثـرؤذةي  
 .هةفتةي ثَيشوو بامسانكرد. هةمواركردني ياساي كريَى خانووبةرة

 :اوةيسدلَير امساعيل حقي ش.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة، بةرنامةكةمان هةر لةبةردةستدا نية، بؤ مةسةلةي ئةكادمييا كؤبووينةتةوة ئةو بِريارة هةبووة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دراوةتة ليذنةكان، خوَيندنةوةي يةكـةمي بـؤ كـراوةو، دراوةتـة ليذنـةكانيش، يـةعين ئـةوة سـَي          12-09لة 
ــة   ــة، باش ــةم       مانط ــاَلي ثَينج ــة، خ ــةدةنطي من ــت ل ــت طوَي ــة و جةنابيش ــةدةنطي جةنابت ــوَيم ل ــن ط ــش م دواي

ئـةو ثرؤذةيـة ثـَيش    ( 22)لةبةرنامةي كاري ئَيمة، ثرؤذةي هةمواركردني ياساي كرَيـى خانووبـةرةي ذمـارة   
ــيَن       ــةي كــار، دوَي ــان ئةخيةينــة بةرنام ــوو ومت ــراوة، حةفتــةي ثَيش ــؤ ك ــةوةي يةكــةمي ب ــانط خوَيندن ســَي م
كةكؤبوونةوة كراوة باسكراوة، ئةمِرؤ خراوةتة بةرنامةي كار، ئينجا ئةطةر راثؤرتان حـازر نيـة بَلـَين حـازر     

 .نية
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس.بةِرَيز د
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ور قسـة  راثؤرمتان هةية، بةآلم ئَيستا لةبةردةستماندا نية، كاك شَيروان و كوَيستان خان و دوايش كاك زـةف 

 .ئةكةن، فةرموو كاك شَيروان
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ياساية ياسايةكي طرنطة بةحةقيقةت، ثَيويست ئةكات جةنابي وةزيري دارايش لَيـرة ئامادةبَيـت، ئينجـا    
وةزيـري ثةيوةنديـدار    طيتتوطؤ لةسةر ئةم ياساية بكةين، نـاكرَي ئَيمـة طيتتوطـؤ لةسـةر ياسـايةك بكـةين كـة       

لَيرة ئامادة نةبَيت، بؤية بةِراسس حةق واية ئةو بِرطةية تةئجيل بكرَيت بؤ ئةو كاتةي كةجةنابي وةزيري 
 .دارايي لَيرة ئامادة دةبَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم
ثشتطريي قسةكاني كاك شَيروان ئةكةم، بةدوو ئيزافةشةوة كة دةبَي وةزيري شارةوانيش لَيـرة ئامـادة بَيـت،    

ئةمة ياسايةكي طرنطة واباشرتة باشرت ئةندامان و فراكسيؤنةكان خؤياني بؤ حازر بكةن، : ئةمة يةك، دووش
 .بؤية تةئجيل بكرَيت بؤ دواي عوتَلةو، سوثاس

 :ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ

 .كاك زةفور تؤش رةئيت واية فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهربةِرَيز زيتور 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من رةئيم وانية، من ثَيضةوانةي رةئي ئةو دوو بةِرَيزةم، لةبةر ئةوةي بةِراسس ئـةو ياسـاية خـةَلكَيكي زؤر    

بةسـةرؤكايةتي ثةرلـةمان كةثةلـة بكرَيـت     كـةس موزةكةرةيـةكمان دا    51ضاوةِرَيي ئةكات، ثَيشرتيش ئَيمة 
لةدةركردني ئةم ياسايةدا، خؤشـتان ئـةزانن طـرفس نيشـتةجَيبوون ئـةمِرؤ لةكوردسـتان طرفتَيكـي زؤر زؤر        
ــاري           ــت، ب ــةر بكرَي ــةك ضارةس ــا رادةي ــةش ت ــةو طرفت ــك ئ ــة هؤكارَي ــاية ببَيت ــةو ياس ــة ئ ــة، لةوانةي طةورةي

يان كةمة هاوكار بَيت بؤ ئةوانة، بؤية من لةطةَل ئـةوةدام ئـةو   فةرمانبةراني كوردستان ئةوانةي كةدةرامةت
 .ياساية ثةلةي لَي بكرَيت لةدةركردنةكةي، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي كوَيستان خان فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ةو ياسـاية نةكـةين وة هةسـت نةكـةين كةكَيشـةيةكي طـةورة       وانةبَي من وكاك شـَيروان هةسـت بـةطرنطي ئـ    
ــة       ــدي ب ــةيةكة ثةيوةن ــة، كَيش ــةيةكي طةورةي ــةوة كَيش ــةزانني ئ ــةوة ئ ــةر ئ ــتةجَيبوونة، لةب ــي نيش هةيــة ه
مةسةَلةحةتي زؤربةي خةَلكي كوردسـتانةوة هةيـة، لةبـةر ئـةوة ئـةبَي ياسـايةكي وا دةربكـةين كـة فيعلـةن          

ت، ناكرَي بةم ثةلة ثةلة و بةو ثةلة ثرؤذةية بَيت، ثَيويسـتة خؤمـاني بـاش بـؤ     بةرذةوةندي خةَلك بثارَيزَي
 .ئامادة بكةين، بؤ ئةوةي بةرذةوةندي خةَلك باش بثارَيزين زؤر سوثاس

 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو موقتةرةحةي كاك شَيروان وكوَيستان خان بةرةضاوكردني ئـةوةي كـة كـاك دلَيـر راثؤرتةكةيشـي حـازر       
ةكردووة، بةِرةضـاوكردني ئـةوةي كـة وةزيـري دارايـي دةبـَي حـازر بَيـت، ئـةو موقتةرةحـة بـؤ دواخسـتين             ن

موناقةشةي ئـةو ثرؤذةيـة دةخيةمـة دةنطـةوة كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـس بَلنـد بكـات تكايـة؟ فـةرموون كَيـي             
 .لةطةَلدا نية؟ بةزؤرينةي دةنط دواخرا، فةرمووكاك دلَير

 :عيل حقي شاوةيسدلَير امسا.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ببورة جةنابي سةرؤك ئةصَلةن ئةو بةرنامةي كةجةنابت تةئجيلي ئةكةيت، لةبةرنامةي كارا نةبووة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــةوةمشان       ــدةوة ئ ــان خوَين ــةي كارم ــتنةكةدا كةبةرنام ــةرةتاي دانيش ــةمِرؤ، لةس ــي ئ ــة ه ــةي كارداي لةبةرنام
 .فةرموو كاك خؤرشيدخوَيندةوة، 

 :بةِرَيز خؤرشيد سليم شَيرة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي ئَيوارة كةتةواو بووين، موناقةشة لةسةر دانيشتين ئةمِرؤمان لةسةر يةك خاَل بوو، 2دوَييَن ثاش سةعات 
 .رابوونة بةرنامةي كار هةبوو نة هي  هةبوو، لةسةر ئةو خاَلةي كة ئَيستا بامسان كرد، وا ئيتييتاق ك

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .من لَيرة نةبووم كاك دكتؤر كةمال جوابت ئةداتةوة
 (:كيوكةمال كةركو.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دوَييَن بةِرةمسي ئةنداماني ثةرلةمان خؤيان فةقةرة بةفةقةرة ئةوةي كة تةئجيل كرا بؤ ئةمِرؤ بـةجَييان   

ةوة نية تةنها بَلَيني هةموو فةقةرةكان بؤ ثاش خولي داهـاتوو تـةئجيل ئةكـةين، بـةس بـؤ ئيمـِرؤ       هَيشت، ئ
 .بوو، ببورن

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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وتووتانـة سـبةييَن   امةي كاري دوَييَن كـة ئاخريةكـةي   كاك دلَير بةرنامةي كاري دوَييَن خاَلي شةشةم، لةبةرن
ي 1929ي سـاَلي  (22)واركردني ياسـاي كرَيـى خانووبـةرة ذمـارة    خستنةِروو وطيتتوطـؤكردني ثـرؤذةي هـةم   

دوَيـيَن كةلةبةرنامـةي   . هةمواركراو، كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيرانـي هـةرَيمي كوردسـتان ثَيشـكةش كـراوة     
 .كاردا بووة، ئةخريةكةشي دواخراوة بؤ ئةمِرؤ، بةهةرحاَل تةواو تازة، كاك هيوا فةرموو

 
 
 

 :بةِرَيز هيوا صابر امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل ئةمةوَيت شتَيك بةبري جةنابتان بَينمةوة، ئَيمة لةدةست ثَيكردني ئـةم خولـةدا هةنـدَيك بةَلَينمانـدا،     
ديراسةكردني دةستووري هةرَيمي كوردستان، ثَيشرتيش كاتَيك ئَيمة رةزامةندميان دةربِري لةسةر بودجـةي  

ج دانا لةسةر حكومةتي هةرَيم كة ئةو خاآلنة جَيبةجَي بكات، يةكَيك ، ضةند خاَلَيكمان بةمةر0222ساَلي 
ثـَيش تـةواو بـووني سـاَلي      0222لةوانة يةكخستنةوةي سَي وةزارةتةكة، هةروةها ثَيشكةشكردني بودجةي 

، ئَيستا ئةمانة هي  نةكراوة، من وا ثَيشنيار ئةكةم ئَيمة ناِرةزاييةك يان طلةييةك تؤمار بكةين لـةم  0222
ةرلةمانةدا بةرامبةر بةحكومةت يان بانطهَيشس بكةين بؤضـي بةَلَينـةكاني جَيبـةجَي ناكـات، لةبـةر ئـةوة       ث

 .من ئةم ثَيشنيارة ئاراستةي جةنابتان ئةكةم، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـَي دوو  ديارة قريائةي ئةفكار ئةكةيت كاك هيوا، تؤ خؤ من لةخاَلي ئـةخري كؤتـايي هـاتين خـولي دووةم دة    
قسة بكةم، لةبةر ئةوة لـة دووقسـةكةدا ديـارة تةماشـاي منـت كـردووة، لـة ئيسـالمياتي خـؤت ئيسـتييتادةت           
كردووة ئةفكارت خوَيندؤتةوة، ئةطينا نا ئـةو قسـانةت هـةمووي جَيطـاي خؤيـةتي، تةبعـةن ئَيسـتا لـةخاَلي         

ي كؤتـايي هـاتين خـولي طرَيـداني     شةشةمدا قسةي لَي ئةكةين، خاَلي شةشةم لةبةرنامةي كارمان، راطةيانـدن 
ديارة هةمووتان ئـةزانن ئـةمِرؤ ئـاخر رؤذي    . دووةمي ساَلي سَييةم لة خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةمان

تة، ساَلي تازةتان ثريؤز بَيت، لةهةموو طةلي كوردستان ثريؤز بَيت، لة برا مةسيحيةكان ثريؤز بَيت،  0222
زيـاتر ثريؤزبـايي لـةو رؤذةدا لـة بـرا مةسـيحيةكان دةكرَيـت، بـةآلم         جةذني لةدايك بووني حـةزرةتي عيسـا   

سةري ساَل ثريؤزبايي لةهةموو خةَلك دةكرَيت، ضونكة ثةيوةندي بةذياني هةموو خةَلكـةوة هةيـة، ئومَيـد    
ــةَلكي       ــةتكردني خ ــرت خزم ــؤ باش ــت ب ــاركردن بَي ــاَلي ك ــت، س ــاَلي ســةركةوتن بَي ــان س ــاَلي داهاتووم ئةكــةم س

ابني كردني عةدالةت وضةسثاندني طياني دميوكراسي وئـازادي لةكوردسـتاندا، ئةطـةر بةثةلـة     كوردستان و د
هةَلســةنطَينني مــن ثــَيم وايــة ثةرلــةمان كــارَيكي زؤري كــردووة، ياســايةكي زؤري دةرهَينــاوة،   0222ســاَلي 

و ليذنـةكان بـة   ئةوةندةي كة توانيوويةتي بةئةركةكاني خؤي هةَلساوة، من لَيرةوة سوثاستان ئةكةم، هـةمو 
ئيشوكاري خؤيان هةَلسـاون لـة بةدواداضـووني ثرؤذةكـان، لـة ئامـادةكردني راثؤرتـةكان، هـةموو ئةنـداماني          
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ثةرلةمان بةشداري كاريطةريان لة موناقةشات و طيتتوطؤكردن لةسةر ئةو ثرؤذانةي كة لةبةردةمتاندا بـووة  
ينـةي دةنـط دةرضـووة، شـتَيكي زؤر تةبيعيشـة      كراوة، بة ئيختاليف وجهاتي نةزةر، زؤر لـةثرؤذةكان بـة زؤر  

هةموو خةَلك رازي نةبَيت بةو ياسـايانةي كـة دةرئةضـن، هةنـدَيك نـاِرةزايي هـةر ئـةبَيت، تةبيعـةتي هـةر          
كؤمةَلطايةكي دميوكراتي واية، ئَيمةش ئومَيد ئةكةين كؤمةَلطاكةمان كؤمةَلطايـةكي دميـوكرات بَيـت وبـةرةو     

ــةت بــِروات، بــةرةو    كؤمــةَلطاي مــةدةني بــِروات، ئــةو ئيختالفــةش بةشــَيكة لــةو ليســتةي كــة         دميوكراتي
دةمانةوَيت، هةر كةموكوِرييةكيش كة هةبَيت كة خؤمـان دامـان نـاوة ئـةتوانني خؤمشـان ضـاكي بكةينـةوة،        

وقسـور   52بةو ئاليةتةي كةلةياساكاندا هاتووة، بةو عورفةي كةوا ثةرلةمان لةسةري رؤيشـتووة، زيـاتر لـة    
ةمواركردني ياسامان دةركردووة لـةو ضـوارمانطةي رابـردوودا، ئةمـةش جَيطـاي رَيـزة بـؤ ئَيـوة، بـؤ          ياسا و ه

ماندوو بوونتان، بةآلم تةبعةن وةكو كاك هيواش ئاماذةي ثَيدا زؤر شت هةبوو بـةَلَينمان بةخـةَلك دابـوو ض    
ةسةلةي دةسـتور بـوو،   خؤمان ض حكومةت كة لةم ماوةيةدا ئةجنامي بدةين، خؤمان بةنيسبةت خؤمانةوة م

ثرؤذةي دةستوور، بةآلم لةِراسـتيدا دواكـةوتين ثـرؤذةي دةسـتوور زةرةرَيكـي زؤري نيـة، رةنطـة قازاجنيشـي         
هةبَيت، مةسةلةن هةر رؤذَيك موالحةزاتَيك دَيت ثَيشنيارَيك دَيت، بؤ ضوونةكان دةوَلةمةند تر دةكات، بـؤ  

ةَلكَيكي زؤردا ئــةو ثرؤذةيــة ئَيســتا خبرَيتــة    ثرؤذةكــان جطــة لــةوةش رةئيــةكيش هةيــة هــةر لــةناو خــ       
، بَيجطة لةوةش هةمواركردني دةستووري عَيـراقيش  152موناقةشةوة ياخود ثاش جَيبةجَيكردني ماددةي 

ئةويش لةئاراداية، زؤر مةسائيل ثةيوةندي بة دةستووري ئَيمـةوة هةيـة، تةبعـةن بـةماناي ئـةوة نـا ئةطـةر        
ت، ِراي ناطرين، ئةطةر بَيتوو هةندَيك مةسائيلي طرنط هةية خؤمان حـازر  شتةكان ثَيداويستيةكان حازر بَي

لة داواكارييةكاني نةتـةوةكاني تـرة كةلةطـةَلمان ئـةذين لةكوردسـتان وةكـو        152بكةين، مةسةلةي ماددةي 
توركمــان وةكــو كلــدان وئاشــور كــة هــةموومان بِروامــان وايــة كــة دةبــَي مافــةكانيان لةدةســتووري هةرَيمــدا   

ــث ــة         ضةس ــونكة ئَيم ــدا، ض ــتووري عَيراق ــة لةدةس ــةوةي كةهةيان ــاتر ل ــت، زي ــار بَي ــت ودي ـــت، روون بَي او بَي
ئةمانـةوَيت كؤمةَلطاكــةمان كؤمةَلطايـةكي زينــدوو بَيــت، ثَيشـكةوتوو بَيــت، دةوَلةمةنــد بَيـت، ضــةند بايــةخ     

ــةَلما      ــر كةلةط ــةوةكاني ت ــتين نةت ــي، بةثاراس ــةني دميوكراس ــة بةالي ــةو اليةنان ــدةين ب ــدة  ب ــةذين، ئةوةن ن ئ
كوردستان بةرةو ثـَيش ئةضـَيت، ئةوةنـدة سـةربةرزيية بـؤ نةتـةوةي كـورديش، ئومَيـد دةكـةم لةئايينـدةدا           
يةعين ئةوة نةبَيت كةنةمانكردووة، بايةخ نةدرابَيت طيتتوطؤكان بةردةوامن بريوباوةِرةكـانيش زيـاتر لـةناو    

ؤبوونةواتي خؤياندا ديراساتيان بةردةوامـة لةسـةر   كؤبوونةوةكانيشدا ثَيم واية هةموو حزبةكانيش لةناو ك
ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان، ئَيمة سَي وةزارةتةكة كة تا ئيستا يةكيان نةطرتؤتةوة ئةمة جَيطـاي  
داخة بةِراسس بةآلم، داوامشان ئةوةية لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة هةموو اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان   

و بةثةلة ئةم سَي وةزارةتة يةكبخةن وة هيضي تر دواي نةخةن، ضونكة ئةوة متمانـةي   كة بةزووترين كات
خةَلك بة حكومةت كةم دةكاتـةوة، ئةطـةر بَيــتوو بـةردةوام بـني لةسـةر ئـةوةي ئـةو سـَي وةزارةتـة طرنطـة            

َين وةَلـآل هـي    ثَيشمةرطة، ناوخؤ، دارايي، دةبَي يةكبخرَيت ثَيشم واية هةنطاوَيكي زؤر كراوة، بؤ ئةوةي نـةلَ 
نةكراوة، ياساكان يةكخراوة ليذنةي باآل كةدروست بـووة بـؤ مـةوزوعي ثَيشـمةرطة بةسـةرؤكايةتي جـةنابي       
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سةرؤكي هةرَيم، هةروةها ليذنـةي نـاوخؤ هـةنطاوي زؤريـان نـاوة لـة وةزارةتـي دارايـيش بـةردةوامن ئَيمـة،           
( خسنت ويةكطرتين ديواني ضـاودَيري دارايـي  رَيك)ثرؤذةيةكيشمان هةية كة خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة 

ئةمةش ئومَيد ئةكةم ليذنةي دارايي و ليذنةي قانوني لةو فةترةي كة عوتَلةيان هةية ئةمة تةواو بكةن و، 
ــةين،        ــةوةش يةكبخ ــةوةي ئ ــؤ ئ ــت، ب ــاردا بَي ــةي ك ــةر لةبةرنام ــازة ه ــولي ت ــي خ ــت ثَيكردن لةســةرةتاي دةس

جطةلةوةي لةهةموو دانيشتنةكامناندا تةئكيدمان كـردووة بودجةكـة   وبةنيسبةت بودجةشةوة ديارة ئَيمة بَي
ئةنــدام ئيمزايـان كــردووة ئةويشـمان رةوانــة كــرد بـؤ حكومــةت، كــة     51بةثةلـة بنَيــرن، داواكـاري ئَيــوةش   

بةثةلة بينَيرن، ئـةوان رةئيةكـةيان وايـة كـة دةَلـَين ئَيمـة دةمانـةوَيت هةنـدَي شـت هةيـة لةطـةَل بةزـدادا             
ةينــةوة بــؤ ئــةوةي ئــةو بودجةيــةي يــان ئــةو ياســاييةي كــة دةينَيــرين بــؤ بودجةكــةو لةطــةَل     يــةكالي بك

تةفصيالتي بطوجنَيت، لةطةَل ئةو واقيعةي كةلةطةَل بةزـداد رَيـك كـةوتووين، ئةطـةر هةرضـةندة مـن ثـيم        
 ديراسـةي  وانية دواخبرَيت، دةكرَيت بينَيرن دوايي ئةطةر بَيت وفةرقَيكي طةورة هـةبَيت ئـةوةش ئـةتوانني   

بكــةين، بةهــةرحاَل ئــةو داوايــة لَيــرةوة جــارَيكي تــر ئاراســتةي حكومــةت ئةكةينــةوة، كةبةثةلــة بودجــةي  
هةرَيمي كوردستامنان بؤ بنَيرن، من ئومَيد ئةكةم لةم دوو مانطـةي داهـاتوودا كـة ئَيمـة، دةَلـَيني ثةرلـةمان       

نا ثةرلـةمان دةوامـي خـؤي ئـةكات، ليذنـةكان      تةعتيلة، تةعتيل نية بةِراسس دانيشتين ثةرلةمان نية، ئةطي
ثَيويستة لةو فةترةيةدا ئةو ثرؤذانةي لةثَيشيانداية ديراسـةتي بكـةن، ئةنـداماني ثةرلـةمان خوَيندنـةوةي      
يةكــةم كــة زؤر ثــرؤذة هــاتووة لةاليــةن خؤيانــةوة ديراســةتي بكــةن، بــةدواي ئيشــةكاندا بضــن، ضــاودَيري     

ةدا بتــوانن ســةرداني وةزارةتــةكان بكــةن و داواكارييــةكاني خــةَلك  حكومــةت بكــةن ليذنــةكان، لــةو فةترةيــ
رووبةِرووي لَيثرسراواني حكومةت بكةنةوة، ض ثرسيارَيكيش هةبَيت لـةو فةترةيـةدا بـؤ وةزيرةكـان ئةطـةر      
ثَيويسس كرد بانطهَيشس وةزيرةكان بكةين بِريار، وابوو بانطهَيشس وةزيري سامانة سروشتيةكان بكةين بـؤ  

ي ئةو طرَيبةستانةي كةئةجنامدراون لَيرة بؤمان روون بكاتةوة، وةآلمي ثرسيارةكاني ئَيـوةش بداتـةوة،   ئةوة
بةآلم ئةو ثرؤذانةي كةوا لةبةردةمماندا بوو طرنطي هةبوو نةمانتواني ئةوة ئةجنام بدةين، قسةمان لةطـةَل  

بةشـةفافيةتي هـةبَيت و خـةَلك    كردو خؤشي ئامادة بوو، حةزيشي ئةكرد، ضـونكة ثَيـي وابـوو ئةمـة دةبـَي      
بزانَيـــت ئـــةو طرَيبةســـتانة ضـــني، بةتايبـــةتي قســـةو قســـةَلؤكي زؤري لةســـةر كـــراوة، خـــةَلكي ناحـــةزي   
كوردستانيش بةكاري دَينن بؤ ئةوةي ناكؤكيةكاني هةرَيمي كوردستان لةطةَل دةوَلةتي عَيراقي فيدراَل زيـاد  

لةية بةوةيـة بـة ئاشـكراو بـةرووني، بةشـةفافيةتةوة      بكرَيت، ئةمة يةك اليةني ضارةسةركردني ئـةو مةسـة  
هةموو ئـةو طرَيبةسـتانة روون بكرَيتـةوة، ئاشـكرا بكرَيـت بـؤ خـةَلك بـؤ ئـةوةي خـةَلك بزانَيـت، لةهـةمان             
كاتيشدا كةزانيت دييتاعيشي لَي بكةيت، ضونكة لة نةتيجـةدا بـؤ بةرذةوةنـدي خـةَلكي كوردسـتانة ئومَيـدي       

خواتـان   0222كةم، كؤتايي بوخولي ثةرلةمان دَينني تا سةرةتاي مانطي مارسـي  ساَلي تازةي خؤشتان بؤ ئة
 .لةطةَل
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